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Ensiklopediya məlumat xarakteri daşımaqla yanaşı sahə elminin və praktikanın 
müasir nailiyyətlərini özündə əks etdirərək, oxucuya respublikanın təbii-təsərrüfat 
şəraiti, təbii ehtiyatları və suvarılan torpaqları barədə ətraflı məlumat əldə etməyə, 
ölkədə meliorasiya və su təsərrüfatına dair maraqlı layihələrlə, qurğularla, nadir 
sistemlərlə və bu sahənin inkişafında əvəzolunmaz xidməti olan insanlarla tanış olmağa 
imkan verir, Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatının yaranma dövründən 
başlayaraq, onun bu gününə kimi inkişaf mərhələləri işıqlandırılır. 

Ensiklopediya ilk dəfə nəşr olunur, nəşrinin ümumi istiqaməti – onun elmi-praktiki 
əhəmiyyətidir. Qarşısında duran əsas məsələ – elmi, obyektiv yanaşma ilə 
Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatının real inkişaf tarixini və müasir vəziyyətini 
əks etdirməkdir. Ensiklopediya respublikanın meliorasiya və su təsərrüfatı, həmçinin 
aqrar sahədə çalışan mütəxəssislər, alimlər, layihəçilər, mühəndis-hidrotexniklər, 
torpaqşünaslar və kənd təsərrüfatı təmayüllü ali məktəblərin tələbələri kimi geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı ensiklopediya torpaqların 
meliorasiyası və kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsinə dair məsələlərə 
maraq göstərən insanlar üçün də faydalı məlumat bazası ola bilər. 

Ensiklopediya Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyinin 
Elmi Şurasında müzakirə edilərək Şuranın qərarı ilə nəşrə tövsiyə edilmişdir (protokol 
№ 05 25 dekabr 2015-cı il). 
 
 
 

 Ə.C. Əhmədzadə, A.C. Həşimov 
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ÖÖNN  SSÖÖZZ  
  
İnsan onu əhatə edən ətraf mühitdə 

baş verən təbii proseslərin qarşısını 

almaqda aciz olsa da, müasir elmi-texniki 

tərəqqi dövründə bu proseslərin baş 

vermə səbəblərini öyrənməyə, onun 

aradan qaldırılması yollarını müəyyənləş-

dirməyə qadirdir. 

Qədim zamanlardan müasir dövrümü-

zədək bəşər sivilizasiyasının əsasını for-

malaşdıran amillərdən biri də torpaq 

olmuşdur. İndiki zamanda torpaq amili 

özünün tarixi dəyərini itirməmiş, əksinə 

onun insan həyatındakı rolu daha da 

artmışdır. Torpaqdan yüksək məhsul 

almaq məqsədilə ona verilmiş üzvi və 

mineral gübrələrdən əlavə, onun vegetasi-

ya dövründə suvarma suyu ilə təmin olun-

ması əsas şərtdir. 
 

 
MMeelliioorraassiiyyaa  vvəə  ssuu  ttəəssəəssrrrrüüffaattıı  oobbyyeekkttlləərrii  bbiizziimm  
ssəərrvvəəttiimmiizzddiirr  vvəə  bbuu  ssəərrvvəəttddəənn  ssəəmməərrəəllii  iissttiiffaaddəə  
eettmməəlliiyyiikk..  

ÜÜmmuummmmiillllii  lliiddeerr  HH..ƏƏ..  ƏƏlliiyyeevv      
                   

Məlumdur ki, insan özü üçün nə 

lazımdırsa onu təbiətdən alır: hava, su, 

maddi nemətlər, istehsal sahələri üçün 

xammal və s. Bu sərvətlərdən, o cümlədən 

su və torpaqlardan yüz illərdən bəri 

istifadə olunması nəticəsində onların 

ekoloji durumunda geniş miqyasda də-

yişmələr baş vermişdir. Bu baxımdan 

meliorasiya və su təsərrüfatı, onun mü-

rəkkəb və bir-birinə sıx bağlı olan ele-

mentlərini bilmədən, yəni bu sahədə dərin 

biliyə və geniş məlumata yiyələnmədən 

təbiətdən, onun resurslarından səmərəli is-

tifadə etmək, təbii mühiti həyat üçün 

yararlı hala salmaq və baş verən prosesləri  

proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. 

Azərbaycan qədim əkinçilik diyarı ol-

duğundan burada əkin sahələrinin suvarıl-

ması problemi hələ ibtidai dövrlərdən mü-

hüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Müxtəlif 

dövrlərdə əkin sahələrini suvarma suyu ilə 

təmin etmək məqsədilə ayrı-ayrı çaylar-

dan kanallar çəkilmiş, kəhriz sularından 

istifadə edilmiş, eləcə də coğrafi cəhətdən 

əlverişli ərazilərdə sututarlar yaradılmış-

dır. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

bütün sahələrə, o cümlədən meliorasiya 

və su təsərrüfatının inkişafına xüsusi 

diqqət yetirməklə yanaşı, azərbaycan 

dilinin qorunması ilə bağlı “Dövlət dili 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununu 30 sentyabr 2002-ci il 365-1Q 

saylı sərəncamı ilə təsdiq etmişdir. Bu 

qanuna görə Azərbaycanın dövlət dili 

kimi ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi, elmi 

və mədəni həyatının bütün sahələrində 

işlədilməlidir. Bu qanunu və Azərbaycan 
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Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 

imzaladığı 12 yanvar 2004-cü il tarixli 

“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 

kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haq-

qında” sərəncamını əldə rəhbər tutaraq ilk 

dəfə olaraq doğma dilimizdə “Meliorasiya 

və Su Təsərrüfatı Ensiklopediyası”nı 

hazırlayıb, onu nəşr etdirməyi özümüzə 

borc bilmişik. 
 

 
BBiizz  mmeelliioorraassiiyyaa  ssaahhəəssiinnəə  əəllaavvəə  vvəəssaaiittlləərriinn  
qqooyyuullmmaassıınnıı  ttəəmmiinn  eettmməəlliiyyiikk,,  nnöövvbbəəttii  iilllləərrddəə  bbuu  
ssaahhəəyyəə  bbööyyüükk  ddiiqqqqəətt  ggöössttəərrmməəlliiyyiikk,,  bbuu  hhəəmm  kkəənndd  
ttəəssəərrrrüüffaattıınnıınn  iinnkkiişşaaffıınnaa  xxiiddmməətt  ggöössttəərrəəccəəkk,,  hhəəmm  
mməəşşğğuulllluuğğuu  aarrttıırraaccaaqq  vvəə  hhəəmm  ddəə  bbüüttöövvllüükkddəə,,  
ööllkkəəmmiizziinn  iinnkkiişşaaffıı  üüççüünn  ççooxx  vvaacciibb  oollaann  ssaahhəəddiirr..    

  
AAzzəərrbbaayyccaann  RReessppuubblliikkaassıınnıınn  PPrreezziiddeennttii  

İİllhhaamm  ƏƏlliiyyeevv    
 
Ölkəmizdə meliorasiya və su təsərrü-

fatının inkişafına ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş 

diqqət və qayğı hazırda onun layiqli da-

vamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham 

Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam 

etdirilir. Onun sahəyə diqqəti və yaxından 

köməkliyi sayəsində bir şox layihələr başa 

çatdırılmış, bəzi layihələr uğurla davam 

etdirilir, bir çoxlarının isə həyata keçiril-

məsinə başlanılmışdır. 

Ensiklopediyanın nəşr olunmasında 

əsas məqsəd meliorasiya və su təsərrüfatı 

sahəsində elmi və praktiki fəaliyyətin, o 

cümlədən suvarma, qurutma və su tə-

minatı sistemlərinin əsasının qoyulması, 

layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı 

üzrə məlumatların, çoxməqsədli istifadə 

olunan iri su təsərrüfatı komplekslərinin 

yaradılması (suvarma, energetika, nəqliy-

yat, su təchizatı, balıqçılıq və s.), kənd 

təsərrüfatı və su təchizatı sistemlərinin 

çirkab və drenaj sularının təmizlənməsi, 

suyun zərərli (daşqın, sel, sürüşmə, erozi-

ya, abraziya və b.) təsiri ilə mübarizə təd-

birlərinin və qurğularının hazırlanması, 

meliorasiya olunmuş torpaqlarda kənd 

təsərrüfatı bitkilərindən yüksək məhsulun 

alınması və sabit aqrolandşaftların forma-

laşdırılması üzrə nəticələrinin ümumiləş-

dirilməsindən ibarətdir. 

Ensiklopediya məlumat xarakterlidir. 

Kitabda Azərbaycanda meliorasiya və su 

təsərrüfatının yarandığı vaxtdan müasir 

dövrümüzə qədər olan inkişafı ilə bağlı 

vacib elm, layihə-axtarış, tikinti və istis-

mar işləri və bu işə cavabdeh olan bəzi 

rəhbər şəxslər barədə məlumat verilmiş-

dir. Bununla yanaşı, ensiklopediyada me-

liorasiya və su təsərrüfatı kompleksinə 

daxil olan suvarma sistemləri, su anbarla-

rı, hidroqovşaqlar, subartezian quyuları və 
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nasos stansiyaları, örüş və otlaqların su 

təminatı sistemləri, kollektor-drenaj şəbə-

kələri, onların üzərindəki hidrotexniki 

qurğular, ölkədə yayılmış torpaq tipləri, 

iqlim göstəriciləri, coğrafi xüsusiyyətlər, 

eroziyaya uğrama dərəcəsi, şorlaşmış və 

şorakətləşmiş torpaqlar və onların 

meliorasiyası, su ehtiyatları və digər mə-

sələlər barədə ümumiləşdirilmiş məlumat-

lar verilmişdir.  

Toplanılmış fond, ədəbiyyat, layihə, 

tikinti və istismar məlumatlarının ümumi-

ləşdirilməsi nəticəsində belə bir qənaət 

əldə olunur ki, respublikada meliorasiya 

və su təsərrüfatının istehsalatla sıx əlaqəsi 

fonunda 1970-ci illərdən başlayaraq, yüz 

minlərlə hektar meliorasiya olunmuş 

torpaq sahələrini kənd təsərrüfatı bitkiləri 

altında istifadəyə verməklə, ölkənin məh-

suldar kənd təsərrüfatı fondunu genişlən-

dirməyə, sahələrdən məhsuldarlığı artır-

mağa və əkinçiliyin təbiət hadisələrindən 

(quraqlıq, daşqın, sel suları və s.) asılılı-

ğını azaltmağa qismən nail olunmuşdur. 

Bu sahədə fəaliyyət göstərən elmi-

tədqiqat, layihə-axtarış, tikinti və istismar 

təşkilatlarına təhkim edilmiş işlərin yerinə 

yetirilməsində müsbət nəticələr əldə edil-

miş, keçmişdə meliorasiya tikintilərində 

ekoloji-iqtisadi sahədə buraxılmış nöqsan-

lar hərtərəfli təhlil edilmiş və hal-hazırda 

görülən işlərdə bu nöqsanlar aradan 

qaldırılmışdır. 

Ensiklopediyada meliorasiya və su 

təsərrüfatının müasir vəziyyətinin və real 

tarixinin elmi cəhətdən analiz edilməsi, 

meliorativ sistemlərin və tikililərin elmi 

baxımdan əsaslandırılması, layihəsinə, 

tikintisinə və istismarına əhəmiyyətli 

töhfə verən konkret hadisələr, faktlar 

əsasında insanların ekoloji baxımdan təh-

lükəsiz kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tə-

min olunması məqsədilə meliorasiya 

olunmuş torpaqlardan effektiv istifadə 

olunmasının əsası qoyulmuşdur. 

Ensiklopediyanın hazırlanmasında 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin və onun 

tabeçiliyində olan təşkilatların hesabat 

məlumatlarından və Azərbaycan Hidro-

texnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat 

Birliyinin, “Azərdövsutəslayihə” İns-

titutunun və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 

Su Problemləri İnstitutunun apardığı elmi-

tədqiqat və layihə-axtarış işlərinin 

nəticələrindən istifadə edilmişdir. 

Ümid edirəm ki, ensiklopediya melio-

rasiya və su təsərrüfatı sahəsində təhsil 

alan tələbələr, magistrlar, bu sahədə 

çalışan elmi əməkdaşlar, layihəçilər, 

tikinti-istismar işçiləri, sudan istifadə 

edən birliklərinin əməkdaşları, su və 

torpaq istifadəçiləri və xüsusən tədqiqat-

çılar üçün geniş informasiya bazasına ma-

lik ədəbiyyat mənbəyi olacaqdır.  

Ə. C. ƏHMƏDZADƏ 
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GGİİRRİİŞŞ  

 
Azərbaycan Respublikasının ərazisi 

əsasən quru iqlimə malik olduğundan, 

burada kənd təsərrüfatının intensiv 

inkişafı tarixən süni suvarma ilə əlaqədar 

olmuşdur. Ölkə ərazisində çayların 

sululuğunun az olması, əsas əkinçilik 

zonalarında torpaqların şorlaşmaya meylli 

olması respublikada meliorasiya və 

təsərrüfatı sahəsində görülən işlərin 

əsasən iki istiqamətdə aparılmasını tələb 

edir. Burada həm torpaqlara su çıxarmaq 

məqsədilə süni suvarma kanalları çəkmək, 

həm də şorlaşmış və şorakətləşmiş 

torpaqları kənd təsərrüfatına yararlı hala 

gətirmək, onları duzlardan təmizləmək, 

bataqlaşmış əraziləri qurutmaq və s. tələb 

olunur. Əkinə yararlı torpaq fondunun 

artırılması istiqamətində meliorasiya və 

irriqasiya tədbirləri həlledici rol oynayır 

və müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Ölkə ərazisində meliorativ şəraitdən 

doğan narahatçılıq, torpaqların meliorativ 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətin-

də həyata keçirilən tədbirlərin dinamikası, 

xüsusi əhəmiyyətə malik qiymətli sərvət 

olan su ehtiyatlarının düzgün qiymətləndi-

rilməsi, səmərəli istifadəsinin təşkili, on-

ların keyfiyyət göstəricilərində zaman-

zaman baş verə biləcək dəyişiklikləri törə-

dən səbəbləri araşdırıb qarşısını alan təd-

birlər müəyyənləşdirilməklə yanaşı, əsa-

sən yerüstü su mənbələrinin mühafizəsi, 

daşqın və sel sularının dağıdıcı təsirlərinin 

azaldılması istiqamətində məcranizam-

layıcı və suqəbuledici qurğuların layihə-

ləndirilməsi və tikintisi ilə bağlı problem-

lər də həmişə diqqət mərkəzində olmuş-

dur. 

Ensiklopediyaya Azərbaycanda melio-

rasiya və su təsərrüfatının müasir vəziyyə-

tinin, onun texniki səviyyəsinin və təşkil 

olunmasının səciyyəsi daxil edilmiş, iri 

miqyaslı meliorasiya tikintiləri, su təsər-

rüfatının idarə olunması və suvarma sis-

temlərinin istismarı prosesində əmələ gə-

lən çoxlu sayda mürəkkəb texniki və 

təşkilatı məsələlərin  həllinə dair  respub-

likada toplanılan təcrübə qısa inkişaf 

tarixi fonunda işıqlandırılmışdır.    

Kitabda meliorasiya və su təsərrüfatı-

nın uzun əsrlər boyu davam edən inkişafı 

nəticəsində əldə edilmiş nailiyyətlər, su-

varma əkinçiliyini genişləndirmək və 

kənd təsərrüfatı istehsalını artırmaq məq-

sədilə keçən əsrin 20-ci illərindən sonra 

respublikada müasir elm və texnikanın 

nailiyyətlərini suvarma əkinçiliyinə və 

irriqasiya tikintisinə tətbiq etmə və su 

ehtiyatlarından istifadə olunması istiqa-

mətində qiymətli təcrübələr toplanılmış-

dır. 

Meliorasiya tədbirləri həyata keçirilən 

ərazilərdə suvarılan torpaqların mənimsə-

nilməsi nəinki vacib, həm də son dərəcədə 
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mürəkkəb məsələdir. Onun həlli üçün bö-

yük maddi, əmək və maliyyə ehtiyatlarını 

səfərbər etmək və su təsərrüfatı işlərinin 

geniş miqyasda təşkilinin, əsasən də su və 

torpaq ehtiyatlarının düzgün istifadə olun-

ması təçrübəsinin mənimsənilməsinə dair 

gərgin işlər aparmaq lazımdır. 

Əsasən quru iqlimə malik olan respub-

likamızda əhalinin artımı, istehsal poten-

sialının artırılması gücünün inkişafı və is-

tehsalın ictimai formalarında tərəqqi 

həmişə suvarılan sahələrin artması ilə 

müşayiət olunur. 

Hal-hazırda meliorasiya və su 

təsərrüfatı işləri nəinki quraq rayonlarda 

(suvarma aparmadan əkinçilik mümkün 

olmayan), həm də mülayim subtropik 

iqlimə malik olan bölgələrdə tətbiq olu-

nur. “ ...Təsadüfi yox, yerli yox, epizodik 

yox, lakin bütün sivil ölkələr üçün ümumi 

haldır” deyiminə əsasən meliorasiya və su 

təsərrüfatı kənd təsərrüfatı istehsalının 

intensivləşdirilməsinin əsas istiqamətlə-

rindən biridir. 

Müasir kənd təsərrüfatının tələblərinə 

uyğun olaraq meliorasiya və su təsərrüfatı 

suvarılan sahələrin artırılması, köhnə və 

yeni mənimsənilən torpaqlarıın su təmina-

tının yaxşılaşdırılması üçün irriqasiya sis-

temlərinin yenidənqurulmasını və çox 

saylı mühəndis hidromeliorativ və hid-

rotexniki qurğuların yaradılmasını həyata 

keçirir. 

Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq 

Azərbaycan şəraitində torpaqların suvarıl-

masının, meliorasiyasının və mənimsənil-

məsinin kompleks metodu tətbiq olun-

muşdur. Bu metodun mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, irriqasiya tikintisi, suvarılan 

torpaqların kənd təsərrüfatı istiqamətində 

mənimsənilməsi, meliorasiya və su təsər-

rüfatı kompleksinə daxil olan bir ixtisas-

laşmış təşkilat tərəfindən aparılır.  

Keçən dövrlərdə böyük dəyişikliklər 

həm də istismar xidmətində baş vermişdir. 

Onun strukturu təkmilləşdirilmiş, sudan 

planlı istifadə, suvarma sistemlərində av-

tomatlaşdırma və telemexanikləşdirmə 

tətbiq olunmuş, ixtisaslaşdırılmış isteh-

salat müəssisələri, təmir-tikinti təşkilatları 

yaradılmışdır və dıgər zəruri işlər həyata 

keçirilmişdir. 

İrriqasiyanın inkişafı ilə yanaşı, melio-

rasiya və su təsərrüfatı sahəsində mövcud 

problemlərin həllinə dair elmi-texniki təd-

qiqatlar da genişlənirdi. Geniş miqyaslı 

işlər elm və layihə təşkilatlarının yaradıl-

masını, onların müasir avadanlıqlarla, ən 

yeni cihaz və qurğularla, elmi-texniki in-

formasiya bazaları, hesablama mərkəzləri 

ilə  təchiz olunmasını  tələb edirdi. 

Irriqasiya ilə bağlı bütün kompleks və 

mürəkkəb işləri idarə etmək üçün, elmi-

tədqiqat, layihə-axtarış işlərini, suvarma 
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sistemlərinin tikintisini və istismarını apa-

ran müntəzəm təşkilat sistemi yaradıl-

mışdır.  

Suvarma sistemlərindən su itkisinin 

azaldılması və qarşısının alınması, mütə-

rəqqi suvarma üsul və texnikalarının 

tətbiqi, suyun paylanmasının avtomat-

laşdırılması və su ehtiyatlarını səmərəli 

istifadə etməklə maksimal miqdarda kənd 

təsərrüfatı məhsulunun əldə olunmasına 

istiqamətləndirilmiş digər təşkilatı və 

iqtisadi tədbirlərdən istifadə olunması son 

dərəcədə vacib əhəmiyyət kəcb edir. 

Hazırda ölkədə əkin altında həyətyanı 

sahələr də daxil olmaqla 1 milyon 986 

min 747 hektar sahə istifadə olunur. 

Bunun 1 milyon 438 min 807 hektarı su-

varılan torpaqlar olub, suvarma sistemlərı, 

hidrotexniki qurğularla həmçinin müşa-

hidə və  kollektor-drenaj şəbəkələri ilə 

təchiz olunmuşdur. 

 Meliorasiya və su təsərrüfatı kom-

pleksinə daxil olan sistemlərin müasir 

vəziyyətinin və onların istismar səviyyəsi-

nin təhlili, ciddi nöqsanları müəyyənləş-

dirməyə və sistemin normal və etibarlı 

işinin təşkili ilə gözlənilə bilən su çatış-

mazlığını aradan qaldırmaq üçün sudan 

daha səmərəli istifadə olunması yollarını 

təyin etməyə imkan yaradır. Meliorasiya 

və  su təsərrüfatı sistemlərinin etibarlı 

şəkildə istismarının təşkilinə kanallar 

şəbəkəsinin yenidənqurulması, onlara 

üzlüklərin çəkilməsi, suvarma sistemləri-

nin istismarının təkmilləşdirilməsi, sis-

temlərin işinin avtomatlaşdırılması, opti-

mal meliorativ rejimlərinin yaradılması və 

örtülü üfüqi və şaquli drenajların tətbiqi 

fonunda suyun yuma prosesində sərfinin 

azaldılması, suvarma üsullarının və texni-

kasının təkmilləşdirilməsi, suvarma su-

yuna aqrotexniki tədbirlər fonunda qənaət 

olunması və s. daxildir. 

Azərbaycanın su ehtiyatları əsasən 

hidroloji proqnozlar əsasında təyin 

olunur. Təəssüf  ki, bu proqnozların 

etibarlılığı bu gün kifayət qədər deyil. 

Proqnozların dürüstlüyünü artırmaq üçün 

çoxlu işlər görmək lazımdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsa-

lında suvarma sistemlərinin və kollektor-

drenaj şəbəkəsinin istismarı əsas yer tutur.  

Məlumdur ki, meliorasiya tədbirləri nəti-

cəsində mənimsənilən torpaqlar kökündən 

dəyişir, suvarma, drenaj, aqrotexniki və 

meliorativ tədbirlərin köməyi ilə onların 

keyfiyyəti yaxşılaşır. Lakin su, torpaq və 

insan əlaqəsinin yeni sistemini yaradan 

tikinti işləri bu keyfiyyətin uzun müddətli, 

müntəzəm və etibarlı olmasını təmin 

etmir, çünki, müəyyən dövrdən sonra 

sistemdə elementlərin dayanıqlılığı və 

etibarlılığı azalır. 

Bu halları aradan qaldırmaq və torpaq-
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ların münbitliyini təmin etmək üçün me-

liorasiya sistemlərinin etibarlı istismarını 

təşkil etmək lazım gəlir.  

Meliorasiya sistemlərinin istismarına 

respublikada bölgələr üzrə su ehtiyatları-

nın formalaşması və onların idarə olun-

ması, suyun paylanması və sistemlərin 

saxlanılması, meliorativ xidmət sisteminin 

işlək vəziyyətdə olması, sistemin yaxşı-

laşdırılması və bərpası, həmçinin su eh-

tiyatlarının qorunmasına dair bir sıra digər 

funksional istiqamətlər də daxildir.   

Ensiklopediyada həmçinin Azərbay-

can Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinə daxil olan təş-

kilatların müasir  strukturu, irriqasiya və 

meliorasiya sahəsində elmi-tədqiqat, 

layihə, tikinti və istismar işlərinin əsas 

istiqamətləri və təşkil olunması haqqında  

ümumi məlumatlar verilir. 
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FFƏƏSSİİLL  II..      
AAZZƏƏRRBBAAYYCCAANNIINN    TTƏƏBBİİİİ  
ŞŞƏƏRRAAİİTTİİNNƏƏ  DDAAİİRR  ÜÜMMUUMMİİ  
MMƏƏLLUUMMAATT  

 
Азярбайъан Республикасынын яразиси 

Ъянуби Гафгазын шяргиндя, Хязяр дяни-

зинин ъянуб-гярб сащилиндя, 38024′ иля 

41054′ шимал енликляри, 44046′ иля 50050′ 

шярг узунлуглары арасында йерляшир. Яра-

зисинин узунлуьу гярбдян шяргя 450 км, 

шимал-гярбдян ъянуб-шяргя 440 км-дир. 

Азярбайъан Республикасы шималда Руси-

йа Федерасийасы (390км), шимал-гярбдян 

Эцръцстан (471 км), гярбдя вя ъянуб-

гярбдя Ермянистан Республикасы (1007 

км) вя Тцркийя Республикасы (15 км), 

ъянубда Иран Ислам Республикасы (765 

км) иля щямсярщяддир.  

Русийа Федерасийасы иля сярщяд хятти 

Самур чайы, Судур силсиляси вя Баш 

Гафгаз силсилясинин сол щиссясиндян кечир. 

Эцръцстан Республикасы иля сярщяди, 

ясасян Ганых, Габырры чайлары вя Кцр иля 

Габырры чайларынын суайрыъысы иля мцяй-

йянляшир. Ермянистан Республикасындан, 

ясасян Мургуз, Шащдаь вя Шярги Эюйчя 

силсиляляри вя Гарабаь йайласы иля айрылыр. 

Тцркийя вя Иран Ислам Республикасы иля 

дювлят сярщядини чох йердя Араз, Бол-

гар, Астара чайлары вя Талыш даьлары тяш-

кил едир. Билясувардан Араз чайына гя-

дяр 50 км-лик мясафядяки сярщяд Муьан 

дцзцндян кечир. Азярбайъан Республи-

касынын гуру сярщядляринин узунлуьу 

2647 км, су сярщядляринин узунлуьу 816 

км-дир.  

Азярбайъан яразиси Алп тектоник 

гуршаьында, Аврасийа вя Ярябистан лито-

сфер плитяляринин тоггушма зонасында 

йерляшир. Релйефи даь системляриндян, 

Кцр-Араз овалыьы да дахил олмагла, Кцр 

чюкяклийинин вя Самур-Дявячи даьятяйи 

чюкяклийинин эениш дцзянликляриндян иба-

рятдир. Азярбайъан Республикасы ярази-

синин мцтляг щцндцрлцкляри, тягрибən 

mənfi 27 м иля müsbət 4466 м арасында 

дяйишир.  

 
Azərbaycan Respublikasının fiziki xəritəsi 
 
Азярбайъан Республикасынын яразиси-

нин шимал-шяргини Гусар маили дцзянлийи 

иля Самур-Дявячи овалыьы вя Бюйцк Гаф-

газын ъянуб-шярг щиссяси тутур. Бюйцк 

Гафгаз бурада ики ясас паралел силсилядян 

– Баш Гафгаз силсиляси вя Йан силсилядян 

ибарятдир. Щяр ики силсилянин бязи зирвяля-

риндя даими гар вя бузлаглар hökm 

sürür. Кичик Гафгаз даьлары яразинин ъя-

нуб-гярбини ящатя едən Шащдаь, Муров-

даь, Гарабаь, Мыхтюкян, Шярги Эюйчя, 

Зянэязур, Дяряляйяз вя с. силсилялярин-

дян, Гарабаь вулканик йайласындан вя 
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даьарасы чюкякликлярдян ибарятдир. Талыш 

даьлары яразинин ъянуб-шярг гуртараъа-

ьындадыр. Юлкянин мяркязиндя гярбдян 

шяргя Хязяр дянизиня доьру эенишлянян 

Кцр депрессийасынын дцзянликляри вя 

алчаг даьлыглары  йерляшир. О, гярбдян вя 

шяргдян Ганых-Яйричай вадисиндян, Аъы-

нощур вя Ъейранчюл даьятяйиндян, Га-

зах-Эянъя даьятяйи дцзянлийиндян, Кцр-

Араз овалыьынын Ширван, Мил, Муьан-

Салйан, Ъянуб-Шярги Ширван дцзляриндян 

ибарятдир.  

Республика яразисиндя чюкмя, интру-

зив, еффузив вя метаморфик сцхурлар йа-

йылмышдыр. Мцасир эеоструктурлар плитяля-

рин коллизийасы нятиъясиндя йаранмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын яразиси 

Гафгазын фяал сейсемик сащяляриндян 

биридир. 

Юлкянин ъоьрафи, еляъя дя щава дюв-

ранынын хцсусиййятляри, релйефин мцряк-

кяблийи бурада мцхтялиф иглим типляринин 

йаранмасына сябяб олмушдур. Йер кцря-

синдя мювъуд олан 11 иглим типиндян 8-

нин аналоглары республикада мцшащидя 

олунур. 

 
Ы.1. Релйеф 

 
Азярбайъан Республикасы яразисинин 

релyефи чох мцхтялиф вя мцряккябдир. 

Яразинин йарыдан чоху 400-500 м, бязи 

йерлярдя 100-120 м вя 0-50 м мцтляг 

щцндцрлцклярдян башланан даьлыглардан, 

галан щиссяси ися дцзянлик вя овалыг-

лардан ибарятдир. Мцтляг щцндцрлцйц 

Хязяр дянизинин сащилиндя тягрибян – 27 

м-дян, Баш Гафгаз силсилясиндя 4466 м-

дяк дяйишир. Океан сявиййясиндян аша-

ьыда йерляшян сащяляр юлкя яразисинин 18 

%-ни, щцндцрлцйц 0 м-дян 200 м-дяк 

олан сащяляр 24 %-ини, 200 м-дян 500 м-

дяк 15,5 %-ни, 500 м-дян 1000 м-дяк 

15,5 %-нин, 1000 м-дян 2000 м-дяк 

19,5 %-ни, 2000 м-дян 3000 м-дяк 6,5 

%-ни, 3000 м-дян йцксякдя йерляшян 

сащяляр ися 1 %-nи тяшкил едир. Орта щцн-

дцрлцйц 384 м-дир. 

Азярбайъан Республикасынын ясас 

орографик ващидляри Бюйцк Гафгаз, 

Кичик Гафгаз вя Талыш даь системляри, 

Самур-Дявячи овалыьы, Кцр чюкяклийидир. 

Бюйцк Гафгаз даь системинин йалныз 

ъянуб-шярг щиссяси Азярбайъан Респуб-

ликасы яразисиня дахилдир вя онун да ясас 

орографик ващидляри Баш Гафгаз силсиляси 

вя Йан силсилясидир. Бюйцк Гафгазын чох 

щиссясини тяшкил едян Баш Гафгаз силсиляси 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя Ти-

нов-Россо зирвясиндян башлайараг ъя-

нуб-шярг истигамятиндя узаныр. Силсиля-

нин Тинов-Россо вя Базардцзц зирвяляри 

арасындакы щиссянин йалныз ъянуб йама-

ъы, бундан ъянуб-шяргдяки щиссянин ися 

щяр ики йамаъы Азярбайъан Республика-

сы яразисиня дахилдир. Баш Гафгаз силсиля-

синин йал щиссяси чай дяряляри иля кясилмир. 
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Силсилянин чох йериндя щцндцрлцйц 3000 

м-дян, мяркязи щиссясиндя ися 4000 м-

дян артыгдыр. Бабадаь зирвясиндян ъя-

нуб-шяргдя силсиля тядриъян алчалараг эе-

нишлянир вя Дцбрар зирвясиндян шяргя, 

Хязяр дянизиня доьру чай дяряляри иля 

бир-бириндян тядриъ олунмуш йелпиквары 

Эяди-Кцркечидаь, Аладаш, Кямчи вя с. 

силсиляляриня айрылыр. Щямин силсиляляр дя юз 

нювбясиндя чохлу сайда даща кичик вя 

алчаг силсиля вя тиряляря айрылараг, Го-

бустан алчаг даьлыг сащясиня кечир вя 

орадан да  Абшерон йарымадасынадяк 

давам едир. Баш Гафгаз силсилясиндян ши-

малда йерляшян вя она паралел узанан 

Йан силсилянин Азярбайъан Республика-

сындакы щиссяси Шащдаьдан башлайараг, 

ъянуб-шяргя доьру тядриъян алчалыр вя 

Бешбармаг даьында гуртарыр. Йан силсиля 

Баш Гафгаз силсилясиндян башлайан чайла-

рын дяряляри иля кясиляряк, айры-айры йайла-

лара бюлцнмцшдцр. Йан силсилясиндя ши-

мал-гярбдя она паралел истигамятдя Тя-

ляби-Гайнаръа тиряси узаныр. Силсиляляр вя 

тиряляр бир-бириндян дяряляр вя даьарасы 

чюкякликляр васитясиля айрылыр. Баш Гафгаз 

силсилясинин ъянуб йамаъы чох йердя она 

паралел узанан Ганых-Яйричай чюкякли-

йиня енир. Эцръцстан яразисиндя башла-

нан щямин чюкяклийин Азярбайъан Рес-

публикасы яразисиндя узунлуьу 210 км, 

ени 30 км-я гядярдир. Ъянуб-шяргдя Баш 

Гафгаз силсилясиндян Лащыъ чюкяклийи иля 

айрылан Нийалдаь силсиляси узаныр.  

Самур-Дявячи овалыьы Хязяр дянизи-

нин сащили бойу шимал-гярбдян ъянуб-

шяргя, Азярбайъан Республикасында Са-

мур чайындан Сумгайыт чайынадяк уза-

ныр. Атачайла Сумгайыт чайы арасындакы 

щиссяси Боьаз дцзц адланыр. Онун дяниз 

сащили щиссяляри океан сявиййясиндян 27 

м-дяк ашаьыда йерляшир. Овалыг шимал-

гярбдя 10-25 м-я чатан нисби щцндцр-

лцклц террасларла Гусар маили дцзянлийиня 

кечир. Маили дцзянлик ъянуб-гярбдя Йан 

силсилянин ятякляринядяк давам едир. Бу-

рада щцндцрлцк тягрибян 1900 м-я чатыр. 

Кичик Гафгаз даь системинин ъянуб-

шярг щиссяси Азярбайъан Республикасы 

яразисиня дцшцр. О, бурада цмумиликдя 

баш суайрыъысы олмайан вя мцхтялиф исти-

гамятлярдя узанан бир сыра силсиля, вул-

каник йайла, чюкяклик иля тямсил олун-

мушдур. Шащдаь силсиляси шимал-гярбдя 

ейни адлы зирвядян башланыр вя ъянуб-

шяргдя Щиналдаь зирвясинядяк давам 

едир. Щиналдаьдан шяргя Муровдаь сил-

силяси узаныр. Бу силсилялярдян шималда 

Башкянд-Дястяфур чюкяклийи, ондан да 

шималда Шямкир эцнбязвари йцксяклийи 

йерляшир. Банд даьы вя тяърид олунмуш 

щалда йцксялян Кяпяз даьы Башкянд-

Дястяфур чюкяклийини шяргдя Аьъакянд 

чюкяклийиндян айырыр. Кичик Гафгазын 

шималында йамаъы алчалараг Орта Кцр 

чюкяклийинин Эянъя-Газах дцзянлийиня 
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кечир. Шярги Эюйчя силсиляси Тяртяр чайы 

вя Эюйчя эюлц щювзяляринин суайрыъысыны 

тяшкил едир, ян йцксяк зирвяси Кети даьы-

дыр. Кичик Гафгазын ъянуб-шярг гуртара-

ъаьыны тяшкил едян Гарабаь силсиляси 

Ашаьы Араз чюкяклийиня тяряф алчалараг, 

даьятяйи маили дцзянликляря кечир. Ян 

йцксяк зирвяляри – Гызгаласы, Гырхгыз, 

Бюйцк Кирс вя саирдир. Силсилянин шимал 

йамаъында кюндялян голлар вя чюкяклик-

ляр цстцнлцк тяшкил едир. Гарабаь силсиляси 

шимал-гярбдя енлик истигамятиндя уза-

нан Мыхтюкян силсиляси иля бирляшир. Зян-

эязур вя Дяряляйяз силсиляляринин мцвафиг 

олараг ъянуб-гярб вя ъянуб йамаълары 

Азярбайъан Республикасы яразисиндядир. 

Зянэязур силсиляси ъянуб-шяргдя Араз 

чайы дярясинядяк узаныр. Кичик Гафгазын 

силсиляляри арасында ян йцксяк зирвя бу 

силсиляйя аиддир. Ян щцндцр зирвяляри 

силсилянин ъянуб щиссясиндядир. Зянэязур 

силсилясиндян ъянуб-гярб истигамятиндя 

чохлу кюндялян голлар айрылыр. Бурада 

юн даьлыг цчцн екструзив вя лакколитлярин 

ямяля эятирдийи тяърид олунмуш гайалыг 

йцксякликляр сяъиййявидир. Зянэязур силси-

лясиндян гярбдя енлик истигамятиндя уза-

нан Дяряляйяз силсиляси йерляшир. Силсиля-

дян ъянубда, юн даьлыгда тиря вя йай-

лалар ясас йер тутур. Щяр ики силсилянин 

ъянуб вя ъянуб-гярб ятякляри бир-бирин-

дян тиря вя йцксяклирлярля айрылан вя 

Араз чайынын сол сащили бойунъа узанан 

маили дцзянликлярля ящатялянир. 

Ясасян Зянэязур вя Гарабаь силсиля-

ляри арасында йерляшян вя ири сюнмцш 

вулкан конуслары иля сяъийялянян дальа-

вары сятщя малик Гарабаь вулканик йай-

ласы эениш йер тутур. Бурада орта щцн-

дцрлцк 2000-2500 м-дир. Йайла шимал-

дан ъянуба доьру даралараг алчалыр, 

Бярэцшад вя Щякяри чайларынын говуш-

дуьу йердя гуртарыр.  

Талыш даь системинин шимал-шярг щис-

сяси Азярбайъан Республикасы яразисин-

дядир. О, Кичик Гафгазда ъянуб-шяргдя 

йерляшяряк, ондан Ашаьы Араз чюкяклийи 

иля айрылыр. Ясасян, шимал-гярбдян ъя-

нуб-шяргя узанан, бир-бириня паралел 

Талыш, Пештясяр вя Буровар силсилялярин-

дян ибарятдир. Бунлардан ян узуну вя 

щцндцрц Иранла дювлят сярщяди бойу 

узанан Талыш силсилясидир. Силсиляляр бязи 

йерлярдя бир-бириля кюндялян голларла бир-

ляшяряк гапалы чюкякликляр ямяля эятир-

мишляр. Бязи тядгигатчылар Талыш даьларыны 

Кичик Гафгазын ъянуб-шярг вя йа Елбрус 

даь системинин шимал-гярб давамы щесаб 

едирляр. Талыш даьлары иля Хязяр дянизи 

арасында Лянкяран овалыьы узаныр.  

Кцр чюкяклийи Азярбайъан Республи-

касы яразисинин мяркязи щиссясини тутур. 

Бюйцк вя Кичик Гафгаз антиклинориум-

лары арасында йерляшян бу чюкяклийин ясас 

орографик ващиди Ъянуби Гафгазын ян 

бюйцк дцзянлийи олан Кцр-Араз овалыьы-
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дыр. Азярбайъан Республикасынын ярази-

синин  тягрибян  25%-ни ящатя едян ова-

лыг Кцр вя Араз чайлары васитясиля Мил-

Гарабаь, Ширван, Муьан-Салйан дцзля-

риня бюлцнцр. Овалыьын шərq вя мяркязи 

щиссяляри океан сявиййясиндяn 27 м-дяк 

ашаьыда йерляшир. Даьятяйи сащялярдя 

щцндцрлцйц 100 -250 м-я, бязи йерлярдя 

400-500 м-я чатыр. Кцр-Араз овалыьын-

дан шимал-гярбдя Кцр чайынын саь сащили 

бойунъа Эянъя-Газах, ъянуб-гярбдя 

ися Араз чайынын сол сащили бойунъа Аша-

ьы Араз бойу маили дцзянликляр бир-бирини 

явяз едир. Эянъя-Газах дцзянлийи вя 

Кцр-Араз овалыьындан шималда Ъейран-

чюл, Аъынощур, Лянэябиз-Ялят юн даьлыг-

лары узаныр. Бунлардан ян бюйцйц Га-

ных-Яйричай чюкяклийинин ъянуб кянары 

бойунъа узанан вя бир нечя силсиля, тиря 

вя онлары бир-бириндян айыран чюкяклик 

вя дярялярдян ибарят Аъынощур даь-

ятяйидир.  

Азярбайъан Республикасы яразисиндя 

релйефин мцряккяблийи бурада йцксяк, 

орта, алчаг даьлыг вя дцзянлик-овалыг ша-

гули гуршаглары айырмаьа имкан йара-

дыр. 

Йцксяк даьлыг гуршаьы 2500 м-дян 

йцксяк сащяляри ящатя едир. Бура Бюйцк 

Гафгазда Баш Гафгаз силсилясинин вя 

Йан силсилянин, Кичик Гафгазда, ясасян, 

Зянэязур, Муровдаь, Шярги Эюйчя, 

Шащдаь, Мыхтюкян силсиляляринин вя 

Гарабаь вулканик йайласынын суайырыъы 

щиссяляри, гисмян дя Гарабаь силсилясинин 

бир сыра йцксяк зирвяляри дахилдир. Чох 

йердя дар золаг тяшкил едир. Бу гуршаг 

чох зяиф инкишаф етмиш торпаг вя битки 

юртцйц, эениш йайылмыш сылдырым вя 

дарагвары гайалыглары, шиш уълу зирвяляри 

вя с. иля сяъиййялянир. Бурада гядим 

бузлаг релйеф формалары нисбятян йахсы 

сахланылмышдыр. Мцасир бузлаглар вар. 

Йамаълары грунт гырынтылары иля юртцл-

мцшдцр.  

Орта даьлыг гуршаьы даь системляри-

нин, ясасян, 1000 м-дян 2500 м-дяк 

щцндцрлцкдяки яразилярини ящатя едир. 

Дярин чай дяряляри иля кясилмишдир. Йа-

маълара пиллявари эюркям верян дцзялмя 

сятщляри эениш йайылмышдыр. Дярялярин эе-

нишляндийи йерлярдя, хцсусиля дя даьарасы 

чюкякликлярдя терасслар инкишаф етмишдир. 

Бязи йамаъларда сцрцшмя вя учгун ща-

дисяляри мцшащидя олунур. 

Алчаг даьлыг гуршаьы щцндцрлцйц 

200 м-дян 1000 м-дяк олан сащяляри 

ящатя едир. Бу гуршагда йамаълар маили, 

суайрыъылар эениш вя нисбятян щамардыр. 

Бязи сащялярдя рцтубят чатышмазлыьы арид-

денудасийа просесляринин, шорлашмыш, эил 

грунтларында щяллолма просеси иля йаран-

мыш бошлугларын вя с. инкишафына сябяб 

олмушдур.  

Дцзянлик-овалыг гуршаьы щцндцрлцйц 

100-200 м вя бязи йерлярдя 400-500 м-
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дяк олан сащяляри ящатя едир. Бура Кцр 

чюкяклийинин вя Самур-Дявячи овалыьы-

нын чох щиссяси, Ганых-Яйричай чюкяк-

лийи, Аразбойу дцзянликляр вя с. дахилдир. 

Бу гуршагда аккумулйатив релйеф фор-

малары эениш инкишаф етмишдир. Даьятяйи 

сащялярдя эятирмя конуслары, Хязяр дя-

низи сащилляриндя дцнляр ясас релйеф фор-

маларыны тяшкил едир. 

Азярбайъан Республикасынын мцасир 

релйефинин башлыъа елементляри вя эео-

морфоложи гурулушунун ясас хцсусиййят-

ляри ян йени тектоник мярщялядя йаран-

мыш вя мцряккяб инкишаф йолу кечмиш-

дир. Щямин мярщялядя даьлыг сащяляр 

2,5-4,5 км галхмыш, чюкякликляр ися 2,5-3 

км-я гядяр енмишдир. Тектоник галхма-

нын сцрятинин денудасийон парчаланма-

нын сцрятиндян чох олдуьу сащялярдя 

даьлар, енмянин сцряти дяниз вя конти-

нентал чюкцнтц топланманын сцрятиндян 

чох олдуьу щалда чюкякликляр, онларын 

таразлашдыьы щалда ися дцзянликляр ямяля 

эялмишдир. Щямин реэионларын тектоник 

гурулушу вя эеоложи инкишаф тарихи мцх-

тялиф олса да, онларын релйефинин ямяля 

эялмясиндя охшарлыг вя цмумилик дя 

вардыр. Бунунла йанашы, релйефин инкиша-

фынын йалныз айры-айры реэионлара мяхсус 

хцсусиййятляри дя олмушдур. Литоложи, иг-

лим, йцксяклик гуршагларынын характери 

вя с. xцсусиййятляриндян асылы олараг 

екзоэен релйеф ямяляэятириъи просесляри-

нин инкишафында да мцхтялифликляр мюв-

ъуддур. 

Азярбайъан Республикасы релйефинин 

формалашмасы тарихиндя щялледиъи рол ой-

намыш ороэен мярщяля тектоник режимин 

ясаслы дяйишмяси, галхманын эцълянмяси, 

Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз вя Талышда 

гуру сащянин эенишлянмяси иля сяъиййяля-

нир. Даьарасы чюкякликдя щямин мярщя-

лянин башланьыъында нарын дяняли гумлу-

эилли, сонунда ися ири дяняли гумлу-ча-

гылдашлы чюкцнтцляр топланмышдыр. Олиго-

сен-Алт Миосендə теkтоник щярякятлярин 

тязадлыьы артмышдыр. Бу заман мцасир 

чай системляринин тямяли гойулмушдур. 

Тектоник щярякятлярин сабитлийи дюв-

рцндя ян гядим дцзялмя сятщляри форма-

лашмышдыр. Орта вя цст Миосендя Азяр-

байъан Республикасы яразинин релйефи алт 

Миосендя олдуьу кими, лакин даща сакит 

тектоник шяраитдя инкишаф етмишдир. Щя-

мин дюврдя эениш дцзялмя сятщляри ямяля 

эялмишдир. Цст Миосенин ахырларында Бю-

йцк вя Кичик Гафгаз даьларында галхма 

щярякятляринин сцряти хейли эцълянмишдир. 

Релйефин тязадлыьы вя даьларын йцксяклийи 

артмышдыр. Яразинин парчаланмасы вя 

ашынма материалларынын нягли эцълянмиш, 

йени щидрографик шябякянин йаранмасы-

нын тямяли гойулмушдур. Алт вя орта 

Пилосендя дя даьларын галхмасынын эцъ-

лянмяси, тектоник щярякятлярин дифферен-

сиасийасы вя релйефдя тязадлыьын артмасы 
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тямайцлц давам етмишдир. Ещтимал ки, 

мцасiр йцксяклик ландшафт гуршаглары да 

илк дяфя бу дюврдя формалашмышдыр. Бу-

нунла ялагядар олараг глйасиал екзоэен 

просесляр дя инкишаф етмишдир. Азярбай-

ъан Республикасынын релйефи юз мцасир 

симасыны цст Пилосендя вя Антропоэендя 

алмышдыр. Релйефин инкишафынын бу дюврц 

цчцн Хязяр дянизи сявиййясинин вахташыры 

дяйишкянлийи вя еляъя дя вулканизм сяъий-

йявидир. Щяр бир регрессийадан сонра 

дяниз яразинин хейли щиссясини тярк етмиш, 

чайларын мянсяби эери чякилян сащил хят-

тиня доьру миграсийа етмишдир. Ерозийа 

базисинин ашаьы дцшмяси иля ялагядар чай 

дяряляри дяринляшмиш, онларын щювзяля-

риндя ерозийа просесляри хейли эцълянмиш, 

щидрографик шябякя бюйцк дяйишкянлийя 

уьрамышдыр. Хязяр дянизи сявиййясинин 

вахташыры дяйишмяляри нятиъясиндя дяниз 

вя чай терраслары, вулканизм нятиъясиндя 

ися магматик вя палчыг вулканы релйеф 

формалары ямяля эялмишдир. Бу дювр 

цчцн, щямчинин тектоник щярякятлярин 

тязащцрц иля ялагядар релйефдя тязадлıьын 

вя дифференсиасийанын эцълянмяси дя 

сяъиййявидир. 

Азярбайъан Республикасынын релйефи 

эенетик ъящятдян чох мцхтялифдир. Бура-

да тектоник, вулканик, псевдовулканик, 

нивал-бузлаг, гравитасийа, флцвиал, арид-

денудасийа, еол, карст, талассоэен вя с. 

мяншяли релйеф типляри  инкишаф етмишдир. 

Тектоник релйеф формалары республи-

канын щяр йериндя йайылмышдыр. Яразинин 

релйефинин цмуми фону ян бюйцк еле-

ментляри неотектоник мярщялянин щяря-

кятляри нятиъясиндя формалашмышдыр. Ъа-

ван гырышыглыг сащяляриндя релйефин, де-

мяк олар ки, бцтцн елементляри тектоник 

щярякятляр вя структурларла ялагядардыр. 

Вулканик релйеф формалары Гарабаь йай-

ласы цчцн сяъиййявидир. Бурада лава вя 

шлак конуслары, пилляли лава йайлалары вя 

ахынлары эениш йайылмыш ясас релйеф фор-

маларыдыр. Лава ахынларынын чай дяряля-

рини кясдийи йерлярдя эюл чухурлары вя ба-

таглыглар ямяля эялмишдир. Йцксяк даь-

лыгда сойуг иглим шяраитиндя вулкан 

пцскцрмяси заманы лаваларын сойумасы 

вя парчаланмасы нятиъясиндя чынгыллыглар 

формалашмышдыр. 

Псевдовулканик релйеф формалары, 

ясасян, палчыг вулканлары олан яразилярдя 

йаранмышдыр. Бу вулканлар Гобустан, 

Абшерон йарымадасы, Ъянуб-Шярги Шир-

ван дцзянлийи вя с. йерлярдя, Хязяр дя-

низиндя Бакы архипелагында эениш йайыл-

магла, щямин сащялярин релйефиндя ко-

нусварi йцксякликляр вя сопкалар ямяля 

эятирир. Бакы архипелагындакы адаларын 

чоху палчыг вулканларынын фяалиййяти 

нятиъясиндя йаранмышдыр. 

Нивал-бузлаг релйеф формалары гядим 

вя мцасир бузлагларын екзарасийа вя ак-

кумулйасийа фяалиййяти нятиъясиндя ямя-
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ля эялмиш, трог дяряляри, карлар, морен 

тиряляри вя тяпяъикляри иля тямсил олунмуш-

дур. Бюйцк Гафгазын вя Кичик Гафгазын 

йцксяк даьлыг гуршагларында йайылмыш-

дыр. 

Гравитасийа релйеф формалары ясасян, 

сцрцшмялярля тямсил олунмушдур. Даь 

учгунлары Бюйцк Гафгазын ъянуб йама-

ъында, Шащдаь вя Гызылгайа йайлаларын-

да, Кичик Гафгазын Зянэязур, Шярги 

Эюйчя, Муровдаь, Гарабаь силсилялярин-

дя, Кяпяз даьы массивиндя инкишаф ет-

мишдир. Республикада бир сыра даь эюл-

ляри даь учгунлары нятиъясиндя йаранмыш-

дыр. Сцрцшмяляр Бюйцк Гафгазын ъянуб-

шярг вя шимал-шярг щиссясиндяки чайларын 

щювзяляриндя ялверишли литоложи вя щидро-

эеоложи шяраитдя даща чох инкишаф етмиш-

дир.  

Флцвиал релйеф формалары республика-

да даща эениш йайылмыш бu типя чай 

дяряляри, терраслар, йарьанлар, гобулар, 

эятирмя конуслары, делталар вя с. су-еро-

зион вя аккумулйатив релйеф формалары 

аиддир. 

Арид-денудасийа релйеф формалары 

гураг иглимя малик вя кювряк гумлу-

эилли чюкцнтцлярин инкишаф етдийи сащя-
лярдя Гобустан, Абшерон йармадасынын 

гярби, Баш Гафгаз силсилясинин шимал-шярг 

йамаъы, Эейранчюл вя Аъынощур даь-
ятяйи вя Нахчыван МР-нын даьятяйи щис-
сяляриндя вя с. эениш йайылмышдыр. Бу 

релйеф формалары ясасян, карстабянзяр вя 

пресводкарст релйеф формалары иля тямсил 

олунмушдур. 

Еол релйеф формалары дцнляр, гум ти-

ряляри вя тяпялярдян ибарятдир. Самур-

Дявячи овалыьынын ъянуб-шярг, Абшерон 

йармадасынын вя Ъянуб-Шярги Ширван 

дцзянлийинин дяниз сащили яразисиндя иг-

лим вя гум чюкцнтцляринин йайылдыьы шя-

раитдя инкишаф етмишдир. 

Карст релйеф формаларына Бюйцк вя 

Кичик Гафгазда карбонатлы сцхурларын 

инкишаф етдийи сащялярдя раст эялинир. 

Онлар сятщ вя йералты суларын сцхурларла 

кимйяви тясири иля йараныр вя гыфлар, гу-

йулар, маьаралар, понорлар вя с. йерцстц 

вя йералты бошлуглар шяклиндя тязащцр 

едирляр. Кичик Гафгаздакы мяшщур Азых 

маьарасы республика яразисиндя ян ири 

карст бошлуьудур. 

Талассоэен релйеф формалары Хязяр 

дянизинин абразион вя аккумулйатив фя-

алиййяти нятиъясиндя йаранмышдыр. Дюр-

дцнъц Дювр трансгрессийаларына мяруз 

галмыш сащил зонасында инкишаф етмиш са-

щил бяндляри, терраслар, клифляр, бенчляр вя 

с. иля тямсил олунмушдур. 

Полиэенетик релйеф формалары бир нечя 

релйефямяляэятириъи просесин тясириндян 

ямяля эялмишдир. 

Антропоэен релйеф формалары инсан-

ларын мелиорасийа, иншаат, даь-мядян иш-

ляри вя диэяр тясяррцфат фяалиййятляри няти-

ъясиндя йаранмышдыр.  
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Ы.2. Эеоморфоложи шяраит 
 
Азярбайъан Республикасынын яразиси 

чох мцряккяб эеоморфоложи гурулуша 

маликдир. Бурада тектониканын релйефя 

эюсярдийи зяиф вя эцълц тясиря мцвафиг 

олараг денудасион-структур вя структур-

денудасион даьлар, чюкякликляр вя дя-

ряляр ямяля эялмишдир. Вулканик даьлар 

вя йайлалар, аккумулйатив-денудасион 

йайлалар вя дцзянликляр, аккумулйатив 

дцзянликляр вя с. инкишаф етмишдир. Рел-

йефин мяншяйи, йашы, морфоложи хцсусий-

йятляри, эеоложи гурулушу вя йени тек-

тоник щярякятлярля ялагясинин тязащцрц 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя 

яйалят, алты вилайят, вилайятляр дахилиндя 

ися бир сыра эеоморфоложи йарымвилайятляр 

вя районлар айырмаьа имкан верир. Бя-

зян Орта Араз чюкяклийи, Зянэязур вя 

Дяряляйяз силсиляляри, щямчинин Талыш даь-

лары вя Лянкяран овалыьы эеоморфоложи 

районлар кими Кичик Гафгаз вилайятиня, 

Гусар маили дцзянлийи вя Ганых-Яйричай 

чюкяклийи эеоморфоложи районлар кими 

Бюйцк Гафгаз яйалятиня аид едилир. 

Самур-Дявячи эеоморфоложи вилайяти 

структур ъящятдян Юн Гафгазын ъянуб-

шярг давамы щесаб едилян вя йени текто-

ник мярщялядя формалашан Гусар-Дявя-

чи юн даь чюкяклийиня, орографик ъящят-

дян ися Бюйцк Гафгазын шимал-шярг 

ятякляриня уйьун эялир. Мцасир сятщи вя 

ясас морфоложи хцсусиййятляри дяниз вя 

чайларын цст Пилосен вя Антропоэендя 

фяалиййяти нятиъясиндя формалашмышдыр. 

Чай дяряляри, эятирмя конуслары, чюкяк-

ликляр, терраслар вя с. релйеф формалары ся-

ъиййявидир. Дяниз сащили бойу, ясасян, 

гумлугдур. Сятщи мейилли, пилляли вя дал-

ьаваридир. Щцндцрлцк артдыгъа мейиллик 

вя сятщин парчаланма дяряъяси дя артыр. 

Даьятяйи щиссядя дярининя ерозион кясил-

мя 850-950 м-я чатыр. Бу вилайят Са-

мур-Дявячи вя Гусар эеоморфоложи ра-

йонларына айрылыр. 

Шярги-Бюйцк Гафгаз эеоморфоложи 

вилайяти республиканын диэяр эеоморфо-

ложи вилайятляриндян нивал-бузлаг вя ек-

зарасион-бузлаг рейлеф формаларынын да-

ща эениш инкишаф етмяси иля фярглянир. Бу-

рада цст Пилосен-Антропоэен бузлашма-

ларынын изляри трог дяряляри, карлар, мо-

рен тиряляри вя тяпяъикляри шяклиндя гал-

мышдыр, палчыг вулканлары, сцрцшмяляр, 

карстабянзяр релйеф формалары да чох йа-

йылмышдыр. Дцзялмя сятщляринин эениш ин-

кишаф етмяси сяъиййявидир. Мцасир екзо-

эен просеслярдян ерозийа вя гравитасийа 

хцсусиййятлиляр даща эениш инкишаф етмиш-

дир. Вилайят Баш Гафгаз силсилясинин ъя-

нуб йамаъы вя Ъянуб-Шярги Гафгаз 

эеоморфоложи йарымвилайятляриня бюлц-

нцр: 

1. Баш Гафгаз силсилясинин ъянуб йа-

маъы йарымвилайяти Мазым вя Эирдиман 

чайлары арасыны ящатя едир. Суайрыъы да-
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рагвары дишли, зирвяляр ися ити уълудур. 

Бязи йерлярдя дцзялмя сятщляри мцшащидя 

олунур. Дярялярин йамаълары чох мейилли, 

диби яксяр йердя дардыр, чай голлары дя-

ряляр иля парчаланмыш вя сцрцшмялярля 

мцряккябляшмишдир. Дярялярин эенишлян-

дийи сащялярдя терраслар инкишаф етмишдир. 

Тез-тез даьыдыъы сел щадисяляри баш верир. 

Учгунлар, уфанты вя сяпинти материаллары 

эениш йайылмышдыр. Йарымвилайятин дахи-

линдя Загатала, Шяки вя Лащыъ эеомор-

фоложи районлары айрылыр. 

2. Ъянуби-Шярги Гафгаз йарымвилайя-

тиня интенсив парчаланмыш силсиляляр дахил-

дир. Бу йарымвилайят дахилиндя Баш Гаф-

газ силсиляси вя йа Суайрыъы силсиля йцксяк 

даьлыг гуршагда енсиз йал щиссядян, сыл-

дырым вя ясасян, чылпаг йамаълардан 

ибарятдир. Ондан шималда йерляшян Йан 

силсилянин суайрыъысы шимал-гярбдя бир-

бириндян канйонвари чай дяряляри иля 

айрылан ири синклинал йайлалара бюлцнмцш-

дцр. Суайрыъы силсилядян  ъянубда кяскин 

парчаланмыш Нийалдаь йан силсиляси йерля-

шир. Силсиляляр арасында чюкякликляр инки-

шаф етмишдир. Йарымвилайят шяргдя Шама-

хыны, Гобустаны, Абшерон йарымадасыны 

вя с. тябии сащяляри ящатя едир. Релйефи ща-

мар сятщли йайлаларла мцряккябляшмиш-

дир. Чай дяряляри, ясасян, дардыр, бязи 

йерлярдя нисбятян эениш, терраслашмыш чю-

кякликляря кечир. Йарымвилайятин шимал-

гярб щиссясиндя сцрцшмяляр вя учгунлар, 

ъянуб-шярг щиссясиндя палчыг вулканлары, 

арид-денудасион релйеф формалары, Аб-

шерон йарымадасынын сащил бойунъа гум 

дцнляри йайылмышдыр. Шоранлы вя шор эюллц 

ахарсыз чюкякликляр инкишаф етмишдир. 

Йарымвилайятдя Базардцзц, Шащнабад-

Хызы, Шащдаь, Тянэи-Бешбармаг, Дцб-

рар, Шамахы, Гобустан вя Абшерон эео-

морфоложи районлары айрылыр. 

Кцр чюкяклийи эеоморфоложи вилайя-

тиндя йени тектоник щярякятлярин вя еляъя 

дя екзоэен релйеф ямяляэятириъи просес-

лярин мцряккяблийи релйефин гурулушунун 

мцхтялифлийиня сябяб олмушдур. 4 ясас 

эеоморфоложи йарымвилайятя: Ганых-

Яйричай чюкяклийи, Ъейранчюл-Аъынощур 

даьятяйи, Кцр-Араз овалыьы вя Кичик 

Гафгазын даьятяйи маили дцзənлiкляри 

йарымвилайятляриня бюлцнцр: 

1. Ганых-Яйричай чюкяклийи йарымви-

лайятляри орографик ъящятдян 200-300 м-

дян 600-800 м-ядяк щцндцрлцкдя йер-

ляшян батыг даьятяйи маили дцзянлийи 

ящатя едир. Сятщи аллцвиал-пролцвиал чю-

кцнтцлярдян ибарятдир. Чайларын эятирмя 

конуслары арасындакы чюкякликляр гисмян 

батаглашмышдыр. Аккумуласийа просес-

ляри цстцнлцк тяшкил едир. Йарымвилайят 

дахилиндя Ганых, Исмайыллы эеоморфоложи 

районлары айрылыр. 

2. Эейранчюл-Аъынощур даьятяйи йа-

рымвилайяти Кцр чюкяклийинин шимал щис-

сясиндядир. Бурайа Ганых-Яйричай чю-
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кяклийиндя ъянубда йерляшян Аъынощур, 

Кцр чюкяклийинин шимал-шярг кянарыны 

тяшкил едян Лянэябиз-Ялят даьятяйи вя с. 

дахилдир. Релйефи антиклинал вя синклинал 

гырышыглара уйьун эялян силсиля, тиря, йцк-

сяклик, дяря вя чюкякликлярдян тяшкил 

олунмушдур. Силсиля вя тирялярин йа-

маълары асимметрикдир. Ъянуб йамаъла-

ры чох дик, шимал йамаълары ися аз мейил-

лидир. Бязи йерлярдя 600-1000 м щцндцр-

лцкдя дцзялмя сятщляри мцшащидя едилир. 

Йарымвилайят кюндялян ахан чайларын 

антесендент дяряляри иля парчаланмышдыр. 

Дярининя кясилмя 250-700 м-дир. Парча-

ланманын сыхлыьы карстабянзяр йарьан-

гобу шябякясинин инкишаф етдийи ъянуб 

йамаъларында даща бюйцкдцр. Шяргдя 

палчыг вулканлары вар. Йарымвилайят 

Эейранчюл, Аъынощур, Лянэябиз-Ялят, 

Щярями эеоморфоложи районларына бюлц-

нцр. 

3. Кцр-Араз овалыьы йарымвилайяти 

Кцр чюкяклийинин ян эениш щиссясини яща-

тя едир. Сятщи мяркязи щиссядя эилли, кянар 

щиссялярдя эилъяли-гумлу-чагылдашлы цст 

Антропоэен вя Щолосен йашлы континен-

тал вя дяниз чюкцнтцляриндян тяшкил олун-

мушдур. Релйеф ъаван вя йасты олдуьун-

дан сятщи аз парчаланмышдыр. Овалыьын 

шярг щиссяси цчцн ъаван гырышыглар вя пал-

чыг вулканизми иля ялагядар алчаг тиря вя 

йцксякликляр сяъиййявидир. Йатагларында 

аккумулйасийа просеси эедян чай дяря-

ляри дайаз вя меандрлыдыр. Ширван дцзцн-

дя эятирмя конуслары инкишаф етмишдир. 

Овалыьын мяркязи щиссясиндя, еляъя дя 

Муьан вя Салйан дцзляриндя гядим чай 

дяряляри, йатагйаны йаллар, ахмазлар, 

субаерал делталар, Ъянуб-Шярги Ширван 

дцзцндя дефлйасийа чалалары, дцнляр, 

гядим вя мцасир сащил бяндляри эениш 

йайылмышдыр. Сцни суварма вя мелиора-

сийа тядбирляри вя башга антропоэен тя-

сирляр нятиъясиндя овалыьын сятщинин пар-

чаланмасы, йуйулмасы вя шорлашмасы 

просесляри эцълянмишдир. Йарымвилайятдя 

Ширван, Ъянуб-Шярги Ширван, Кцрйаны, 

Муьан вя Салйан эеоморфоложи район-

лары айрылыр. 

4. Кичик Гафгазын даьятяйи маили 

дцзянликляри йарымвилайяти Храм чайын-

дан Араз чайынадяк кцрцн саь сащилин-

дяки даьятяйи сащяни ящатя едир. Узун-

луьу тягрибян 350 км, ени 12 км-дян 30 

км-дякдир. Сятщи цст Плиосен-Антропо-

эен эилъяли-чагылдашылы контенентал чю-

кцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Дц-

зянлийин йалныз Кцряк чай вя Тяртяр чай 

арасындакы щиссясиндяки алчаг тиряляр вя 

тяпяляр инкишаф етмишдир. Даьлыгла сяр-

щяди тектоник гырылма бойунъа кечир. 

Кцр-Араз овалыьына кечиди ися тядриъидир. 

Сятщи Кичик Гафгаз даьларындан баш-

ланан вя Кцрцн саь голларыны тяшкил едян 

чайларын дяряляри иля кясилмишдир. Дяри-

ниня парчаланма 10-15 м-дян 100-220 
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м-я, бязи йерлярдя 220-250 м-я чатыр. Ян 

сяъиййяви релйеф формалары эятирмя ко-

нуслары вя конусларарасы чюкякликлярдир. 

Дцзянлийин Нафталан-Газанбулаг щисся-

синдя вя Кцр чайы дярясинин йамаъларын-

да сых йарьан-гобу шябякяси инкишаф ет-

мишдир. Йарымвилайят дахилиндя Эянъя-

Газах, Гарабаь вя Мил эеоморфоложи 

районлары айрылыр.  

Кянар Кичик Гафгаз эеоморфоложи 

вилайяти Кичик Гафгаз даьлыг системинин 

шимал-шярг кянар орографик ващидлярини 

ящатя едир. Силсиляляр бурада бир-бириндян 

тектоник чюкякликлярля айрылыр. Эеомор-

фоложи хцсусиййятляриндя ерозийа просес-

ляри мцщцм йер тутур. Бу вилайят цч 

эеморфоложи йарымвилайятя бюлцнцр:  

1. Шимал-шярг йамаъ йарымвилайяти-

ня Шащдаь вя Муровдаь силсиляляри, Шям-

кир эцнбязвари йцксяклийи, Башкянд-

Дястяфур чюкяклийи вя с. дахилдир. Бу йа-

рымвилайят силсилялярин интенсив ерозион 

парчаланмасы вя гайалыгларын эениш йа-

йылмасы иля сяъиййялянир. Гравитасийанын 

тясири иля эедян просесляр инкишаф етмиш-

дир. Йцксяк даьлыгда бузлаг релйеф фор-

малары вар. Орта вя алчаг даьлыг гуршаг-

ларда даьдахили чюкякликляр вя чай дя-

ряляри инкишаф етмишдир. Дцзялмя сятщляри 

магматик мяншяли йцксякликляр эениш 

йайылмышдыр. Йарымвилайят Аьстафа, 

Шямкир, Дашкясян-Аьъакянд, Шащдаь 

вя Муровдаь эеоморфоложи районларына 

бюлцнцр. 

2. Шярг йамаъ йарымвилайяти, ясасян, 

Гарабаь силсиляси иля тямсил олунмушдур. 

Силсилянин суайырыъы щиссясиндя, 1800-2000 

м-дян йцксякдя йамаълар чылпагдыр, ин-

тенсив парчаланмышдыр. Гравитасийа рел-

йеф формалары инкишаф етмишдир. Орта вя 

алчаг даьлыгда дцзялмя сятщляри йайыл-

мышдыр. Структур вя структур-денудас-

йон мяшяли тиря вя силсиляляр вя онларын 

ящатя етдийи даьарасы чюкякликляр инкишаф 

етмишдир. Щясянабад чюкяклийи иля Баьыр-

хан силсилясинин говушдуьу йердя фяал 

тектоник чат бойунъа сейсмотектоник 

просеслярин фяалиййяти нятиъясиндя ири гай-

малы учгун шлейфляри йаранмышдыр. Алчаг 

даьлыгда интрузив мяншяли даь массивляри 

вя йцксякликляр йайылмышдыр. Силсиля ъя-

нуб-шяргдя алчалараг Ашаьы Араз чюкяк-

лийиндя маили дцзянлийя кечир. Бу йарым-

вилайятдян Ашаьы Араз эеоморфоложи ра-

йону айрылыр.  

3. Ъянуб-Гярб йамаъы йарымвилайя-

ти Щякяри чайы щювзясини вя гисмян дя 

Тяртяр чайынын йухары щювзясини ящатя 

едир. Релйефи дярин ерозион парчаланма-

йа мяруз галмыш, бязи йерлярдя лава вя 

вулканоэен-пролцвиал чюкцнтцляр алтын-

да басдырылмышдыр. Тектоник-денудасийа 

вя литоструктур мяншяли силсиля вя тиряляр, 

интрузив массивляр, даьарасы чюкякликляр 

сяъиййявидир. Суайырыъыларда вя йамаъ-

ларда дцзялмя сятщи галыглары, Мыхтюкян, 
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Чалбайыр силсиляляринин йамаъларында 

гайма типли сяпинтиляр, чай дяряляриндя 

терраслар мцшащидя едилир. Карсt инкишаф 

етмишдир. Йарымвилайятдя Кялбяъяр, 

Мыхтюкян вя Щякяри эеоморфоложи ра-

йонлары айрылыр.  

Дахили Кичик Гафгаз эеоморфоложи 

вилайяти Плиосен вя Антропоэендя вулка-

ник фяалийятин эцъляндийи яразиляри вя 

щямчинин релйефи арид иглим шяраитиндя 

инкишаф едян даьлары вя даьарасы чюкяк-

ликляри ящатя едир. Бурада вулканик вя 

бузлаг релйеф формалары эениш йайылмыш-

дыр. Мцасир дюврдя релйефин инкишафында 

флцвиал просеслярля йанашы, арид-денуда-

сион просесляр ясас йер тутур. Бу вилайят 

Гарабаь вулканик йайласы, Аразйаны 

даьлар вя Нахчыван чюкяклийи эеомор-

фоложи йарымвилайятляриня бюлцнцр. 

1. Гарабаь вулканик йайласы йарым-

вилайятиндя релйефин ясасыны цст Плиосен-

Антропоэендя баш вермиш вулканизим 

нятиъясиндя ямяля эялмиш лава юртцкляри, 

ахынлары вя вулкан конуслары тяшкил едир. 

3000-3500 м щцндцрлцкдя йерляшян мяр-

кязи щиссянин релйефи дальаваридир. Ясас 

пцскцрмя мяркязи олан Бюйцк Ишиглы, 

Гызылбоьаз вя Кечялдаь вулкан конус-

лары гядим бузлаг вя мцасир нивал релйеф 

формаларынын олмасы иля сяъиййялянир. Ла-

ва юртцкляри парчаланмамыш йасты, пилляли 

сятщя маликдир. Тяртяр, Щякяри, Базар-

чай вя Арпачай дярялярин мянбяляриндя 

лава ахынлары 25-30 км узунлугда лава 

дилляри ямяля эятирмишдир. Гырмызыдаь, 

Айрычынгылы вя Пяричынгылы пцскцрмя мяр-

кязляри ятрафында ъаван лава гатында 

ашынма нятиъясиндя чынгыллыглар йаран-

мышдыр. Йайланын сятщиндя щидрографик 

шябякя зяиф инкишаф етмишдир вя дярин дар 

дяряляр ямяля эятирмишдир. Гапалы сащя-

лярдя эюлляр вар. Йарымвилайят дахилиндя 

Гызылбоьаз-Ишыглы, Алаэюлляр-Чалбайыр, 

Шярги Эюйчя вя Йазы эеоморфоложи 

районлары айрылыр. 

2. Аразйаны силсиляляр йарымвилайяти 

Дяряляйяз, Зянэязур вя Бярэцшад силсиля-

лярини ящатя едир. Гядим магматизм ня-

тиъясиндя ямяля эялмиш релйеф формалары 

ясас йер тутур. Йцксяк даьлыг гайалыгла-

ры релйеф формалары вя уфанты материал-

ларынын эениш йайылмасы иля сяъиййялянир. 

Гядим бузлаг релйеф формалары инкишаф 

етмишдир. Ерозион парчаланманын дярин-

лийи 1200 м-дян чохдур. 2400 м-дян 

ашаьыларда дцзялмя сятщляри, даьдахили 

чюкякликляр, Араз чайы дяряляриня йахын 

ися моноклинал силсиля вя тиряляр, синклинал 

йайлалар йайылмышдыр. Бунларын йамаъ-

ларында карстабянзяр релйеф формалары 

инкишаф етмишдир. Йарымвилайят дахилиндя 

Дяряляйяз, Зянэязур вя Бярэушад эео-

морфоложи районлары айрылыр. 

3. Нахчыван чюкяклийи йарымвилайяти 

даьятяйи вя Аразбойу дцзянликляри ящатя 

едир. Аккумулйасийа просесляри эениш 
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йайылмышдыр. Дüzянликdя даьларын сярщя-

ди бойу екструзив кцтляляр релйефдя кяс-

кин якс олунмуш айры-айры эцнбязвари 

йцксякликляр ямяля эятирир. Аразбойу 

алчаг тиря вя йайлаларын йамаъларында 

арид-денудасион релйеф формалары эениш 

йайылмышдыр. Йарымвилайятдя Шярур, 

Нещрям, Ордубад эеоморфоложи район-

лары айрылыр.  

Талыш эеоморфоложи вилайяти Талыш 

даьларыны вя Лянкяран овалыьыны ящатя 

едир. Релйефин сяъиййяви хцсусиййятлярин-

дян бири силсиляляр арасында эениш чюкяк-

ликлярин олмасыдыр. Бурада инверсийа ня-

тиъясиндя йцксяк даьлыгда ямяля эялмиш 

даь-йарымсящра вя гуру-чюл иглими шяраи-

тиндя арид-денудасион просесляри вя мц-

вафиг релйеф формалары инкишаф етмишдир. 

Силсиляляр чай шябякяси иля кяскин парча-

ланмышдыр. Онларын суайырыъында вя йа-

маъларда дцзялмя сятщляри эениш йайыл-

мышдыр. Шимал йамаъларында сцрцшмяляр 

мцшащидя едилир. Чай дяряляриндя чай 

терраслары, Лянкяран овалыьына тяряф йю-

нялмиш йамаъларда ися дяниз терраслары 

ямяля эялмишдир. Чайларын суайырыъылары 

нисбятян щамар, чай дяряляринин йамаъ-

лары ися аз мейиллидир. Вилайят дахилдя 

Лянкяран, Буровар, Йардымлы, Пештясяр, 

Зуванд вя мяхсуси Талыш эеоморфоложи 

районлары айрылыр. 

 
 
 

Ы.3. Ландшафтлар 
 
Азярбайъан Республикасынын тябии 

шяраити мцряккяб олдуьундан онун яра-

зисиндя инкишаф етмиш ландшафтлар да 

мцхтялифлийи иля сяъиййялянир. Ландшафтлар 

даьлыг вя дцзянлик ландшафтларына бюлц-

нцр. Бунларын дахилиндя ися бир сыра ланд-

шафт типляри вя йарым типляри айрылыр.  

1. Йцксяк даьлыьын нивал вя гисмян 

нивал-бузлаг ландшафты. Ясасян Бюйцк 

Гафгазын, гисмян Кичик Гафгазын тяг-

рибян 3000 м-дян йцксякдя йерляшян са-

щялярини ящатя едир. Даьлар структур-де-

нудасион, нивал-бузлаг вя ерозион-буз-

лаг мяншялидир. Йура вя Табаширин терри-

эен, карбонатлы, вулканоэен, вулкано-

эен чюкмя сцхурларындан тяшкил олун-

мушдур. Сятщи чох йердя чылпаг гайалыг 

вя чынгыллыгдыр. Релйефи интенсив парча-

ланмышдыр. Гравитасийа-денудасийа про-

сесляри сяъиййявидир. Кар, тякняварi дяря, 

морен-бузлаг релйеф формалары йайылмыш-

дыр. Даьлыг тундра иглиминя маликдир. 

Орта температур йанварда -150С-дян-

8,50С-дяк, ийулда 4-90С-дир. Иллик йаьынты 

800-1200 мм-дир. Бюйцк Гафгазда 

3800-3900 м-дян йцксякдя цмуми 

сащяси тягрибян 6 км2 олан бузлаглар 

вар. Торпаг юртцйц инкишаф етмямишдир. 

Чох сейряк гайалыг-чынгыллыг биткиляриня, 

йцксяк даьлыг дырнаглыларына, бязи гуш 

вя эямириъи нювляриня раст эялинир. Бюйцк 

Гафгазын Гусар, Гудйал, Яйричай вя с. 
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чайлары бурадан башланыр. Туризм вя 

алпинизм мягсядиля истифадя едилир. 

2. Йцксяк даьлыьын алп, субалп вя 

чямян-чюл ландшафты. Бюйцк Гафгазда 

вя Кичик Гафгазда 2000-2200 м-дян 

3000 м-дяк щцндцрлцкляри ящатя едир. 

Йура вя Тябаширин, ясасян, карбонатлы-

терриэен, вулканоэен, туфоэен чюкцн-

тцляриндян тяшкил олунмушдур. Шиддятли 

парчаланмыш релйефя маликдир. Даьлар 

денудасион-структур мяншялидирляр. Бу-

рада вахташыры эцълц селляр йараныр. Сел 

оъаглары, ясасян, гайалыг вя даь чямян-

лик сащясиндя йерляшир. Иглими сойугдур. 

Орта температур йанварда -120С-дян  -

70С-дяк, ийулда 8-170С-дир. Иллик йаьынты 

Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъында 

1400-1600 мм, галан сащялярдя 900 

мм-дир. Ясасян, чимли даь-чямян тор-

паглары йайылмышдыр. Даьыстан туру, га-

рапача, безоар кечиси, эямириъиляр, кор 

костябяк, Гафгаз улары, Гафгаз тетрасы, 

кяркяс, гайа кяртянкяляси вя с. Мяскун-

лашмышдыр. Алп, субалп чямянляри вя чя-

мян-чюл йарымтипляриня бюлцнцр. Алп чя-

мянляри 2400-2500 м-дян йцксякдя йер-

ляшир. Биткилярин бойу чох гыса, нювляри 

аздыр. Алп чямянляриндян ашаьыда, 2000-

2200 м-дян 2400-2500 м-дяк щцндцр-

лцкдя субалп чямянляри золаьы узаныр. 

Субалп чямянляри нюв етибариля зянэин 

олан щцндцр бойлу, ясасян, чох щиссясини 

йем отлары тяшкил едян чохиллик биткиляр-

дян ибарятдир. Кичик Гафгазын субалп вя 

алп чямянляри Бюйцк Гафгаздакындан 

бир гядяр ксерофитлийи иля фярглянир. 

Чямян-чюл ландшафт йарымтипи Зянэязур 

силсилясиндя вя Гарабаь йайласында инки-

шаф етмишдир. Алп чямянляриндян йай от-

лаьы, субалп чямянляриндян ися щям йай 

отлаьы, щям дя бичяняк кими истифадя 

едилир. Арычылыьын инкишафы цчцн ялверишли 

сащядир. 

3. Орта даьлыьын енлийарпаглы мешя вя 

мешядян сонракы чямян-кол ландшафты. 

Бу ландшафт республиканын даьлыг ланд-

шафт зоналары арасында даща эениш йер 

тутур. Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз вя 

Талыш даьларынын йамаъларында тягрибян 

1200 м-дян 1800 м-я, бязи йерлярдя 

2000-2200 м-дяк щцндцрлцкляри ящатя 

едир. Йура вя Табаширин ящянэдашы, 

гумдашы, эилли шистляриндян, Полеэен вя 

Неоэенин эилъяляриндян, гумларындан, 

вулканоэен-чюкмя сцхурларындан тяшкил 

олунмушдур. Ярази шиддятли парчаланмыш 

релйефя маликдир. Даьлар, ясасян, дену-

дасион-структур мяншялидирляр. Даь уч-

гунлары вя сцрцшмяляр эениш йайылмышдыр. 

Селляр, ясасян, транзит харакерлидир. Дик 

йамаълы дар вя дярин дяряляр сяъиййя-

видир. Иглими сойуг вя мцлайим-истидир. 

Орта температур йанварда -60С-дян-

20С-дяк, ийулда 13-190С, иллик йаьынты 

600-1300 мм-дир. Гонур даь-мешя, 

чцрцнтцлц-карбонатлы даь-мешя, типик вя 
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йуйулмуш даь-мешя торпаглары, Талыш 

даьларында подзоллашмыш торпаглар вя 

даь-сары торпаглар йайылмышдыр. Мешя-

лярин чох щисссиндя, хцсусиля 1400-1600 

м щцндцрлцкдя шярг фыстыьы, йухары щисся-

синдя шярг палыды, бязи йерлярдя тозаьаъы 

вя аьъагайын аьаълары цстцнлцк тяшкил 

едир. Даща йухарыда мешяляр сейряляряк 

субалп чямянляри ландшафтына кечир. Ме-

шя ландшафтынын йухары щиссясиндя рцтубят 

севян, ашаьы щиссясиндя ися гураглыьа 

давамлы аьаъ нювляри йайылмышдыр. Ат-

мосфер йаьынтыларынын мювсцмляр цзря 

бярабяр пайланмамасы орта даьлыгда 

мешялярин инкишафынын вя онларын йайылма 

дяряъясинин мцхтялифлилийиня сябяб ол-

мушдур. Мешянин интенсив гырылмасы 

чямян вя ясасян, мешядян сонракы кол-

ларла, гарышыг мцхтялиф от биткиляри иля 

явяз олунмасына шяраит йаратмышдыр. Бу 

ландшафт щейванларла, хцсусиля, дырнаг-

лылар вя гуш нювляри иля зянэиндир. Марал, 

ъцйцр, чюл донузу, боз айы, мцхтялиф нюв 

дяля вя с. йайылмышдыр. Бир чох аьаъ нюв-

ляри мешя вя аьаъ емалы сянайеси цчцн 

хаммалдыр. Йабаны мейвя йыьылыр. 

4. Орта даьлыьын даь-ксерофит ланд-

шафты. Нахчыван МР-да, гисмян Талыш 

даьларында инкишаф етмишдир. Башлыъа ола-

раг Палеоэенин вулканоэен, вулкано-

эен-чюкмя сцхурлары цзяриндя йаранмыш-

дыр. Нахчыван МР-да тягрибян 1100 м-

дян 2000 м-дяк, Талыш даьларында даьа-

расы чюкякликлярдя 1300 м-дян 1900 м-

дяк щцндцрлцкляри ящатя едир. Нахчыван 

МР-да сойуг иглим, Талыш даьларында 

йарымсящра вя гуру чюл иглими щакимдир. 

Орта температур йанварда -50С-дян -

40С-дяк, ийулда 180С-дян 250С-дякдир. 

Иллик йаьынты Нахчыван МР-да 400-500 

мм, Талыш даьларында 300-400 мм-дир. 

Щяр ики яразидя йайын гураг кечмяси 

ксерофит ландшафтын ямяля эялмясиня 

сябяб олмушдур. Даь-шабалыдлы вя гящ-

вяйи даь-мешя торпаглары йайылмышдыр. 

Биткиси даь-ксерофит типлидир. Ъанавар, 

тцлкц, довшан, дашлыг дяляси, мцхтялиф 

нюв сичан, улар, боз кяклик вя с. сяъиййя-

видир. Щейвандарлыг, якинчилик, баьчылыг 

вя арычылыг инкишаф етмишдир. 

5. Алчаг даьлыьын чюл, гисмян мешя-

чюл ландшафты. Бюйцк Гафгазын ъянуб 

йамаъларында, Кичик Гафгазын кянар 

щиссяляриндя, Талышда Буровар силсилясинин 

шимал-гярбиндя 100-150 м-дян 1000 м-

дяк щцндцрлцкляри ящатя едир. Табашир вя 

Неоэенин дяниз карбонотлы-терриэен, 

континентал-аллцвиал чюкцнтцляриндян 

тяшкил олунмушдур. Релйефи структур-

ерозион вя арид-денудасион-структур 

мяншялидир. Сятщи эцълц вя орта дяряъядя 

парчаланмышдыр. Иглими мцлайим-истидир. 

Орта температур йанварда -30С-дян 

+20С-дяк, ийулда 190С-дян 240С-дякдир. 

Иллик йаьынты 400-600 мм-дир. Даь тцнд-

шабалыды, даь боз-гящвяйи, гящвяйи даь-
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мешя торпаглары йайылмышдыр. Бу ланд-

шафт цчцн дашдайан, йовшан-дашдайан 

вя йовшан-дараготу кими чюл вя йа-

рымчюл биткиляри сяъиййявидир. Ъанавар, 

тцлкц, довшан, чюл сичаны, кяклик вя с. 

вар. Гыш отлаьы кими исифадя едилир.  

6. Алчаг даьлыьын йарымсящра ланд-

шафты. Гобустанда, Ъейранчюлдя, Боз-

даь силсилясиндя, Аъынощур чюлц вя онун 

ятрафында, 50-100 м-дян 1000 м-дяк 

щцндцрлцкляри ящатя едир. Неоэенин дя-

низ вя континентал чюкцнтцляриндян тяш-

кил олунмушдур. Мцлайим-исти, йарым-

сящра вя гуру чюл иглиминя маликдир. 

Орта температур йанварда - 30С-дя -

10С-дяк, ийулда 190С-дян 260С-дякдир. 

Иллик йаьынты 200-400 мм-дир. Гящвяйи, 

ачыг-гящвяйи, боз-гонур торпагларда 

йарымсящра биткиляри цстцнлцк тяшкил едир. 

Гыш отлаьыдыр. 

7. Даь ятякляринин енлийарпаглы мешя 

ландшафты. Бюйцк Гафгазын ъянуб-шярг 

щиссясинин шимал йамаъында вя Талыш 

даьларынын алчаг даьлыг щиссяляриндя 

инкишаф етмишдир. 100-300 м-дяк щцндцр-

лцкляри ящатя едир. Ясасян, Кайнозойун 

ящянэдашы, эил, гумлу-эилли чюкцнтцлярин-

дян, чагыл дашларындан тяшкил олунмуш-

дур. Релйефи Гусар маили дцзянлийи щисся-

синдя аккумулйатив-денудасион, Дявя-

чи району сащясиндя структур-ерозион, 

Талыш зонасында денудасион-структур 

мяншялидир. Иглими мцлайим-истидир. Орта 

температур йанварда -30С-дян +20С-

дяк, ийулда 180С-дян 260С-дякдир. Иллик 

йаьынты Бюйук Гафгаз щиссясиндя 600 

мм-я, Талыш зонасында 1900 мм-я 

гядярдир. Карбонатлы вя типик гящвяйи 

даь-мешя, Талыш зонасында подзоллашмыш 

даь-сары торпаглар эениш йайылмышдыр. 

Мешялярин нюв тяркиби чох мцхтялифдир. 

Бюйцк Гафгаз щиссясиндя палыд вя вяляс, 

Талыш зонасында Щиркан типли реликт 

нювляр-дямираьаъ, шабалыд-йарпаг палыд, 

азат вя с. цстцнлцк тяшкил едир. Ъцйцр, чюл 

донузу, дяля, охлу кирпи, сцлейсин, гыр-

говул, кяклик вя с. вар. Мешя олмайан 

сащяляр щейвандарлыгда вя биткичиликдя 

истифадя олунур. 

8. Юн даьлыьын ксерофит вя чюл лан-

дшафты. Бу ландшафт типи Гусар маили дц-

зянлийинин шяргиндя, Ъейранчюл вя Аъы-

нощур юн даьлыьынын ъянуб кянарында вя 

с. яразилярдя инкишаф етмишдир. 100 м-дян 

1100 м-я гядяр щцндцрлцкляри ящатя 

едир. Неоэенин дяниз карбонатлы-тер-

риэен, континентал-аллцвиал чюкцнтцлярин-

дян тяшкил олунмушдур. Даьлар арид-де-

нудасион структур мяншялидирляр. Бед-

ленд, йарьан-гобу шябякяси, шорлашмыш 

эил грунтларында щяллолма инкишаф етмиш-

дир. Иглими мцлайим-истидир. Щяр ики са-

щядя йай гураг кечир. Орта температур 

йанварда -20С-дян 00С-дяк, ийулда 190С-

дян 230С-дякдир. Иллик йаьынты 500-600 

мм-дир. Даь шабалыды, даь боз-гящвяйи, 
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боз-гонур вя с. торпаглар йайылмышдыр. 

Биткиляри йарымсящра типлидир. Ъанавар, 

тцлкц, довшан, чюл сичаны, кяклик, тураъ 

вя с. вар. Релйефи ялверишли олан сащялярдя 

баьчылыг инкишаф етмишдир.    

9. Овалыг-дцзянликлярин мешя-чямян 

ландшафты. Ганых-Яйричай чюкяклийиндя, 

Лянкяран овалыьынын ъянуб, Самур-

Дявячи овалыьынын шимал-гярб щиссясиндя, 

дяниз сащилляриндя – 27 м-дян 200 м-

дяк щцндцрлцкляри ящатя едир. Антропо-

эенин аллцвиал-пролцвиал, дянизкянары 

щиссялярдя ися Щолосенин дяниз чюкцнтц-

ляриндян тяшкил олунмушдур. Иглими Шол-

лар дцзцндя мцлайим-исти йарымсящра вя 

гуру-чюл, галан йерлярдя мцлайим-исти-

дир. Орта температур йанварда -20С-дян 

+50С-дяк, ийулда 200С-дян 260С-дякдир. 

Иллик йаьынты Шоллар дцзцндя 300-400 

мм, Ганых-Яйричай чюкяклийиндя 600-

900 мм, Лянкяран овалыьынын ъянуб-

гярбиндя 1400 мм-я гядярдир. Грунт 

сулары сятщя йахындыр. Шоллар дцзцндя 

аллцвиал чямян-мешя, Ганых-Яйричай чю-

кяклийиндя аллцвиал чямян вя аллцвиал чя-

мян-мешя торпаглары, Лянкяран овалы-

ьында ися подзоллу вя глейли-подзоллу са-

ры торпаглар йайылмышдыр. Мешялярин нюв 

тяркиби мцхтялифдир. Ганых-Яйричай чю-

кяклийи вя Самур-Дявячи овалыьы ме-

шяляриндя палыд, вяляс, гараьаъ, йалангоз 

вя с., Лянкяран овалыьында ися шабалыд 

йарпаг палыд, дямираьаъ, азат вя диэяр 

аьаъ нювляри цстцнлцк тяшкил едир. Чюл 

донузу, ъанавар, охлу кирпи, сцлейсин, 

гырговул вя с. вар. Тцтцнчцлцк, мейвя-

чилик, тярявязчилик вя с. инкишаф етмишдир. 

Лянкяран овалыьында субтропик биткиляр 

беъярилир. 

10. Дцзянликлярин гуру-чюл ландшафты. 

Эянъя-Газах даьятяйи дцзянлийини, Шир-

ван дцзцнцн шималы, Мил вя Гарабаь 

дцзляринин алчаг даьлыьа говушдуьу 

ъянуб щиссялярини, эятирмя конусларыны, 

конусларарасы чюкякликляри, терраслары вя 

аллцвиал-пролцвиал дцзянликляри ящатя 

едир. Мцлайим-исти йарымсящра вя гуру 

чюл иглиминя маликдир. Орта температур 

йанварда -20С-дян - 10С-дяк, ийулда 

250С-дян 270С-дякдир. Иллик йаьынты 400 

мм-я йахындыр. Чямян-боз-гонур, шор-

лашмыш боз вя ачыг-шабалыдı торпаглар 

йайылмышдыр. Ясас битки груплары йовшан-

дашдайан, йовшан-дараготудан ибарят-

дир. Ъанавар, тцлкц, мцхтялиф гум сича-

ны, гырговул, кяклик, тураъ вя с. вар. 

Суварма якинчилийи инкишаф етмишдир. Гыш 

отлаьыдыр. 

11. Овалыгларын вя даьарасы дцзянлик-

лярин йарымсящра ландшафты. Азярбайъан 

Республикасындакы бу ландшафт зонасы 

ян эениш сащяйя маликдир. Кцр-Араз 

овалыьынын чох щиссясини, Нахчыван МР-

ын Аразбойу дцзянликлярини, Абшерон 

йарымадасыны вя Самур-Дявячи овалыьы-

нын ъянуб-шярг йарысыны ящатя едир. Щцн-
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дцрлцк – 27 м-дян 600-1000 м-я гя-

дярдир. Антропоэенин аллцвиал-пролцвиал, 

Щолосенин аллцвиал, пролцвиал-делцвиал 

чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. 

Мцлайим-исти йарымсящра вя гуру чюл 

иглиминя, Нахчыван МР-нын Аразбойу 

дцзянликляриндя ися сойуг йарымсящра вя 

гуру чюл иглиминя маликдир. Щяр ики са-

щядя йай гураг кечир.  Орта температур 

йанварда 140 С, Нахчыван МР-нын 

Аразбойу дцзянликляриндя -40 S-дян -20 

S-дяк, ийулда мцвафиг олараг, 210 S-дян 

270 С вя 230 С-дян 280 С-дякдир. Иллик 

йаьынты 130 мм-дян 300 мм-я гядярдир. 

Боз-чямян, боз, боз-гонур вя с. тор-

паглар йайылмышдыр. Йовшанлы, кянэизли, 

йовшанлы-шоранотулу, эявянли йарымсящра 

биткиляри цстцндцр. Бу ландшафт типи дахи-

линдя чямян-батаглыг, шоракят ландшафт 

йарымтипляри дя айрылыр. Ъейран, ъанавар, 

тцлкц, боз довшан, мцхтялиф гум сичаны, 

гырговул, тураъ, кяклик вя с. вар. Ярази 

антропоэен тясирляря мяруз галмышдыр, 

чох щиссяси шумланмышдыр. Памбыгчылыг, 

цзцмчцлцк, баьчылыг, щейвандарлыг инки-

шаф етмишдир. 

 Азярбайъан Республикасында тябии 

ландшафтларын йцксяклийя эюря дяйишилмя-

синдя Бюйцк вя Кичик Гафгаз, Талыш, 

Нахчыван МР ландшафт структуру груп-

лары айрылыр. Бюйцк вя Кичик Гафгазын 

ландшафт структурунда алчаг даьлыгдан 

йцксяк даьлыьа доьру йарымсящра, даь 

чюлляри, даь мешяляри, даь чямянляри вя 

нивал ландшафт гуршаглары бир-бирини явяз 

едир. Бунлардан фяргли олараг Талышда 

ландшафт инверсийасы баш верир – алчаг 

даьлыьын мешя ландшафты йцксяклийя доь-

ру даь-ксерофит ландшафтына кечир. Дц-

зянликлярин мешя-чямян ландшафт струк-

турунда иглимин гураг кечмяси ясас рол 

ойнайыр. Нахчыван МР-ын Аразбойу 

дцзянликляринин йарымсящра вя орта 

даьлыг щиссясиндя дар зонада даь 

чямянляри, ондан йцксякдя ися нивал 

гуршаг йерляшир. 

 
Ы.4. Иглим 
 
Азярбайъан Республикасы субтропик 

гуршаьын шимал кянарында йерляшир. Яра-

зинин ъоьрафи мювгейи, релйефинин мцряк-

кяблийи, Хязяр дянизиня йахынлыьы, ил яр-

зиндя yер сятщиня дцшян эцняш енержисинин 

боллуьу, онун мцхтялиф мяншяли щава 

ахынларынын тясири алтында олмасы вя с. 

амилляр бурада эениш иглим мцхтялифли-

йиня сябяб олмушдур. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя 

иглим ямяляэятириъи амиллярдян онун сятщ 

гурулушу, эцняш радиасийасы вя атмосфер 

дювранынын хцсусиййятляри мцщцм ящя-

миййят кясб едир. 

Сятщ гурулушу. Ясасян даьлыг юлкя 

олан Азярбайъан Республикасынын яра-

зиси Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз, Талыш 

вя Иран даьлары иля ящатя олунмушдур. 
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Бюйцк вя Кичик Гафгаз даь системляри 

арасында йерляшян Кцр чюкяклийи, хцсу-

силя онун ясас щиссясини тяшкил едян Кцр-

Араз овалыьы шяргя доьру эенишляняряк 

Хязяр дянизинин алтына кечир. Республи-

канын шималында йерляшян Бюйцк Гафгаз 

даьлары юлкя яразисинин шималындан эялян 

сойуг щава кцтляляринин бирбаша тясирин-

дян горуйур вя нятиъядя яксяр дцзянлик 

вя даьятяйи яразиляриндя, ясасян, гуру 

субтропик иглим формалашыр. Юлкя яразиси-

ни ъянубдан ящатя едян диэяр даь сис-

темляри дя щава дювраны просесляриня 

бюйцк тясир эюстярир. Сятщ гурулушунун 

мцхтялифлийи иглим цнсцрляринин гейри-бя-

рабяр пайланмасына, шагули иглим гур-

шагларынын йаранмасына вя с. сябяб олур. 

 Эцняш радиасийасы. Азярбайъан Рес-

публикасынын дцзянлик вя даьятяйи ярази-

ляри эцняшли эцнлярин чохлуьу иля сяъиййя-

лянир. Кцр-Араз овалыьы, Абшерон йарым-

адасы вя диэяр дцзянлик вя даьятяйи 

яразилярдя эцняш саатларынын иллик мигдары 

2200-2400 саат, Нахчыван МР-ин Араз-

бойу дцзянликляриндя ися 2600-2800 саат 

тяшкил едир. Орта даьлыг зонада булудлу-

луьун артмасы нятиъясиндя эцняшли саат-

ларын мигдары азалыр вя 1900-2200 саат 

арасында дяйишир. Йцксяк даьлыг зонада 

щямин кямиййят йенидян артыр вя 3000 

м-дян йцксякликдя 2200-2500 саата 

чатыр. Цмуми эцняш радиасийасынын иллик 

мигдары Кцр-Араз овалыьында 128-132 

ккал/см2-дир. Даьлара доьру 120-124 

ккал/см2-дяк азалыр, сонра йенидян ар-

тараг Бюйцк вя Кичик Гафгазын йцксяк 

даьлыг зоналарында 140-150 ккал/см2 

тяшкил едир.  

Нахчыван МР-да Аразбойу дцзян-

ликлярдя цмуми эцняш радиасийасынын ил-

лик мигдары 148-150 ккал\см2, йцксяк 

даьлыг зонада ися 152-160 ккал\см2 

олур. Радиасийа балансынын иллик мигдары 

юлкянин дцзянлик вя даьятяйи яразиля-

риндя 40-50 ккал\см2, йцксяк даьлыг 

яразилярдя ися 15-25 ккал/см2 тяшкил едир. 

Атмосфер дювраны. Азярбайъан Рес-

публикасы яразисиндя иглимин формалаш-

масына Арктика, мцлайим енликлярин со-

йуг континентал вя дяниз антисиклонлары, 

тропик енликлярин исти субтропик антисик-

лон вя ъянуб сиклонлары, Мяркязи Асийа 

цзяриндя йаранан антисиклон, щямчинин 

йерли атмосфер просесляри тясир эюстярир. 

Бу щава кцтляляри сятщ гурулушунун 

тясири нятиъясиндя юлкя яразисиня мцхтялиф 

истигамятлярдян дахил олур. Беля ки, со-

йуг континентал вя дяниз щава кцтляляри 

Бюйцк Гафгаз даьларыны ашыб кечя бил-

мядийиндян, республиканын яразисиня 

шяргдян – Хязяр дянизи цзяриндян, гярб-

дян – Гара дяниз вя Эцръцстан цзярин-

дян, бязи щалларда ися щяр ики тяряфдян 

дахил олур. Кичик Гафгаз, Талыш вя Иран 

даьлары ъянубдан эялян исти щава кцт-

ляляриня кифайят гядяр мане олмаса да, 
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онларын хцсусиййятляринин дяйишмясиня вя 

атмосфер просесляринин динамикасына 

мцяййян тясир эюстярир. 

Иглимин ясас цнсцрляри. Азярбайъан 

Республикасы яразисиндя щаванын темпе-

ратуру, йаьынтылар, рцтубятлилик, бухар-

ланма, булудлулуг, кцляк режими ясас 

иглим цнсцрлярини тяшкил едир. 

Щаванын температуру. Азярбайъан 

Республикасы яразисиндя щаванын темпе-

ратурунун режими вя ярази цзря пайланма 

ганунауйьунлуьу бура дахил олан щава 

кцтляляринин хцсусиййятиндян, яразинин 

релйефиндян вя Хязяр дянизинин айры-айры 

районлара йахынлыьындан асылы олараг 

формалашыр. Хязяр дянизи йайда сащилбо-

йу яразилярдя щаванын температуруну 

бир гядяр азалдыр, гышда ися артырыр. Ейни 

заманда, дяниз Мяркязи Асийадан да-

хил олан исти щава кцтляляринин температу-

руну мцяййян гядяр йумшалдыр. Щава-

нын орта иллик температуру Кцр-Араз 

овалыьында, Абшерон йарıмадасынын ъя-

нуб сащилбойу зонасында, 14-150С олур. 

Даьлара доьру щаванын температуру 

азалараг, 2000 м йцксякликдя 4-50С, 

3000 м йцксякликдя 1-20С тяшкил едир. 

Илин ян сойуг айында дцзянлик вя 

даьятяйи яразилярдя щаванын орта айлыг 

температуру 00С-дян ашаьы дцшмцр. Аб-

шерон йарымадасында вя ондан ъянубда 

йерляшян сащилббойу яразиляр вя адаларда 

щятта 3-40С тяшкил едир. Йцксяклик арт-

dыгъа щаванын температуру азалыр вя 

дяниз сявиййясиндян 2000 м йцксякликдя 

60С-дян 50С-дяк, 3000 м йцксякликдя ися 

тягрибян 130С-дян 120С-дяк олур. Илин ян 

исти айында щаванын орта температуру 

Кцр-Араз овалыьында, ясасян, 26-270С, 

диэяр дцзянликлярдя вя даьятяйи яразиляр-

дя ися 240С-дян ашаьы дцшмцр. Даьларда 

щаванын орта айлыг температуру 2000 м 

йцксякликдя тягрибян 14-160С, 3000 м-

дя 8-100С тяшкил едир. Щаванын темпера-

турунун мцтляг максимум вя мини-

мум гиймятляри кяскин континентал 

иглими иля сечилян Нахчыван МР-ын 

Аразбойу дцзянликляриндя мцшащидя 

едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын атмос-

фер йаьынтылары, ясасян, щава кцтляляринин 

яразийя мцдахиляси иля ялагядардыр. Йа-

ьынтыларын мигдарыны, мювсцми вя иллик 

пайланмасыны щава кцтляляринин яразинин 

релйеф вя Хязяр дянизи иля гаршылыглы яла-

гяси мцяййян едир. Бурада ян аз орта 

иллик йаьынты Гобустанын ъянуб-шяргин-

дя, Абшерон йармадасынын ъянуб сащи-

линдя мцшащидя едилир. Кцр-Араз овалыьы-

нын мяркязи вя шималында, Самур-Дя-

вячи овалыьынын ъянуб-шяргиндя, Нахчы-

ван МР-нын Аразбойу дцзянликляриндя 

дя иллик йаьынтыларын мигдары 300 мм-

дян аздыр. Бу кямиййятляр Хязяр дянизи 

сащилляриндян гярбя вя дцзянликлярдян 

даьлара доьру тядриъян артыр. Даьларда 
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йаьынтылар мцяййян йцксяклийя гядяр 

артыр, сонра ися тядриъян азалыр. Бу яра-

зилярдя иллик йаьынтыларын максимал миг-

дары Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъында 

1400-1600 мм, шимал-шярг йамаъында 

800 мм, Кичик Гафгаз вя Нахчыван 

МР-да 800-900 мм, Талыш даьларында 

ися 1700-1800 мм тяшкил едир.  

Республиканын диэяр даьлыг бюлэяля-

риндян фяргли олараг Талыш даьларында 

йцксяклик артдыгъа йаьынтыларын мигдары 

азалыр вя йцксяк даьлыгда 250-300 мм 

тяшкил едир. Йаьынтыларын чох щиссясинин 

илин исти дюврцня тясадцф етмясиня бах-

майараг, йай айлары гураг кечир вя щят-

та йаьынтыларын боллуьу иля сечилян Лян-

кяран-Астара зонасында иллик норманын 

5-15%-ни тяшкил едир. Йаьынтылы эцнлярин 

орта иллик сайы Кцр-Араз овалыьында вя 

Нахчыван МР-ын Аразбойу дцзянликля-

риндя 60-70 эцня, Бюйцк Гафгазын ъя-

нуб йамаъынын орта даьлыг щиссясиндя 

ися 170 эцня чатыр. Йаьынтынын ян бюйцк 

эцндялик максимуму Талыш даьларында 

гейдя алынмышдыр. Лейсан йаьышларын 

интенсивлийи дягигядя 1-2 мм, бязян ися 

3 мм-я чатыр. Дцзянликлярдя йаьынтынын 

тягрибян 4/5, даьларда ися 1/3-и йаьыш 

щалында дцшцр. Дцзянликлярдя гар юртцйц 

давамлы олмур вя айры-айры иллярдя, цму-

миййятля мцшащидя едилмир. Бюйцк вя 

Кичик Гафгазда гар юртцклц эцнлярин 

сайы орта даьлыгда 80-120 эцня, йцксяк 

даьлыгда 250 эцня чатыр. Гар хяттиндян 

йухарыларда ися гар юртцйц даими сяъиййя 

дашыйыр.  

Щаванын мцтляг рцтубятлилийинин орта  

иллик мигдары Кцр-Араз овалыьында 11-12 

мб, Хязярсащили 14-15 мб тяшкил едир. 

Даьларда йцксяклик артдыгъа онун гий-

мяти азалыр, 1000 м йцксякликдя тяг-

рибян 9 мб, 2000 м йцксякликдя 6-7 мб 

тяшкил едир. Нахчыван МР-да мцтляг рц-

тубятлилийин мигдары ашаьыдыр вя Азяр-

байъан Республикасынын диэяр ярази-

ляринин мцвафиг йцксякликляриня нисбятян 

1-2,5 мб аздыр. Мцтляг рцтубятлилийин ян 

йцксяк гиймяти йай айларына дцшцр. Щя-

мин эюстяриъи дянизсащили яразилярдя вя 

Ганых-Яйричай вадисиндя 20-24 мб, 

3000 м йцксякликлярдя ися 8-10 мб тяшкил 

едир. Йанварда дцзянлик яразилярдя гий-

мяти 6 мб-а, 1500 м йцксякликлярдя ися 

тягрибян 3 мб-дяк азалыр. Ян ашаьы 

гиймят Нахчыван МР-да – дцзянлик 

яразилярдя 4 мб, даьларда ися даща аз 

мцшащидя едилир.  

Щаванын орта иллик нисби рцтубятлилийи-

нин ян йцксяк гиймяти дянизсащили, ян 

ашаьы гиймяти ися Нахчыван МР-да, Бю-

йцк вя Кичик Гафгазын йцксяк даьлыг 

яразиляриндя мцшащидя едилир. Йайда ян 

ашаьы нисби рцтубятлилик Нахчыван МР-

да, Талышын йцксяк даьлыг яразиляриндя вя 

Кцр-Араз овалыьында гейдя алыныр. Ян 

йцксяк кямиййят дянизсащили яразилярдя, 
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Бюйцк вя Кичик Гафгазын йцксяк даьлыг 

щиссяляриндя мцшащидя едилир. Гыш айла-

рында ян йцксяк эюстяриъи дянизсащили, ян 

ашаьы эюстяриъи ися йцксяк даьлыг яразиляр 

цчцн сяъиййявидир.  

Мцмкцн бухарланманын ян бюйцк 

орта иллик гиймяти Нахчыван МР-да 

Араз бойу дцзянликляр вя Кцр-Араз 

овалыьы цчцн сяъийявидир. Республиканын 

диэяр овалыг вя дцзянликляриндя щямин 

кямиййят 800-1000 м арасында дяйишир. 

Даьлыг яразилярдя йцксяклик артдыгъа бу 

эюстяриъи орта даьлыгда 300-400 мм, 

йцксяк даьлыгда ися 200 мм тяшкил едир. 

Булудлулуьун режими вя пайланмасы 

щава дювраны просесляри вя яразини мц-

ряккяб сятщ гурлушу иля ялагядардыр. 

Булудлулуьун иллик эедиши вя яразидя 

пайланмасы мцхтялифдир. Ян чох булуд-

лулуг гышда мцшащидя едилир. Максимал 

булудлулуг йцксяк даьлыгда ясасян, йа-

за вя йайын яввялиня, орта даьлыгда вя 

гисмян дя даьятяйи зонада  йаза вя 

пайыза, дцзянликлярдя, хцсусиля дянизса-

щили зонада гыша вя йаза, минимал бу-

лудлулуг ися йцксяк вя орта даьлыгда 

гыша, дцзянликлярдя вя даьятяйи зонада 

йайа тясадцф едир. 

Дцзянликлярдя вя даьятяйи зонада 

йайда щавалар узун мцддят аз булудлу 

вя булудсуз кечир. Бязи иллярдя Нахчыван 

МР-ын Аразбойу дцзянликляриндя бу-

лудлулуг мцшащидя едилмир. 

Азярбайъан Республикасынын яразиси 

цчцн, ясасян, релйефля атмосфер дювраны 

проссесляринин гаршылыглы ялагяси нятиъя-

синдя формалашан кцлякляр сяъиййявидир. 

Лянкяран овалыьында илин исти дюврцндя 

шимал вя ъянуб-шярг, сойуг дюврцндя ися 

гярб вя шимал-гярб кцлякляри цстцнлцк 

тяшкил едир. Дяниз сащили зонада илин исти 

дюврцндя эцндцзляр гурунун ичярисиня 

доьру 30-40 км, эеъяляр ися дянизин 

ичярисиня доьру 20 км-дяк ирялиляйян 

кцлякляр ясир. Азярбайъан Республика-

сында ян эцълц кцлякляр илин бцтцн фясил-

ляриндя ясян вя хязри ады иля танынмыш 

шимал кцлякляридир. Бу кцлякляр шималдан 

эялян вя Бюйцк Гафгаз даьлары иля гаршы-

сы кясилян щава кцтляляринин Хязяр дя-

низинин гярб сащили бойунъа Абшерон 

йарıмадасына тяряф сыхышдырылмасы нятиъя-

синдя йараныр. Сцряти 10 м/сан-дяn чох 

олур, бязян 40-42 m/сан-йя чатыр вя илдя 

тягрибян 100 дяфя тякрарланыр. Адятян 1-

3 эцн, бязян 1 щяфтя вя даща чох давам 

едир.  

Эцълц кцляклярдян бири дя ъянуб кц-

ляйи эилавардыр. Ясасян, Абшерон зонасы 

цчцн сяъиййявидир. Иран, Ираг, Орта Аси-

йа цзяриндя йцксяк, Шимали Гафгаз вя 

Орта Хязяр цзяриндя алчаг тязиг сащяляри 

йарандыгда ямяля эялир. Хязридян истидир. 

Сцряти бязян 20-24 м/сан-йя чатыр. 

 Азярбайъан Республикасында ян исти 

вя гуру кцляк аь йелдир. Дцзянлик вя 
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даьятяйи йерлярдя мцшащидя олунур. Аь 

йел ясдийи заман щаванын температуру 

бязян 40-420 С-я галхыр, нисби рцтубятлик 

10-30%-я енир. Исти вя гуру кцляклярдян 

бири дя илин сойуг дюврцндя ясян фйон 

кцляйидир. Бюйцк вя Кичик Гафгаз, Талыш 

даьларыны ашараг ашаьыйа доьру щярякят 

едян щава кцтляляринин адиабатик гызма-

сы нятиъясиндя йараныр.  

Даьлыг районлар цчцн илин бцтцн 

вахты ясян даь-дяря кцлякляри сяъиййяви-

дир. Азярбайъан Республикасында илин 

мцхтялиф фясилляриндя ясян кцлякляр дя 

мцшащидя олунур. 

Республикада щава температурунун 

вя атмосфер йаьынтыларынын пайланмасы 

вя режими хцсусиййятляри, щямчинин рцту-

бятлянмя шяраити нязяря алынараг, Йер 

кцрясиндяки 11 иглим типиндян 8-нин 

бурада олдуьу мцяййян едилмишдир. Бу 

типлярин чоху йарым типляря бюлцнцр: 

1. Йарымсящра вя гуру чюл иглими, 

ясасян, Мякязи Аран районларыны, Са-

мур чайынын мянсябиндян Гызылаьаъ 

кюрфязинядяк Хязярйаны зонаны, Нахчы-

ван МР-нын Аразбойу дцзянликлярини, 

Талышын гапалы даьарасы чюкякликлярини 

ящатя едир. Иллик йаьынты мцмкцн бухар-

ланмaнын 15-50%-ни тяшкил едир. Гышы, 

ясасян, мцлайим кечмяси иля фярглянир. 

Йайы гызмардыр, бязи эцнляр щаванын 

температуру 400С-дян йухары олур.  

2. Гышы гураг кечян мцлайим – исти 

иглим Бюйцк Гафгазын диэяр йамаъынын 

алчаг даьлыг зонасында, Ганых-Яйричай 

чюкяклийиндя, Кичик Гафгазын шимал вя 

шярг йамаъларында йайылмышдыр. Бурада 

иллик йаьынты мцмкцн бухарланманын 

50-100%-ни тяшкил едир. Гышы йумшаг, аз 

йаьынтылы, йайы мцлайим-истидир. 

3. Йайы гураг кечян мцлайим-исти иг-

лим, ясасян, Лянкяран-Астара зонасыны 

ящатя едир. Иллик йаьынты мцмкцн бухар-

ланманын 100-150%-ни вя бундан да 

чохуну тяшкил едир. Гышы йумшаг, йайы 

мцлайим-исти вя гураг, пайызы чох йа-

ьынтылы кечир. Май айындан августун ор-

tаларынадяк йаьыш аз йаьыр вя тез-тез гу-

раглыг олур. 

4. Гысы гураг кечян сойуг иглим Бю-

йцк Гафгазын шимал-шярг йамаъы вя Ки-

чик Гафгазын орта вя йцксяк даьлыг щис-

сяси цчцн сяъиййявидир. Иллик йаьынты 

мцмкцн бухарланманын 75-100%-я бя-

рабярдир. Йайы сярин, гышы нисбятян аз 

сярт кечир.  

5. Йайы гураг кечян сойуг иглим 

Нахчыван МР-ын орта вя йцксяк даьлыг 

зонасыны ящатя едир. Иллик йаьынты мцм-

кцн бухарланманын 50-100%-ни тяшкил 

едир. Гышы сойуг вя гарлы, йайы сяриндир.  

6. Йаьынтысы бярабяр пайланан мцла-

йим-исти иглим Бюйцк Гафгазын диэяр йа-

маъларындакы мешя зонасыны ящатя едир. 

Иллик йаьынты ъянуб йамаъларында мцм-

кцн бухарланманын 75-100%-ни, шимал-
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ъянуб йамаъларында ися 50-100%-ни тяш-

кил едир. Гышы йумшаг, йайы мцлайим-

истидир. 

7. Бцтцн фясиллярдя бол йаьынтылы со-

йуг иглим йалныз Бюйцк Гафгазын ъянуб 

йамаълары цчцн сяъиййявидир. Йухары 

мешя, субалп вя алп зоналарыны ящатя 

едир. Иллик йаьынты мцмкцн бухарланма-

дан 150-200% чохдур. Гышы сойуг, йайы 

сяриндир.  

8. Даьлыг тундра иглими Бюйцк вя Ки-

чик Гафгазын 2700 м-дян йцксяк сащя-

лярини ящатя едир. Йаьынты мцмкцн бу-

харланмадан 150-200 % вя даща чох-

дур. Гышы вя йайы сойуг кечир. Бязи йер-

лярдя гар бир илдян о бири иля галыр. 

 
Ы.5. Торпаг юртцйц və onlardan 

istifadənin müasir vəziyyəti 
 
Тябии-ъоьрафи хцсусиййятляринин мцх-

тялифлилийи иля сечилян Азярбайъан Респуб-

ликасынын яразиси, тропик мешя вя саванна 

типли ландшафтлар истисна олунмагла, Йер 

кцрясиндя йайылмыш бцтцн торпаг-иглим 

зоналарынын мювъудлуьу иля сяъиййялянир. 

Бунунла йанашы, щяр зона дахилиндя тор-

паг ямяляэятириъи ана сцхурларын вя 

чюкцнтцлярин, биоложи амиллярин вя ин-

санын тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялифли-

лийи бурада чох сайлы торпаг типляринин вя 

нювляринин формалашмасына сябяб ол-

мушдур. Яразидя релйефин морфоэенетик 

вя морфометрик хцсусиййятляринин мц-

ряккяблилийи эеосистемлярдя щидротермик 

режимин, маддяляр мцбадилясинин вя баш-

га амиллярин кяскин дяйишмясиня, беля-

ликля дя торпаьын зоналлыг ганунауй-

ьунлуьунун йаранмасына вя бир-бирини 

явяз едян мцхтялиф торпаг типляринин 

формалашмaсына, онларын кимйяви, физики-

кимйяви вя минераложи хассяляринин мцх-

тялифлийиня сябяб олмушдур. Азярбайъан 

Республикасынын торпагларыны онларын 

йайылмасынын ъоьрафи вя эеоморфоложи 

хцсусиййятляриня ясасян даьлыг вя дц-

зянлик торпагларына бюлмяк олар.  

Торпагямяляэялмя шяраитиндян асылы 

олараг, Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз вя 

Талыш даьлыг яразиляринин торпаглары, яса-

сян, морфоложи ъящятдян профилинин нисбя-

тян гысалыьы, яксярян йуха вя дашл-чынгыллы 

олмасы иля фярглянир. Тяркибиндя чох за-

ман мцхтялиф сüхур гıрынтыларына вя зяиф 

ашынмыш илкин минераллара тясадцф едилир. 

Даьлыг гуршаглар цчцн ерозийа вя дену-

дасийа, щям дя ибтидаи торпагямяляэял-

мя просеси сяъиййявидир. Кцр-Араз, Орта 

Араз даьарасы вя Гусар-Дявячи юн даь-

лыг чюкякликляри дцзянликляринин торпаг-

лары яксярян чюкмя сцхурлар цзяриндя 

ямяля эяляряк, торпаг лайынын галынлыьы, 

мцхтялиф дяряъядя шорлашмасы, шорякят-

ляшмяси вя батаглашмасы иля сяъиййялянир. 

Бурада торпагларын структур-морфоложи 

хцсусиййятляринин дяйишмясиня суварма 

режиминин дя тясири бюйцкдцр. 

Тябии торпагямяляэялмя шяраитиндян 

асылы олараг республика яразисиндя мцх-



 
35 

тялиф торпаг типляри, йарымтипляри вя нюв-

ляриндян ибарят даь-тундра, даь-чямян, 

даь-мешя, сары вя глейли-подзоллу, гара 

торпаг, шабалыды, боз вя боз-гонур 

торпаглары формалашмышдыр. 

Даь-чямян торпаглар. Бу торпаглар 

Бюйцк вя Кичик Гафгазда, о ъцмлядян 

Нахчыван яразисиндя вя Талыш даьларында 

1800-3200 м йцксякликлярдя йайылмыш-

дыр. Даь-чямян торпаглары 559,3 мин 

щектар сащяни вя йа юлкя яразисинин 

6,5%-ни ящатя едир. Щямин яразилярдя 

алп вя субалп чямянликляри, тахыллы-пах-

лалы от мцхтялифлийи алтында сойуг иглим 

типляри формалашмышдыр. Щаванын ашаьы 

температуру -5,1-8,90S (декабр-йан-

вар), исти айын температуру +10,9-11,20S 

(ийулда) мцшащидя едилир вя иллик фяал 

температурун ъями 1280-17800S арасын-

да дяйишилир. Орта иллик йаьынтыларын миг-

дары 900-1600 мм тяшкил едир.  

Щумусун мигдары цст гатда 7-16% 

арасында тяряддцд едир. Азот 0,37-

0,85% олмагла Ъ:Н нисбяти ися 9,0-

17,0% тяшкил едир. Даь-чямян торпаглар-

да суйа давамлы агрегатларын (>0,25 

мм) мигдары 70-75% тяшкил едир. Цст 

щиссядя torpağın həcmi kütləsi 0,9-1,0 

г/см3 арасында дяйишилир. Бу торпаг ти-

пинин торфлу даь-чямян, ибтидаи даь-чя-

мян, чимли даь-чямян вя гара торпаьа-

бянзяр чямян йарымтипляри айрылыр. 

Даь-чямян торпаглары биоложи мящ-

сулдарлыьы иля сечилир. Бу торпаглардан 

отлаглар, бичянякляр, гисмян ися тярявяз 

биткиляри алтында истифадя олунур. Бу 

торпагларın гейд едилян ящямиййятиндян 

башга чох бюйцк щидроложи вя еколожи 

ящямиййяти вардыр. Хцсусян даьлыг ярази-

лярдя щидроложи режимин формалашмасында 

явяз едилмяз рола маликдир. 

Гонур-даь мешя торпаглары. Гонур-

даь мешя торпаглар юлкянин даьлыг яра-

зиляриндя Бюйцк вя Кичик Гафгаз даьла-

рында мешя гуршаьынын цст рцтубятли вя 

ясасян сойуг иглимя малик олан 900-

2000 м щцндцрлцкдя йайылмышдыр. Хцсу-

сян Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъында 

даща эениш яразийя маликдирляр. Гонур 

даь-мешя торпаглары орта иллик темпера-

туру 6,0-11,90S олан яразилярдя формала-

шыр вя цмуми сащяси 416,5 мин щектар 

olub цмуми юлкя яраисинин 4,8%-ни тяш-

кил едир. 

Йаьынtıларын мигдары 600-1100 мм, 

бязи йерлярдя 1600 мм-я гядяр йцксяля 

биляр, фяал температур 1730-32000S тяшкил 

едир. Щумусун орта мигдары цст гатда 

6,0-10,0 % арасында, цмуми азотун 

мигдары ися 0,5-0,6 % арасында дяйишилир. 

Гонур даь-мешя торпагларына йуйул-

муш даь-меше вя мешя алтындан чыхмыш 

гонур торпаглар да аид едилир. Даь-мешя 

зонасынын тябии еколожи хцсусиййятляри 

гящвяйи торпагларын профилин морфоложи 

гурлушуна, микроморфоложи хцсусиййят-
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ляриня, физики-кимйяви хасяляриня эюря 

рянэарянэлийини шяртляндирир. Бу торпаг-

лар галын вя орта галынлыглы торпаг профи-

линя маликдир. Бозгырлашмыш йарымтипдян 

тякамцл етмиш торпагларın даьлыг ярази-

лярinдя мешясалма, баьчылыг вя кянд тя-

сяррцфаты биткиляри, хцсусиля дянли биткиляр, 

картоф, кялям вя бир чох пахлалы биткиляр 

беъярилир.  

Гящвяйи даь-мешя торпаглар. Гящвяйи 

даь-мешя торпаглары гонур даь-мешя 

торпаглары иля мцгайисядя даща гуру вя 

исти йамаълар цчцн сяъиййявидир. Ясасян 

Бюйцк вя Кичик Гафгазын, о ъцмлядян 

Талыш даьларында, орта вя алчаг даьлыг-

да, щямчинин даьятяйи яразилярдя, хцсу-

сян 600-1200 метр щцндцрлцкдя йайыл-

мышдыр. Бу торпагларын цмуми сащяси 

1212,0 мин щектар олмагла юлкя ярази-

синин 14%-ни тутур. Бу торпагларын йа-

йылдыьы яразилярдя щаванын орта иллик тем-

пературу 8,4-10,80S, ян сойуг айынын 

(йанвар) орта температуру ися 0,2-3,40S-

дир. Торпаг донмур вя don юртцйц да-

вамлы дейилдир. 

Йаьынтыларын иллик мигдары 450-600 

мм арасында тяряддцд едир. Йаьынтылар 

ясасян кечид дюврцндя йаз вя пайыз 

фясилляриндя дцшцр. Иллик бухарланма 530-

970 мм-дир, рцтубятлянмя ямсалы 0,6-

1,0 арасында дяйишилир. 

Гящвяйи даь-мешя торпагларында щу-

мусun miqdarı ясасян 6-8% арасында дя-

йишилир. Мешя юртцйцнцн сейрякляшмяси вя 

от биткиляринин йахшы инкишафы торпагда 

бюйцк мигдарда кюк кцтлясинин вя щу-

мусун топланмасына сябяб олмушдур. 

Яввялдя гейд едиlən торпаглардан фяргли 

олараг бу торпаглар daha чох якинчилийя 

ъялб едилмишдир. 

Даь гара торпаглар. Даь гара тор-

паглар зоналыг йаратмыр, хцсусян алчаг 

вя орта даьлыг зонада, 700-1600 м йцк-

сякликдя локал шякилдя йайылмышдыр. Цму-

ми сащяси 76,2 мин щектар олмагла юлкя 

яразисинин 0,9%-ни тяшкил едир. 

Бир чох тядгигатчыларын фикринъя даь 

гара торпаглары мешя алтындаn чыхмыш, 

йəни мешя гырылдыгда сонра чимляшмя 

просесиня мяруз галмыш вя деграда-

сийайа уьрамыш даь-мешя торпагларыдыр. 

Азярбайъандакы даь гара торпагларыныn 

ямяляэялмясинин еколожи шяраити нисбятян 

мцхтялиф олмагла ясасян мцлайим исти 

иглим щаким олдуьу яразилярдя формала-

шыр. Орта иллик температур 6-90S, йаьын-

тылар 400-700 мм олуб, ясас щиссяси илин 

кечид дюврцндя дцшцр. Даь гара тор-

пагларда щумусун мигдары ясасян 5-8% 

олмагла профил бойу тядриъян азалыр. Бу 

торпагларын ян сяъиййяви яламятляриндян 

бири щумусун дяринлийя доьру аз дяйишил-

мясидир. Щумусун цмуми ещтийаты 320-

410 тон/ha тяшкил едир. 

Даь гара торпаглар ясасян Бюйцк 

Гафгазда Шамахы вя Исмайыллы районлары 
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яразисиндя Кичик Гафгазда ися Эядябяй 

вя Дашкясян районлары яразилярinдя йа-

йылмышдыр. Бу торпагларын йцксяк мцн-

бцтлийя малик олмалары вя ялверишли мюв-

гейи олмасы интенсив беъярмя ишляриня 

мяруз галмаларына сябяб олмушдур. Бу-

рада ясасян картоф, кялям, буьда, гар-

ьыдалы беъярилир. 

Сары торпаглар. Сары торпаглар Лян-

кяран физики-ъоьрафи вилайятиндя рцтубятли 

субтропик иглим зонасында дяниз  сащи-

линдян алчаг даьлыг гуршагда 0 м – 500-

600 м щцндцрлцкдя формалашмышдыр. 

Цмуми сащяси 157,1 мин щектар олмаг-

ла юлкя яразисинин 1,8%-ни тяшкил едир. 

Сары торпаьын йайылдыьы яразилярдя щава-

нын орта иллик температуру 14-15,20S, 

ийулун орта температуру 22-260S, йан-

варда ися 3-40S-дир. Йаьынтыларын орта 

чох иллик мигдары 1200-1800 мм тяшкил 

едир. Бу торпагларда щумусун мигдары 

цст гатда 6-8%-я чатыр вя профил бойу 

ашаьыйа доьру сцрятля азалыр. Йцксяк 

рцтубятляшмя нятиъясиндя бу торпагларын 

профилиндя глейляшмя яламятляри мцшащи-

дя едилир. Сары торпаглар ясас аьыр грану-

лометрик тяркибя малик олмагла физики 

эилин мигдары 50-60% тяшкил едир. Удул-

муш ясасларда калсиумун мигдары нис-

бятян аз, магнезиумун ися бир гядяр 

чохдур, natrium демяк олар ки, йохдур. 

Сары торпаглар фараш тярявяз, ситрус 

мейвя вя чай биткиляри алтында истифадя 

олунур. Сон вахтлар ися чятлик якинляри дя 

эенишляндирilмякдядир. Онларын хейли щис-

сяси мешя алтында галмагдадыр. 

Шабалыды (боз-гящвяйи) торпаглар. Бу 

торпаглар Азярбайъан Республикасынын  

торпаг фондунда ясас йер тутурлар. Яра-

зидя онун сащяси 2200,6 мин щектар 

тяшкил етмякля цмуми юлкянин сащясинин 

25,5%-ни тутур. 

Ясасян Бюйцк вя Кичик Гафгазын 

даьятяйи щиссяляриндя, Ъейранчюл-Аъыно-

щур, Газах-Гарабаь, Араз бойу физики-

ъоьрафи районларда, о ъцмлядян ъянуби 

Муьан, Гусар маили дцзянликляриндя 

эениш йайылмышдыр. 

Шабалыды торпаглар, кянд тясяррцфа-

тыnda истифадя нюгтейи-нязярдян, чох ин-

тенсив мянимсянилмяйя мяруз галмыш 

торпаглардыр. Бу torpaqlarda тахылчылыг, 

суварма вя дямйя цзцмчцлцк, памбыг-

чылыг, баьчылыг inkişaf tapmış вя щабеля 

onlardan гыш отлаглары кими истифадя еди-

лир. Торпаьын формалашмасы, 12-13,20S 

орта иллик температуру олан və йаьынтыла-

рı 350-450 мм тчшкил едян щидрометрик 

шяраитдя баш верир. Рцтубятлянмя ямсалы 

0,20-0,25 арасында тяряддцд едир. Битки 

юртцйц йовшан-ефемер, йовшан-параоту, 

дашдайан, гараьаt-ефемерлярдян ибарят 

олub гыш отлаглары чыхмагла, тябии щалда 

чох аз галмышдыр.  

Шабалыды торпагларdа щумусун миг-

дары 2-5% олмагла, uдулмуш ясасларын 
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чяминдя калсиум цстцнлцк тяшкил едир вя 

аьыр эиллиъяли гранулометрик тяркибя ма-

ликдир. Шоракятляшмиш шабалыды торпаглар-

да натриум иону да мцшащидя олунур. 

Боз вя боз-гонур торпаглар. Боз вя 

боз-гонур торпаглар ясасян Кцр-Араз 

овалыьында вя Нахчыван орта Араз вила-

йятиндя йайылмышдыр. Бу торпагларын щяр 

икисинин бирэя цмуми сащяси 2443,2 мин 

щектар олмагла ölkə ərazisinin 28,9 %-ni 

тяшкил едир. Торпагямяляэяtirən иглим шя-

раити йарымсящра вя гуру чюл иглимi 

tipinə mənsubdur. Oрта иллик температур 

13,5-14,60S арасында дяйишилир. Бурада 

йай чох исти, гыш мцлайим кечир. Йаьынты-

ларын иллик мигдары 200-300 мм олмагла 

йаз-пайыз айларында дцшцр. Рцтубятлян-

мя ямсалы 0,09-0,25 арасында дяйишилир. 

Бу торпаглар цчцн йовшанлы-ефемерли бит-

киляр характерикдир. Щумусун мигдары 

цст гатда 1,5%-дян йцксяк олмур вя 

карбонатлыг ися чох йцксякдир. Грану-

лометрик тяркиби ясасян аьыр олур. Uдма 

тутуму ашаьы, шоракятли вя шоран олма-

лары иля сечилирляр. Тцнд, ади, аьыр вя иб-

тидаи йарымтипляря айрылырлар. Суварма 

шяраитиндя бу торпаглар памбыг, гуру 

субтропик мейвя, бостан, тахыл вя йем 

биткиляри алтында истифадя олунурлар. 

Чямян-боз торпаглар. Чямян-боз 

торпаглар ясасян ölkə ərazisində Кцр-

Араз овалыьында йайылмaглa ümumi sa-

həsi 1050,8 мин щектар  тяшкил едир. Кцр-

Араз овалыьындан башга орта Аразда вя 

Самур-Дявячи овалыгларында йайылмыш-

лар. Бу торпагларын йайылдыьы яразиляр 

йасты дцзянликлярдян ибарят олмагла 

грунт суларынын yer сятщinя йахын олмасы 

иля фярглянирляр. Яразинин иглимi йайы 

гураг вя чох исти, гышы мцлайим шахтасыз 

кечян йарым сящра гуру чюл иглимидир. 

Ясас торпагямяляэятирмя сцхурлары де-

лцвиал-аллцвиал çöküntüləridir. Щумусун 

мигдары 2,0-2,5% тяшкил едир. Бу торпаг-

лар карбонатлыдыр. Грунт суларынын йер-

ляшмя dərinliйиндян асылы олараг чямян-

боз торпаглар, чямян-боз вя чямянляш-

миш боз торпаглар йарымтипляриня айрылыр. 

Чямян-боз торпаглар суварма шяраитин-

дя istifadə olunur. Онларын йайылдыьы 

яразилярдя суварма якинчилийи инкишаф ет-

мишдир. Bu torpaqlarda əсасян памбыг, 

пайызлыг буьда, бостан, йем биткиляри 

беъярилир. Суварылмайан торпаглардан 

гыш отлаглары кими истифадя едилир. 

Шоранлар. Шоранлыглар Азярбайъан 

Республикасы дахилиндя зоналыг йарат-

мыр. Мялум олдуьу кими шоранларын 

ямяля эялмяси минераллашмыш грунт су-

ларын yer сятщinя йахынлыьы вя арид иглим 

шяраити иля ялагядар формалашыр. Морфо-

ложи эенетик хцсусиййятляриндян вя физики-

кимйяви хассяляриндян асылы олараг шо-

ранлар мцхтялиф олур. Цмумян гуру 

галыьын мигдары 3%-дян чох олур. 

Шоранлар əсасян Кцр-Араз овалыьын-
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да, Ъейранчюл, Аъынощур, орта Араз-

бойу, Гобустан, Абшерон вя Самур-

Дявячи овалыьында йайылмышдıр. 

Суварылан торпаглар. Суварма кянд 

тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирил-

мясиндя, торпаг просесляриня вя тябии 

ландшафтын дяйишмясиня тясир едян ясас 

агромелиоратив амиллярдян биридир. Су-

варма якинчилийиндя тясяррцфат фяалиййя-

тиnin, ələlxüsus суварманын торпаьа вя 

ятраф мцщитя тясирини нязяря алмаг ваъиб-

дир. Бу, суварманы лазымынъа прогноз-

лашдырмаьа вя кянд тясяррцфаты истещсалы-

ны ялверишсиз тясирлярдян мцщафизя етмяйя 

имкан верир. 

Азярбайъанда суварма якинчилийинин 

мин иллик тарихи вар вя эениш яразини ящатя 

едир. Бу торпаглар зоналлыг яламятлярини 

юзцндя якс етдирмякля суварманын гя-

дим олмасы, мядяниляшмя дяряъяси вя с. 

кими яламятляриня эюря бир-бириндян 

фярглянирляр. Мцхтялиф зоналарын торпаг 

хассяляри суварма цчцн оптимал шяраитин 

тятбиги нятиъясиндя агротехники тядбир-

лярин кюмяйи иля таразлашдырылыр. Мядяни 

торпагямяляэялмя просеси тябии амилля-

рин тясирини инкар етмир. Tорпагларın 

ирригасийа şəraitində инкишафы зоналыг га-

нунауйьунлуьуна табедиr. 

Азярбайъан Республикасынын щцдуд-

лары дахилиндя йерляшян бцтцн торпаглар 

онун ващид торпаг фондуну тяшкил едир. 

Щяйата кечирилмиш торпаг ислащаты зама-

ны ващид торпаг фонду дювлят мцлкий-

йятиндя сахланылан (дювлят торпаглары), 

бялядиййя мцлкиййятиня верилян (бялядий-

йя торпаглары) вя хцсуси мцлкиййятя вери-

лян торпаглара айрылыр.  

Релйеф, иглим шяраитинин вя битки юртц-

йцнцн мцхтялифлийи республикамызын ва-

щид торпаг фондуну тяшкил едян тор-

пагларын мцхтялиф дяряъядя ерозийайа, 

шорлашмайа вя шоракятляшмяйя уьрама-

сыны шяртляндирян сябяблярдяндир. 

Республика торпагларынын ерозийайа 

уьрама дяряъяси барядя мялуматдан 

айдын олур ки, (ъядвял 1.1) suvarılan 

цмуми якин сащяляринин 2914,94 щектары 

зяиф, 135 щектары орта, 79,05 щектары isə 

шиддятли ерозийайа уьрамышдыр.  

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 

sonra topaqların şorlaşması istiqamətində 

aparılmış tədqiqatların ümumiləşdirilməsi 

əsasında müəyyən edilmişdir ki, keçən 

əsrin 70-ci illərindən başlayaraq hazırki 

dövrə qədər həyata keçirilmiş meliorativ 

tədbirlərin əsaslandırılmasında, torpaq-

ların şorlaşmasının qiymətləndirilməsində 

keçmiş SSRİ-nin arid iqliminə malik 

zonalarda qəbul edilmiş layihələndirmə 

normativlərindən istifadə edilmişdir. 

Bu normativlərə əsasən aparılmış qiy-

mətləndirilmələrdə və tərtib edilmiş şor-

laşma xəritələrində Республика торпагла-

рынын шорлашма дяряъяси барядя мя-

луматдан айдын олур ки, suvarılan якин 

сащяляринин 212364 щектары зяиф, 98295 
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щектары орта, 33267 щектары шиддятли, 

4485 щектары çox şiddətli şorlaşmış, 857 

hektarı isə шоран торпаглардыр. Təcrübə 

göstərir ki, torpaqların şorlaşma prosesi 

sabit xarakterli olmayıb bir sıra təbii-

təsərrüfat və həyata keçirilən tədbirlərdən 

asılı olaraq dəyişir (ъядвял 1.2).  

 
Azərbaycan Respublikası torpaqlarının şorluluğu 

(duzluluğu) xəritəsi  
 

Республикада суварылан торпагларын 

шорлaşma дяряcяси щаггында мювcуд 

олан мялуматлар ясасян Azərbaycan 

Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг 

Сящмдар Cямиййятиндя, Дювлят Ямлак 

Комитясиндя вя Еколоэийа вя Тябии 

Сярвятляр Назирлийиндя, еляcядя онларын 

табелийиндя олан тяшкилатларда топлан-

мышдыр. Лакин бу тяшкилатлардакы мялу-

матларын методики бахымдан топлан-

масында охшарлыгларын олдуьу кими, 

фярглярин дя мювcудлуьу мялумдур. 

Мясялян, торпагларын шорлуг дяряcясиня 

эюря тяснифатында ясасян йухарыда гейд 

едилдийи кими normativə müvafiq olaraq 

Кцр-Араз ovalığının мяркязи аллцвиал 

зонасындакы сулфатлы-хлорлу вя хлорлу 

шорлашма типли торпаглар цчцн тяклиф olu-

nan шкала (cядвял 1.3) демяк олар ки, 

республиканын бцтцн суварылан торпаг-

ларынын гиймятляндирилмясиндя тятбиг 

едилир. Щалбуки, истинад олунан тясни-

фатын юзцндя дя Ширван дцзцнцн эипсля 

зянэин олан торпаглары вя Мил-Гарабаь 

массивинин содалы вя сода гарышыглы тор-

пагларына мцнасиб олан гиймятляндирмя 

шкаласы да юз яксини тапмамышдыр. Одур 

ки, тякcя тяклиф олунмуш шкаладан лазыми 

сявиййядя истифадя олунмасы ящямиййятли 

дяйишиклярин ашкар олунмасы иля нятиcя-

лянмялидир.  

 

Azərbaycan Respublikası torpaqlarının  
şorakətlilik xəritəsi 

 
Охшар уйьунсузлуглара Кцр-Араз 

овалыьынын бцтцн шорлашмыш торпагларын-

да раст эялинир ки, шцбщясиз бу да ме-

лиоратив тядбирлярин тяйин олунмасында 

йанлыш нятиcяляр верир. Она эюря дя илк 

мярщяля олараг Республика яразисиндя 

эипсин мигдарыны нязяря алмагла тор-

пагларын шорлуг щцдудлары цзря пайлан-

масыны дягигляшдирмяк мягсядиля кеч-

миш Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя 
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Комитяси вя МЕА Торпагшцнаслыг вя 

Агрокимйа Институту тяряфиндян щазыр-

ланмыш Азярбайcан Республикасынын 

Торпаг Атласынын  (Бакы, 2007) мялу-

матларындан истифадя едяряк шорлашмыш 

торпагларын йенидян гиймятляндирилмяси 

Азярбайcан Щидротехника вя Мелиораси-

йа Елм-Истещсалат Бирлийи тяряфинндян 

апарылмышдыр. Алынмыш нятиcяляр хяритя-

ляшдирилмиш вя Азярбайcан Республикасы-

нын Милли Атласына дахил едилмишдир 

(Bakı, 2014).  

Апарылмыш дягигляшдирилмяляря əsasən 

щазырда тятбиг олунан тяснифата эюря 

Кцр-Араз ovalığının 2181300 ща тяdгиг 

олунмуш торпаг сащясинин 564700 щек-

тары (25,9 %) шорлашмамыш (гуру галыг 

С<0,25 %), 406300 щектары (18,6%) зяиф 

шорлашмыш (С=0,25-0,5 %), 391700 щек-

тары (18,0 %) орта шорлашмыш (С=0,5-

1,00%) вя 818600 щектары (37,5 %) 

шиддятли вя чох шиддятли (С=1,00-2,00 вя 

>2,00 %) шорлашмыш торпаглардан иба-

рятдир. Azərbaycan Hidrotexnika və 

Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyinin 

hesablamalarına əsasən tərtib edilmiş 

cядвял 1.4-цн мялуматларындан эюрцн-

дцйц кими Кцр-Араз овалыьы цзря эипсин 

мигдары аз олан торпаглар 2059950 щек-

тар (94,55%), эипсля зянэин торпаглар ися 

121350 щектар (5,56 %) яразини ящатя 

едирляр. Цмуми яразинин шорлуг щцдуд-

лары цзря мцяййян едилмиш пайланма га-

нунауйьунлуьуну щяр ики щал цчцн 

гябул етмякля апарылмыш щесабатлар няти-

cясиндя онларын шорлашма щцдудлары цзря 

пайланмасы мцяййян едилмишдир (cядвял 

1.4). Шорлашмамыш торпагларын 564700 

щектара (25,9%) гаршы 624300 щектар 

(28,7%), зяиф шорлашмыш торпагларын ися 

406300 щектара (18,6%) гаршы 448100 

щектар (20,5%) олдуьу мцяййян едил-

мишдир. 

Республика торпагларынын шоракят-

ляшмя дяряъяси барядя мялуматдан ай-

дын олур ки, (ъядвял 1.5) цмуми suvarı-

lan якин сащяляринин 369657 hektarı zяиф, 

23687 щектары орта, 2899 щектары шиддятли 

шоракятляшмиш, 174 щектары isə шоракят 

торпаглардыр.

Cədvəl 1.1 
Suvarılan torpaqların eroziyası barədə məlumat 

Rayonun adı 

Rayon üzrə 
suvarılan 
torpaqlar, 

ha 

Tədqiq 
olunmuş 
sahə, ha 

Torpaqların eroziyaya uğrama dərəcələrinə görə 
paylanması, ha 

eroziyaya 
uğramamış 

zəif 
eroziyaya 
üğramış 

orta 
eroziyaya 
uğramış 

şiddətli 
eroziyaya 
uğramış 

1 2 3 4 5 6 7 
Ağdam 49717 13090,09     
Ağdaş 34521 36339,29     
Ağstafa 22490 15052,22     
Ağsu 37071 33638,11     
Astara 4566 5478,53     
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cədvəl 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Ağcabədi 59706 52104,85     
Balakən 6823 3984,5     
Beyləqan 48292 46029,77     
Biləsuvar 38909 36000,57     
Bərdə 53949 58731,99     
Qazax 16341 11524,41     
Qax 19706 18787,48     
Qəbələ 15924 12886,85 12856,61 302,4   
Quba 26032 22870,39 22430,63 409,46 19,3 11 
Qusar 29398 27236,27 27059,16 107,87 13,99 55,25 
Şabran 18493 16903,17     
Zaqatala 15562 15313,04     
Zərdab 33213 28576,47     
İmişli 43551 32889,73     
İsmayıllı 8833 6430,3 5355 1026,3 49  
Yevlax 39849 31517,5     
Kürdəmir 52843 45631,22     
Gədəbəy 414 118,05     
Goranboy 47119 41279,06 40766,26 492,6 20,2  
Göyçay 26272 20906,38     
Lənkəran 9533 9919,24     
Masallı 9272 15528,44     
Neftçala 36659 34885,47     
Oğuz 10428 10754,4 10621,49 132,91   
Saatlı 47529 34742,66     
Sabirabad 67233 57501,01     
Salyan 44892 34666,86     
Samux 21315 19142,34     
Siyəzən 4003 5363,57     
Tərtər 25352 23923,23 23767,91 117,22 25,3 12,8 
Tovuz 23198 17245,34     
Ucar 24935 18330,21     
Füzuli 49032 8207,99     
Göygöl 10572 5916,3 5650,15 258,75 7,4  
Xaçmaz 50287 48594,43     
Xızı 2047 4332,49     
Hacıqabul 16040 18034,57     
Cəlilabad 11310 12778,2     
Şəki 38980 32701,17     
Şəmkir 38447 32966,74 328899,31 67,43   

Yekun 1290658 1078854,9 477406,52 2914,94 135,19 79,05 

 
Cədvəl 1.2 

Suvarılan torpaqların şorlaşması haqqında məlumat 

Rayonun 
adı 

R
ay

on
 ü

zr
ə 

su
va

rı
la

n 
to

rp
aq

la
r,

 h
a 

T
əd

qi
q 

ol
un

m
uş

 
sa

hə
, h

a 

Torpaqların şorlaşma dərəcəsinə görə paylanması, ha 

şo
rl

aş
-

m
am

ış 

zə
if 

şo
rl

aş
-

m
ış 

or
ta

 
şo

rl
aş

m
ış 

şi
dd

ət
li 

şo
rl

aş
m

ış 

ço
x 

şi
dd

ət
li 

şo
rl

aş
m

ış 

şo
ra

n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ağdam 49717 13090,09 13077,59 12,5     
Ağdaş 34521 36339,29 15507,8 10928,37 5795,41 2925,78 1181,93  
Ağstafa 22490 15052,22 15052,22      
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cədvəl 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ağsu 37071 33638,11 17031,6 10355,82 5245,64 952,7 52,35  
Astara 4566 5478,53 5478,53      
Ağcabədi 59706 52104,85 32960,36 13226,06 4887,88 1017,65 12,9  
Balakən 6823 3984,5 3984,5      
Beyləqan 48292 46029,77 37310,44 7403,61 1275,72 40   
Biləsuvar 38909 36000,57 14191,67 14131,26 6161,31 1516,33   
Bərdə 53949 58731,99 44684,98 7291,13 3382,94 2169,56 357,22 846,16 
Qazax 16341 11524,41 11524,41      
Qax 19706 18787,48 18434,6 352,88     
Qəbələ 15924 12886,85 12886,85      
Quba 26032 22870,39 22870,39      
Qusar 29398 27236,27 27236,27      
Şabran 18493 16903,17 13245,95 3031,4 489,82 136   
Zaqatala 15562 15313,04 15313,04      
Zərdab 33213 28576,47 6125,53 11282,13 6131,07 3745,65 1254,29 10,8 
İmişli 43551 32889,73 16260,33 10890,7 5071,35 667,35   
İsmayıllı 8833 6430,3 6430,3      
Yevlax 39849 31517,5 14539,09 11883,04 4455,26 587,7 52,41  
Kürdəmir 52843 45631,22 16563,19 18957,11 7325,84 1875,6 909,48  
Gədəbəy 414 118,05 118,05      
Goranboy 47119 41279,06 28899,85 10898,35 1159,06 288,1 33,7  
Göyçay 26272 20906,38 10302,98 6658,79 2864,07 1011,34 69,2  
Lənkəran 9533 9919,24 9919,24      
Masallı 9272 15528,44 15491,88 36,56     
Neftçala 36659 34885,47 8223,41 9966,82 9879,48 6451,76 364  
Oğuz 10428 10754,4 10754,4      
Saatlı 47529 34742,66 13621,78 13169,23 6684,01 1267,64   
Sabirabad 67233 57501,01 26860,29 19585,2 8084,87 2970,65   
Salyan 44892 34666,86 18523,49 10641,53 4174,34 1184,1 143,4  
Samux 21315 19142,34 14777,94 2657,2 1217,15 490,05   
Siyəzən 4003 5363,57 4019,66 1173,63 144,5 2578   
Tərtər 25352 23923,23 23518,52 404,71     
Tovuz 23198 17245,34 17245,34      
Ucar 24935 18330,21 3144,13 6819,84 6316,26 2016,44 33,54  
Füzuli 49032 8207,99 8135,09 72,9     
Göygöl 10572 5916,3 5916,3      
Xaçmaz 50287 48594,43 44494,49 3237,6 825,94 36,5   
Xızı 2047 4332,49 - 3333,79 998,7    
Hacıqabul 16040 18034,57 6777,2 3620,86 5724,96 1890,49 21,06  
Cəlilabad 11310 12778,2 12778,2      
Şəki 38980 32701,17 32677,45 23,72     
Şəmkir 38447 32966,74 32649,33 317,41     
01avqust 
2012-ci ilə 
olan 
vəziyyət 

1290658 1078854,9 729585,66 212364,15 98295,48 33267,17 4485,48 856,96 

01yanvar 
2015-ci ilə 
olan 
vəziyyət 

1438807 1272730 669000 332187 165200 103700 - - 
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Cядвял 1.3  
Азярбайcан торпагларынын шорлашма дяряcясиня вя типиня эюря тяснифаты 

Шорляшма дяряcяси 

Şorlaşma tipi və 0-100 см торпаг гатында zərərli duzların miqdarı, %-lə 
Мяркязи аллцвиал 

зоналарда  сулфатлы-
хлорлу вя хлорлу-

сулфатлы шорлашма типли 
торпаглар цчцн 

Ширван дцзцнцн эипсля 
зянэин олан торпаглары 

цчцн 

Мил-Гарабаь 
массивинин содалы вя 

сода гарышыг шорлашмыш 
торпаглары цчцн 

Шорлашмамыш < 0,25 < 0,8 < 0,1 
Зяиф шорлашмыш 0,25-0,50 0,8-1,2 0,1-0,3 
Орта шорлашмыш 0,50-1,0 1,2-1,5 0,3-0,5 
Шиддятли  шорлашмыш 1,0-2,0 1,5-2,0 0,50-0,7 
Чох шиддятли  
шорлашмыш > 2,0 > 2,0 > 0,7 

 

 

 

Cядвял 1.4 
Кцр-Араз ovalığı торпагларынын эипсин мигдарыны нязяря алмагла шорлуг щцдудлары цзря пайланмасы 

Шорлашма дяряcяси 

Эипсин мигдары аз олан щал Эипсин мигдары чох олан щал Яразидя 
щцдудлар 

цзря 
тутулмуш 

сащяляр, ща 

Гуру галыг, 
% 

Тутдуьу 
сащя, ща 

Гуру галыг,  
% 

Тутдуьу 
сащя, ща 

Шорлашмамыш 0,25 564700 < 0,80 59600 624300 
Зяиф шорлашмыш 0,25-0,50 406300 0,80-1,20 41750 448100 
Орта шорлашмыш 0,50-1,00 292300 1,20-1,50 2920 295200 
Шиддятли 
шорлашмыш 1,00-2,00 477550 1,50-2,00 4880 482400 

Чох шиддятли 
шорлашмыш > 2,00 319000 > 2,00 12200 331300 

Жями  2059950  121350 2181300 
 
 

Cədvəl 1.5 
Suvarılan torpaqların şorakətləşməsi haqqında məlumat 

R
ay

on
un

 a
dı

 

Su
va

rı
la

n 
to

r-
pa

ql
ar

, h
a 

T
əd

qi
q 

ol
un

m
uş

 
sa

hə
, h

a 

Torpaqların şorakətləşmə dərəcəsinə görə paylanması, ha 

şo
ra

kə
tl-

əş
m

əm
iş 

zə
if 

şo
ra

kə
tlə

şm
iş 

or
ta

 
şo

ra
kə

tlə
şm

iş 

şi
dd

ət
li 

şo
ra

kə
tlə

şm
iş 

şo
ra

kə
t 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ağdam 49717 13090,09 11680,23 1409,86    
Ağdaş 34521 36339,29 8191,48 23729,19 4418,62   
Ağstafa 22490 15052,22 12430,85 2621,37    
Ağsu 37071 33638,11 23351,64 9551,64 734,83   
Astara 4566 5478,53 5478,53     
Ağcabədi 59706 52104,85 29404,05 18234,28 4150,1 316,42  
Balakən 6823 3984,5 3795,4 189,1    
Beyləqan 48292 46029,77 20192,79 25779,18 57,8   
Biləsuvar 38909 36000,57 30863 5137,57    
Bərdə 53949 58731,99 24782,48 27607,05 3828,78 2339,19 174,49 
Qazax 16341 11524,41 11524,41     
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Qax 19706 18787,48 9660,78 8613,49 513,21   
 

cədvəl 1.5-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Qəbələ 15924 12886,85 12568,67 318,18    
Quba 26032 22870,39 15875,47 6816,01 178,91   
Qusar 29398 27236,27 17838,15 9398,12    
Şabran 18493 16903,17 12335,29 4567,88    
Zaqatala 15562 15313,04 13187,72 2089,42 35,9   
Zərdab 33213 28576,47 5442,81 22886,06 247,6   
İmişli 43551 32889,73 13484,55 19166,83 238,35   
İsmayıllı 8833 6430,3 6430,3     
Yevlax 39849 31517,5 19091,68 12425,82    
Kürdəmir 52843 45631,22 23199,22 21466,26 965,74   
Gədəbəy 414 118,05 118,05     
Goranboy 47119 41279,06 38842,59 2436,47    
Göyçay 26272 20906,38 16751,56 2832,14 1211,98 110,7  
Lənkəran 9533 9919,24 9919,24     
Masallı 9272 15528,44 12293,52 2800,87 434,05   
Neftçala 36659 34885,47 16773,1 18112,37    
Oğuz 10428 10754,4 3781,46 6972,94    
Saatlı 47529 34742,66 18119,88 16119,03 503,75   
Sabirabad 67233 57501,01 24100,3 30028,54 3239,87 132,3  
Salyan 44892 34666,86 25021,82 9645,04    
Samux 21315 19142,34 12869,54 6272,8    
Siyəzən 4003 5363,57 3007,09 2241,08 115,4   
Tərtər 25352 23923,23 22503,44 1419,79    
Tovuz 23198 17245,34 17231,14 14,2    
Ucar 24935 18330,21 14777,14 3553,07    
Füzuli 49032 8207,99 7928,77 279,22    
Göygöl 10572 5916,3 5916,3     
Xaçmaz 50287 48594,43 25919,61 22674,82    
Xızı 2047 4332,49 1626,49 2060,09 645,91   
Hacıqabul 16040 18034,57 11286,86 6077,08 670,63   
Cəlilabad 11310 12778,2 9306,46 3109,65 362,09   
Şəki 38980 32701,17 20936,88 10630,58 1133,71   
Şəmkir 38447 32966,74 32596,99 369,75    

Yekun 1290658 1078854,9 682437,73 369656,84 23687,23 2898,61 174,49 

 
 

Vahid torpaq fondu. Азярбайъан тор-

пагларынын мцлкиййят формалары цзря 

бюлэцсц щаггында олан мялумата яса-

сян дювлят мцлкиййятиндя 4925197 щек-

тар, бялядиййя мцлкиййятиндя 2054293 

щектар, хцсуси мцлкиййятдя 1262016 

щектар торпаг сащяси мювъуддур. Ващид 

торпаг фондуну тяшкил едян 8641506 

щектар цмuми торпаг сащясиндя цч мцл-

киййят нювцндян бирликдя kənd təsərrü-

fatı nəyinatlı сащялярин miqdarı 4514473 

щектар тяшкил едир. Щяйятйаны сащяляр 

250963 щектар, кянд тясяррцфатына йа-

рарсыз сащяляр 2683705 щектардыр. Беля-

ликля, республика цзря 3 мцлкиййят нювц 

цзря бцтцн торпагларын 52,36 %-и кянд 

тясяррцфатына йарарлы, 31 %-и йарарсыздыр. 

Торпаг сащяляринин 16,64 %-и кянд 

тясяррцфатына аз йарарлы сащялярдир.  

Азярбайъан Республикасында торпаг 
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истифадячиляринин вя мцлкиййятчиляринин 

кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащя-

ляринин вязиййятиня даир мялумата яса-

сян республикамыз цзря цмуми сащянин 

1724758 щектары якин, 167478 щектары 

чохиллики якмялярдир. Динъя гойулмуш 

сащяляр 40871 щектар, бичянякляр 108814 

щектар, юрцшляр 2492649 щектардыр. Мешя 

сащяляри 1040284 щектар тяшкил едир. 

Азярбайъан цзря цмуми сащяsи 1438807 

щектар olan suvarılan torpaqların faktiki 

sahəsi ilin quraqlıq və sulu keçməsindən, 

якин strukturundan asılı olaraq dəyişir. 

Çохиллик якмялярин 116541 щектары, дин-

ъя гойулмуш сащялярин 13149 щектары, 

бичяняклярин 5526 щектары, юрцшлярин 

38764 щектары, мешя сащяляринин ися 3459 

щектары суварыландыр.  

Азярбайъанда уьурла щяйата кечири-

лян торпаг ислащаты нятиъясиндя республи-

канын ващид торпаг фондунун 4925197 

щектары дювлят мцлкиййятиндя сахланыл-

мышдыр.  

Дювлят мцлкиййятиндя дювлят щаки-

миййяти органларынын вя дювлят обйектля-

ринин йерляшдийи торпаглар, йай вя гыш 

отлагларынын, мал-гара дцшярэяляринин 

кюч йолларынын торпаглары, кечмиш сов-

хоз вя колхозларын мешяляри дя дахил 

олмагла мешя фонду торпаглары, су 

фонду торпаглары, тябияти мцщафизя, тябии 

горуг, саьламлыг, истиращят, тарих-мядя-

ниййят тяйинатлы торпаглар, щабеля цзя-

риндя тясяррцфат фяалиййяти гадаьан едил-

миш ганунла горунан яразилярин тор-

паглары сахланылыр. Бундан башга, дювлят 

елми-тядгигат вя тядрис мцяссисяляринин, 

онларын тяърцбя базаларынын, машын-сы-

наг стансийаларынын, дювлят нюв сынаг 

хидмятинин тохумчулуг вя дамазлыг 

тясяррцфатларынын торпаглары, еляъя дя 

дювлят мцяссися, идаря вя тяшкилатларынын 

даими истифадясиндя олан вя йа дювлят 

обйектляринин тикинтиси лайищяляндирилмиш 

торпаглар вя дювлят ещтийат фонду тор-

паглары да дювлят мцлкиййятиндя сахланы-

лан торпаглара аид едилир. 

Дювлят мцлкиййятиндя сахланылан тор-

пагларын 294 069 щектары якин, 20747 

щектары динъ, 28 276 щектары бичяняк, 

1523187 щектары юрцш, 12716 щектары 

щяйятйаны, 1040284 щектары мешялярдян 

ибарятдир.  

Дювлят мцлкиййятиндяки торпагларын 

1927247 щектары кянд тясяррцфатына йа-

рарлы, 1889576 щектары кянд тясяррцфаты-

на йарарсыз, 1108374 щектары аз йарар-

лыдыр.  

Азярбайъан Республикасында дювлят 

мцлкиййятиндя сахланылан кянд тясяррц-

фатына йарарлы торпаг сащяляринин вязий-

йятиня даир мялумата ясасян Азярбай-

ъан цзря дювлят мцлкиййятиндя галан 

цмуми 4925197 щектар сащянин 201464 

щектары, 294069 щектар якинин 126463 

щектары, 60969 щектар чохиллик якмялярин 
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44987 щектары, динъя гойулмуш 20 747 

щектар сащянин 3981 щектары, 28276 щек-

тар бичяняклярин 1484 щектары, 1523187 

щектар юрцшлярин 13737 щектары, 1040284 

щектар мешя сащяляринин 3459 щектары 

суварыландыр.  

Ресбуликамызын ващид торпаг фонду-

нун 2054293 щектары бялядиййя мцлкий-

йятиня верилмишдир. Бялядиййя мцлкиййя-

тиня аид едилян торпаглара ися торпаг 

ислащаты апарылан мцвафиг инзибати-ярази 

ващиди дахилиндя дювлят мцлкиййятиндя 

сахланылан вя хцсуси мцлкиййятя верилян 

торпаглары чыхмагла, галан бцтцн тор-

паглар аиддир. Йяни цмуми истифадядя 

олан торпаглар, физики вя щцгуги шяхсля-

рин истифадясиндя олан торпаглар вя ещти-

йат фонду торпаглары бялядиййя мцл-

киййятиня аид олан торпаглардыр.  

Бялядиййя мцлкиййятинин цмуми исти-

фадядя олан торпагларына сящярлярин, гя-

сябялярин вя кянд йашайыш мянтягяляри-

нин – кцчялярин, мейданларын, йерли ящя-

миййятли вя тясяррцфатдахили йолларын, 

паркларын, мешя паркларын, сутутарларын, 

стадионларын, идман мейданчаларынын 

алтындакы торпаглар, щабеля тарлагору-

йуъу мешя золагларынын, йерли ящямиййят-

ли су тясяррцфаты обйектляринин, щидротех-

ники гурьуларын, цмуми истифадядя олан 

диэяр йерли ящямиййятли обйект вя гур-

ьуларын йерляшдийи торпаглар вя ящалинин 

мал-гарасы цчцн истифадя олунан юрцш 

сащяляринин торпаглары аиддир.  

Физики вя йа щцгуги шяхслярин истифа-

дясиндя олан бялядиййя торпагларына 

мцвафиг инзибати яразидян торпаг исла-

щаты апарыланадяк сялащиййятли органлар 

тяряфиндян онларын даими вя йа узун-

мцддятли истифадяляриня айрылмыш торпаг-

лар аиддир.  

Бялядиййя ещтийат фонду торпаглары-

на ися йашайыш мянтягяляринин преспектив 

инкишафы цчцн ъялб олунан торпаглар, 

щцгуги вя физики шяхслярин истифадя вя 

иъаря щцгугуна хитам верилян бялядиййя 

торпаглары, ещтийат мягсядляри дашыйан 

диэяр бялядиййя торпаглары аиддир. Бяля-

диййя мцлкиййятиндя олан торпагларын 

92655 щектарыны якин, 6 013 щектарыны 

динъя гойулмуш, 3800 щектарыны бичя-

няк, 1039167 щектарыны юрцш, 18005 щек-

тарыны щяйятйаны сащяляр, 2526 щектарыны 

мешяляр тяшкил едир.  

Бялядиййя мцлкиййятиндяки торпагла-

рын 1146458 щектары кянд тясяррцфатына 

йарарлы, 794414 щектары кянд тясяррцфаты-

на йарарсыз, 113421 щектары кянд тясяр-

рцфатына аз йарарлы сащялярдир.  

Азярбайъан Республикасында бяля-

диййя  мцлкиййятиндяки кянд тясяррцфаты-

на йарарлы торпаг сащяляринин вязиййяти-

ня даир мялумата ясасян бялядиййя мцл-

киййятиндяки цмуми 2054293 щектар са-

щянин 95534 щектары, о ъцмлядян 92655 

щектар якин сащясинин 55935 щектары, 
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4823 щектар чохиллик якмялярин 3001 

щектары, 6013 щектар динъя гойулмуш 

сащянин 2146 щектары, 3800 щектар бичя-

няклярин 359 щектары, 1039167 щектар 

юрцшлярин 26629 щектары, 2526 щектар 

мешя сащяляринин 198 щектары сувары-

ландыр.  

Азярбайъан торпагларынын мцлкиййят 

формалары цзря бюлэцсц щаггында олан 

мялумата ясасян Республикада хцсуси 

мцлкиййятя 1662016 щектар торпаг са-

щяси верилмишдир. Торпаг ислащаты заманы 

хцсуси мцлкиййятя верилян торпаглара ися 

вятяндашларын гануни истифадясиндяки фяр-

ди йашайыш евляринин, щяйятйаны сащялярин, 

фярди, коллектив вя кооператив баьларын, 

дювлят баьчылыг тясяррцфатынын идарячили-

йиндяки баьларын алтында олан торпаглар 

вя кечмиш совхоз, колхоз вя диэяр кянд 

тясяррцфаты мцяссисяляринин юзялляшдирилян 

торпаглары аид едилир. 

Хцсуси мцлкиййятдяки цмуми торпаг 

сащясинин 1226423 щектары якин, 31992 

щектары динъя гойулмуш, 75843 щектары 

бичяняк, 7,0 щектары юрцш сащяляридир. 

Азярбайъан Республикасында хцсуси 

мцлкиййятя верилян кянд тясяррцфатына 

йарарлы торпаг сащяляринин вязиййятиня 

даир мялумата ясасян хцсуси мцлкиййят-

дя олан 1662016 щектар цмуми торпаг 

сащясинин 1129028 щектары, о ъцмлядян 

1226423 щектар якинин 904448 щектары, 

106503 щектар чохиллик якмялярин 78010 

щектары, 31992 щектар динъя гойулмуш 

сащялярин 17 765 щектары, 75843 щектар 

бичяняклярин 4268 щектары суварыландыр. 

I.6. Su ehtiyatları və onlardan səmərəli 
istifadə prinsipləri 

 
Təbii sərvətlər içərisində əhəmiyyəti-

nə, işləndiyi sahələrə və əvəz edilməzli-

yinə görə su aparıcı yerlərdən birini tutur. 

Əhalinin, istehsalatın və ümumən təsərrü-

fat fəaliyyətin bütün sahələrinin suya olan 

tələbatını ödəmək üçün su resurslarının və 

ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi, 

onlardan daha qənaətlə və səmərəli isti-

fadə edilmə zərurəti ortaya çıxır. 

Problemin mürəkkəbliyi ondan iba-

rətdir ki, su ehtiyatları, ələlxüsus şirin su 

ehtiyatları təbii şəkildə bəşəriyyətin suya 

olan tələbatını özü-özlüyündə ödəmək 

qabiliyyətinə malik deyil. Digər tərəfdən, 

mövcud su ehtiyatları Yer kürəsində əra-

zilər üzrə qeyri-bərabər paylandığından 

sudan istifadə problemi dahada mürək-

kəbləşir. Odur ki, təbii su mənbələrinə və 

su ehtiyatlarına müdaxilələr qaçılmazdır. 

Praktika göstərir ki, təbiətə müdaxilə 

elə təşkil edilməlidir ki, təbii ehtiyatlar 

tükənməsin, çirklənməsin, ekoloji tarazlıq 

və təbii balans pozulmasın. Ona görə də 

bütün təbii, o cümlədən su ehtiyatlarının 

istifadəsi, mühafizəsi, keyfiyyətinin qo-

runması və yaxşılaşdırılması, ehtiyatların 

tükənməsinin qarşısının alınması, onların 

yerinin doldurulması və bərpası, tullan-

tısız texnologiyaların işlənməsi, ələlxüsus 
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tullantı suların təkrar istifadəsi və digər bu 

kimi məsələlərin elmi, hüquqi, sosial-iqti-

sadi aspektləri öz həllini tapmalıdır. 

Su ehtiyatları və su təminatı. Vahid 

Dövlət Su Fondu. Su daimi hərəkətdə 

olub ətraf mühitin ayrılmaz elementidir. 

Su ehtiyatları qiymətləndirilərkən iki – 1) 

statik (sabit) və 2) bərpa olunan (təzə-

lənən) su ehtiyatları anlayışlarından istifa-

də edilir. 

Müasir iqlim şəraitində statik ehtiyat-

lar praktiki olaraq sabit hesab olunur. 

Lakin bərpa olunan su ehtiyatları zamana 

görə dəyişir. Bu ehtiyatlar Yer kürəsində 

su dövranı prosesində hər il yenidən bərpa 

olunur. Onların miqdarı çayların illik 

axınının həcmi ilə qiymətləndirilir. 

Bütün yerüstü və yeraltı sular (su ob-

yektləri) Vahid  Dövlət  Su Fondunu 

təşkil edir. 

Yerüstü sulara çaylar, göllər, su an-

barları, kanallar və bütün  su mənbələri, o 

cümlədən  buzlaqlar, daxili dənizlər və 

ərazi suları daxildir. 

Yeraltı sulara su mübadiləsinin inten-

sivliyini xarakterizə edən zonalardan asılı 

olmayaraq dağ süxurlarının məsamələ-

rində və çatlarında yerləşən qravitasiya 

suları aiddir. 

Müasir elm təbiətdə suların vahidliyi 

və qarşılıqlı əlaqədə olması haqqında tə-

limə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlir ki, 

Yer kürəsində böyük su dövranı prose-

sində bir sudan digər kefiyyətə malik suya 

keçid baş verir. Böyük su dövranına görə 

okean və qurunun səthindən gedən buxar-

lanma sonradan yerə yağış (çöküntülər) 

formasında düşür və çayları, gölləri, yer-

altı suları və buzlaqları qidalandırır. 

Çaylar öz növbəsində gölləri və yeraltı 

suları, buzlaqlar isə çay və gölləri qida-

landırır. Bütün təbii sular fasiləsiz olaraq 

buxarlanır və yeniləşir (bərpa olunur). 

Çay suları daha  dinamikdir və il ərzində 

20 dəfə bərpa olunur. Dəniz, yeraltı və 

buzlaq suları yavaş, yüz və  min ildən bir 

dəfə yeniləşir. 

Hər il bərpa olunan su ehtiyatları 

statik ehtiyatların dinamik (dəyişən) 

hissəsidir. 

Suya olan tələbat əsasən hər il bərpa 

olunan yerüstü və yeraltı sular hesabına 

ödənilir. Dünyada şirin su ehtiyatları yer-

üstü mənbələrdə (çaylarda, göllərdə, buz-

laqlarda və su anbarlarında) və yeraltı 

artezian və subartezian su hövzələrində 

cəmləşmişdir. 

Statik su ehtiyatlarının geri qaytarıl-

madan istifadəsi təbiətdə qərarlaşmış 

tarazlığın pozulmasına gətirib çıxara bilir. 

Səth su mənbələri (yerüstü sular). 

Çaylar  ölkənin əsas su fondudur. Çay 

axınları təbii kompleks faktorlar – iqlim, 

relyef, torpaq və bitki örtüyünün təsiri al-
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tında formalaşır. Bu faktorlar içərisində 

əsas və aparıcı yeri atmosfer çöküntüləri 

(yağış, leysan, qar) tutur. Ona görə də çay 

axınlarının ərazilər üzrə paylanması illik 

yağıntılardan buxarlanmanı çıxmaqla ya-

ranan yağıntıların miqdarını təkrarlayır. 

Çayların qidalandırılma rejimi 3 qrupa – 

1) düzənliklərə  və dağətəyinə düşmüş 

qarın əriməsi hesabına yaranan yaz gursu-

luluğa; 2) yaz, mövsümü və dağlarda buz-

laqların əriməsi hesabına  formalaşan yaz-

yay gursululuğuna və 3) şiddətli yağıntılar 

nəticəsində yaranan gursululuğa bölünür. 

Çayların hidrokimyəvi rejimi dağ sü-

xurlarından və torpaqdan yuyulan duz-

ların intensivliyi ilə təyin edilən axınlarla 

sıx bağlıdır. Bu çay sularının mineral-

laşma dərəcəsinin artıb-azalmasında öz 

əksini tapır. Çay və göl sularının tipi şi-

maldan cənuba doğru – hidrokarbonatlı-

lıqdan sulfatlı və xlorlu tipə qədər dəyişir. 

Çay hövzələrində müxtəlif intensivliyə 

malik su eroziyası baş verir və bu fakt çay 

sularının bulanlıqlığında özünü göstərir. 

Şimalda çay sularının bulanıqlığı 10 

mq/m3-dan 25 mq/m3-ə, cənub rayonlarda 

isə 5000 mq/m3-dan 10 000 mq/m3-ə 

qədər dəyişir. 

Göllər çaylarla qarşılıqlı əlaqədə olub, 

axarı olan və axarı olmayan göllərə bölü-

nür. Axarı olmayan göllər humid və sub-

humid zonalarda yerləşir. Axarı olan 

göllər arid zonalarda yerləşir və onların 

səthindən gedən buxarlanma düşən yağın-

tıların miqdarından artıq olur. Göl su-

larının ehtiyatı su mübadiləsinin zəif 

olmasına görə statik ehtiyatlara aid edilir. 

Onların kiçik bir hissəsi ildən-ilə və ya 

hər il bərpa olunur. Azərbaycanda göl su-

larının ehtiyatı olduqca azdır. 

Su anbarlarında, nohurlarda, süni sutu-

tarlarda və kanallarda xeyli su ehtiyatları 

vardır və təbii su ehtiyatlarına əlavədir. 

Buzlaqlar təbiətin və iqlimin məhsu-

ludur. Onlar iqlim dəyişkənliklərinə həs-

sasdır, iqlim dəyişmələrinin indikatoru 

hesab edilir. Buzlaqlarda su bərk formada 

yerləşir. Öz xarakterinə, təbiətinə və su 

təsərrüfatı əhəmiyyətinə görə buzlaqlar iki 

qrupa bölünür: materik (sipər buzlaqlar) 

və dağ buzlaqları, Materik buzlaqlar ark-

tika zonalarının yarımadalarında, dağ buz-

laqları isə yüksək dağlıq ərazilərdə yayıl-

mışdır. Buzlaqlar şirin su ehtiyatlarının 

statik ehtiyatlarına aid edilir. Dağ buzlaq 

sularının keyfiyyət göstəricisi buzlaq axı-

nının miqdarına görə qiymətləndirilir. 

Çay axınlarının qidalanmasında buzlaq 

sularının miqdarı 5-6 %-i keçmir. 

Daxili dəniz suları ölkənin Vahid 

Dövlət Du Fondunun ayrılmaz hissəsi he-

sab edilir. Dəniz sularının statik və di-

namik ehtiyatları kifayət qədərdir. Lakin 

onların keyfiyyəti çay və göl suları ilə 
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müqayisədə xeyli aşağıdır. 

Bərpa olunan su ehtiyatları. Su ehti-

yatlarının bərpası su dövranı prosesində 

formalaşır. Hər bir konkret ildə illik 

atmosfer çöküntülərinin miqdarından (X), 

yer səthindən gedən buxarlanmadan (Z) 

və səth sututarlarında, su axarlarında, 

həmçinin baxılan ərazinin torpaq qruntla-

rında statik su ehtiyatlarının dəyişməsi 

(U) nəticəsində bərpa prosesi baş verir. 

Bu kəmiyyətlər arasındakı münasibət su 

balansı tənliyi ilə ifadə olunur: 

UZXУ ±−= ; mm,     (1) 

burada:  У – orta illik axın; Z – yer səthin-

dən buxarlanma; X – düşən yağıntıların 

miqdarı; U – statik ehtiyatların dəyişmə-

sidir. 

Çoxillik dövr üçün bərpa olunan su 

ehtiyatlarının miqdarı hidroloji stansiya 

və məntəqələrinin məlumatları əsasında 

təyin edilir. 

Çay hövzələrinin sərhədləri ilə dövlət 

sərhədləri çox nadir hallarda uyğun gəlir. 

Ona görə də su ehtiyatları və su təminatı 

qiymətləndirilərkən baxılan ərazi daxilin-

də formalaşan yerli axınlar  qonşu ölkələr-

dən daxil olan və baxılan ərazidə for-

malaşan sulara bölünür. Həmçinin sərhəd 

çayları ilə daxil olan axınlar xüsusi kate-

qoriyaya aid edilir. 

Hər il bərpa olunan su ehtiyatları (çay 

suları) adətən səth axın ehtiyatları adlan-

dırılır. Həmçinin çay məcraları təbii dre-

naj rolunu oynayır və onların aktiv təsir 

zonalarından yerüstü və yeraltı sular çay-

lara daxil  olur. Ona görə də, bərpa olunan 

su ehtiyatları çay axınlarına görə qiymət-

ləndirilir, eyni zamanda bərpa olunan su 

ehtiyatları həm səth sularının, həmdə yer-

altı suların ehtiyatlarını xarakterizə edir. 

Çay sularının tərkibində yeraltı suların 

iştirak payı, illik axını genetik (səth və 

yeraltı) təşkiledicilərə ayırmaqla təyin 

edilir. 

Təbii hövzənin şəraitindən asılı olaraq 

çay axınları ayrı-ayrı dövrlərdə böyük 

həddlərdə dəyişə bilir. Dağ rayonlarında 

axının dəyişməsi yüksəklik artdıqca azalır. 

Ümumən dünyada çayların axını dövri 

xarakter daşıyır, çoxsululuq və azsululuq 

bir-birini əvəz edir. Dövrülülüyün davam-

etmə müddəti və sululuq geniş həddlərdə 

dəyişir. Çoxsulu illərin dövrülülüyü 2-3, 

az hallarda 4 il, azsululu illərin dövrülüyü 

isə 2-3, az hallarda 4-8 ilə qədər təşkil 

edir. Ümumən, çaylarda illik axının sin-

xron dəyişməsi üstünlük təşkil edir. 

Potensial və istismar su ehtiyatları. 

İl daxilində və ildən ilə axının qeyri-bəra-

bər paylanması ucbatından orta illik axı-

nın müəyyən bir hissəsini istifadə etmək 

olar. Odur ki, orta illik axın haqqında olan 

məlumatlar potensial su ehtiyatlarını və 

sutəminatını xarakterizə edir. Real və ya 



 
52 

istismar su ehtiyatları müxtəlif təbii şə-

raitlərdə orta illik axının müəyyən hissə-

sini təşkil edir. 

Su təsərrüfatı əhəmiyyətli çay axınları 

daxili hövzə və Dünya okeanı ilə əlaqə-

lidir. Çaylardan hədsiz dərəcədə götürülən 

sular sərhəd dənizlərin rejiminə təsir gös-

tərə bilər. Çay hövzələrində daxili çay-

lardan hədsiz dərəcədə geri qaytarılmadan 

suyun götürülməsi həm daxili su mən-

bələrinə, həm də ekologiyaya ciddi təsir 

göstərə bilər. 

Su ehtiyatlarının qeyi-bərabər paylan-

ması, ələlxüsus suvarılan zonalarda, bio-

iqlim potensialının aşağı düşməsinə gətrib 

çıxara bilir. 

Antropogen fəaliyyətin yerüstü su eh-

tiyatlarına təsiri. Təsərrüfat fəaliyyətinin 

çay axınlarına təsiri çoxsaylı faktorlarla 

müəyyən edilir. Təsərrüfat fəaliyyəti ilə 

əlaqədar olaraq təbii suların kəmiyyət 

parametrlərinə, rejiminə və keyfiyyətinə 

təsir xarakterinə görə faktorlar 4 qrupa 

ayrılır: 

1. Su mənbələrindən suyun götürül-

məsi və istifadədən sonra çirkab sularının 

onlara tullanması hesabına təsir göstərən 

əsas faktorlar; 

2. Məcraların yeni şəklə salınması – su 

anbarlarının yaradılması, bənd düzəltmə, 

tənzimləyici-istiqamətləndirici-düzləndiri-

ci tədbirlər, məcralardan qruntların götü-

rülməsi və sair hesabına su rejiminə gös-

tərilən təsirlər; 

3. Axının formalaşma şəraitinin və 

balans elementlərinin səth sutoplayıcılara 

təsir etmə yolu ilə dəyişməsi – aqrotexniki 

tədbirlər, torpaqların meliorasiyası, meşə-

lərin qırılması və salınması, urbanizasiya 

prosesi və s.; 

4. Axına, su balansına və hidrogeoloji 

rejimə qlobal və regional miqyasda bila-

vasitə iqlim şəraitinin qarşılıqlı təsiri, at-

mosferin çirkləməsi, geniş miqyaslı me-

liorativ və su təsərrüfatı tədbirlərinin 

aparması ilə əlaqədar olaraq su mübadilə-

sinin buxarlanma hesabına xarakterinin 

dəyişməsi. 

Hər bir iri çay sutoplayıcılarına, bir 

qayda olaraq, bir-biri ilə mürəkkəb qar-

şılıqlı əlaqədə olan eyni vaxtda bir neçə 

faktor təsir gəstərir. Lakin fiziki-coğrafi 

şəraitlərdən və təsərrüfatçılıq xüsusiyyə-

tindən asılı olaraq hər bir çay hövzəsində 

su ehtiyatlarına və hidroloji rejimə təsir 

göstərən əsas və ikinci dərəcəli faktorları 

ayırmaq mümkündür. 

Çay axınlarının kəmiyyət parametr-

lərinə daha güclü təsir göstərən təsərrüfat 

fəaliyyətinin əsas faktorları bunlardır: 

sənaye və kommunal su təchizatı, suvarma 

və otlaqların su təminatı, axının su an-

barlarının köməyi ilə mövsümü və çoxillik 

nizamlanması, aqrotexniki tədbirlər. 
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İri çayların axınının suvarmadan sonra 

dəyişməsi hövzədə ümumi buxarlanmanın 

dəyişməsi ilə təyin edilir. Çay axınının 

dəyişməsi suvarılan torpaqlardan gedən 

buxarlanmadan və bitişik ərazilərdə baş 

verən qeyri-məhsuldar buxarlanmadan 

ibarətdir. Buxarlanmanın göstərilən qiy-

mətlərinin nisbətindən asılı olaraq çayın 

axını suvarmadan sonra azala və uzun 

müddət dəyişməz qala bilər. Bəzi hallarda 

və dövrlərdə isə hətta arta bilər. Azsululu 

illərdə su resurslarının çatışmazlığını 

effektiv surətdə aradan qaldırmaq üsul-

larından biri və ən geniş yayılmışı su an-

barlarının inşasıdır. Çay hövzələrində 

axınların su anbarlarının köməyi ilə 

tənzimlənməsi geniş inkişaf tapmışdır. Su 

anbarları ilə çay axınlarının nizamlanması 

və su balansının tənzimlənməsi nəinki çay 

məcralarının,subasarların, aşağı və yuxarı 

biyeflərin, çay deltalarının, hətta daxili 

dənizlərin təbii-məişət şəraitinin dəyişmə-

sinə gətirib çıxara bilir. 

Çay axınının tənzimlənməsi məcra şə-

bəkəsində çay sularının mübadilə sürəti-

nin, su obyektinin vəziyyətinin və suyun 

keyfiyyətinin kəskin dəyişməsinə gətirib 

çıxarır. Su anbarları bəzən şirin su ehtiya-

tının azalmasına səbəb olur. Su anbarla-

rından süzülən sular qrunt sularının səviy-

yəsini qaldırır və buxarlanmanın miqda-

rını kəskin artırır. Su səthindən gedən 

buxarlanma su tələbatında geri qaytarıl-

mayan suların böyük bir hissəsini təşkil 

edir. 

Qurutma tədbirlərinin su balansına 

təsiri bilavasitə qurudulan ərazilərdə və 

çay hövzəsində özünü göstərir. Qurutma 

sistemlərinin yaradılması aerasiya zona-

sında nəmliyin azalmasına və qrunt 

sularının səviyyəsinin aşağı düşməsinə 

gətirib çıxarır. Bataqlıqları qurudandan 

sonra kənd təsərüfatı bitkiləri altında 

istifadə olunur və nəticədə yenidən ümu-

mi buxarlanma artır. 

Qurutmadan sonra ərazinin su balansı 

axın normasına, maksimal və minimal 

sərflərə və onların il ərzində paylan-

masına təsir göstərir. Qurutmanın kiçik və 

iri çayların rejiminə və drenləşdirmə qabi-

liyyətinə eyni cür təsir etmir. İlkin illərdə 

qurutmadan sonra buxarlanmanın azalma-

sı hesabına illik və mövsümü axınlar artır, 

yeraltı suların ehtiyatı  isə işə düşür. 

Sonrakı illərdə qurudulan ərazilərdə axın 

rejimi sabitləşir, buxarlanma artır, illik 

axın öz əvvəlki qiymətinə yaxınlaşır və 

bəzən bir neçə dəfə azalır. 

Qurutma axının paylanmasını il ər-

zində bərabərləşdirir, minimal və mejen 

axınlar qrunt sularının drenləşməsi he-

sabına artır. Ümumən bataqlıqların və 

bataqlaşmış torpaqların meliorasiya edil-

məsi çay sularının rejiminə əlverişli təsir 
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göstərir. Lakin  bu zaman texniki şərtlər 

ödənilməlidir. 

Kompleks aqrotexniki tədbirlər torpa-

ğın sukeçiriciliyini və məsaməliyini artırır, 

nəticədə yağış və qar suları torpağa hopur 

və səth axınının qarşısı alınır, ələlxüsus 

yamaclardan axan sel suları azalır və ero-

ziya prosesi zəifləyir. Aqrotexniki tədbir-

lər kiçik və iri çayların axınına cüzi təsir 

göstərir, lakin çay sularının tükənməsi baş 

vermir. 

Kommunal təsərrüfatda və sənayedə 

suya tələbat yüksək templə artır və geri 

qaytarılmadan istifadə olunan suyun həc-

mi mənbələrdən götürülən suyun 5-30 %-

ni təşkil edir. İstilik energetikasında is-

tifadə edilən suyun miqdarı mənbələrdən 

götürülən suyun 0,5-3,0%-nə bərabərdir. 

Kommunal-sənaye və istilik energetika-

sında istifadə edilən suyun miqdarı kiçik 

və iri çayların axınına çoxda böyük təsir 

göstərmir. Lakin kommunal təsərrüfatda 

və sənayedə su tələbatının inkişafı təbii su 

ehtiyatlarını çirkləndirən başlıca səbəblər-

dən biridir. 

Yeraltı suların ehtiyatları, növü və 

təsnifatı. Yeraltı sular faydalı qazıntılar 

hesab edilir. Bu sular məişət, içməli, tex-

niki su təchizatı, torpaqların və qış ot-

laqlarının suvarılması məqsədilə istifadə 

olunur. Yealtı sular istismar və su götür-

mə proseslərində məsrəf olunur və təbii 

və süni şəkildə yaradılmış amillər he-

sabına yenidən formalaşır. Yeraltı suların 

götürülməsi və səmərəli şəkildə istifadə 

edilməsi suyun ehtiyatından, sudaşıyıcı 

laylara əlavə suyun daxil olmasından və 

susaxlayan süxurların su süzmə qabiliyyə-

tindən asılıdır. Qeyd edilənlər sugötürən 

qurğuların debitini təyin edir: 

Yeraltı suların kəmiyyət kateqoriyası 

aşağıdakı anlayışlarla müəyyən edilir: 

1. Yeraltı suların təbii ehtiyatı və re-

sursları dağ süxurlarının məsamə və çatla-

rında yerləşən qravitasiya sularının həcmi 

və sərfidir. Təzyiqli laylarda həmçinin 

elastik ehtiyat mövcuddur və layda səviy-

yəyə enən zaman, süxurun elastiklik xas-

səsi hesabına (sıxılmış su ehtiyatı) əldə 

edilir. Yeraltı suların təbii ehtiyatı istis-

marla pozulmamış hidrogeoloji şəraitdə 

sudaşıyıcı layların qidalanmasıdır. Təbii 

ehtiyatlar və resurslar su balansı element-

lərinin gəlir hissəsinin (infiltrasiya, səth 

sututarlardan və axarlardan cəlb edilən su-

ların qarşılıqlı əlaqəsi, laylardan istismar 

olunan laya axıb keçən sular və qonşu 

hidrogeoloji strukturlardan daxil olan su-

lar) cəmidir. 

2. Yeraltı suların süni ehtiyatı və re-

sursları suvarma sularının hopması, kanal-

lardan, su anbarlarından süzülən su itkiləri 

və süni şəkildə yerin altına doldurulan 

sular hesabına formalaşan suların həcmi 
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və sərfidir. 

3. Cəlb edilən yeraltı su resursları  

yeraltı suların qidalanmasını gücləndirən 

zaman sugötürən qurğuların istismarı nə-

ticəsində sudaşıyıcı laya daxil olan əlavə 

su sərfləridir. Sudaşıyıcı laydan intensiv 

su götürülən zaman və yeraltı suların qi-

dalanma və boşalma sahələri üst-üstə dü-

şərkən çay və göllərdən süzülmə və qarı-

şıq laylardan istismar edilən laya süzüb 

keçmə güclənir, qrunt sularının səviyyəsi-

nin aşağı düşməsi nəticəsində buxarlanma 

azalır. Bu faktorlar hesabına yeraltı sulara 

əlavə sular cəlb edilir ki, bu da cəlb edilən 

ehtiyatlar adlanır. 

4. İstismar ehtiyatları və ya istismar 

resursları verilmiş istismar rejimində su 

götürən qurğular vasitəsilə texniki-iqtisadi 

cəhətdən səmərəli şəkildə əldə edilən 

yeraltı suların miqdarıdır. Sudan istifadə 

etmə dövründə suyun keyfiyyəti qoyulan 

məqsədə görə normativ tələblərə cavab 

verməlidir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatı (Qie) 

digər ehtiyatlarla belə münasibətdədir: 

ce
u4

u3
e2

ie Q
T
VQ

T
VQQ e1 +

α
+α+

α
+α= ,   (2) 

burada: Qe və Qu – təbii və süni ehtiyatlar, 

m3/gün; Qce – cəlb edilən ehtiyatlar, 

m3/gün; Ve və Vu – yeraltı suların təbii və 

süni ehtiyatlarının miqdarı (həcmi), m3; T 

– yeraltı suların istismar müddəti, gün; α1, 

α2, α3 və α4 – təbii və süni  ehtiyatlardan 

və resurslardan istifadə əmsallarıdır. 

Qeyd edilən ifadə yeraltı suların istis-

mar ehtiyatlarının istismar ərzində for-

malaşmasının prinsipial sxemini xarakte-

rizə edir. Hidrogeoloji şəraitlərdən və 

istismar ehtiyatlarının formalaşmasından 

asılı olaraq ayrı-ayrı mənbələrin rolu də-

yişə bilər. 

Yeraltı su yataqları. Yataqlar sudaşı-

yıcı sistemlərin bir hissəsidir. Təbii və 

süni faktorların təsiri altında ətraf ərazi-

lərlə müqayisədə yeraltı suların götürül-

məsi üçün əlverişli şərait yaranır. 

Yeraltı suların yataqları geoloji-hidro-

geoloji şəraitdən kəşfiyyat-axtarış işləri-

nin aparılma və ehtiyatların qiymətləndir-

mə metodikasından asılı olaraq aşağıdakı 

əsas tiplərə bölünür: 

– çay vadiləri; 

– artezian hövzələrinin platformaları 

və dağ-yığılma vilayətləri; 

– dağətəyi şleyflərin gətirmə konusla-

rı; 

– tektonik pozulma zonaları, dağ çö-

kəklikləri, çat və çatlı-karst süxur massiv-

ləri, səhra və yarımsəhra qumlu massivlər, 

moren üstü və morenlərarası su-buz çö-

küntüləri, daimi buzlaqlıqların inkişaf 

etdiyi vilayətlər. 

Ən çox kəşfiyyat aparılmış və istismar 

edilən yataqların miqdarı birinci dörd tip-

lərə aid edilir. 
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Kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə 

görə yeraltı suların öyrənilmə dərəcəsin-

dən asılı olaraq «Yeraltı suların təsnifatı» 

bütün istismar ehtiyatlarını kəşf edilmiş  

A, B, C1 və əlavə olaraq C2 kateqoriya-

laına bölür (cədvəl 1.6). Bundan əlavə 

hidrogeoloji rayonların sərhədlərində, 

artezian hövzələrində və s. yerlərdə yeraltı 

suların istismar resurslarını proqnozlaşdır-

maq  üçün  P  kateqoriyasından da istifadə 

olunur.  
Cədvəl 1.6 

Yeraltı suların müxtəlif kateqoriyalar üzrə 
ehtiyatlarının nisbəti 

 
Yataqların hidrogeoloji 

şəraitlərinin 
mürəkkəblik 

xarakteristikası 

Ehtiyat 
kateqoriyaları, % 

A+B C1 

1 2 3 
I qrup.  Sadə 

hidrogeoloji şərait 
Sakit yerləşən sudaşı-

yıcı laylar – süxurlar gü-
cünə,  süzmə xassəsinə və 
qurluşuna görə eynicins-
lidir; istismar ehtiyatlarını 
formalaşdıran mənbələr 
kəşfiyyat prosesində eti-
barlı öyrənilə bilər; istis-
mar prosesində suyun 
keyfiyyətinin dəyişməsi 
haqqında dəqiq proqnoz 
vermək mümkündür. 

80 
(o cümlədən 
A 40%-dən 

az deyil) 

20 

II qrup.  Mürəkkəb hid-
rogeoloji şərait 

Sudaşıyıcı layların 
gücü və qurluşu dəyiş-
kəndir; süxurların süzül-
mə xassələri müxtəlifdir 
və  hidrokimyəvi vəziyyət 
mürəkkəbdir; istismar eh-
tiyatlarının formalaşdıran 
mənbələrin müəyyən qis-
mi kəşfiyyat zamanı eti-
barlı, digər qismi isə təq-
ribi öyrənilə bilər; istis-
mar prosesində suyun 
keyfiyyətinin dəyişməsi 
haqqında təqribi proqnoz 
vermək olar. 

80 
(o cümlədən 
A 20 %-dən 

az deyil) 

20 

 

 
 
 
 
 

cəlvəl 1.6-nın ardı 
1 2 3 

III qrup.  Olduqca 
mürəkkəb hidrogeoloji 

şərait 
Su yerləşən süxurların 

gücü, qurluşu və süzmə 
xassəsi olduqca də-
yişkəndir və ya sudaşıyıcı 
layların paylanma mənbə-
ləri məhduddur; istismar 
ehtiyatlarını formalaşdıran 
mənbələr kəşfiyyat işləri 
prosesində təqribi öyrənilə 
bilər; suyun keyfiyyətinin 
mümkün dəyişməsi təqribi 
müəyyən edilə bilər. 

70 30 

Yataqdan yeraltı sula-
rın ehtiyatı süni yolla 
doldurularkən istifadə olu-
na bilər; mürəkkəb su-
götürən sistemlər (şüa su-
götürən və s.) tətbiq edi-
lərkən eksperimental sugö-
türənin tikintisi zamanı 
kəşfiyyat işlərinin aparıl-
ması tələb olunur. 

70 30 

 
Hidrogeoloji tədqiqatlar praktikasında 

proqnoz resursları qiymətləndirərkən ehti-

yatlar iki qismə – potensial və perspektiv 

istismar ehtiyatlarına ayrılırlar: 

1. Potensial istismar ehtiyatları qəbul 

edilmiş səviyyənin enməsində və bütün 

ərazi üzrə paylanmış laylarda yerləşən 

sugötürən qurğuların istismar müddətində 

sudaşıyıcı laylardan maksimal miqdarda 

suyun götürülməsini xarakterizə edir. 

2. Perspektiv istismar ehtiyatları su-

götürən qurğuların debiti nəzərə alın-

maqla onların yerləşmə sxeminə uyğun 

gələn ehtiyatlardır. Sugötürən qurğuların 

yerləşmə sxemindən və hidrogeoloji şə-
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raitdən asılı olaraq perspektiv istismar eh-

tiyatları potensial ehtiyatların 10 %-dən 

100 %-ə kimi ola bilər. 

Su götürən qurğuların layihə məhsul-

darlığını təmin etmək üçün su ehtiyatları 

A, B, və C1 kateqoriyaları üzrə təsdiq 

edilməlidir. C2 kateqoriyasının ehtiyatı və 

proqnoz resursları su ehtiyatlarından isti-

fadənin kompleks sxemi və mühafizəsi, su 

təsərrüfatı balansı tərtib edilərkən və gə-

ləcək kəşfiyat işləri planlaşdırılan zaman 

nəzərə alınır. 

Yeraltı su ehtiyatlarının qiymətləndir-

mə prinsipləri. Yeraltı su ehtiyatları qiy-

mətləndirilərkən: 

– verilmiş səviyyənin enməsi və istis-

mar rejimi zamanı sugötürən qurğuların 

mümkün məhsuldarlığı təyin edilir; 

– texniki-iqtisadi əsaslandırma əsasın-

da sugötürən qurğuların optimal sxemi 

seçilir – sugötürən qurğuların tipi, sayı, 

qurğuların ərazidə yerləşdirilmə sistemi, 

onlar arasındakı məsafə və sugötürən qur-

ğuların ayrı-ayrılıqda debiti təyin edilir; 

– əsaslandırılır ki, istimar prosesində 

suyun keyfiyyəti qoyulan tələblərə (nor-

malara)  cavab verəcək; 

– depressiya qıfının inkişaf sahəsində 

su səviyyəsinin enməsi müəyyən edilir; 

– səth axınının mümkün dəyişməsi, 

yer səthinin deformasiyası və su götür-

mənin digər fəsadları qiymətləndirilir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatının qiy-

mətləndirilməsi aşağıdakı məsələlər üzrə 

aparılır: 

– ayrı-ayrı yataqlarda yeraltı suların su 

təchizatı və digər məqsədlər üçün istifadə 

olunma mümkünlüyünün aydınlaşdırılma-

sı və məqsədəuyğun olması; 

– iri hidrogeoloji regionlar üzrə (regio-

nal qiymətləndirmə) axtarış-kəşfiyyat iş-

ləri, su ehtiyatlarının kompleks istifadə və 

mühafizəsi sxemlərindən istifadə. 

Regional qiymətləndirmənin nəticələri 

üzrə yeraltı suların proqnoz ehtiyatları tə-

yin edilir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatı hesab-

lanarkən layihələndirilən sugötürən qur-

ğuların yerüstü, drenaj və bulaq axınlarına, 

həmçinin fəaliyyət göstərən sugötürən 

qurğuların işinə təsiri qiymətləndirilməli-

dir. Lazım gələrsə, onda mövcud sugö-

türən qurğuların su təchizatı üzrə müvafiq 

təkliflər hazırlanmalıdır. 

Sudaşıyıcı layın ehtiyatları olan halda 

istimar müddəti təyin edilir. Sonuncu la-

yihə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir. 

Əgər layihə təşkilatı hesabı istismar müd-

dətini təyin edə bilmirsə, onda istismar 

ehtiyatları hesablanarkən sugötürən qur-

ğuların istismar müddəti şərti olaraq 25 il 

qəbul edilir. Çoxillik istismar təcrübələri-

nə əsasən istismar ehtiyatları yenidən qiy-

mətləndirilə bilər. 
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Yeraltı suların səviyyəsinin buraxıla 

bilən enmə qiyməti hidrogeoloji, texniki-

iqtisadi və ekoloji faktorlar əsasında təyin 

edilir. Lakin səviyyənin enməsi sugötürən 

qurğuların debitini, nasos-güc avadanlı-

ğının normal işini təmin etməlidir. Bu-

raxıla bilən səviyyə enməsi elə olmalıdır 

ki, sugötürən qurğuda, məsələn quyuda su 

sütunu layihə məhsuldarlığını təmin et-

məklə bərabər, suyun qaldırılma yüksək-

liyi mövcud nasosların nominal basqısın-

dan artıq olmasın. Bütün hallarda səviy-

yənin kəskin enməsi ətraf mühitin müha-

fizəsi baxımından qəbul edilməlidir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatları fi-

ziki-riyazi modellərə əsaslanan hidrodi-

namiki metodlarla qiymətləndirilir. Bu 

metod sugötürən qurğulara yeraltı suların 

daxil olma və hərəkət qanunlarını özündə 

əks etdirir. İstismar ehtiyatları hesablanar-

kən həmçinin analogiya, hesabat riyazi 

modellərdən və hibrid maşınlarından isti-

fadə edilə bilər. Metodların seçilməsi 

hidrogeoloji şəraitin öyrənilmə dərəcəsin-

dən və tədqiqatların mərhələlərindən asılı 

olaraq qəbul edilir. Eyni zamanda yerüstü 

sulara yeraltı sugötürən qurğuların təsiri 

də ya müvafiq analitik həllər, ya da riyazi 

modelləşdirmə metodları ilə qiymətlən-

dirilir. 

Yeraltı suların ehtiyatının süni bər-

pası – doldurulması və ya artırılması. 

Yeraltı suların süni bərpası və ya artırıl-

ması deyəndə, kompleks mühəndisi 

tədbirlər hesabına yeraltı suların qidalan-

masının artırılması, mövcud resurslarının 

saxlanılması və artırılması, həmçinin key-

fiyyətinin yaxşılaşdırması başa düşülür. 

Yeraltı suların süni şəkildə bərpası və ya 

doldurulması sudaşıyıcı laylara səth su-

larının (çay, göl, su anbarı, kanal suları) 

verilməsi və ya vurulması yolu ilə həyata 

keçirilir. Bəzi hallarda sudaşıyıcı laylara 

şaxta, drenaj və təmizlənmiş (təmizləyici 

qurğularla) çirkab suları da vurula bilər. 

Yeraltı suların ehtiyatlarının süni bər-

pası onların mühafizəsi, çirklənməsinin 

qarşısının alınması və tükənməsinin ara-

dan qaldırılması üçün ən effektli tədbir 

hesab edilir. Bu tədbir sugötürən qurğu-

ların məhsuldarlığının artırılmasına, onla-

rın müntəzəm işləməsinə və uzun müddət 

istismarda qalmasına, yeraltı suların sə-

viyyəsinin kəskin düşməsinin qarşısını 

almağa və daha kompakt sugötürən sis-

temlərin yaradılmasına imkan verir. Yer-

altı suların ehtiyatı bərpa olunarkən isti-

fadə edən səth suların əlavə xərc qoy-

maqla təmizlənməsinə ehtiyac qalmır və 

yeraltı suların keyfiyyəti yaxşılaşır. 

Yeraltı suların ehtiyatının süni yolla 

bərpası və ya artırılması texniki-iqtisadi 

cəhətdən əsaslandırılır. Eyni zamanda 

yeraltı tutumun olması, torpaq və qrunt-
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ların su keçirmə qabiliyyəti, artıq  yerüstü 

suların olması və sair amillər nəzərə alın-

malıdır. 

Süni doldurma və ya bərpa iki – pay-

lama və təzyiq altında su vurma metodları 

ilə həyata keçirilir: 

Paylama metodu təzyiqsiz sudaşıyıcı 

layların su ehtiyatını doldurmaq üçün isti-

fadə edilir. Bu zaman aşağıdakı şərtlər 

ödənilməlidir: 

1. Yeraltı suların səviyyəsi yaxında olma-

lıdır; 

2. Sudaşıyıcı lay yüksək sukeçirmə qabi-

liyyətinə malikdir; 

3. Aerasiya zonası yaxşı sukeçirən çökün-

tülərdən ibarətdir və ya yer səthi üzrə ya-

yılmış qrunt qatının qalınlığı azdır. 

Paylama metodunda suyun sudaşıyıcı 

laya daxil olması üçün “infiltrasiya qurğu-

larından” (hovuz, çuxur, xəndək, kanal) 

və suaxarların məcrasını təmizləmə üsu-

lundan istifadə olunur. 

Təzyiq altında vurma metodu  basqılı 

layların və üst tərəfindən qalın sukeçirmə-

yən və ya zəif sukeçirən təbəqə ilə ör-

tülmüş sudaşıyıcı layların ehtiyatlarını 

bərpa etmək, doldurmaq və artırmaq üçün 

istifadə olunur. 

Bu metoda suyun təzyiqli laya vurul-

ması uducu quyular vasitəsilə həyata 

keçirilir. Yeraltı suların ehtiyatının süni 

yolla bərpası, doldurulması və ya artırıl-

ması ərazidə sugötürən qurğuların olduğu 

halda daha səmərəli hesab edilir. Bu za-

man mövcud qurğuların işləməsi nəticə-

sində yer altında süni tutum yaranır və 

yerüstü mənbələrdən laya suyun tutulub 

daxil edilməsi mümkün olur. Süni yolla 

ehtiyatların yaradılması izafi yeraltı su-

ların mövcud olduğu ərazilərdə məqsədə-

uyğun hesab edilmir. Qeyd edilən tədbir-

lərin bəzi səhra rayonlarında şirin su lin-

zalarının formalaşdığı yerlərdə tətbiqi 

daha məqsədəuyğundur. 

Antropogen fəaliyyətin yeraltı sulara 

təsiri. Antropogen fəaliyyət nəticəsində 

yeraltı suların resursu və ehtiyatları, 

onların tərkibi və keyfiyyəti dəyişir. Bu 

dəyişikliklər sugötürən qurğularla yeraltı 

suların hədsiz dərəcədə götürüldüyü halda, 

su anbarları, iri kanallar tikilən zaman, su-

varma və qurutma işləri aparılarkən daha 

intensiv baş verir. 

Yeraltı sular intensiv şəkildə istismar 

edilərkən həm istismar edilən, həmdə 

qonşu sudaşıyıcı laylarda depressiya qıfı 

əmələ gəlir. Bu zaman yeraltı suların axın 

istiqaməti dəyişir və boşalma zonası qi-

dalanma zonasına çevrilir. Yeraltı suların 

həddən-artıq çox götürülməsi təbii mü-

hitdə dəyişikliklər yaradır; səth sularının 

axını dəyişir, kiçik göllərin və bataqlıq-

ların quruması baş verir, təbii bulaqlar qu-

ruyur, torpaq səthi çökür, bitkilər məhv 
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olur və sair fəsadlar törəyir. Odur ki, yer-

altı suların götürülməsi və istifadə edil-

məsi hidrogeoloji şəraitə və sugötürən 

qurğuların məhsuldarlığına uyğun həyata 

keçirilməlidir. 

Sudaşıyıcı laylarda suyun tükənməsi, 

təbii və süni ehtiyatların götürülməsi on-

ların qidalanma miqdarını aşan halda baş 

verir. Tükənmənin əsas göstəricisi yeraltı 

suların səviyyəsinin müntəzəm düşməsi-

dir. Bu təbii ehtiyatların – təzyiqsiz layda 

qravitasiya, təzyiqli layda isə elastik su 

ehtiyatlarının azalmasına gətirib çıxarır. 

Yeraltı sular tükənən zaman basqısız su-

daşıyıcı layların gücü azalır, basqılı suda-

şıyıcı laylarda isə basqı aşağı düşür. 

İstismarın başlanğıc mərhələsində su-

daşıyıcı layın qidalanma qiyməti yeraltı 

suların təbii və süni boşalma qiymətindən 

böyük olduğu halda belə (depressiya 

qıfının formalaşma vaxtına qədər) yeraltı 

suların tükənməsi baş verir. Lakin zaman 

keçdikcə tükənmə dayanır və yeraltı su-

ların hərəkəti qərarlaşır. Belə bir şəraitdə 

istismar ehtiyatları cəlb edilən resurslar 

hesabına formalaşır. İstismar prosesində 

resurs adətən dəyişmir, lakin sudaşıyıcı 

laya daxil olan suların boşalma şəraiti də-

yişir. Bu zaman bulaq suları,  yeraltı sula-

rın buxarlanması, çayların qidalanması və 

s. azalır və ya tamamilə kəsilir. Sugötürən 

qurğuların ətrafında çayın, gölün, kanalın, 

bulağın və digər obyektlərin olduğu halda 

hidrogeoloji şərait dəyişir. Depressiya ra-

diusu bir-neçə kilometrdən artıq olmur. 

Platforma tipli artezian hövzələrində 

dərində yerləşən sudaşıyıcı laylardan su 

götürərkən hidrogeoloji şərait daha çox 

dəyişir. Belə şəraitdə depressiya qıfı 20-

30 min km2 sahədə formalaşır və səviyyə 

90-100 m və daha çox enir, səviyyənin 

düşmə sürəti ildə bir neçə metrə çatır. 

Bəzən su təchizatı məqsədləri üçün 

yeraltı suların götürülməsi onların tükən-

məsinə gətirib çıxarır. Lakin bu o, demək 

deyil ki, yeraltı su ehtiyatlarından istifadə 

neqativ haldır. Bu faydalı qazıntılardan 

istifadə kimi qiymətləndirilməli və mü-

vafiq qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir. 

Ümumən yeraltı suların ehtiyatı o zaman 

tükənir ki, götürülən su formalaşan su eh-

tiyatından çox olsun. 

Qeyd edək ki, yeraltı suların tükənmə-

sini, yeraltı suların istismar ehtiyatların-

dan ayırmaq lazımdır. İstismar ehtiyatları 

qurtaran zaman onların mühafizəsi üzrə 

tədbirlərin aparılması hökməndir. Lakin 

yeraltı sular tükənən halda mühafizə təd-

birləri ayrıca hallar üçün zəruridir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 

tükənmədən mühafizə etmək üçün götürü-

lən suyun miqdarı istismar ehtiyatlarından 

çox olmamalıdır. Digər effektiv tədbir 

istismar ehtiyatlarını süni yolla artırmaq 



 
61 

və ya doldurmaqdır. 

Onuda qeyd etmək lazımdır ki, əgər 

sugötürən qurğular düzgün layihə edilmiş-

dirsə, onda su təchizatı məqsədilə götürü-

lən yeraltı suların tükənməsi baş vermə-

yəcəkdir. Lakin yeraltı suların tükənməsi 

bərk faydalı qazıntıların yataqlarında daha 

çox təsadüf edilir. Bu zaman yer təkindən 

küllü miqdarda su götürülüb yerüstü axın-

lara atılır. Nəticədə yerüstü sular çirklənir, 

qrunt sularının səviyyəsi 100 m və daha 

çox enir, depressiya qıfının radiusu 50-70 

km təşkil edir. 

Bərk faydalı qazıntılar yataqlarından 

götürülən suların kompleks məqsədlər 

üçün istifadə edilməsi səmərəli tədbirlər-

dən biri hesab olunur. Burada elə sugötü-

rən qurğular tətbiq edilməlidir ki, lazımı 

drenaj effekti versin. Yeraltı suları belə 

şəraitdə mühafizə etmək üçün həmdə sü-

zülmə əleyhinə pərdələrin yaradılması 

lazımdır. 

Yeraltı suların götürülməsindən başqa, 

onların ehtiyatlarının dəyişməsinə, su tə-

sərrüfatı və meliorativ tədbirlər əhəmiy-

yətli dərəcədə təsir göstərir. Bu tədbirlər 

süni ehtiyatların formalaşmasına, istismar 

ehtiyatlarının yaranma şəraitinin dəyişmə-

sinə gətirib çıxarır. Yeraltı suların süni re-

sursları su anbarlarının tikintisi hesabına 

süzmənin qərarlaşmamış hərəkəti zamanı 

yaranır. Süzülmə prosesi qərarlaşandan 

sonra süzülmənin kənar zonalarında süni 

ehtiyatlar qalır və onların qiyməti maksi-

muma çatır. Bu göstərilən ehtiyatlar suva-

rılan ərazilərdə, suvarma suyunun infiltra-

siyası və irriqasiya kanallarından gedən it-

kilər nəticəsində yaranır. Süni yeraltı su 

ehtiyatları həmçinin hidrotexniki tikintilər 

rayonunda əvvəllər quru olmuş aerasiya 

zonasının süxurları nəmləndirərkən for-

malaşır. 

Əksər hallarda su təsərrüfatı və melio-

rativ tədbirlər yeraltı suların istismar ehti-

yatlarına müsbət təsir göstərir. Bəzi hal-

larda su təsərrüfatı tikintiləri yeraltı su-

ların istismar ehtiyatlarının tükənməsinə 

və onların formalaşma şəraitinin dəyişmə-

sinə səbəb olur. Bir sıra çay vadilərində 

istismar olunan sudaşıyıcı lay allüvial çö-

küntülərdən ibarət olan digər sudaşıyıcı 

layla bir-birindən ayrılır. Çay məcrası kol-

matasiyaya uğrayan halda mejen dövrün-

də istismar olunan sulu layı çaydan ayıran 

sudaşıyıcı layın təbii ehtiyatı azalır və su-

luluq dövründə bərpa olunur. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 

azalması həmçinin suvarılan ərazilərdə də 

baş verə bilər. Bu suvarma sistemlərinin 

rekonstruksiyasından sonra qrunt suları-

nın süzülmə itkilər hesabına qidalanması-

nın azalması ilə əlaqədar ola bilər. Mə-

sələn, irriqasiya sisteminin faydalı iş əm-

salının 0,52-dən 0,69-a qədər artırılması 



 
62 

zamanı yeraltı suların süni ehtiyatı 30 % 

azalır. Su təsərrüfatı və meliorativ tədbir-

lərlə əlaqədar olaraq yeraltı suların gələ-

cəkdə istifadə edilməsi qiymətləndirilər-

kən onların istismar ehtiyatlarının dəyiş-

məsini mütləq nəzərə almaq və zəruri hal-

larda yeraltı suların ehtiyatını yenidən he-

sablamaq lazımdır. 

Su ehtiyatlarından (resurslarından) 

istifadə və onun növlərinə dair ümumi 

müddəalar. Su ehtiyatlarından istifadə za-

manı su anlayışlarını dəqiqləşdirmək la-

zım gəlir.  

Sudan istifadə də ümumqəbul edilmiş 

qaydalara görə su obyektlərindən istifadə 

və ya suların müxtəlif məqsədlər üçün is-

tifadəsi nəzərdə tutulur. Suyun su obyekt-

lərindən götürülməsi və əmtəəyə çevril-

məsi “sudan istifadə” hesab edilmir. Hü-

quqi baxımdan “sudan istifadə” suyun tə-

ləb edilməsi və ya  edilməməsi ilə əlaqə-

dar olaraq su obyektlərindən istifadə hal-

larını əhatə edir. 

Su tələbatı bu və ya digər məqsədlər 

üçün suya olan tələbatı əks etdirir. Su tə-

sərrüfatı praktikasında suyun mənbədən 

götürülməsi və sərf edilməsi kimi qəbul 

edilən bu termin qanunvericilikdə sudan 

istifadə kimi qəbul edilmir. Su ehtiyatları 

məişət-içməli, sənaye, nəqliyyat, kənd-

təsərrüfatı, hidroenergetika, turizm, balıq-

çılıq, meşə təsərrüfatı, müalicə, kurort, sa-

natoriya, istirahət mərkəzləri və sair məq-

sədlər üçün istifadə edilir. 

Sudan istifadə iki qismə – qurğular 

tətbiq etmədən sudan “ümumi istifadəyə” 

və qurğular tətbiq etməklə sudan “xüsusi 

istifadəyə”  bölünür. 

Sudan ümumi istifadə zamanı hər-han-

sı icazənin alınması tələb olunmur, lakin 

mövcud qaydalara və qanunvericilik akt-

larına əməl olunur. 

Sudan xüsusi istifadə müvafiq orqan-

ların icazəsi ilə həyata keçirilir. 

Su obyektləri bir və ya bir neçə su isti-

fadəçiləri tərədindən istifadə edilə bilər və 

bunun üçün icazə tələb olunmur. Əgər su 

obyekti bir sudan istifadəçinin tələbatını 

ödəmək üçün ona verilmişdirsə, onda hə-

min su obyektindən ümumi istifadəyə ica-

zə verilmir. 

Dövlət və tarixi mədəniyyət əhəmiy-

yətli su obyektlərindən istifadə qismən və 

ya tamamilə qadağan oluna bilər. 

Su istifadəçilərinin vəzifə və hüquq-

ları. Sudan istifadəçilər su obyektlərini 

rasional qaydada  istifadə etməli; sudan 

qənaətlə istifadəyə əməl etməli; təmizlən-

məmiş suların tullantısına yol verməməli; 

suyun keyfiyyətini korlamamalı, onu yax-

şılaşdırmalı və bərpa etməli; təmizləyici 

və digər köməkçi qurğuları saz vəziyyətdə 

saxlamalı; suyun uçotunu aparmalı; digər 

sudan istifadəçilərin hüquqlarının pozul-
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masına yol verməməli; təsərrüfat və təbiət 

obyektlərinə ziyan vurmamalıdır. 

 Bununla yanaşı su istifadəçiləri texni-

ki norma və qaydalara əməl etməli və tex-

noloji proseslərin, ələlxüsus suya qənaət-

edici texnologiyaların təkmilləşdirilməsi-

nə yardım göstərməlidir. Sudan istifadə 

zamanı ətraf mühitə dəyən ziyan su istifa-

dəçiləri tərəfindən ödənilməlidir. 

Su istifadəçiləri onlara verilən hüquq 

və normalar daxilində su obyektlərindən 

konkret məqsədlər üçün istifadə edə bi-

lərlər. Məsələn, müalicə obyekti kateqori-

yasına aid olan su obyekti yalnız müalicə 

və kurort məqsədilə istifadə edilə bilər. 

Məişət və içməli sular sənaye məqsəd-

ləri üçün istifadə edilə bilməz. Hidroener-

getika müəssisələri kompleks məqsədlər 

üçün və iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

tələbatını nəzərə almaqla sudan istifadə 

etməlidir. 

Kənd təsərrüfatında su ehtiyatlarından 

planlı şəkildə, suvarma norma və rejimləri 

gözlənilməklə istifadə olunmalıdır. Melio-

rasiya və irriqasiya sistemləri saz vəziy-

yətdə saxlanılmalı, süzmə itkilərinin qar-

şısı alınmalı, suyun kənarlara axıdılması 

aradan qaldırılmalı, həmin sistemlərə kə-

nar əşyaların düşməsinə yol verməməli və 

onlar mühafizə edilməlidir. 

Su obyektlərinin əksəriyyəti su yolları 

hesab edilir və ümumi istifadə üçün nə-

zərdə tutulur. Su yollarında meşə mate-

riallarının daşınması xüsusi qaydalara 

əməl etməklə həyata keçirilir. Meşə ma-

terialları daşınan su yolları mütəmadi ola-

raq batmış ağaclardan təmizlənməlidir. 

Yeraltı sulardan istifadə. Yeraltı sular 

əsasən əhalini içməli və məişət, texniki və 

suvarma məqsədləri üçün istifadə olunur. 

İçməli və suvarma suyunun keyfiyyətinə 

qoyulan tələblər ödənilməyən hallarda 

yeraltı sulardan istifadəyə icazə verilmir. 

Çirkab sularının yeraltı suları daşıyan lay-

lara vurulması xüsusi orqanların icazəsi 

ilə həyata keçirilə bilər. Bu zaman uducu 

quyuların qazılmasına icazə alınarkən yer-

altı suların çirklənməməsi üzrə tədbirlərin 

əsaslandırma dərəcəsi nəzərə alınmalıdır. 

Yeraltı su ehtiyatlarının çirklənməsi, 

tükənməsi və rejimi üzərində müşahidələr 

aparılır. Müşahidə məlumatları təhlil edi-

lib müvafiq tədbirlər görülür. 

Yeraltı suların mühafizəsi zamanı 

çirklənmənin mənbələri və növü müəyyən 

edilir. Yeraltı su obyektləri (sudaşıyıcı 

laylar)  kimyəvi maddələr, neft və neft 

məhsulları, çirkab suları, sənaye obyektlə-

rinin tullantıları və sair maddələrlə çirklə-

nə bilir. Yeraltı suların tükənmə səbəb-

lərinə həddindən artıq suyun götürülməsi 

və yeraltı su ehtiyatlarının düzgün hesab-

lanmaması daxildir. Yeraltı suların çirk-

lənmə mənbələrinin və tükənmə səbəblə-
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rinin aşkar edilməsi bu mənfi təzahürlərə 

qarşı müvafiq tədbirlərin hazırlanmasına 

imkan verir. 

Su obyektlərinin mühafizəsi. Ümu-

mən su ehtiyatlarının mühafizəsi çirk-

lənmə, zibillənmə və tükənmə əleyhinə 

təşkil edilir. “Çirklənmə” deyəndə suyun 

keyfiyyətində, “zibillənmə” deyəndə isə 

su mənbələrinin hərəkət və vəziyyətində 

baş verən dəyişiklər başa düşülür. Hər iki 

hal mənfi fəsadlar hesab edilir. 

Suyun çirklənməsi su obyektlərinə çir-

kab, sənaye tullantı sularının verilməsi,  

torpağa normadan artıq verilən mineral 

gübrələrin suda həll olub süzülmə yolu ilə 

yeraltı sulara daxil olması hesabına baş 

verir. 

Zibillənmə su obyektlərinə şlak, metal 

tullantıları, tikinti materialları, ağac qırın-

tılarının və s. kənar əşyaların düşməsi nə-

ticəsində yaranır və su mənbəyinin hərə-

kət rejimində və vəziyyətində arzuolun-

maz dəyişiklər yaradır. 

Su ehtiyatlarının tükənməsi deyəndə 

su obyektlərində suyun miqdarının (həc-

minin və sərfinin) azalması başa düşülür. 

Tükənməyə çaylarda, göllərdə, dənizdə, 

yeraltı su hövzələrində, buzlaqlarda su 

ehtiyatlarının mövsümü dəyişməsi aid 

edilmir. Su istifadəçiləri su obyektlərini 

mühafizə etməyə borcludur və onlar su-

yun mühafizəsi və tənzimlənməsi üçün 

müvafiq tədbirlər işləyib hazırlayır. Su 

obyektlərinin mühafizəsi həmçinin həmin 

obyektlərdən isitfadəni qadağan etməklə 

təmin olunur. 

Əsas mühafizə tədbirlərindən biri su 

obyektlərində sanitar, mühafizə zolaq və 

zonalarının yaradılmasıdır. 

Su obyektlərinə sənaye, kommunal-

məişət, kollektor-drenaj və digər tullantı 

sularının axıdılması müvafiq tələb və şərt-

lərin ödənilməsi və xüsusi orqanların ra-

zılığı ilə həyata keçirilir. Bu zaman nəzərə 

alınmalıdır ki, su obyektlərinə axıdılan 

tullantı sularının tərkibində çirkləndirici-

lərin norması buraxıla bilinən həddən 

artıq olmasın. 

Dövlət, müalicə, elmi, tarixi-mədəni 

əhəmiyyət kəsb edən su obyektlərinə tul-

lantı sularının axıdılması yol verilməzdir. 

Belə obyektlərə həmçinin çimərliklər, 

balıqartırma hovuzları, su quşlarının yaşa-

dığı sututarlar, kurort zonaları, idman ho-

vuzları və s. aid edilir. 

Su ehtiyatları və onlardan istifadə. 

Dünya alimlərinin hesablamalarına gö-

rə bu gün planetin su ehtiyatları 1,4 

mlrd.km3-dir ki, onun da cəmi 2,5 %-i, 

yəni 35 mln.km3 şirin sudur və onun da 

böyük əksəriyyəti yeraltı sulardır. Xalq 

təsərrüfatında daha geniş istifadə olu-

nan çay suları və şirin sulu göllər plane-

tin şirin su ehtiyatlarının yalnız 0,27 %-
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ni təşkil edir. Çay sularının payına isə 

göstərilən miqdarın yalnız 0,006 %-i, 

yəni 46800 km3-u düşür ki, bu da əra-

zilər üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. 

Azərbaycanda irili-xırdalı 8350 çay  

mövcuddur. Onlardan ən böyüyü Za-

qafqaziyanın ən iri transsərhəd çayı 

olan Kürdür. Ölkəmizin digər çayları 

Kür hövzəsinə aiddir. Kür çayının ən iri 

qolu isə Arazdır. Kür çayından əlavə 

Samur və Qanıx (Alazan) çayları da 

transsərhəd çaylarıdır. 

Azərbaycanın su ehtiyatları məh-

duddur. Ölkə üzrə ümumi su ehtiyatla-

rının orta hesabla 28,5-30,5 km3 təşkil 

etməsinə baxmayaraq, quraqlıq illərdə 

bu göstərici 22,5 km3-ə qədər azalır. 

Azərbaycanın su ehtiyatlarının 50-70 

%-i xarici ölkələrdə formalaşan su mən-

bələri ilə bağlıdır. Məlumdur ki, dünya 

ölkələrinin dörddən biri transsərhəd su 

hövzələrində yerləşir. 

Ölkəmizdə suvarma suyunun, həm 

də içməli suyun kifayət qədər az olması-

nı nəzərə alaraq onlardan səmərəli isti-

fadə yolları müəyyənləşdirilməlidir. Hə-

lə də Azərbaycanın əksər bölgələrində 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması 

köhnə üsullarla: selləmə və ya şırımla 

aparılır. Bu da ilk növbədə suvarma 

suyunun normadan 1,5÷2,0 dəfə artıq 

istifadə olunmasına və nəticə etibarilə 

drenləşməmiş sahələrdə təkrar şorlaş-

mış və şorakətləşmiş sahələrin sürətlə 

artmasına və ekoloji mühitin pisləş-

məsinə səbəb olur. Deməli, bir tərəfdən 

onsuz da kifayət etməyən suvarma su-

yundan israfçılıqla istifadə edirik, digər 

tərəfdən onun törətdiyi fəsadı aradan 

qaldırmaq üçün əlavə olaraq külli miq-

darda vəsait sərf olunmasına şərait ya-

ratmış oluruq. Ona görə də suvarmanın 

müasir texnologiya ilə aparılmasına 

keçməliyik. Belə əkinçilik mədəniyyətini 

istifadə etsək, qənaət edilmiş suvarma 

suyu hesabına suvarılan ərazilərinin öl-

çülərinin xeyli artırılmasına nail olarıq. 

Respublika ərazisində hər bir kvad-

rat kilometrdə toplanan su ehtiyatlarını 

Qafqaz respublikaları arasında müqayi-

sə apardıqda məlum olur ki, Azərbay-

can Respublikasında Ermənistan Res-

publikasından 3 dəfə, Gürcüstan Res-

publikasından isə 8 dəfə az su formala-

şır. Azərbaycanın su balansının əsasını 

Kür, Araz, Samur, Ağstafa, Qanıx və s. 

çaylar təşkil edir ki, onların da axınla-

rının əksər hissəsi başqa qonşu dövlətlə-

rin ərazisində formalaşır. Bu ölkələrə 

Türkiyə, Gürcüstan, Dağıstan, İran və 

Ermənistan Respublikaları aiddir. Bu 

çayların suyu Azərbaycan Respublika-

sının su balansının 70 %-ni təşkil edir. 

Ölkəmiz yerli su resursları ilə təmi-
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natı cəhətdən də çox kasıbdır. Bundan 

əlavə vegetasiya dövründə çayların su-

luluğunun həddən artıq az olması, eyni 

zamanda əkin altında olan sahələrdə 

onların qeyri-bərabər paylanması vege-

tasiya dövründə suvarma suyunun ça-

tışmamazlığına səbəb olur. Kənd təsər-

rüfatı bitkilərinin suvarılması dövründə, 

yəni may-avqust aylarında tələb olunan 

suvarma suyunun çatışmayan həcmi 

Lənkəran bölgəsində 2,7 %, Kür-Araz 

ovalıgında illik axının 9,3 %-ə qədərini 

təşkil edir və təbii olaraq bu miqdarda 

su əkin sahələrinin suvarılmasına çat-

mır. Amma suvarma aparılmayan dövr-

lərdə çaylar daşaraq ətraf əraziləri ba-

sırlar və nəticə etibarilə xalq təsərrüfa-

tına və ekologiyaya nəzərə çarpacaq də-

rəcədə ziyan vururlar. Çayların törədə-

cəyi fəlakətin qarşısını almaq, çay sula-

rının toplayaraq vegetasiya dövründə 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılma-

sında istifadə etmək məqsədilə çaylarda 

nizamlayıcı hidrotexniki qurğuların 

layihələndirilib, tikintisinin aparılması 

qarşıya çox vacib bir məqsəd kimi qo-

yulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası ərazisin-

dəki əkinə yararlı torpaq sahələrini ve-

getasiya müddətində suvarma suyu ilə 

təmin etmək məqsədilə ümumi su tutu-

mu 22.5 mln/m3 olan su anbarları və 

gündəlik nizamlanan kiçik sututarlar 

inşa edilmişdir. Bu su anbarlarının 37-

nin su tutumu 3 mln.m3-dən artıq, 43-

nün su tutumu 1,0 mln.m3-dən az və 79 

ədəd isə gündəlik nizamlanan sutu-

tarlardır. 

Qafqaz regionundakı ölkələr kimi 

Azərbaycan Respublikasının coğrafi 

vəziyyəti mövcud çayları iki növə ayırır: 

a) bütünlükdə ölkə ərazisində forma-

laşan çaylar; 

b) əsas axınları qonşu-xarici ölkələr-

də formalaşan çaylar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, çay suları-

nın su balansının 50-70 %-dən çoxu sər-

hədlərarası çaylar hesabına formalaşır. 

Azərbaycanın əsas çayları barədə mə-

lumat cədvəl 1.7-də verilmiş, kiçik və 

orta çayların çay hövzələri və zonalar 

üzrə paylanması, onların hövzə xarakte-

ristikaları haqqında məlumatlar isə 

cədvəl 1.8-də əks etdirilmişdir.  

Çay sularının axının rejiminin dəyiş-

məsi indiki vaxta kimi də davam edir. 

Adətən vegetasiya dövründə çayların 

axını azalır. Axının mövsümi nizamlan-

ması məqsədilə respublika ərazisindən 

axan çayların böyük əksəriyyətinin üzə-

rində su anbarları inşa edilmişdir. Bu su 

anbarlarında yığılan sudan xalq təsərrü-

fatının inkişaf etdirilməsi məqsədilə və 

ən çoxu suvarma, meliorasiya və ener-
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getika məqsədləri üçün istifadə edilir. 

Respublikada ilbəil suvarılan sahələ-

rin artırılması əlavə su mənbəyinin aş-

karlanmasını tələb edir. Bu məqsədlə 

yeraltı sulardan, qranulometrik tərkibi 

yüngül olan ərazilərdə minerallığı az 

olan kollektor-drenaj sularından, Xəzər 

dənizinin ehtiyatlarından və kommunal 

sulardan  da istifadə edilə bilər. 

Respublikanın sosial-iqtisadi inkişa-

fının müasir mərhələsi insanların fəaliy-

yət sferasında su ehtiyatlarından daha 

çox istifadə edilməsi ilə səciyyələnir. İn-

sanların təsərrüfat fəaliyyətinin çay 

hövzələrində intensiv inkişafı ilə əlaqə-

dar olaraq təkrar istifadə edilməyən su 

axımının artması nəticəsində çayların 

sululuğu azalmışdır. 

Hər hansı ərazinin su ehtiyatı dedik-

də, müxtəlif faza vəziyyətində olan yer-

üstü və yeraltı suların ümumi miqdarı 

nəzərdə tutulur. Ancaq insanların təsər-

rüfat fəaliyyətinə demək olar ki, su 

ehtiyyatının şirin sulara aid olan hissəsi 

cəlb edilir. Ona görə də, hər hansı ərazi-

nin su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 

zamanı istifadə üçün yararlı olan su 

ehtiyatı nəzərdən keçirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasında su eh-

tiyatlarından istifadənin əsas göstərici-

ləri barədə məlumat cədvəl 1.9-da veril-

mişdir. 

Respublikanın hüdudunda Kür çayı 

hövzəsində axım 120-150 mm, Xəzər sa-

hillərində (Abşeron yarımadasında) 5-

10 mm həddində dəyişir. Ölkənin 28,0 

km3su ehtiyatının 7,78 km3 (27,8 %) res-

publika ərazisində qalanı – 20,22 km3 

(72,2 %) sərhədyanı ərazilərdə və xarici 

ölkələrin hüdudlarında formalaşır. 

Naxçıvan MR-ın su ehtiyatı 6,08 

km3 olub, onun 0,47 km3 (7,7 %) daxili 

su ehtiyatı, 5,61 km3 (92,3 %) isə qonşu 

ölkələrdən daxil olan su ehtiyatı hesabı-

na formalaşır.  

Respublika ərazisinin yeraltı sularının 

potensial istismar su ehtiyatı, müxtəlif 

hidroloji, hidrigeoloji, iqlim və su təchi-

zatı şəraitində qeyri-bərabər paylanmışdır. 

Respublikanın yeraltı sularının hesab-

lanmış potensial və təsdiq edilmiş ehtiyatı 

cədvəl 1.10-da verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının yeraltı 

sularının potensial istismar ehtiyatı 5,47 

km3/il qiymətləndirilmişdir. 

Respublikamızın mürəkkəb təbii-coğ-

rafi şəraitini nəzərə alaraq mövcud olan su 

ehtiyatlarından səmərəli və kompleks isti-

fadənin həyata keçirilməsini təmin etmək 

məqsədi ilə hər bir su mənbəyi haqqında 

ətraflı məlumatlar toplanılmalı və onlar-

dan planlı şəkildə istifadə edilməlidir. 

Çaylar.  Azərbaycan ərazisində ümu-

mi hesabla 8350 kiçik, orta və böyük çay-
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lar mövcuddur. Bu çaylardan 7860-nin 

uzunluğu 10 km-dən, 320-nin uzunluğu 

isə 25 km-dən azdır. Uzunluğu 100 km-

dən artıq olan çayların sayı 25-dir (cədvəl 

1.11-1.13).  

Göllər. Kür və Araz çaylarının müəy-

yən hissələrinin düzləndirilməsi yeni göl-

lərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Daş-

qınlar dövrü axmazlardakı su kütləsinin 

yeniləri ilə əvəz olunmasında çay su-

larının rolu böyükdür. Bir gölün suyunun 

digər su mənbəyinə axıdılması onların 

xüsusiyyətlərini və hidroloji rejimini qis-

mən dəyişir. Bu cür hallara Sarısu, Ağgöl 

və Hacıqabul göllərində rast gəlinir. Belə 

ki, Ağgölun artıq suları Bozqobu-Şərbət-

qobu axarı ilə Sarısu gölünə axıdılır. Boz-

qobu-Şərbətqobu axarı torpaq məcralıdır. 

Qıt sulu illərdə Sarısu gölünün səviyyəsi 

kəskin aşağı düşür. Gur sulu illərdə daş-

qın vaxtı isə bu proses əks istiqamət alır 

və bəzən çay suları gölü doldurur.  

Kür çayının sol sahilinə yaxın hissədə 

yerləşən Hacıqabul gölünün hidrokimyəvi 

xassələrinin dəyişməsinə təbii və antropo-

gen təsirlər səbəb olur. 

Bir gölün suyunun digər gölə axıdıl-

masına Abşeron göllərində da rast gəlinir. 

Məsələn, Böyük Şor gölündə süni yaradıl-

mış yüksək səviyyələr dövründə ifrat də-

rəcədə çirklənmiş suları yaxınlıqdakı Mir-

zələdi gölünə axıtmaqla bu su kütləsi 

hesabına dib çöküntülərinin çirklənməsi 

baş verir. Bu cür prosesə Xocahəsən gölü-

nün Qırmızı gölə axıdılması zamanı da 

rast gəlinir. 

Gölün bir hissəsinin hər hansı məqsəd 

üçün qurudulmasına regionun bir neçə gö-

lündə rast gəlinir. Belə ki, 1952-ci ildə 

pambıq və taxıl əkin sahələrinin genişlən-

dirilməsi məqsədilə Sarısu gölünün Mu-

radbəyli kəndi yaxınlığında 20 %-dən 

artıq hissəsi qurudularaq kənd təsərrüfatı 

dövriyyəsinə verilmişdir. 

Perspektivli neftli-qazlı sahələrdə kəş-

fiyyat işləri aparılması məqsədilə 1953-cü 

ildə Şirvanneft NQÇİ tərəfindən Hacıqa-

bul gölünü iki yerə ayıran boğaz bənd çə-

kilməklə onun cənub hissəsi qurudulmuş-

dur. Qurudulmamışdan əvvəl su səthinin 

sahəsi 1700 ha olan gölün 860 hektarı qu-

rudulmuşdur. Kür çayı hövzəsində da-

vamlı qıt sulu illər olanda daşqınlar baş 

vermir və çayətrafı balıqla zəngin göllər 

şirin su qidasından məhrum olur. Bunu 

nəzərə alaraq 1907-ci ildə Kür çayı və 

Hacıqabul gölü arasındakı çökək ərazi bir 

qədər dərinləşdirilərək genişləndirilmiş-

dir. Şor-şor adlanan bu kanal ilin gür sulu 

dövründə çayla göl arasında hidravlik əla-

qə yaradırdı. Son zamanlar baxımsızlıq 

ucbatından kanal fəaliyyətdən qalmışdır. 

Hal-hazırda bu kanalın təmizlənməsinə 

ehtiyac vardır. Yevlax və Ağdaş inzibati 
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rayonları ərazisində yerləşən Qarxun və 

Eynur göllərinin yaxınlığından avtomobil 

yolunun çəkilişi ilə əlaqədar olaraq bu 

göllərin yola yaxın sahəsi qurudulmuşdur. 

Belə göllərdən biri də Abşeron yarım-

adasında yerləşən Böyük Şor gölüdür. 

1894-cü ildə “Nobel qardaşları və Xəzər-

Qara dəniz cəmiyyəti” tərəfindən bu gö-

lün 1,0 km2-dən artıq hissəsi qurudularaq 

neft istehsalı və neft anbarlarının inşası 

üçün istifadə edilmişdir. 

Təbii proseslərin gedişatına ilk böyük 

miqyaslı müdaxilə 1908-ci ildə “Yeni 

Araz” çayının düzləndirilməsi və sonra 

tam təcrid olunması ilə başlayır. Hal-ha-

zırda isə “Yeni Araz” çayından hec bir ni-

şanə qalmayıb. Amma bəzi nişanələr bir 

əsr bundan əvvəl Ağçala və Mahmudça-

lanın nisbətən dərin yerlərində çökəklər 

formasında qalmışdır. Araşdırma nəticə-

sində məlum olmuşdur ki, göllərin əksə-

riyyəti quru iqlimə malik düzənliklərdə 

formalaşır. 

Sayına görə göllər fiziki-coğrafi vila-

yətlər üzrə aşağıdakı kimi paylanıb: 

1. Böyük Qafqazda – 450 (bundan 

150-yə yaxını Abşerondadır); 

2. Kiçik Qafqazda – 200-220; 

3. Kür dağarası çökəkliyində - 100; 

4. Naxçıvan MR-da – 2-25; 

5. Lənkəranda – 15-20. 

Respublika göllərinin su səthinin ümu-

mi güzgü sahəsi 300-330 km2-dir. Bu göl-

lər respublika ərazisinin 0,35 %-ni təşkil 

edir. 

Respublikamızdakı göllərin su səthi 

sahəsinin 65 %-i Kür dağarası çökəkliyin-

dəki göllərin payına düşür. Ölkəmizin 

göllərlə ən bol olduğu ərazi Abşeron ya-

rımadasıdır. Buradakı göllər yarımada sa-

həsinin 2,5 %-ni tutur. 

Digər fiziki-coğrafi vilayətlərlə müqa-

yisədə gollərin ən az rast gəlindiyi region 

Lənkərandır. 

Kartoqrafik və morfometrik material-

ların  təhlili göstərir ki, Azərbaycan Res-

publikası ərazisində formalaşan göllərin 

ümumi su səthi sahəsinin 85%-i 21 böyük 

göllərin hesabına yaranmışdır ki, bunla-

rında yarıdan çoxunda su səthinin mütləq 

səviyyəsi okean səviyyəsindən aşağıdadır. 

Ən az sahəli göllərə isə Naxçıvan və 

Lənkəran vilayətlərində rast gəlinir.  

Ümumilikdə, respublika ərazisində 

815 müxtəlif ölcülü göllər vardır. 

Azərbaycan Respublikasında su səthi-

nin güzgü sahəsi > 1,0 km2 olan göllərin 

əsas morfometrik kəmiyyətləri və onların 

fiziki-coğrafi vilayətlər üzrə paylanması 

barədə məlumat cədvəl 1.14-də verilmiş-

dir.  

Göllərin miqdarı su səthinin güzgü 

sahələri və su həcmlərinin oroqrafik ərazi-

lər üzrə paylanması barədə məlumat cəd-
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vəl 1.15-də verilmişdir. 

Göllərin miqdarı, su səthinin güzgü 

sahəsi və su həcmlərinin mütləq yüksək-

liklər üzrə paylanması barədə məlumat 

cədvəl 1.16-da verilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi göllərin 

çoxu Muğan və Şirvan düzlərində forma-

laşıblar. Əsasən göllərin 96,7 %-i < 0 və 

0-100 m mütləq yüksəkliklər arasında for-

malaşmışdır. 

Göllərin su səthinin güzgü sahəsinə 

(F) və onun sinfinə görə paylanması ba-

rədə məlumat cədvəl 1.17-də verilmişdir.

Cədvəl  1.7 
Azərbaycanın əsas  cayları  

 

Çayların adı Hara tökülür  
(hansı sahildən) Uzunluğu, km Su toplayıcı sahəsi,  

km3 
1 2 3 4 

Kür çayı 
Qanıx (Alazan) 
Qabırrı (İori) 
Ağstafaşay 
Kürəkçay 
Araz 
Arpaçay 
Həkəriçay 
Samur 
Pirsaat 
Bolqarçay 
Tərtərçay 
Sumqayıt 
Türyançay 
Bazarçay 
Əyriçay 
Xaçınçay 
Göyçay 
Qarqarçay 
Viləşçay 
Qudyalçay 
Qusarçay 
Ceyrankeçməzçay 
Gəncəçay 
Gilançay 
Əlicançay 
Vəlvələçay 
Şəmkirçay 
Qaraçay 
Zəyəmçay 
Köndələnçay 
Girdimançay 
Ağsuçay 
Oxçuçay 
Ləkərçay 
İncəçay 
Quruçay 
Lənkərançay 
Gorançay 
Naxçıvançay 
Quruçay 
Axincaçay 
Qoşqarçay 

Xəzər dənizi 
Mingəçevir su anbarı 
Mingəçevir su anbarı 
Kür çayı (sağ) 
Kür çayı (sağ) 
Kür çayı (sağ) 
Araz (sol) 
Araz (sol) 
Xəzər dənizi 
Xəzər dənizi  
Mahmudçala gölü 
Kür çayı (sol qolu) 
Xəzər dənizi 
Kür çayı (sol qolu) 
Həkəri çayı ilə Araza 
tökülür 
Əyriçay su anbarı 
Kür çayı (sağ qolu) 
Türyançay 
Kür çayı (sağ qolu) 
Qızılağac körfəzi 
Xəzər dənizi 
Xəzər dənizi 
Xəzər dənizi 
Kür çayı (sağ qolu) 
Araz (soı qolu) 
Kür çayı (sol qolu) 
Xəzər dənizi 
 
Xəzər dənizi 
Kür çayı (sağ qolu) 
Araz (sol qolu) 
Kür çayı (sol qolu) 
Kür çayı (sol qolu)  
Araz (sol qolu) 
Lənkərançay 
Kür çayı (sağ qolu) 
Araz (sol qolu) 
Xəzər dənizi 
Kürəkçay (sağ qolu) 
Araz (sol qolu) 
Xəzər dənizi 
Kür çayı (sağ qolu) 

1515 
413 
389 
133 
126 

1072 
126 
128 
216 
199 
168 
200 
198 
180 
178 
135 
119 
115 
115 
115 
101 
106 
100 
99 
99 
98 
98 
95 
93 
90 
89 
88 
85 
85 
84 
83 
82 
82 
81 
81 
77 
76 
76 

188000 
16920 
4840 
2586 
2080 

102000 
2630 
5540 
4430 
2280 
2170 
2650 
1751 
4,8 

2711 
1810 
657 
770 
1490 
935 
799 
694 
896 
752 
426 
1010 
629 

 
417 
942 
594 
727 
572 
1140 
98 

205 
512 
1080 
441 
1630 
220 
1178 
798 
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Gilgilçay 
Həsənsuçay 

Kür çayı (sol qolu)  
Xəzər dənizi 

72 
71 

800 
352 

 
cədvəl  1.7-nin ardı 

1 2 3 4 
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Dəmiraparançay 
Ağçay 
Çikilçay 
Çağacıqçay 
Bala Kür 
Hocazçay 
Əlincaçay 
Xonaşençay 
Coqasçay 
Cəyirçay 
Muxaxçay 
Tikanlıçay 
Kürmükçay 
Katexçay 
Şabrançay 
Künkütçay 
Bumçay 
İncəçay 
Zabuxçay 
Göytəpəçay 

Kür çayı (sağ qolu) 
Türyançay 
Xəzər dənizi 
Sumqayıtçay (sol qolu) 
Xəzər dənizi 
Xəzər dənizi 
Həkəriçay (sağ qolu)  
Araz (sol qolu) 
Quruyan çay 
Ağstafaçay (sol qolu) 
Kür çayı (sağ qolu) 
Qanıxçay (sol qolu) 
Türyançayın qolu 
Əyriçay (sağ qolu) 
Qanıx çay (sol qolu) 
Ağzıbirçala gölü 
Əqriçay (sağ qolu) 
Türyançay (sol qolu) 
Araz çayı (sağ qolu) 
Həkəriçay (sağ qolu) 

69 
68 
68 
65 
63 
63 
62 
62 
60 
58 
56 
56 
55 
54 
62 
52 
51 
51 
51 
50 

596 
239 
549 
288 

 
414 
599 
234 
520 
326 
572 
125 
562 
620 
203 
365 
450 
351 
527 
213 

 
Deməli göllərin 88,4 %-ni kiçik və 

çox kiçik göllər təşkil edir. 
Bəzi göllərin adları və su səthinin güz-

gü sahəsi barədə məlumat cədvəl 1.18-də 
verilmişdir.  

Göllərin su səthinin güzgü sahəsi res-
publika ərazisinin 0,35 %-i, Kür çökəkli-
yinin isə 0,6 %-ni təşkil edir. 

Azərbaycandakı göllər arid iqlim şəra-
itində yerləşdiyindən su balansının çıxar 
hissəsi ancaq buxarlanmadan ibarətdir. 

Göllərdə buxarlanmanın fəsillər üzrə 
göstəricisi aşağıdakı kimidir: 

– yazda – 22 %;  
– yayda – 50 %;  
– payızda –20 %;  
– qışda – 8 %. 
Ümumiyyətlə, su səthindən buxarlan-

ma 800-1200 mm/ildir. 
Su kütləsi həll olmuş duzlarla təmər-

küzləşmiş, üzvi maddələr və karbohidro-

genlərlə bol olan Qırgölünün səthi neft 
məhsulları tullantılarının yaratdığı pərdə 
ilə örtüldüyündən, belə göllərdən buxar-
lanmanın miqdarı adi göllərə nisbətən də-
fələrlə az olur. 

Göllərin su balansını hesablamaq üçün 
göllər onlara məxsus hidroekoloji xassələ-
rə görə 6 əsas qrupa ayrılırlar: 

1. Axarlı göllər (Ağgöl, Candar); 
2. Qapalı göllər (Acınohur, Duzdağ-

böyük); 
3. Süni yaradılmış su balansı qərarlaş-

mış göl (Mingəçevir qum karxanası); 
4. Axmazlar (Kotavan, Gəndəbil, Ay-

rıqobuaxmaz); 
5. Təbii rejimi pozulmuş, efemer göl 

(Qazangöl); 
6. Quruma ərəfəsində olan göllər (Ha-

cıqabul, Ağçala, Mahmudçala). 
Azrbaycanın əsas göllərinin bəzi gös-

təriciləri cədvəl 1.19-da göstərilmisdir. 
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Göllərdə su balansı elementlərini təş-

kil edən kəmiyyətlər, antropogen amillə-

rin təsiri ilə zaman keçdikcə müəyyən də-

yişikliyə uğrayırlar. 

Cədvəl 1.20-də bəzi xarakterik göllə-

rin su balansı barədə məlumatlar verilmiş-

dir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, göllərin 

su balansının mədaxil hissəsini əsasən 

səth suları və atmosfer yağıntıları, məxa-

ric hissəsini isə su səthindən olan cəmi 

buxarlanma təşkil edir. 

Bəzi göllərin su balansı göstərir ki, on-

larda özünəməxsusluq var. Bu göllərə 

Mingəçevir şəhərinin kənarında, Kür ça-

yının sağ sahilində istismarı bitmiş qum 

karxanalarında rast gəlinir. Yəni onların 

qidasının əsasını yeraltı sular təşkil edir. 

Suvarılan ərazilərə bitişik kiçik ölçülü 

göllərdə sular əkin sahələrindəki artıq su-

lar və atmosfer yağıntıları hesabına for-

malaşır. 

Balansın mədaxil hissəsində atmosfer 

yağıntılarının miqdarı 2,3-61,5 % təşkil 

edir. Onun məxaric hissəsini isə əsasən su 

səthindən olan cəmi buxarlanma təşkil 

edir.  

Yeraltı sular. Respublikanın dağətəyi 

və düzənlik ərazilər yeraltı su ehtiyatları-

nın formalaşdığı əsas hövzələrdir ki, 

burada müxtəlif geoloji quruluş və sər-

hədlərə malik olan sərbəst ikinci dərəcəli 

yeraltı su hövzələri mövcuddur: Samur-

Dəvəçi (1986,10 min m3/gün); Qanıx-

Əyriçay (2000 min m3/gün); Şirvan 

(517,7 min m3/gün); Gəncə (4224,6 min 

m3/gün); Qarabağ (1857,9 min m3/gün); 

Mil (408,7 min m3/gün); Cəbrayıl (234,6 

min m3/gün); Talış dağətəyi (162,0 min 

m3/gün) və Naxçıvan (902,2 min m3/gün). 

Dövlət Ehtiyatları Komissiyasında (DEK) 

təsdiq edilmiş yeraltı su ehtiyatları bu 

hövzələr üzrə əsasən dördüncü dövrün 

allüvial-prolüvial çökmə süxurlarında, 

Qusar və Mil düzənliklərində, Abşeronda 

isə yaşlı süxurlar kompleksində formalaş-

mışlar. Bu hövzələrdəki ümumi su ehti-

yatları 11952,8 min m3/gün təşkil edir ki, 

onların da 10362 min m3/günü (86,7 %) 

şirin (1 q/l-ə qədər), yerdə qalan 1590,8 

m3/gün (13,3 %) isə az minerallaşmaya 

(1-3 q/l) malikdir (cədvəl 1.21). 

Su anbarları. Məlumdur ki, respublikanın 

nisbətən böyük olmayan su enerji potensi-

alı axının nizamlanması ilə, əsasən irriqa-

siya ehtiyacları üçün hidroqovşaqların ti-

kilməsini şərtləndirmişdir. 

1986-cı ilə qədər Azərbaycanda ümu-

mi həcmi 21456,8 mln.m3 (cədvəl 1.22) 

olan 41 su anbarları mövcud olmuşdur. Su 

güzgüsünün ümumi sahəsi 825,6 km2 

təşkil edir. Su anbarlarının istifadə xarak-

terinə dair məlumatlar cədvəl 1.23-də öz 

əksini tapmışdır.  
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Hal-hazırda ümumi su tutumu 22,5 

mlrd m3-dən çox olan su anbarları 

istismar olunur. Su tutumu 1 mln m3-dən 

artıq olan su anbarları haqqında məlumat 

cədvəl 1.23-də əks etdirilmişdir. 

Respublikada mövcud olan su anbarla-

rının 6-sı hidroloji müşahidə məntəqələri 

şəbəkəsi ilə təchiz olunmuşdur (cədvəl 

1.24). 

Müşahidə şəbəkələrinin əsas funksiya-

sına hidroqovşağın yuxarı və aşağı byeflə-

rində səviyyənin dəyişilməsi məlumatları, 

sərf komponentlərinin təyini, operativ mə-

lumatların sudan istifadə planlarının tərti-

bində istifadə edilməsi məqsədi ilə əsasən 

energetika, irriqasiya və balıqçılıq təsərrü-

fatları kimi sahələrə verilməsi ilə yanaşı, 

qovşağın etibarlılığının yüksəldilməsi isti-

qamətində məlumatların dəqiqliyi daxil-

dir.
Cədvəl 1.10 

Yeraltı suların potensial, təsdiq olunmuş ehtiyatları və onların kəşfiyyat məlumatları 

İstismar ehtiyatı 
Kəşfiyyat 
səviyyəsi, 

% 
Potensial DEK-də təsdiq edilmiş 

km3/il min m3/gün o cümlədən yerüstü 
sular hesabına, km3/il km3/il min m3/il 

5,13 14060 2,39 2,26 6187,3 44,1 

 
Cədvəl 1.11 

Azərbaycanın çay sularının ehtiyatı 

Əsas çaylar və su təsərrüfatı rayonlarının 
çayları 

Ümumi çay axını ehtiyatları, km3 

Orta çoxillik 
Az sulu illər 

p=75 % p=95 % 

1 2 3 4 
I – Kür çayı hövzəsi 

Kür çayı (Gürcüstan sərhədində Xram, İori 
və Qanıx çayları ilə birlikdə) 

o cümlədən Kür çayı 

13,25 
 

6,96 

11,0 
 

5,92 

8,63 
 

4,80 
a) su təsərrüfatı rayonlarının çayları 

Şəki-Zaqatala 1,47 1,18 0,89 
Gəncə-Qazax 1,17 0,92 0,68 
Qarabağ 1,24 1,03 0,80 
Şirvan 1.49 1.20 0,96 

Cəmi 16,62 15,33 11,96 
II – Araz çayı hövzəsi 

Araz çayı (Ermənistan sərhədində İrandan 
daxil olan axımla birlikdə) 

o cümlədən Araz çayı 

6,30 
 

4,82 

5,38 
 

4,12 

4,55 
 

3,52 
b) su təsərrüfatı rayonlarının çayları 

Naxçıvan 1,23 0,87 0,73 
Arazyanı 1,64 1,38 1,08 
Mil 0,08 0,06 0,04 
Mugan 0,11 0,06 0,03 

Cəmi 9,36 7,75 6,43 
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Cədvəl 1.11-in ardı 
1 2 3 4 

III – Samur-Abşeron çayları hövzəsi 
Samur (SAK h/q) 1,14 0,89 0,74 
Quba-Xaçmaz 0,92 0,71 0,55 
Abşeron 0,13 0,07 0,03 

Cəmi 3,33 2,76 2,23 
IV – Lənkəran çayları hövzəsi 

Lənkəran 1,17 0,85 0,58 
Respublika üzrə cəmi 31,23 25,60 20,29 

Qeyd: Samur çayından Azərbaycanın istifadə etdiyi su da nəzərə alınmışdır. 
 

Cədvəl  1.12 
Azərbaycan Respublikası ərazisində çay hövzələri və hövzəyə daxil olan çayların kodları 

Hövzə kodları 

1 2 3 

01  Xəzərin respublika hövzə 
hissəsi 06  

Kürçayı Mingəçevir – 
mənsəb (Araz çayı daxil 
olmaqla) 

11  Sahilyanı Astaraçay – 
Samur çaylararası sahə 

02 Kür hövzəsi (Araz çayı 
daxil olmaqla) 07 

Kürçayı Mingəçevir – 
mənsəb (Araz çayı daxil 
deyil) 

12  Sahilyanı (Astaraçay-
Kür çaylararası sahə) 

03  
Kürçayı sərhəd – 
Mingəçevir (Alazan çayı 
daxil olmaqla) 

08  Arazçay hövzəsi 13  Sahilyanı (Astaraçay-
Kür çaylararası sahə) 

04 
Kürçayı sərhəd – 
Mingəçevir (Qanıx çayı 
daxil deyil) 

09  Arazçay Naxçıvan MR 14  

Sahilyanı Kür-Samur 
çaylararası sahə 
(Samur çayı daxil 
deyil) 

05  Qanıxçay (Alazan) 
hövzəsi 10  Arazçayı sərhəd – 

mənsəb 15  Samur hövzəsinin 
hissəsi 

Çayların kodları 
16 Həramiçay 43       Axoxçay 70       Köndələnçay 
17 Ağstafaçay 44 Tikanlıçay 71 Astaraçay 
18 Həsənsu (Axım) 45 Əlicançay 72 Pensarçay 
19 Tovuzçay 46 Türyançay 73 Xanbulançay 
20 Axıncaçay 47 Göyçay 74 Lənkərançay 
21 Əsrikçay 48 Girdimançay 75 Viləşçay 
22 Zəyəmçay 49 Ağsuçay 76 Qamışçay 
23 Şəmkirçay 50 Bumçay 77 Bəşəriçay 
24 Cağırçay 51 Həmzəliçay 78 Bolqarçay 
25 Qoşqarçay 52 Dəmiraparançay 79 Pirsaatçay 
26 Gəncəçay 53  Vəndamçay 80 Zaqolovçay 
27 Kürəkçay 54 Gorançay 81 Sumqayıtçay 
28 Qabırrıçay (İori) 55  Oğuzçay 82 Ataçay 
29 Qanıx (Alazan) 56 İncəçay 83 Gilgilçay 
30 Mazımçay 57 Naftalançay 84 Dəvəçiçay 
31 Balakənçay 58 Tərtərçay 85 Şabrançay 
32 Katexçay 59 Xaçınçay 86 Vəlvələçay 
33 Qaraçay 60 Arpaçay 87 Caqacukçay 
34 Talaçay 61  Naxçıvançay 88  Qaraçay 
35 Muxaxçay 62 Əlincəçay 89 Ağçay 
36 Qapıçay 63  Gilançay 90 Qudialçay 
37 Kürmükçay 64 Küküçay 91 Quruçay 
38 Əyriçay 65  Cəyriçay 92  Qusarçay 
39 Daşağılçay 66 Şahbuzçay 93 Samur 
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cədvəl 1.12-nin ardı 
 1 2 3 

40 Kişçay 67 Oxçuçay 99 Digər 
41 Şinçay 68 Həkəriçay   
42 Durucaçay 69 Bərguşaçay  

Su təsərrüfatı obyektlərinin kodları 
100   Hidroqovşaqlar 203  Aşıq-Bayramlı 233 Mahmudavar 
101   Mingəçevir HQ 204  Batabat-0 234 Ağstafaçay 
102   Varvara HQ 205  Batabat-1 235  Araz 
103   Samur HQ 206  Varvara 236  Madagiz 
104  Bəhramtəpə HQ 207  Qahab-göl 237  Zaqalavaçay 
105   Ağstafaçay HQ 208  Mingəçevir 238  Nors göl 
106  Araz HQ 209  “Göygöl” 239  Sərsəng 
107  Mil-Mugan HQ 210  Azər Əhmədli 240  Yuxarı 

Xanbulançay 
108  Tər-Tərçay HQ 211  Ceyranbatan 241  Arpaçay 
109  Sərsəng HQ 212  Şıxlar-1 242  Salvartı göl 
110  Yuxarı-Xanbulançay HQ 213  Şıxlar-2 243  Cəyri-1 
111  Arpaçay HQ 214  Mişarçay 244  Sirab 
112  Türyançay HQ 215  Səfikürd 245  Aşağı 

Köndələnçay 
113  Şəmkir HQ 216  Cavanşir 246  Cəyri-2 
114  Yenikənd HQ 217  Uzunoba 247  Cəyri-3 
115  Qusarçay SQ 218  Babasər-2 248  Çalxanqala 
116  Qudialçay SQ 219  Xatınlı 249  Mərzə göl 
117  Vəlvələçay SQ 220  Ağdamkənd 250  Yayci 
118  Lənkərançay SQ 221  Xok göl 251  Şəmkir 
119  Bəşəriçay SQ 222  Yekəxana 252  Dizə göl 
120  Daşağılçay SQ 223  Köndələnçay-1 253  Əyriçay 
121  Əlicançay SQ 224  Xaçınçay 254  İncəçay 
122  Gəncəçay SQ 225  Lövəyin 255  Qələcuq-1 
123  Naxçıvançay SQ 226  Pirsaat 256  Viləşçay 
124  Həkərəçay SQ 227  Zümürxacay 257 Bulaq dərə 
125  Quruçay SQ 228  Bolqarçay 258 Coğazçay 
200  Su anbarları 229  Nehrəmgöl 259 İncəsu 
201  Köndələnçay-2 230  Axıncaçay 260 Bənəniyar 
202  Nohurqışlaq 231  Qanlı göl 261 Vayxır 
 232  Hacı Qədirli 262  Yenikənd 

 
 

Cədvəl 1.13 
Azərbaycanın əsas böyük caylarının bəzi göstəriciləri 

Çayların adı Çayın mənbəyi 
haradan başlayır 
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1 2 3 4 5 6 7 
Kür Güzdək dağı (Türkiyə) Xəzər dənizi 1515 188 2740 -28 

Araz Bingöl silsiləsi 
(Türkiyə) Kür 1072 102 2980 -11 

Qanıx Böyük Qafqazın cənub 
yamacı (Gürcüstan) Kür 413 17 2560 75 

Qabırrı (İori) Böyük Qafqazın cənub 
yamacı (Gürcüstan) 

Mingəçevir su 
anbarı 389 4,84 2560 51 
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cədvəl 1.13-ün ardı 
1 2 3 4 5 6 7 

Türyançay Tufan dağı Kür 170 4,8 3680 -4 
Göyçay Babadağı Türyançay 115 0,770 1980 -1 

Xramçay Böyük Qafqazın cənub 
yamacı Kür 220 8,340 2422 255 

Ağstafaşay Pəmbək dağı 
(Ermənistan) Kür 133 2,586 3000 210 

Kürəkçay Murov silsiləsi Kür 126 2,080 3100 18 
Tərtərçay Gəlin qaya Kür 200 2,150 3120 3 

Xaçınçay Qarabağ vulkanik 
yaylası Kürə çatmır 119 0,657 2100 13 

Qarqarçay Qarabağ vulkanik 
yaylası Kür 115 1,490 2080 -0,5 

Arpaçay Qarabağ vulkanik 
yaylası Araz 126 2,630 3100 780 

Əkəriçay Qarabağ Araz 128 3,540 3080 268 

Samur Quton dağı 
(Dağıstan) Xəzər dənizi 216 4,4 3600 -28 

Qusarçay Bazar düzü Xəzər dənizi 113 0,694 3780 -28 
Sumqayıt Böyük Qafqaz dağları Xəzər dznizi 198 1,751 2000 -28 
Pirsaat Böyük Qafqaz dağları Xəzər dznizi 199 2,280 2400 -1 

Bolqarçay Talış dağları Mahmudçala 
gölü 168 2,170 2400 -11 

Viləşçay Talış dağları Xəzər dənizi 115 0,935 1180 -28 
Qudyalçay Bazar düzü Xəzər dənizi 111 1,5 2080 -1 

Bazarçay Qarabağ vulkanik 
yaylası Araz 158 2,711 3040 370 

Əyriçay Böyük Qafqazın cənub 
yamacı Qanix 134 1,81 3200 135 

Həkəriçay Dəlidağ Araz 113 2,6 2580 358 
Köndələnçay Qarabağ sıra dağları Araz 102 0,536 1780 90 

 

Cədvəl 1.14 

Azərbaycan Respublikasında su səthinin güzgü sahəsi > 1,0 km2 olan göllərin əsas morfometrik 
kəmiyyətləri və onların fiziki-coğrafi vilayətlər üzrə paylanması 

 

Göllərin 
adları 

Çay hövzəsi  
məkanı 

Mütləq 
yüksəklik, 

m 

Su səthinin 
sahəsi, km2 

Maksimal 
dərinlik, m 

Suyun 
həcmi, min 

m3 

Axarlılıq 
xüsusiyyəti 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Böyük Qafqaz 

Ağzıbirçala 
Dəvəçiçay 
Şabrançay 
Taxtakörpü 

-24 15,4 4 12 vaxtaşırı 
axarlı 

Böyük Şor Abşeron -12 11,0 25 12 axarsız 
Masazır Abşeron -8 9,2 1 3,5 axarsız 
Mirzələdi Abşeron 12 3,7 1 1,6 axarsız 
Kürdəxanı Abşeron -3 2,8 1 0,8 axarsız 

Qırmızı Abşeron -25 2,6 3 2,4 vaxtaşırı 
axarlı 

Xocahəsən Abşeron 14 1,3 6 3,9 vaxtaşırı 
axarlı 

Bülbülə Abşeron 8 1,2 3 1,7 axarsız 
Zığ Abşeron -24 1,1 2 0,5 axarsız 

2. Kicik Qafqaz 
Böyük 
Alagöl 

Bulkanik 
yayla 2429 5,1 9,4 24,3 axarsız 
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cədvəl 1.14-ün ardı 
1 2 3 4 5 6 7 

İşıqlı 
Qaragöl Əkərə 2666 1,8 9,6 10,2 axarsız 

3. Kür çökəkliyi 

Acınohur Acinohur 
düzü 107 12,4 1,4 7,2 axarsız 

Qazangöl Qarayarı 
düzü 541 1,5 0,6 0,2 axarsız 

Hacıqabul Şirvan düzü -19,5 8,4 2,0 12,1 axarsız 
Düzdağ-
böyük 

Ç.Ş.Şirvan 
düzü -23 4,0 1,2 3 axarsız 

Mingəçevir 
karxana 

Kür çayı sağ 
sahil 17 4,6 > 9,0 20,8 axarsız 

Mehmana Mil düzü -7,5 35,0 2,3 29,6 axarsız 

Ağgöl Mil düzü -6 56,2 2,2 44,7 vaxtaşırı 
axarlı 

Sarısu Mil düzü -14 65,7 3,5 59,1 vaxtaşırı 
axarlı 

Qoruq Salyan düzü -26 4,8 1,2 2,2 axarsız 
Mahmudçala Muğan düzü -25 10 1 2,5 axarsız 

 
Cədvəl 1.15 

Göllərin miqdarı su səthinin güzgü sahələri və su həcmlərinin oroqrafik ərazilər üzrə paylanması 
 

Regionların adları 
Göllərin 
miqdarı, 

n 

Su səthinin güzgü sahəsi,  
F 

Suyun həcmi,  
W 

km2 % min m3 % 

Şirvan düzü 33 15,64 6,93 16,87 6,9 
Cənub-şərqi Şirvan düzü 2 4,6 2,04 3,70 1,51 
Qarabağ düzü 4 5,65 2,50 21,97 8,99 
Mil düzü 9 158,18 70,13 134,18 54,92 
Mügan düzü 40 8,59 3,81 4,67 1,91 
Salyan düzü 4 6,5 2,88 3,43 1,40 
Ceyrançöl 2 14,0 6,21 52,3 21,42 
Acınohur 1 12,4 5,50 7,2 2,95 

Cəmi 95 225,56 100,0 244,32 100 
 

Cədvəl 1.16 
Göllərin miqdarı, su səthinin güzgü sahəsi və su həcmlərinin mütləq yüksəkliklər üzrə paylanması 

Mütləq 
yüksəkliklər, 

m 

Göllərin miqdarı Su səthinin güzgü 
sahəsi, F Suyun həcmi, W Göl səthinin 

orta ölçüsü, 
km 2 n % km2 % min m3 % 

< 0 73 76,7 189,03 83,80 159,60 65,32 2,58 

0-100 19 20,0 10,13 4,48 25,22 10,32 0,53 

100-200 1 1,1 12,40 5,50 7,20 2,96 12,4 

200-300 1 1,1 12,50 5,52 52,00 21,28 12,5 

> 300 1 1,1 1,50 0,70 0,30 0,12 1,5 

Cəmi 95 100 225,56 100 244,32 100 29,51 
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Cədvəl  1.17 
Göllərin su səthinin güzgü sahəsinə (F) və onun sinfinə görə paylanması 

Gölün sinfi Güzgü 
sahəsi, km2 

Gölün 
miqdarı 

Sahələrin 
cəmi, km2 

%-lə 

ümumi 
miqdarın 

ümumi 
sahənin 

Çox kiçik < 0,1 29 1,54 30,5 0,7 
Kiçik 0,1-1,0 55 17,87 57,9 8,0 
Orta 1-10 6 24,35 6,3 10,4 
Böyük 10-50 3 59,90 3,25 26,7 
Çox böyük > 50 2 `121,90 2,1 54,2 

Cəmi 95 225,56 100 100 
 
 

Cədvəl  1.18 
Bəzi göllərin adları və su səthinin güzgü sahəsi 

Göllərin adı 
Su səthinin 

güzgü 
sahəsi, km2 

 

Göllərin adı 
Su səthinin 

güzgü  
sahəsi, km2 

1 2 1 2 
Ceyrançöl Mehmana 35,0 

Candargöl 12,5 Ağgöl 56,20 
Qazangöl 1,5 Sarısu 65,20 

Acınohur düzü Muğan düzü 
Acınohur 12,4 Qaralar 0,04 

Şirvan düzü Mürsəlli 0,01 
Hacıselli 0,25 Ulaclı 0,03 
Qaraoğlan 0,50 Haşımxanlı 0,30 
Yuxarı Qarxun-1 0,30 Güdəcüyür 0,40 
Yuxarı Qarxun-2 0,35 Minbaşı 0,50 
Yuxarı Qarxun-3 0,35 Qaraağac 0,05 
Yetim Kür 0,32 Beşdəli 0,50 
Aşağı Qarxun 0,20 Çığırqan 0,30 
Eymur-1 0,08 İmişli 0,40 
Eymur-2 0,02 Yastıqobu - böyük 0,30 
Eymur-3 0,26 Yastıqobu - kiçik 0,08 
Eymur-4 0,21 Kəmkir - böyük 0,30 
Qaradehin 0,30 Kəmkir- kiçik 0,06 
Ayrıqobuaxmaz 0,40 Xəlfəli 0,06 
Kotavan 0,70 Aleksandrovka 0,05 
Bıçaqal 0,40 Hacıbəyli 0,40 
Böyük Mələkli 0,50 Bala Haşımxanlı – böyük 0,30 
Kiçik Mələkli 0,10 Bala Haşımxanlı – kiçik 0,02 
Qoruqbağı 0,60 Cəlləkli 0,02 
Pərvanlı 0,09 Sabirabad 0,60 
Məmmədqasımlı 0,03 Axmaz Sarısu 0,30 
Allahqulabağı 0,05 Əlisoltanlı 0,20 
Zərdab 0,05 Qaracalar 0,40 
İsaqbağı 0,06 Adsız 0,10 
Gəndəbil 0,08 Adsız 0,20 
Sovla 0,08 Murçala 0,06 
Carlı-şərqi 0,09 Keçəlmuradlıçala 0,30 
Carlı-şimali-şərqi 0,06 Adsız 0,20 
Qocalı 0,07 Adsız 0,20 
Yolçubəyli 0,03 Adsız 0,20 
Quruzma 0,07 Adsız 0,20 
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Cədvəl  1.18-in ardı 
1 2 

 

1 2 
    

Kolanı 0,60 Adsız 0,20 
Qanlıca 0,04 Qaraçılıçala 0,40 
Hacıqabul 8,4 Qaraqarıçala 0,30 

Cənub-şərqi Şirvan düzü Adsız 0,20 
Kərimbəyli 0,60 Adsız 0,10 
Duzdağ - böyük 4,0 Adsız 0,15 
Mingəçevir qum karxanası 4,65 Adsız 0,20 
Quyuaxmaz 0,50 Ağçala 0,50 
Fərrələlər 0,30 Mahmudçala 10,0 
Axmaz adsız 0,20 Salyan düzü 
Axmaz adsız 0,05 Duzdağ - kiçik 0,05 
Əyribucaq 0,20 Qaraquş 1,0 
Məmmədabad 0,30 Yodlu 0,20 
Bəcirvan 0,30 Qoruq 4,8 
Qaralar 0,03   

 
Cədvəl 1.19 

Azərbaycanın əsas göllərinin bəzi göstəriciləri 

Göllərin adı Yerləşdiyi ərasi 

Şi
ri

n 
və

 y
a 

şo
rs

ul
u 

Su
 sə

th
in

in
 

gü
sg

ü 
sa

hə
si 

M
üt

lə
q 

hü
nd

ür
-

lü
yü

, m
-lə

 

Ə
n 

də
ri

n 
ye

ri
, m

-lə
 

H
əc

m
i, 

m
ln

.m
3  

Ağzıbirçala (Şabran 
limanı) Taxtakörpü (Şabran rayonu) şor 37 -25 4 40 

Kürdəxanı Abşeron yarımadası şor 3,3 -3,2 3 3 
Masazır Abşeron yarımadası şor 8,9 7,9 1,7 6,8 
Böyükşor Abşeron yarımadası şor 9,2 11,8 2 12,3 
Hacıhəsən Abşeron yarımadası şor 1,6 13,7 3,2 3,2 
Sarısu Kürün sağ sahili şirin 67 -12 3,5 59,1 
Hacıqabul Kürün sol sahili şirin 8,4 -19,6 2,0 12,1 
Mehmana Kürün sağ sahili şirin 35 -7,8 2.3 29,6 
Ağğöl Kürün sağ sahili şirin 56,2 -5 2,2 44,7 
Qutluq Viləşçay şirin 5,2 -5 3,0 5,2 
Candargöl Ceyrançöl şirin 12,5 380 6 - 

Acınohur Mingəçevir su anbarından 
şimalda şor 7,8 107,3 - - 

Göygöl Kəpəzdən şimal-şərqdə şirin 0,79 1553 0,3 29,4 

Maralgöl Kəpəzlə Göygöl arası ərazi şirin 0,23 1899 61 6,0 

Göygöl Şəmkirçay dərəsi şirin 0,34 2470 66 4,0 

Alagöllər Həkəriçayın yuxarı axarı şirin 1 2988 - - 

Böyük Alagöl Qrabağ vulkanik yaylası şirin 5,2 2729 9,4 24,3 

Kiçik Alagöl Qarabağ vulkanik yaylası şirin 1,2 2739 4 - 

İşıqlı Qaragöl Həkəriçayın yuxarı axarı şirin 1,76 2666 10 10,2 

Pəriçınqıl Qarabağ vulkanik yaylası şirin 0,94 2961 5,4 2,4 
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Cədvəl 1.20 
Bəzi xarakterik göllərin su balansı, mln.m3/% 

Göllərin 
adı 

Su
 sə

th
in

in
 g

üz
gü

 
sa

hə
si,

 k
m

2 

Mədaxil hissə Məxaric hissə 

Su
 k

üt
lə

si
ni

n 
də

yi
şm

əs
i, 

m
ln

.m
3  

səthlə yeraltı 
yolla 

A
tm

os
fe

r 
 

ya
ğı

nt
ıs

ı i
lə

 

cəmi səthlə 

bu
xa

rl
an

m
a 

 
ilə

 

cəmi 

1. Axarlı göllər 

Candar 12,5 189 
97,7 - 4,8 

2,3 
193,4 
100 

182 
94,3 

11,1 
5,7 

193,1 
100 0 

Ağgöl 56,2 340,0 
95,0 

0,061 
0,1 

18,3 
4,9 

358,36 
100 

275,0 
79,6 

67,4 
20,4 

342,4 
106 +15,6 

Sarısu 65,7 350,0 
92,8 

0,018 
20,1 

19,3 
7,2 

269,3 
100 

170,0 
68,3 

78,8 
31,7 

248,8 
100 20,5 

2. Qapalı göllər 

Acınohur 12,4 6,55 
58,5 

1 
1 

4,65 
41,5 

11,2 
100 

1 
1 

11,2 
100 

11,2 
100 0 

Duzdağ-
böyük 4,0 0,2 

11,0 
0,5 

27,5 
1,12 
61,5 

1,82 
100 

1 
1 

1,82 
100 

1,82 
100 0 

3. Süni yaranmış, su balansı sabitləşmiş göl 

Mingəçevir 
qum 
 arxanaları 

4,65 0,2 
3,9 

3,2 
62,8 

1,7 
33,3 

5,1 
100 

1 
1 

5,1 
120 

5,1 
100 0 

4. Axmazlar 
Ayrıqobu-
axmaz 0,4 0,32 

72,7 
0,01 
2,3 

0,11 
25 

0,44 
100 

1 
1 

0,45 
100 

0,45 
100 -0,01 

Böyük 
Mələkli 0,5 0,40 

61,54 
0,001 
0,187 

0,25 
0,2 

0,65 
100 

1 
1 

0,56 
100 

0,56 
100 0,09 

Marçala 0,06 0,2 
47,0 

0,01 
10 

0,02 
43 

0,05 
100 

1 
1 

0,06 
100 

0,06 
100 -0,01 

Gəndəbil 0,08 0,04 
50,0 

0,01 
12,5 

0,03 
37,5 

0,08 
100 

1 
1 

0,1 
100 

0,1 
100 -0,02 

5. Təbii rejimi saxlanılmış efemer göl 

Qazangöl 1,5 0,6 
53,57 

1 
1 

0,58 
46,13 

1,12 
100 

1 
1 

1,12 
100 

1,12 
100 0 

6. Quruma ərəfəsində olan göl 

Mehman 35,0 9,0 
44,1 

0,008 
<0,1 

11,4 
55,9 

2,04 
100 

1 
1 

42 
100 

42 
100 -21,6 

Hacıqabul 8,4 5 
70,4 

0,0107 
0,15 

2,13 
29,4 

7,14 
100 

1 
1 

9,2 
100 

9,2 
100 -2,06 

Mahmud-
çala 10,0 6 

67,4 
0,039 
0,45 

2,85 
32,1 

8,9 
100 

1 
1 

10 
100 

10 
100 -1,1 
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Cədvəl 1.21 
Respublika üzrə istismar ehtiyatları qiymətləndirilmiş şirin və az minerallaşmaya malik yeraltı su 

ehtiyatları  
 

Yeraltı suların 
hidrogeoloji 

hövzələri 

İstismar ehtiyatları 
kateqoriyalarının 

cəmi ilə, min m3/gün 

 Yeraltı suların 
hidrogeoloji hövzələri 

İstismar ehtiyatları 
kateqoriyalarının 

cəmi ilə, min m3/gün 
DÖVLƏT EHTIYATLAR 

KOMISSIYASINDA  
TƏSDIQ EDILMIŞ EHTIYATLAR 

III. Dağətəyi düzənliklərin yeraltı su axımları: 
Qusar dağətəyi 
düzənliyi: 1686,2 

I. Dağlıq bölgələrin hidrogeoloji massivi Qanıx-Əyriçay vadisi 2000,0 
Kicik Qafqazda: Şirvan dağətəyi 

düzənliyi 
361,7 
156,0 517,7 a) Batabat sahəsi: 24,3 

b) Xankəndi sahəsi 9,0 Gəncə dağətəyi 
düzənliyi 

33302 
916,6 4218,6 

Cəmi: 33,3 
II. Dağətəyi bölgələrin lokal sahələri üzrə  

 (çayların yataqaltı suları): 
Qarabağ dağətəyi 
düzənliyi 

1662,8 
160,0 1822,8 

Pirsaatçay 9,8 Mil dağətəyi düzənliyi 230,2 
178,5 408,7 Qarqarçay 39,3 

Coğazçay 2,5 Cəbrayıl dağətəyi 
düzənliyi 234,6 

Girdimançay 20,1 Talışyanı (Lənkəran 
düzənliyi-86, Mugan-
76) 

162,0 Zəyəmçay 23,8 

Qudyalçay 16,8 Naxçıvan dağətəyi 
düzənliyi 

722,5 
179,7 902,2 Qusarçay 13,2 

Gilgilçay 1,0 Cəmi: dağətəyi 
zonalar üzrə 

10362,0 
1590,8 11952,8 Cəmi: 126,5 

Qeyd: kəsr xəttinin məxrəcində az minerallaşmaya (1-3 q/l) malik sular. 
 

Cədvəl 1.22 

Azərbaycanın su anbarları (1 mln. m3-dən böyük həcmli) 

Su anbarları 
Tam 

həcmi, 
mln.m3 

Su səthinin 
güzgü 

sahəsi, km2 

 
Su anbarları 

Tam 
həcmi, 
mln.m3 

Su səthinin 
güzgü 

sahəsi, km2 

1 2 3 1 2 3 
Mingəçevir 15730,0 605.,0 Bolqarçay 6,0 5,1 
Şəmkir 7677,0 116,0 Madagiz 5,9 0,8 
Araz 1350,0 14,5 Cavanşir 4,3 0,7 
Tərtərçay 
(Sərsəng) 565,0 13,8 Xatınlı 4,1 0,6 

Ceyranbatan 186,0 13,9 Köndələnçay-3 3,9 0,6 
Arpaçay 150,0 6,1 Aşıq-Bayramlı 3,6 0,8 
Ağstafaçay 120,0 6,4 Səfikürd 3,4 0,56 
Varvara 62,0 20,5 Zaqalavaçay 3,4 0,5 
Yuxarı 
Xanbulançay 52,0 2,5 Aşağı Köndələnçay-1 2,4 0,4 

Viləşçay 46,0 2,5 Mişarçay 2,1 0,3 
Xaçınçay 23,0 1,3 Babasər 2,0 0,2 
Pirsaat 16,9 0,7 Ağdamkənd 1,6 0,2 
Axıncaçay 14,0 0,4 Mahmudavar 1,6 0,8 
Sirab 12,7 0,2 Bata-bat-0 1,6 0,4 
Nohurqışlaq 12,6 0,3 Azər Əhmədli 1,4 0,3 
Aşağı 
Kondələnçay 9,5 0,4 Hacı Qədirli 1,2 0,3 

Yekəxana 9,0 3,4 Bata-bat-2 1,2 0,4 
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cədvəl 1.22-nin ardı 
1 2 3  1 2 3 

Uzunoba 9,0 0,6 Xok göl 1,2 0,2 
Göygöl (Şəmkir) 6,6 1,7 Şıxlar 1,2 0,2 
Lövəyin 6,3 1,3 Qahab-göl 1,1 0,2 
Nehrəm göl 6,0 0,1 Cəmi:  21456,8 825,6 

 
Cədvəl  1.23 

İstifadə xarakterinə görə Azərbaycanın su anbarlarının təsnifatı 

Su anbarının 
adı 

Tam 
həcmi,  
mln.m3 

Təyinatı 
 

Su anbarının adı 
Tam 

həcmi,  
mln.m3 

Təyinatı 

Enerji təyinatlı su anbarı Arpaçay 150,0 balıqçılıq 

Şəmkir 2677,0 irriqasiya, su 
təchizatı,balıqçılıq 

Bata-bat 0 1,6 balıqçılıq 
Bata-bat 2 1,2 balıqçılıq 

Şəmkirçay 164,5 irriqasiya,  
su təchizatı 

Xok göl 1,2 balıqçılıq 
Uzunoba 9,0 balıqçılıq 

Mingəçevir 16070,0 

irriqasiya, su  
təchizatı, nəqliy-
yat, rekresiya, 
balıqçılıq 

Sirab 12,7 balıqçılıq 
Qahab-göl 1,10 balıqçılıq 

Nehrəm göl 6,0 balıqçılıq 

Varvara 62,0 su təchizatı Köndələnçay 3 3,9 balıqçılıq 

Tərtərçay 565,0 irriqasiya, 
balıqçılıq Köndələnçay 1 2,4 balıqçılıq 

Taxtakörpü 268,4 irriqasiya, su 
təchizatı Aşağı Köndələnçay 9,5 balıqçılıq 

Araz 1350,0 irriqasiya, su 
təchizatı,balıqçılıq 

Ceyranbatan 186,0 su təchizatı 
Zaqalavaçay 3,38 su təchizatı 

Cəmi 21156,9  Pirsaat 16,9 su təchizatı 
İrriqasiya təyinatlı su anbarları Bolqarçay 12,0 su təchizatı 

Ağstafaçay 120,0 balıqçılıq Mişarçay 2,1 su təchizatı 
Axıncaçay 14,0 balıqçılıq Viləşçay 46,0 su təchizatı 
Xatınlı 4,1 balıqçılıq Babasər 3,09 su təchizatı 
Göygöl 6,6 balıqçılıq Mahmudavar 1,62 su təchizatı 
Azər-Əhmədli 1,4 balıqçılıq Yuxarı Xanbulançay 52,0 su təchizatı 
Şıxlar 1,2 balıqçılıq Lövəyin 6,3 su təchizatı 
Səfikürd 3,4 balıqçılıq Cəmi 739,87  
Madagiz 5,86 balıqçılıq Məzrə 1,0 balıqçılıq 
Xaçınçay 23,0 balıqçılıq Cəyri 2 1,2 balıqçılıq 
Ağdamkənd 1,6 balıqçılıq Heydər Əliyev 100 balıqçılıq 
Nohurqışlaq 12,6 balıqçılıq Salvarlı 1.2 balıqçılıq 
Aşıq Bayramlı 3,6 balıqçılıq Bənəniyar 17,4 balıqçılıq 
Yekəxana 9,0 balıqçılıq Qaraçoban 1,0 balıqçılıq 
Cavanşir 4,3 balıqçılıq XOK-1 3,0 balıqçılıq 
Hacı Qədirli 1,22 balıqçılıq Cəmi 998,37  

 
 

Cədvəl 1.24 
Su anbarlarının yerləşdiyi ərazilərdə fəaliyyət göstərən hidrometeoroloji müşahidə məntəqələri 

Su anbarları Məntəqənin yerləşdiyi yer 
Ceyranbatan su anbarı s.t.q. Ceyranbatan 
Mingəçevir su anbarı Migəçevir şəhəri (göl stansiyası)  
Ağstafaçay su anbarı Musagöy kəndi 
Axıncaçay su anbarı Agdam kəndi 
Göy-göl gölu Suqəbuledicidə 
“Araz” hidroqovşağının su anbarı Naxçıvan şəhəri 
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Su göturən qurğular. Hal-hazırda res-

publikada 20-dən artıq iri və orta ölçülü 

sugötürücü qurğular istismar olunur. Bun-

dan başqa, respublikanın əsas su arteri-

yaları olan Kür və Araz çaylarında, habelə 

müxtəlif zonalarda yerləşən kiçik çaylarda 

bir sıra kiçik ölçülü sugötürücü qurğular 

tikilmişdir. Keçən əsrin ikinci yarısından 

başlayaraq respublikada həyata keçirilən 

geniş meliorativ tədbirlərlə bərabər sugö-

türücü qurğuların tikintisi də geniş inkişaf 

etmiş və perspektivdə bu proses kiçik 

miqyasda, sərfiyyatın yenidən paylan-

masına və kiçik su anbarlarının doldurul-

masına xidmət edən köməkçi qurğuların 

tikintisi ilə davam etdirilir. Cədvəl 1.25-

də hal-hazırda istismar olunan sugötürən 

qurğular və onların sugötürmə qabiliyyəti 

barədə məlumatlar verilmişdir.  

İrriqasiya sistemləri. Azərbaycanda 

XIX əsrin əvvəllərinə qədər demək olar 

ki, xüsusi quraşdırılmış sabit mühəndisi 

suvarma sistemləri yox dərəcəsində idi və 

burada suvarma əsasən çayətrafı zolaqlar-

da Kür və Araz çaylarının yaz daşqınları 

hesabına aparılırdı. Küryanı zolaqda qə-

dimdən mövcud olan suvarma üsulu, su-

qaldırıcı çarxların vasitəsi ilə suyun me-

xaniki qaldırılmasına əsaslanmışdır. Kür 

və Araz çaylarından xeyli kənarda yerlə-

şən torpaqların əkinçılık məqsədi ilə mə-

nimsənilməsi ancaq 1896-cı ildə Saatlı 

kəndinin yaxınlığında, Arazın açılması 

nəticəsində (Arazın yeni qolunun yaradıl-

ması nəticəsində) Araz çayı suyunun 

əksər hissəsinin quru şırımlar və çalalar 

vasitəsi ilə Muğan düzənliyinə ötürülməsi 

əsasında başlamışdır. Yeni Arazın yaran-

ması Şimali Muğanda “çala” suvarması-

nın inkişafına təkan vermişdir. XIX əsrin 

suvarma sistemləri öz texniki quruluşuna 

görə olduqca primitiv olmuşlar. Suvarma 

qeyri-mühəndisi suvarma şəbəkəsi ilə – 

“çala” suvarma üsulu ilə aparılmışdır. 

Azərbaycanda ilk mühəndisi suvarma 

sistemləri 1901-1917-ci illərdə tikilmişdir. 

Onlardan Qalitsin, Aşağı Muğan, Orta 

Muğan, Yuxarı Muğan suvarma kanalları 

hesabına ümumilikdə 170 min ha əkin 

sahəsini suvarmaq mümkün olmuşdur. 

Lakin bu tikintilər də müasir faydalı 

irriqasiya texnikasının tələblərinə cavab 

vermirdi. Belə ki, onlar kollektor-drenaj 

və kiçik təsərrüfatlarda suvarma şəbəkələ-

ri olmadan tikilmişdir və əvvəlki illərdəki 

kimi yaz çay daşqınları zamanı suvarma 

məqsədi ilə maksimum istifadə edilirdi.  

Şimali Muğanda 1921-1923-cü illər 

ərzində Saatlı-Sabir suvarma sistemi, Cə-

nubi Muğanda isə Əzizbəyov kanalı bərpa 

olunmuşdur; Şimali Muğanda iri suvarma 

kanalı tikilmişdir; 1927-1933-ü illərdə 

Mil düzündə ən iri suvarma sistemi 

tikilib, istismara verilmişdir; Cənubi Mu-
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ğanda  Zaqalavaçay suvarma sistemi tiki-

lib, istismara verilmişdir (1935 il); Kürdə 

mexaniki suvarmanın bərpasına və bir çox 

suvarma sistemlərinin və kanallarının tex-

niki cəhətdən yaxşılaşdırılmasına dair bö-

yük işlər görülmüşdür. Lakin suvarma sis-

temlərinin əksəriyyəti yenə də aşagı texni-

ki səviyyədə qalırdı, cünki faydalı iş əm-

salı hələ də çox aşağı idi ki (0,3-0,5 ara-

sında), bu da öz növbəsində fəal dərin 

kollektor-drenaj şəbəkəsinin olmadığı və 

hər il əkin sahələrinin genişləndiyi bir hal-

da Kür-Araz düzənliyinin suvarılan tor-

paqlarında meliorativ vəziyyətin pisləş-

məsinə, onun torpaqlarının və qrunt sula-

rının minerallığının artmasına səbəb 

olurdu. Su təsərrüfatı tikintisi nəticəsində 

1921-1940-cı illərdə Azərbaycanda suva-

rılan sahələr respublikanın birinci 20 illik 

həyatı dövründə 726 min ha-a çatdırıl-

mışdır. Başlanmış Böyük Vətən mühari-

bəsi  müvəqqəti olaraq su təsərrüfatı işlə-

rini dayandırdı, lakin onun qurtarmasın-

dan dərhal sonra, Azərbaycanda irriqasi-

ya-meliorativ tikinti və xüsusilə Kür-Araz 

düzənliyində daha yüksək fəallıqla davam 

etdirildi. 

6 iyun 1945-ci ildə keçmiş SSRİ Xalq 

Komissarları Şurası “Mingəçevir hidro-

qovşağı tikintisinin bərpası və Kür-Araz 

düzənliyinin suvarılması haqqında” qərar 

qəbul etdi. Bu qərar Mingəçevir hidroqov-

şağının tikintisində müharibə ilə əlaqədar 

dayanmış işlərin bərpasını, Muğan və 

Mil-Qarabağ düzənlikləri torpaqlarının 

istifadəsinə və suvarılmasına dair işlərin 

davam etdirilməsinin və beləliklə, yaxın 

7-8 il ərzində Kür-Araz düzənliyinin 

suvarılan torpaq sahələrinin 300 min ha-

dan 900 min ha-dək artırılmasını nəzərdə 

tuturdu. 

 
 

Samur-Abşeron, Yuxarı Şirvan kanallarının və 
Baş Şirvan kollektorunun sxemi 

1-  kanallar; 2- kollektorlar; 3 – nasos 
stansiyaları; 4 - hidroqovşaqlar 

 

20 oktyabr 1945-ci ildə kecmiş SSRİ 

Xalq Komissarları Şurası “Azərbaycanın 

Kür-Araz düzənliyinin suvarılan torpaqla-

rında suvarma sistemlərinin tikintisi və 

onların kənd təsərrüfatında istifadəsi təd-

birləri haqqında” yeni qərarını qəbul et-

mişdir. Bu qərarla Salyan düzü, Muğan, 

Cənub-şərqi Şirvan rayonlarında və köhnə 

Xan qızı (Orconikidze adına) kanalının 

suvarma  zonasında 213 min ha ümumi 

sahəsi olan ərazidə suvarma sistemlərinin 

tikintisinə və suvarılan torpaqların kənd 

təsərrüfatı cəhətdən istifadəsinə dair iki 
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növbəli tədbirlərin keçirilməsi zərurəti 

müəyyən olunmuşdur. Bundan başqa, 

1950-ci ilə qədər Mil-Qarabağ düzünün 

suvarılmasını genişləndirmək və Araz ça-

yını qidalandırmaq üçün Yuxarı Qarabağ 

kanalının tikitisinə başlamaq və Muğan 

düzü rayonlarının su təminatını köklü 

surətdə yaxşılaşdırmaq üçün Bəhramtəpə 

bəndinin inşası nəzərdə tutulmuşdur. 20 

may 1950-ci ildə keçmiş SSRİ Nazirlər 

Sovetinin “Azərbaycanın kolxoz və sov-

xozlarında taxıl və pambıq istehsalının 

artırılmasına dair tədbirlər haqqında” 

qərarı qəbul edilmiş və beləliklə nəinki 

başlanmış tikinti rayonlarında, habelə 

Qarabağ və Şirvan düzlərində Mingəçevir 

su anbarının yaratdığı su ehtiyatlarının 

suvarılma məqsədi ilə istifadəsi əsasında 

geniş su təsərrüfatı tikintisi proqramı ha-

zırlanmışdı. Pambıqçılıq zonasının 750 

min ha sahəsində torpaqların suvarılması-

na dair işlərin aparılması nəzərdə tutul-

muşdur ki, ondan 470 min ha sahə yeni 

suvarılan torpaqlar olmuşdur. 

Respublikada meliorasiya və irriqasi-

yanın daha intensiv inkişafı keçən əsrin 

60-cı illərə təsadüf edir. Bu vaxtdan, 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatında, səna-

yesində, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatının 

bütün sahələrində xüsusi canlanma baş-

landı. Kənd təsərrüfatının inkişaf etdiril-

məsi haqqında bir neçə tarixi qərar qəbul 

olundu. Bunlardan “Azərbaycanda kənd 

təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi tədbirləri 

haqqında” (1970-ci il), “Azərbaycanda 

kənd təsərrüfatı istehsalının daha da inten-

sivləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 

(1975-ci il), “1976-1980-ci illərdə torpaq-

ların meliorasiyası və meliorasiya olun-

muş torpaqların istifadəsinin yaxşılaş-

dırılması tədbirləri haqqında” (1976-cı il) 

və “Azərbaycanda kənd təsərrüfatı isteh-

salını daha da ixtisaslaşdırmaq, üzümçü-

lüyü və şərabçılığı inkişaf etdirmək təd-

birləri haqqında” (1979-cu il) qərarları 

xüsusui əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu qərarla 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı-

nın yüksəldilməsi, onun intensivləşdiril-

məsi və ixtisaslaşdırılması əsasında gələ-

cək üçün respublika iqtisadiyyatının dina-

mik inkişaf proqramları qəbul olundu. 

Göstərilən tarixi qərarlarda nəzərdə tu-

tulan tədbirlərin həyata keçirilməsini tə-

min etmək məqsədilə kompleks meliora-

siya proqramları hazırlandı və meliorasiya 

olunmuş torpaqlarda kənd təsərrüfatı is-

tehsalının dinamik artırılması üçün suvar-

ma sistemləri şəbəkəsinin genişləndiril-

məsi istiqamətində mühüm tədbirlər iş-

lənildi (cədvəl 1.26). 

Kollektor-drenaj sistemləri. Azərbay-

canda ilk dəfə olaraq 1928-1931-ci illərdə 

Şimali Muğanda (Cəfərxan) Sabir adına 

suvarma sisteminin çərçivəsində 600 ha 
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sahədə kollektor-drenaj şəbəkəsi tikilmiş, 

1937-1939-cu illərdə isə Salyan düzündə 

və Cənubi Muğanda kollektor-drenaj şə-

bəkəsinin effektivliyini artırmaq, onun 

tikintisi və istismarı ilə bağlı texniki-

iqtisadi məsələləri daha da geniş tədqiq 

etmək məqsədi ilə sınaq kollektor-drenaj 

sistemləri tikilmişdir. Respublikada şor-

laşmış torpaqların meliorasiyası sahəsində 

təcrübə işlərinin daha geniş inkişafı 

məqsədi ilə 1933-1937-ci illərdə Cənubi 

Muğan ərazisində (Novoqrajdanovka) 80 

ha-a bərabər ikinci təcrübə-drenaj sahəsi 

tikilmişdir. Muğan düzünün göstərilən iki 

məntəqəsində (Cəfərxan və Novoqrajda-

novka) aparılan təcrübə-drenaj işlərinin 

materialları Kür-Araz düzənliyinin melio-

rativ layihələndirilməsi və şoran torpaq-

ların kənd təsərrüfatında mənimsənilməsi 

məsələsinin həllinin keçmiş İttifaq miq-

yasında yeganə praktiki əsasını qoymuş-

dur. Göstərilən təcrübə materialları 1946-

1959-cu illərdə həyata keçirilmiş Kür-

Araz düzənliyinin irriqasiya-meliorasiya 

sistemlərinin layihələndirilməsi və tikinti-

sində əsas kimi qəbul edilmişdir. Şimali 

Muğan, Salyan düzü, Küryanı və Cənub-

şərqi Şirvan rayonlarında, habelə Mil dü-

zündəki suvarma zonalarında 1946-1953-

cü illər  ərzində  202  min ha sahədə möv-

cud suvarma sistemlərinin yenidənqu-

rulması və yeni suvarma sistemlərinin ti-

kintisi işləri aparılmışdır. Suvarma ilə 

yanaşı, bu rayonlarda torpaq fondunun 

meliorasiyasına dair böyük işlər görül-

müş, kollektor-drenaj sistemləri tikilmiş, 

1000 km-dən artıq kollektor, 400 km-dək 

drenaj və ümumi məhsuldarlığı 150 

m3/san olan su ötürücü nasos stansiyaları   

və   suburaxma   qabiliyyəti  36 m3/san ol-

maqla minerallaşmış drenaj sularının 

Xəzər dənizinə axıdılmasını təmin edən 

Muğan-Salyan sutullayıcı kollektoru inşa 

olunmuşdur.  

 
Azərbaycanda suvarma əkinçiliyi ke-

çən əsrdən başlamış, lakin son 30 ildən 

artıq bir müddət ərzində sürətlə inkişaf 

etmişdir. Bu müddətdə respublikamızda 

su təsərrüfatı və meliorasiya qurğuları 

tikintisinə külli miqdarda əsaslı vəsait 

qoyulmuş və bunun da müqabilində 

suvarılan torpaqların sahəsi 1965-ci illə 

müqayisədə 332 min hektar artırılmışdır 

(cədvəl 1.27). Hazırda respublikada su-

varılan torpaq fondu 1438,807 min hek-

tardan çoxdur. Bu torpaqların təxminən 

610 min ha-ı drenləşdirilmişdir. Bu da 

suvarılan  torpaqların  ümumi sahəsinin 

42,6 %-ni təşkil edir. Onlardan örtülü 
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üfüqi drenaj ilə təmin olunmuş sahə 270 

min hektardır. 

Respublikanın suvarılan torpaq sahə-

lərində yerüstü və yeraltı suların rejimlə-

rini tənzimləyən suvarma sistemləri və 

kollektor-drenaj şəbəkələri yaradılmış, 

əkin sahələri suvarma suları ilə təmin 

olunmuş, şorlaşmış torpaqların yuyulma-

sı, şorakətləşmiş torpaqların gipsləşdiril-

məsi aparılmış, torpaqların eroziyaya uğ-

ramasına qarşı mübarizə tədbirləri həyata 

keçirilmiş, münbitliyin artırılması üçün 

üzvi və mineral gübrələrdən normativə 

uyğun istifadə edilmiş və sairə işlər görül-

müşdür. Meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırıl-

mış torpaq sahələri kənd təsərrüfatı istifa-

dəçilərinə verilmişdir. Beləliklə həyata 

keçirilmiş kompleks meliorativ tədbirlər 

nəticəsində respublikada mühəndisi-me-

liorasiya və su təsərrüfatı sistemləri fo-

nunda torpaqların intensiv istifadəsini tə-

min edə bilən əkinçilik sisteminin inkişafı 

üçün əlverişli şərait yaradılmışdır (cədvəl 

1.28).  

Suvarma suyunun keyfiyyəti. Melio-

rativ praktikada suyun keyfiyyətinin qiy-

mətləndirilməsi problemi əsasən üç isti-

qaməti əhatə edir: 

– suvarma suyunun ümumi mineral-

laşma dərəcəsi, torpaqların duzlaşma təh-

lükəsi və torpaq məhlulunda onların yı-

ğışması nəticəsində bitkilərə təsir etməsi; 

– suvarma suyunda olan bəzi ionların 

zərərli təsirinin qiyməti; 

– suvarma suyunun torpağın sukeçir-

mə qabiliyyətinə təsirinin qiyməti. 

Yuxarıda verilən istiqamətlər nəzərə 

alınmaqla suyun keyfiyyətini qiymətlən-

dirmək üçün aşağıdakı təsnifatdan istifadə 

edilməsi tövsiyə edilmişdir (cədvəl 1.29).  

Meliorativ praktikaya əsaslanaraq 

kənd təsərrüfatında suvarma suyunun mi-

nerallaşma dərəcəsinə görə istifadə olun-

ması aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır: 

– quru qalığa görə minerallığı 200-dən 

500 mq/l-ə qədər olan hidrokarbonatlı-

natriumlu tərkibli su suvarma üçün yarar-

lıdır, şorlaşma əmələ gətirmir, bioloji pro-

sesləri ləngitmir; 

– minerallığı 170÷1700 mq/l olan hid-

rokarbonatlı-natriumlı və karbonatlı-natri-

umlu su suvarma üçün yararlıdır, ancaq 

torpağı az miqdarda şorlaşdırır, biokimyə-

vi prosesləri ləngidir;  

– minerallığı 800÷1700 mq/l olan hid-

rokarbonatlı-kalsiumlu-natriumlu, bəzən 

sulfatlı-kalsiumlu su suvarma üçün yarar-

lıdır. Bunlar biokimyəvi proseslərə, hətta 

sularda lillilik tərkibin dəyişməsinə təsir 

edir; 

– minerallığı 1500÷2000 mq/l olan 

xloridli-natriumlu su müvəqqəti suvarma 

üçün yararlıdır. Lakin uzun müddət suvar-

ma apardıqda torpaqda şorlaşma, bəzən də 
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şorakətləşmə əmələ gətirir. Ona görə də 

bu sularla suvarma aparılan sahələr kol-

lektor-drenaj sistemi ilə əhatə edilmiş ol-

malıdır; 

– yüksək minerallığı olan (2400÷4500 

mq/l) sulfatlı su da suvarma üçün yararlı-

dır, ancaq yaxşı drenləşmiş sahələrdə is-

tifadə edilə bilər. Belə sular çox cod olub, 

natrium, maqnezium, kalsium duzları ilə 

zəngindir və müvəqqəti sulfatlı duzlaşma 

əmələ gətirir ki, bu da torpağı qismən şo-

rakətləşdirir; 

– minerallığı 1000 mq/l olan xloridli-

natriumlu, sulfatlı-natriumlu sular isə su-

varma üçün yararlı deyil. Bu da hətta me-

xaniki tərkibinə görə yüngül torpaqlar 

üçün də yararlı deyil;    

– minerallığı yüksək (2000÷4000 

mq/l) sulfatlı su suvarma üçün yararlı 

deyil. Gilli torpaqlarda şorakətlik əmələ 

gətirir, kimyəvi üsullarla çətin təmizlənir. 

Əgər bu sular şirin su ilə və ya təmiz-

lənmiş qeyri-ənənəvi su ilə qarışdırılarsa 

suvarma üçün istifadə etmək olar. 

Təyin olunmuş suvarma suyunun mi-

nerallaşma dərəcəsi artdıqda bu bitkilərdə 

gedən fizioloji, biokimyəvi proseslərə 

mənfi təsir edir. Bitkilər aşağıdakı hallar-

da yaxşı inkişaf edir: 

– hüceyrə şirəsinin osmotik təzyiqi ≤ 

12 % olduqda; 

– torpaq şirəsinin qatılığı ≤ 11 % ol-

duqda; 

– Cl- ionunun miqdarı ≤ 3 % olduqda; 

– SO4
2- ionunun miqdarı ≤ 4 % 

olduqda. 

Suvarma üçün suyun yararlı olmasına 

qiymət verərkən bitkinin duza davamlılığı 

nəzərə alınmalıdır. 

Suvarma üçün suyun keyfiyyətinin ya-

rarlılıq məsələsini həll etmək üçün onun 

qiymətləndirilməsinə iki aspektdən yanaş-

maq lazımdır: 

– suyun keyfiyyəti bitkiləri qidalandır-

ma mənbəyi kimi: bu halda suyun keyfiy-

yətinin qiymətləndirilməsi suvarılan bit-

kinin duza davamlılığından və torpaq 

məhlulunun dəyişməsinin xarakterindən 

asılıdır; 

– torpaq xüsusiyyətinin dəyişməsinə 

təsir edən faktor kimi: burada torpağın xü-

susiyyəti nəzərə alınmalı, torpaq və suvar-

ma suyunun qarşılıqlı təsiri zamanı əmələ 

gələn dəyişiklik düzğün proqnozlaşdırma-

lıdır. 

FAO-nun təlimatına əsasən suyun 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində ümu-

mi minerallaşma dərəcəsi, SAR-ın dəqiq 

qiyməti və torpağın tərkibi də nəzərə alın-

malıdır. Verilmiş təsnifatlar minerallıq 

dərəcəsinə, natrium-adsorbsiya göstərici-

sinə (SAR), eləcə də bəzi torpaq xüsusiy-

yətlərinə – mexaniki tərkib, udma tutumu, 

meliorativ rejimin xüsusiyyəti (avtomorf, 
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hidromorf) və suvarma rejiminin para-

metrinə uyğun tərtib edilmişdir (cədvəllər 

1.30, 1.31, 1.32, 1.33). 

Cədvəl 1.30-dan göründüyü kimi SAR 

göstəricisi torpağın ancaq şorlaşmasının 

ümumi keyfiyyət xarakterini verir. 

Mövcud tələblərə müvafiq suvarma 

suyunun keyfiyyəti onun torpağa təsiri 

şorlaşma, şorakətləşmə və soda əmələgə-

tirmə təhlükəlilik dərəcəsinə görə norma-

laşdırılır. Bu məqsədlə suvarma suyunun 

hazırlanmış təsnifatlarında onun istifadə-

sində alınan müxtəlif effektin nəticəsinə 

görə sinflərə bölünür: 

– I sinfə daxil olan suyun keyfiyyəti 

torpağın münbitliyinə, məhsuldarlığına və 

kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti-

nə, yeraltı və yerüstü sulara pis təsir et-

mir. Kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün hüdud 

tələb olunmur. 

– II sinif su kənd təsərrüfatı bitkiləri-

nin məhsulunun keyfiyyətinə, yerüstü və 

yeraltı suların çirklənməsinə mənfi təsir 

etmir, amma lazımi həddə drenləşmə təd-

birləri aparılmadıqda, torpağın duzlaşma 

ehtimalı artır və bu səbəbdən zəif və orta 

duza davamlı kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığı 5-10 % azala bilər. Torpaq-

da olan duzları lazım olan dərəcədə kə-

narlaşdırmaq üçün drenləşmə şəraitində 

yuma rejimi tələb olunur. 

– III sinif sular torpağın münbitliyinə 

və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldar-

lığına mənfi təsir edir. Məhsulun zəif və 

orta duza davamlı bitkilərdə 10-25 % 

azalması müşahidə olunur. Əgər suda və 

torpaqda kompleks meliorasiya tədbirləri 

aparılmasa, onda torpaqda şorlaşma, nat-

rium, maqnezium tipli şərakətləşmə və 

soda əmələgəlməsi baş verir. Bu halda 

suvarma suyunda kalsiumu zənginləşdirə-

rək, pH-ı tənzimləmək olar. Torpağın 

xassəsini və tərkibini nəzərə alaraq dren-

ləşmə şəraitində yuma rejimi tələb olunur. 

– IV sinif su torpağın münbitliyinə, 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlı-

ğına və məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir 

edir. Bu sudan istifadə etdikdə məhsuldar-

lıq 25÷50 %-dən az olur. Əgər suyun key-

fiyyəti yaxşılaşdırılmasa, o suvarmaya ya-

rarlı deyil. 

Torpaq mühitində müxtəlif duzlar və 

ionlar bitkiyə eyni cür təsir etmir. Suda 

olan bəzi toksiki ionların miqdarı (Na, Cl, 

B, NO3), eləcə də ümumi qələvilər 

(HCO3) və pH göstəricisi norması nəzərə 

alınmalıdır. Bunun üçün suvarma prak-

tikasında geniş şəkildə FAO-nun təsnifa-

tından istifadə olunur (cədvəl 1.34).  

Natriumun buraxıla bilinən həddi (Na) 

– 3 m-ekv/l; Cl - 3÷4; bor (B) -0,7; nit-

ratlar (NO3) – 5 m-ekv/l; pH – 6,5÷8,5 

olmalıdır. Natriumun, xlorun, borun miq-

darı yuxarıda göstərilən həddən çox 
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olarsa, bu ionlar bitkinin hüceyrələrində 

toplaşır və yarpaqların yanmasına səbəb 

olur. Xüsusilə, gündüz vaxtı yağış yağ-

dırma üsulu ilə suvarmada bu hadisə baş 

verir.  

Suyun suvarmada istifadəsi təkcə 

onun kimyəvi xassələrindən asılı deyil, 

həm də onun istifadə şəraitindən, bitkilə-

rin duza davamlılığından və s. asılıdır. 

Suvarma suyunun keyfiyyəti aşağıdakı 

göstəricilərə görə təyin edilir: hərarətə, 

qələvilik əmsalına, suyun minerallaşma 

dərəcəsi, ionların nisbətinə və faizlərinə 

görə qiymətləndirilir. 

Suvarma məqsədi ilə istifadə olunan 

suların keyfiyyətini xarakterizə edən əsas 

göstəricilərin təyin olunma düsturları, 

şərtləri və qiymətləri cədvəl 1.35-də əks 

olunmuşdur. Bu göstəricilərin qiyməti 

zəngin ədəbiyyat, fond və təcrübə materi-

allarına əsaslanaraq verilmişdir. Eyni za-

manda müxtəlif element göstəricilərinin 

həddləri olduqca sadələşdirilmiş və yığ-

cam şəkilə salınmışdır. Cədvəl 1.35 tərtib 

edilərkən olduqca sadə “su tam yararlı-

dır”, “yararlıdır” və “yararsızdır” termin-

lərindən istifadə olunmuşdur. Burada “su 

tam yararlıdır” deyərkən, bütün torpaq-

iqlim, hidrogeoloji və meliorativ şəraitlər-

də suvarma suyundan təhlükəsiz istifadə 

etmək prinsipi nəzərdə tutulmuşdur. “Su 

yayarlıdır” deyərkən, suvarma suyundan 

ehtiyatlı istifadə etmək, və ya “su yarar-

sızdır” deyərkən, suvarma suyundan əlavə 

tədbirlər görmədən istifadə etmək olmaz 

prinsipləri əsas götürülmüşdür. 
Cədvəl 1.25 

Azərbaycanda istismar olunan sugötürən qurğular 

Sugötürücü 
qurğu 

Su  
mənbəyi 

Sugötürmə 
qabiliyyəti, 

m3/san. 

 Sugötürücü 
qurğu 

Su 
mənbəyi 

Sugötürmə 
qabiliyyəti, 

m3/san. 
Baş Yuxarı 
Qarabağ 

Mingəçevir su 
anbarı 113,0 Əlicançay Əlicançay 9,2 

Qusarçay Qusarçay 9,0 

Bəhramtəpə Arazçay 91,0 Lənkəran Lənkərança
y 8,0 

Madagiz Tərtərçay 77,0 Türyançay Türyançay 6,8 
Mil-Muğan Arazçay 80,0 Vəlvələçay Vəlvələçay 6,6 
Baş Yuxarı 
Şirvan 

Mingəçevir su  
anbarı 78,0 

Gəncəçay Gəncəçay 2,0 
Əlicançay-1 Əlicançay 2,0 

Samur Samurçay 55,0 Əlicançay-2 Əlicançay 1,0 
Naxçıvan Naxçıvançay 20,0 Həkəriçay Həkəriçay 1,1 
Arpaçay Arpaçay 18,0 Quruçay Quruçay 1,0 
Qudiyalçay Qudyalçay 15,0 Göyçayçay Göyçayçay 1,2 
Viləşçay Viləşçay 9,2 Axoxçay Axoxçay 1,0 
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Cədvəl 1.26 
Azərbaycan Respublikasının əsas magistral kanalları 

Kanalların 
adı 

İs
tis

m
ar

a 
ve

ri
ld

iy
i i

l 

U
zu

nl
uğ

u,
 

km
 

Su
bu

ra
xm

a 
qa

bi
liy

yə
ti,

 
m

3 /sa
n.

 

Yerləşdiyi 
ərazi (rayon) 

Qidalanma 
mənbəyi 

1 2 3 4 5 6 

Köhnə Xanqızı kanalı 1924 64 45 Beyləqan, 
Ağcabədi Araz çayı 

Boztəpə arx kanalı 1924 45 8 İmişli Araz çayı 
Yuxarı Zeyxur kanalı 1938 35,0 6,1 Qusar Samur çayı 

Samur-Abşeron kanalı (şimal 
bölgəsi) 1940 182,8 55 

Qusar, Quba, 
Xaçmaz, 
Şabran, 
Siyəzən, Xızı, 
Abşeron 

Samur çayı 

Akuşa kanalı 1949 77,4 30,0 Salyan-
Neftçala Kür çayı 

Həsənli arx 1951 42,7 12,0 Cəbrayıl-
Füzuli Araz çayı 

Qızlıq kanalı 1952 41,3 7,0 Uıar-Zərdab Türyançay 

Maral arx 1954 51,2 10,0 Cəbrayıl-
Füzuli Araz çayı 

Abşeron magistral kanalı 1956 73,3 9 Abşeron Ceyranbatan 
su anbarı 

Türyançay sağ sahil kanalı 1956 27,1 10,0 Ağdaş Türyançay 
Türyançay sol sahil kanalı 1956 11,9 10,5 Ağdaş, Ucar Türyançay 

Yuxarı Qarabağ kanalı 
(Qarabağ bölgəsi) 1958 172,4 113 

Mingəçevir, 
Yevlax, 
Bərdə, 
Beyləqan, 
İmişli 

Mingəçevir su 
anbarı 

Yuxarı Şirvan kanalı (Şirvan 
bölgəsi) 1958 122,2 78 

Yevlax, 
Ağdaş, 
Göyçay, 
Ağsu, 
Kürdəmir 

Mingəçevir su 
anbarı 

Baş Mugan kanalı 1960 34 60 İmişli, Saatlı Araz çayı 

Sabir kanalı 1960 66,3 30 Saatlı, 
Sabirabad Araz çayı 

Aşağı Muğan kanalı 1960 65,7 20 Saatlı, 
Sabirabad Araz çayı 

Köhnə Cənubi Muğan kanalı 1960 65 35 
İmişli, 
Biləsuvar, 
Cəlilabad 

Araz çayı 

Qızılarx kanalı 1960 26 10 İmişli Araz çayı 

7Candargöl kanalı 1962 36,5 6,0 Ağstafa Candargölü 
(Kür çayı) 

Ağstafaçay sağ sahil kanalı 1969 58,04 27 
Qazax, 
Ağstafa, 
Tovuz, Şəmkir 

Ağstafaçay su 
anbarı 

Ağstafaçay sol sahil kanalı 1969 11,06 12 Qazax Ağstafaçay su 
anbarı 

Qudyalçay qidalandırıcı kanalı 
(SAK) 1973 16,7 15 Quba Qudyalçay 

Cağar Cibir kanalı 1974 61,0 9,5 Qusar Qusarçay 
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cədvəl 1.26-nın ardı 
1 2 3 4 5 6 

Tərtərçay sağ sahil kanalı 1976 68,3 50 
Ağdərə, 
Ağdam, 
Tərtər, Bərdə 

Tərtər çayı 

Tərtərçay sol sahil kanalı 1976 24,3 20 Tərtər, 
Goranboy Tərtər çayı 

Baş Mil kanalı 1976 37,5 80 Füzuli Araz çayı 

Ağsu maşın qolu kanalı 1982 35,6 6,2 Ağsu Yuxarı Şirvan 
kanalı 

Sabir kanalına Kür çayından 
qidalandırıcı kanal 1985 20 18,2 Sabirabad Kür çayı 

Yeni Cənubi Muğan kanalı 1985 46 35 İmişli, 
Buləsuvar Araz çayı 

Yuxarı Mil kanalı 1985 40,05 30 

Füzuli, 
Beyləqan, 
Ağcabədi, 
Xocavənd 

Araz çayı 

Yeni Xanqızı kanalı 1985 51 40 Beyləqan, 
Ağcabədi Araz çayı 

Cənubi Muğan maşın kanalı 1987 41,5 35 Biləsuvar, 
Cəlilabad Araz çayı 

Rəsul-arx kanalı 1987 51 16 İmişli, Saatlı Araz çayı 

Şəmkir sağ sahil maşın kanalı 1989 33,5 53 
Şəmkir, 
Samux, 
Xanlar 

Şəmkir su 
anbarı 

Şəmkir sol sahil maşın kanalı 1989 11,7 4 Şəmkir Şəmkir su 
anbarı 

Xanarx kanalı 2007 67,2 36 
Qusar, 
Xaçmaz, 
Şabran 

Samur çayı 

Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı 2013 31,77 75 Quba-Xaçmaz Samur çayı -
SAK 

Taxtakörpü-Ceyranbatan 
kanalı 2013 107,93 40 

Şabran, 
Siyəzən, Xızı, 
Abşeron 

Samur çayı –
Taxtakörpü su 
anbarı 

Şəmkirçay magistral kanalı 2014 15,39 28 Şəmkir Şəmkirçay 
Sağ sahil Şəmkirçay kanalı 2014 10,89 4,5 Şəmkir Şəmkirçay 
Sol sahil Şəmkirçay kanalı 2014 26,74 8,3 Şəmkir Şəmkirçay 

 
 

 

Cədvəl  1.27 
Azərbaycan Respublikasının suvarılan sahələrində drenaj tikintisinin dinamikası, min ha 

İllər Ümumi suvarılan 
sahə 

Drenləşdirilmiş 
sahə 

O cümlədən 
örtülü 
drenaj 

açıq 
drenaj 

şaquli 
drenaj 

1965 1094 230 7 223 - 
1975 1161 346 76 270 - 
1985 1340 498 205 280 13 
1995 1443 593 270 310 13 
2005 1426 607 270 337 13 
2014 1439 310 270 337 13 
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Cədvəl 1.28 
Azərbaycan Respublikasının əsas magistral kollektorları 

Kollektorların 
adı 

İs
tis

m
ar

a 
ve

ri
ld

iy
i i

l 

Su
 b

ur
ax

m
a 

qa
bi

liy
yə

ti,
 

m
3 /sa

n Yerləşdiyi ərazi 
(başlanır-qurtarır) 

U
zu

nl
uğ

u,
 k

m
 

X
id

m
ət

 e
td

iy
i 

sa
hə

, 
m

in
 h

a Drenaj 
suları 

axıdılır 

1 2 3 4 5 6 7 

Cəfərxan kollektoru 1950 3,0 Saatlı 17 8,0 

Çala, 
sonradan 
Sabir 
kollektoru 

Şimali Akuşa 
kollektoru 1950 4,0 Salyan 27 9,0 

Çala, 
sonradan 
Muğan 
Salyan 
kollektoru 

Cənub-1 kollektoru 1952 4,0 Salyan 22,2 14,3 Xəzər 
dənizi 

II Küryanı 
kollektoru 1952 18,8 Sabirabad-Sabirabad 65,5 40,7 

Çala, 
sonralar 
Muğan-
Salyan 
kollektoru, 
hazırda 
Baş Mil-
Muğan 
kollektoru
nun qolu 

Muğan-Salyan 
kollektoru 1953 36,0 

Neftçala-Salyan 
Neftçala-Salyan 
Biləsuvar-Cəlilabad 

100,
9 

45,0 
55,9 

23,6 
9,3 
9,0 

Xəzər 
dənizi 

Sabir adına 
kollektor 1953 10,7 Sabirabad-Sabirabad 

Sabirabad-Saatlı 
37,7 
37,7 

57,8 
10,3 
47,5 

Muğan-
Salyan 
kollektoru, 
Sonradan 
Baş Mil-
Muğan 
kollektoru
nun qolu 

Əzizbəyov adına 
kollektor 1954 3,0 Biləsuvar-İmişli 

Biləsuvar-İmişli 

82,5 
46,5 
36,0 

17,5 
11,4 
6,1 

 Çala, 
sonralar 
Muğan-
Salyan 
kollektoru, 
hazırda 
Baş Mil-
Muğan 
kollektoru 

Qaradaşlı kollektoru 1956 4,5 Neftçala-Neftçala 35,6 12,5 Xəzər 
dənizi 

Baş Beyləqan 
kollektoru  (K-2-1) 1956 7,8 Beyləqan-Beyləqan 40,1 41,2 Ağ gölə 

Aşağı Şirvan-1 
kollektoru 1963 8,6 

Zərdab-Kürdəmir 
Zərdab 
Kürdəmir 

70,0 
53,0 
17,0 

30,8 
27,2 
3,6 

Baş Şirvan 
kollektoru 

 



 
101 

cədvəl 1.28-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 

Mil-Qarabağ 
kollektoru 1965 25,0 

Kürdəmir-Yevlax 
Kürdəmir 
İmişli 
Ağcabədi 
Bərdə 
Yevlax 

152,0 
12,0 
35,0 
43,0 
40,0 
22,0 

116,8 
1,5 

13,1 
35,8 
42,4 
24,0 

Baş Mil-
Muğan 
kollektoru 

Baş Şirvan 
kollektoru 1965 72,0 

Salyan-Ağdaş 
Salyan 
Əli-Bayramlı 
Hacıqabul 
Sabirabad 
Kürdəmir 
Uıar 
Ağdaş 
Ağsu 
Göyçay 
Zərdab 

215,7 
34,0 
18,6 
29,1 
16,5 
55,5 
49,0 
13,0 

- 
- 
- 

174,6 
5,1 
- 

13,6 
16,2 
37,1 
18,8 
23,2 
20,0 
13,4 
27,2 

Xəzər 
dənizi 

1-ci Ağsu 
kollektoru (K-1) 1968 3,7 

Ağsu-Kürdəmir 
Ağsu 
Kürdəmir 

26,7 22,2 Baş Şirvan 
kollektoru 

15-ci Göyçay 
kollektoru  (QK-15) 1968 5.2 

Göyçay-Uıar 
Göyçay 
Uıar 

40,8 
16,5 
16,5 

- 

Baş Şirvan 
kollektoru 

Həsənabad 
kollektoru (SD) 1980 0,5 Neftçala-Neftçala 16,0 1,3 Xəzər 

dənizinə 

Qol BMMK 1994 36,1 

Sabirabad-
Sabirabad 
Sabirabad 
Saatlı 

16 
16 
- 

88,2 
40,7 
47,5 

Baş Mil-
Muğan 
kollektoru 
 

Baş Mil-Muğan 
kollektoru 2006 107,0 

Neftçala-İmişli 
Neftçala 
Salyan 
Saatlı 
Sabirabad 
İmişli 
Biləsuvar 

139,8 
37,0 
22,0 
60,8 

- 
20,0 

- 

132,1 
- 

1,8 
47,5 
51,0 
20,4 
11,4 

Xəzər 
dənizi 

 
 
 
 

Cədvəl 1.29 
Torpağın şorlaşma təhlükəsinə görə suyun keyfiyyət qiyməti 

Göstərici Ölçü vahidi 
Suyun keyfiyyəti 

yaxşı orta pis 

EC (elektrik 
keçiriciliyi) Sim (Simens) < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

C – minerallaşma 
dərəcəsi q/l < 0,45 0,45-1,92 > 1,92 
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Cədvəl 1.30 
Suvarma suyunun mineralaşma dərəcəsindən və SAR-ın qiymətindən (Riçards, 1953) asılı olaraq 

torpaqda şorakətləşmənin təhlükəliliyi təsnifatı 
 

Suyun sinfi 
Suyun ümumi 
minerallaşma 
dərəcəsi, q/l 

Torpağın 
şorlaşma 
təhlükəsi 

Torpağın şorakətləşmə təhlükəsi (SAR) 

az orta yüksək çox 
yüksək 

I < 1 az 8÷10 15÷18 22÷26 > 26 

II 1÷2 orta 6÷8 12÷15 18÷22 > 22 

III 2÷3 yüksək 4÷6 9÷12 14÷18 > 18 

IV > 3 çox yüksək 2÷4 6÷9 11÷14 > 14 
 
 
 
 

Cədvəl 1.31 
Suvarma suyunun keyfiyyətinin torpağın ekologiyasına təsiri 

Si
ni

flə
r 

Suvarma 
suyunun 

keyfiyyətinin 
qiymətləndi-

rilməsi 

Xloridlə 
şorlaşmanın 
təhlükəlilik 

dərəcəsinə görə 

Natriumla 
şorakətləşm

ənin 
təhlükəlilik 
dərəcəsinə 

görə 

Maqneziumla 
şorakətləşmənin 

təhlükəlilik 
dərəcəsinə görə 

Soda 
əmələgətirmə 
təhlükəlilik 

dərəcəsinə görə 

 Ca2+/Na+ Mg2+/(Mg2++Ca2+) (CO3
2+HCO3

-)- 
-(Ca2++Mg2+) 

I tam qane edicidir < 70/2 > 2,0 < 0,5 < 1,25 

II qane edicidir 70-140/2-4 1,0-2,0 0,5-0,6 < 1,25 

III az qane edicidir 140-350/4-10 0,5-10 0,6-0,7 1,25-2,5 

IV qane edici deyil > 350/10 < 0,5 > 0,7 > 2,5 
 

 
 
 

Cədvəl 1.32 
Torpağın şorlaşma təhlükəsinin dərəcəsinə görə suvarma suyunun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

Si
ni

flə
r 

Suyun keyfiyyəti 

Suvarma üçün suyun minerallaşma dərəcəsi 

TUK < 15 
(boz, boz-qonur və s. 

torpaqlar) 

TUK 15-30 
(çimli podzollu açıq 

şabalıdı və s. 
torpaqlar) 

TUK > 30 
(qara, şabalıdı 

və s. 
torpaqlarda) 

I tamamilə qane edici < 0,5 < 0,5 < 0,5 
II qane edici 0,5÷1,0 0,5÷1,0 0,5÷0,8 
III az qane edicidir 0,1÷2,0 1,0÷1,5 0,8÷1,2 
IV qane edici deyildir > 2,0 > 1,5 > 1,2 

Qeyd: TUK – torpağın uducu kompleksi. 
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Cədvəl 1.33 
Suyun keyfiyyətinin natrium şorlaşması təhlükəsinin dərəcəsinə görə qiymətləndirilməsi 

Torpağın uducu kompleksi 

Suvarma suyunda SAR-ın qiymətindən asılı olaraq suvarılan 
torpaqlarda şorlaşma 

az ehtimal edilən ehtimal edilən çox ehtimal edilən 

TUK > 30 mq-ekv/100 q torpaqda < 6 6÷9 > 9 
TUK 15÷30 mq-ekv/100 q torpaqda < 8 8÷16 > 16 
TUK < 15 mq-ekv/100 q torpaqda < 16 16÷24 > 24 

 
 

Cədvəl 1.34 
Suvarmada kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün zərərli ionların norması 

İon Suvarma üsulu 
Suyun keyfiyyəti 

yaxşı orta pis 
Na+,  
m-ekv/l 

səthi suvarma, 
yağışyağdırma 

< 3 
< 3 

3-9 
- 

> 9 
> 3 

Cl-,  
m-ekv/l 

səthi suvarma, 
yağışyağdırma 

< 4 
< 3 

4-10 
- 

> 10 
> 3 

HCO3
-, m-ekv/l yağışyağdırma < 1,5 1,5-8,5 > 8,5 

B3-, mq/l hər hansı üsulla 
suvarma < 0,7 0,7-2,9 > 2,9 

NO3
-, mq/l hər hansı üsulla 

suvarma < 5 5-30 > 30 

pH 6,5-8,5 

 
 

 
Cədvəl 1.35 

Suvarma suyunun keyfiyyətinin aqronomik meyarlara görə təyin edilməsi 

Suyun keyfiyyət 
göstəricilərinin 

adı 

Göstəricilərin 
təyin edilmə 

üsulları 

Göstəriciləri təyin edən 
düstur və işarələr 

Göstəricilərin 
verilən hədd 

qiyməti 

Suvarmaya 
yararlığı 

1 2 3 4 5 

Minerallıq 
dərəcəsi kimyəvi analizi M 

≤ 0,5 q/l tam yararlıdır 
0,5-2,0 q/l yararlıdır 
2,0-5,0 q/l az yararlıdır 
> 5,0 q/l yararsızdır 

İrriqasiya  
əmsalı 

Stebler: 
Na• - Cl′ ≤ 0 

K= . 288  . 
  5·Cl′ > 18 tam yararlıdır 

Na• -Cl′ > 0 K= .      288      . 
  Na• + 5·Cl′ 6-18 yararlıdır 

Na• -Cl′ - SO4
" > 0 K= .             288             . 

 10 Na• - 5·Cl′ -9SO4" < 1,2 yararsızdır 
Şorakətlik təhlü-
kəsi natriumun 
%-lə miqdarı 

A.M.Mojeyko 
və 
T.K.Vorotnik 

.      (Na• +K•) · 100       . 
 Na• + K• + Ca•• +Mg•• 

< 60 
> 80 

tam yararlıdır 
yararsızdır 

Natriumun nisbi 
potensial əmsalı 
(SAR) 

ABŞ-ın kənd 
təsərrüfatı 
Departamenti 
(Riçards) 

 

< 10 
10-18 
> 26 

tam yararlıdır 
yararlıdır 
yararsızdır 
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Cədvəl 1.35-in ardı 
1 2 3 4 5 

Xlorid təhlükəsi 
(suyun potensial 
duzluluğu) 

Donsen PD = Cl′ + 0,5SO4" 
3-15 m-ekv/l 

15-20 m-ekv/l 
> 20 m-ekv/l 

tam yararlıdır 
yararlıdır 
yararsızdır 

Maqneziumun 
şorakətlik təhlü-
kəsi %-lə 
miqdarı 

İ.Srabolcs və 
K.Darab 

Mg•• · 100 
Ca•• + Mg•• 

≤ 50 % 
> 50 % 

tam yararlıdır 
yararsızdır 

Suyun qələvilik 
göstəricisi 

İ.Srabolcs və 
K.Darab 

OKH = (CO3" + HCO3′) – 
- (Ca•• + Mg••) 

< 2,5 m-ekv/l 
 

> 2,5 m-ekv/l 

tam yararlıdır 
yararsızdır 

Duz kationların 
nisbəti M.F.Budanov .      Na•        . 

Ca•• +Mg•• 

≤ 1 
 

1-4 
> 4 

tam yararlıdır 
yararlıdır 
yararsızdır 

Şorakətlik 
təhlükəsi 

İ.N.Antipov-
Karatayev və 
Q.M.Kader 

.   Ca•• +Mg••  . 
 Na• · 023M 

> 1,0 
 

< 1,0 

tam yararlıdır 
yararsızdır 

Hidrogen 
göstərici 

cihazla və ya 
analizlə pH 6,0-8,5 yararlıdır 

Qeyd: ionlar m-ekv/l ilə ölçülür 
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FFƏƏSSİİLL  IIII..  
AAZZƏƏRRBBAAYYCCAANNIINN  MMEELLİİOORRAASSİİYYAA  VVƏƏ  
SSUU  TTƏƏSSƏƏRRRRÜÜFFAATTII  

 
II.1.   Azərbaycanın meliorasiya və su 

təsərrüfatına dair ümumi məlumat 
 

Азярбайcан яразисиндя инсанын мяс-

кунлашмасы дюврц 2 милйон ил бундан 

яввяля тясадцф етдийи кими, онун 

якинчилик мядяниййятинин изляри дя гядим 

дюврляря тясадцф едир. Беля ки, археолоjи 

газынтылар заманы Загафгазийада ашкар 

едилмиш неолит дюврцня аид олан 150 

еркян якинчилик мадди-мядяниййят нц-

муняляринин 70%-дян чоху Азярбайcан 

яразисиндян – Кцр чайы щювзясиндян, 

Мил-Гарабаь дцзянлийиндян, Муьандан 

вя Араз бойу торпаглардан цзя чыхарыл-

мышдыр. Онларын мцгайисяли тящлили иля 

мцяййян едилмишдир ки, Азярбайcанда 

“Кцр-Араз енеолит” мядяниййятиндян 

яввял, йяни е.я.ВЫЫ-ЫЫЫ минилликдя еркян 

якинчиликдян ибарят олан истещсал тя-

сяррцфаты мейдана эяlmiş və интенсив  ин-

кишаф етмишдир (Йусиф Сяфяров “Гядим 

Азярбайcан: ня билирик?”, Бакы, 1989). 

Азярбайcан гуру иглимя малик (арид) 

зонада йерляшдийиня эюря бурада кянд 

тясяррцфатынын инкишафы щямишя сцни су-

варма апармагла мцмкцн олмушдур. 

Юлкядя су ещтийатларынын гытлыьы, онларын 

бюлэяляр цзря гейри-бярабяр пайланмасы 

вя ясас якинчилик бюлэяляриндя тор-

пагларын шорлашмайа мейлли олмасы ме-

лиорасийа вя суварма ишляриниn aparıl-

masını зярурятя чевирмишдир.  

Ялверишли иглим шяраитиня малик олан 

республикамызда кянд тясяррцфатыны инки-

шаф етдирмяк цчцн илк нювбядя су ещти-

йатларынын тянзимлянмяси вя айры-айры 

бюлэяляр цзря пайланмасы мясяляси щя-

йата кечирилмяйя башлаnмышдыр. Бу мяг-

сядля ири щяcмли су щювзяляри йарадылмыш, 

республиканын айры-айры районларынын су 

иля тяминатынын йахшылашдырылмасы цчцн 

суварма системляри инша едилмишдир.  

Торпагларын суварылмасына диггят 

ХЫХ ясрин ахыры ХХ ясрин яввялляриндя 

даща да артмышдыр. Бунун ясас сябяби 

бу дюврдя Русийанын тохуcулуг сянайе-

синин йцксяк сцрятля инкишаф етмяси вя 

бунун цчцн тяляб олунан хаммалын 

Империйайа дахил олан районларда (орта 

Асийада вя Загафгазийада) уcуз гий-

мятля щазырлана билмяси olmuşdur. 

Müasir Azərbaycan Respublikasında 

meliorasiya və su təsərrüfatının inkişafı 

haqqında dolğun təsəvvür yaratmaq üçün 

sahənin inkişaf mərhələlərinə nəzər sal-

maq lazım gəlir. Mütəxəssislər Azərbay-

canda sahənin inkişafını keçid dövrlərinə 

əsaslanaraq aşağıdakı dövrlərə bölməyi 

daha münasib hesab edirlər. 

1.  Suvarmanın qədim dövrü; 

2. 1920-1940-cı illər – Sovet hakimiy-

yəti qurulduqdan sonrakı dövr; 

3. 1945-1970-ci illər – İkinci Dünya 

Müharibəsindən sonrakı dövr; 
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4. 1970-1985-ci illər – Ölkənin yüksək 

inkişaf dövrü; 

5. 1985-1993-cü illər – Yenidənqur-

ma, Sovet İttifaqının dağılması və post-

sovet ölkələrinin müstəqillik əldə etmə 

dövrü – sahənin tənəzzül dövrü; 

6. 1993-cü ildən sonrakı dövr – yeni 

inkişaf dövrü. 

Qədim dövrlərdə texnika və texnologi-

yaların zəif inkişafı ilə əlaqədar olaraq su-

varma kanalları və hidrotexniki qurğular 

ağır əl əməyi hesabına tikilib istifadə 

olunmuşdur. V-VI əsrlərdə Mil düzündə 

inşa edilmiş suvarma kanallarının izləri, 

VI-VII əsrlərdə çəkilmiş Çavur-arx, Hacı 

Hüseynağa, Daşçay-arx kanalları hələ də 

qalmaqdadır. 

 
 

Muğan  düzünün xəritəsi 
 

Mühəndis tipli irriqasiya sistemlərinin 

və qurğularının tikintisinə XIX əsrin 

ikinci yarsında başlanılmışdır. O dövrdə 

1868-ci illərdə Qarayazı düzündə mühən-

dis tipli suvarma şəbəkəsi inşa edilmiş və 

suvarma aparılmışdır. 1872-ci ildə Araz-

döyən suvarma şəbəkəsi tikilib istifadəyə 

verilmişdir. 

1866-cы илдя “Гафгаз сянайе cямий-

йяти” йарадылмыш, суварылан районларда 

памбыгчылыьын инкишаф етдирилмяси онун 

гаршысында дуран ясас вязифя олмушдур. 

Бу мягсядля Азярбайcана Белли вя 

Габба адлы мцщяндисляр эюндярилмиш вя 

онлара Шярги Загафгазийада, о cцмля-

дян Азярбайcанын Муьан-Салйан дц-

зянлийиндя торпагларын суварылмасы перс-

пективинин юйрянилмяси тапшырылмышдыр. 

1895-cи илдя Муьана эенерал Зубо-

вун рящбярлийи алтында хцсуси експеди-

сийа эюндярилмишдир. Бу експедисийанын 

эюрдцйц ишляр ясасында Муьанда 1901-cи 

илдя биткилярин чалa цсулу иля суварылмасы 

цчцн Сарıcалар каналы, 1902-1903-cц 

иллярдя “Ашаьы-Галитсын” каналлары тикил-

мишдир. Даща сонралар, 1911-1917-ci 

иллярдя “Ашаьы Муьан”, “Орта Муьан” 

вя “Йухары Муьан” каналлары тикилиб 

истисмара верилмишдир. 

Цмумиййятля, Азярбайcанын Муьан 

дцзянлийиндя 1901-1917-cи иллярдя 4 су-

варма системи: “Галитсын”, “Ашаьы 

Муьан”, “Орта Муьан”, “Йухары 

Муьан” (Cянуби Муьан кaналы) тикилиб 

истифадяйя верилмишдир. Бу системлярин 

цмуми узунлуьу 209 км, су сярфи 130 

м3/сан, ящатя етдийи суварылан сащя ися 

169 мин ща тяшкил еtmişdir. 

Азярбайжанда 1914-1917-жи 

иллярдя, Биринжи дцнйа 

мцщарибясинин башланмасына гядяр, 
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суварылан торпагларын цмуми сащяси 

792 мин десйатиня (855,4 min ha) 

чатдырылмышдыr. Памбыгчылыг 

Йелизаветпол вя Бакы вилайятляриндя 

даща сцрятля инкишаф етмишдир. 

Мясялян, Йелизаветпол (индики 

Эянжя) вилайятиндя 1887-жи илдя 

жями 12550 пуд памбыг йыьылдыьы 

щалда, 7 илдян сонра, йяни 1894-жц 

илдя бу рягям 62220 пуда чатды-

рылмышдыр. Бакы вилайятиндя 1887-

1900-жü иллярдя памбыг истещсалы 

мин пуддан 150 мин пуда 

чатдырылмышдыр. Бу иллярдя тикил-

миш суварма системляри бир чох 

нюгсанлара малик олмушдур. Бунлар 

коллектор-дренаъ шябякяляринин ти-

килмямяси, суварма каналларында 

сызмайа гаршы юртцклярин олмамасы, 

сащялярин ашаьы щиссяляринин 

суварма суйу иля басдырылмасы, щяр 

щектара сярф олунан суварма суйунун 

щяддиндян чох (15-20 мин м3/ща) 

олмасы иди. 1914-1917-жи иллярдя 

суварма системляриня диггят хцсусиля 

азалмышдыр. 150 ядяд суварма гур-

ьуларындан анжаг 24-ц ишчи 

вязиййятдя галлмышдыр, 200 мин 

десйатин (216 min ha) суварылан 

мцнбит торпаглар ися шорлашыб 

dövriyyədən чыхмышдыр. 

1920-жи илдя Азярбайжанда якин 

сащяляри 1913-жц иля нисбятян 32 % 

азалмыш, памбыг əkini сащяси ися 

Birinci Dünya мцщарибяsinə гядярки 

сявиййянин анжаг   5 %-ни тяшкил 

етмишдир. 

Муьан дцзцнцн əkin sahələrinin су-

варылмасында йол верилмиш нюгсанлар, 

торпагларын шорлашмасы вя сырадан чых-

масы елми-тядгигат ишляринин genişləndi-

rilməsi вя müvafiq praktiki  тядбирлярин 

щазырланмасыны тяляб етмишдир. Бу мяг-

сядля щяля 1890-cы илдя Гафгазда су 

мцфяттишлийи йарадылмышдыр. 1910-cу илдя 

Загафгазийада щидроэеолоjи ишляр апарыл-

маьа башланмыш, 1912-cи илдя илк торпаг-

кимйаsı лабораторийасы йарадылмышдыр. 

1913-cц илдя ися суварма нормалары 

(щидромодул) юйрянилмяйя башланılмыш-

дыр. 

 
 

Orta Muğan kanalının tikintisi. 1913 
 

Суварма ишляринин практики 

щялли цчцн 1921-жи илин 

ахырларында Ямяк вя Мцдафия 

Шурасынын (СТО) гярары иля Азяр-

байжанда «Муьан-Мил су тикинти 

идаряси» тяшкил едилмиш вя бу 

идаряйя Муьан вя Мил 

дцзянликляриндя якинлярин суварма 
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суйу иля тямин едилмяси вязифяси 

тапшырылмышдыр. Муьанда 

мелиорасийа ишляринин апарылмасы 

цчцн Ямяк вя Мцдафия Шурасы 1921-

жи ил сентйабрын 30-да Азярбайжана 

800 мин манат (гызыл пул иля) vəsaitin 

вя 220 ядяд тракторун verilməsi 

гярарыны гябул етмишдир. Бу мяг-

сядля щямин илin октйабрın 21-də 

ялавя олараг Азярбайжана 12,9 млн. 

манат vəsait айрылмыш вя 

республикада хцсуси «Суварма фонду» 

тяшкил едилмишдир. 

Нятижядя, 1921-1922-жи иллярдя 

ресбубликада буьда якинляринин 

сащяси 228 миндян (246,2 min ha) 514 

мин десйатиня (555,1 min ha) гядяр 

artırılmış, памбыг якини сащяси ися 

1924-жц илдя 85,2 мин десйатиня (92 

min ha) чатдырылмышдыр.  

Бюйцк Вятян мцщарибясинин 

башланьыжына гядяр, йяни 1920-1941-

жи иллярдя Азярбайжанда Шимали 

Муьан маэистрал каналы yenidən гу-

рулмуш, Кцр чайындан су эютцрян 

бцтцн гурьулар тямир олунмуш, 

Тяртярчай, Эянжячай вя Тцрйанчай 

суварма системляринин техники 

вязиййяти йахшылашдырылмышдыр. 

1927-1933-жц иллярдя Мил дц-

зянлийиндя 35 мин щектар əkin сащя-

siни сувара bilən Оржоникидзе суварма 

системи тикилиб истисмара 

верилмишдир. 1933-жц илдя суварма 

кaналлары вя гурьуларынын 

истисмарыны йахшылашдырмаг 

мягсяди иля Азярбайжанын бцтцн 

суварылан районларында суварма 

системи идаряляри йарадылмышдыр 

ki, bu gün də щямин идаряляр  юз 

фяалиййятини давам етдирирляр.  

Муьан, Ширван вя Мил дцзянлик-

ляриндя бир чох якин sahəляринин вя 

кяндлярин Кцр вя Араз чайларынın 

дашması заманы су алтында галмасы, 

ящалийя бюйцк зийан vurması иля 

ялагядар, йухарыда эюстярилян мцд-

дятдя щямин чайлар бойунжа узунлуьу 

799 км олан sahil qoruyucu бяндляр 

тикилмишдир.  

Республиканын шимал 

районларынын suvarma суйuna олан 

тялябатынын юдянилмяси məqsədilə 

щяля 1939-1940-жы иллярдя «Халг 

тикинтиси цсулу» иля Самур-Дявячи 

каналы чякилмишдир. Бу заман 

каналын узунлуьу 108,7 км олмагла, 

Самур чайындан Атачайа гядяр бир 

яразидя суварма якинчилийинин 

инкишаф етдирилмясиня юз 

тющфясини вермишдир. Сонрадан 

1951-1955-жи иллярдя Бакынын вя 

Абшерон йарымадасынын əhalisinin 

içməli və texniki суйа олан 

тялябатынын юдянилмяси məqsədilə бу 

канал Жейранбатан су щювзясиня 
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гядяр узадылмыш, Самур чайы 

цзяриндя щидроговшаг гурулмушдур. 

Бу заман каналын узунлуьу 195 км-ə 

çatdırılmış onun sugötürmə габилиййяти 

башланьыжда 26,4 м3/с, сонда ися 

13,5м3/с олмушдур.  

Каналын ЫЫ щиссясинин 

тикинтисиндян сонра Абшерон 

йарымадасында зейтунчулуг, баьчылыг 

вя цзцмчцлцйц эениш инкишаф 

етдирмяк imkanı yaradılmışdır.  

Самур-Абшерон каналы Гусар, Гу-

ба, Хачмаз, Дявячи, Сийязян, 

Сумгайыт вя Бакынын бязи 

районларынын суйа олан тялябатынын 

юдянилмясиндя щялледижи рол ойна-

мышдыр. Гейд едилян районларын яра-

зиляриндя мейвя-тярявяз истещсалы 

цчцн ялверишли шяраит йаранмыш, 

кянд тясяррцфатынын digər bitkilərinin 

suvarma suyuna olan тялябаты 

юдянилмишдир.  

Бюйцк Вятян мцщарибясиндян 

сонра республикада електрик 

стансийаларынын тикилмяси мягсяди 

иля йарадылан су анбарлары щесабына 

су ещтийатларынын топланылмасы вя 

сямяряли истифадяси цчцн ялверишли 

шяраит йаранмышдыр. Беля ки, Мин-

эячевир СЕС-ин тикилмяси иля 

йарадылан, цмуми щяжми 16,07 

млрд.м3 олан су анбарынын суйу иля 

Кцр-Араз овалыьында суварма якинчи-

лийинин инкишаф етдирилмяси 

мцмкцн олмуш, мцхтялиф дяряжядя 

шорлашмайа мяруз галлмыш 

торпагларын йуйулмасы, дузлардан тя-

мизлянмяси цчцн münbit şərait йаран-

мышдыр. Бунун цчцн 1950-жи илдян 

башлайараг Йухары Гарабаь вя Йухары 

Ширван каналларынын чякилиши 

щяйата кечирилмишдир. 

 
 

Samur-Abşeron kanalının 1-ci hissəsinin (Samur-
Şabran) tikintisi (1939-1940)  

 

Йухары Гарабаь каналынын 

истифадяйя верилмяси нятижясиндя 

республикада памбыгчылыьын 

инкишафы цчцн зямин йаранмыш, 

Гарабаь зонасынын вя Муьанын suvar-

ma суйuna олан тялябаты гисмян 

юдянилмишдир. Бундан əlavə, Yuxarı 

Гарабаь каналы васитяси иля Араз 

чайына suyun ötürülməsi hesabına, йай 

айларында чайда суйун азалмасы 
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тящлцкясинин арадан галлдырылмасы-

na nail olunmuşdur. Йухары Гарабаь 

каналы истифадяйя верилянядяк 

бюлэядя суварма апарылан сащяляр 

çox аз olmuşdur.  

Ейни иля  Йухары Ширван 

каналынын истисмара верилмяси дя 

республиканын Ширван бюлэяси тор-

пагларынын мянимсянилмясиндя, 

суварма якинчилийинин инкишаф 

етдирилмясиндя ящямиййятли рол 

ойнамышдыр. Беля ки, каналын тясир 

зонасында йерляшян Минэячевир, 

Аьдаш, Ужар, Эюйчай, Зярдаб, гисмян 

ися Кцрдямир вя Аьсу районларынын 

кечмиш колхоз вя совхозларынын su-

varılan торпаг сащяляринин 

мянимсянилмяси цчцн ялверишли 

шяраит йаранмыш, tələb olunan ярази-

лярдя дренаъ шябякяляри тикиляряк, 

торпагларын artıq дуздан тямизлянмяси  

нятижясиндя йени əkin  сащяляри kənd 

təsərrüfatı dövriyyəsinə verilmişdir.  

Республиканын кянд тясяррцфаты 

мящсуллары истещсалында хцсуси 

йери олан Муьан зонасында да кянд 

тясяррцфатынын интенсив инкишафы 

Бюйцк Вятян мцщарибясиндян 

сонракы илляря тясадцф едир. Щямин 

дюврдя бюлэядя бир сыра суварма ка-

наллары чякилмиш, 1950-жи илдя Араз 

чайы цзяриндя “Бящрамтяпя hidroqov-

şağı” тикилмишдир. “Бящрамтяпя” 

hidroqovşağında isə Мил вя Муьан 

дцзцня 3 magistral суварма kanalı çəkil-

mişdir.  

«Бящрамтяпя» hidroqovşağının 

тикинтисиндян  Йухары Гарабаь 

каналындан Араз чайына ялавя суйун 

ахыдылмасы мцмкцн олмуш, Муьанын 

10 мин щектарларла йени əkin 

сащяляри суvarma suyu иля тяжщиз 

едилмишдир. Бу тядбирин щяйата 

кечирилмяси нятижясиндя Муьан дц-

зцндя 141 мин щектар, Мил дцзцндя 

ися 16 мин щектар якин сащясинин 

суварылмасына шяраит 

йарадылмышдыр.  

Республиканын айры-айры 

бюлэяляриндя инша едилян суварма 

системляри тякжя биткилярин сува-

рылмасында дейил, щям дя 

шорлашмайа мяруз галмыш 

торпагларын  artıq дузлардан йуйула-

раг йарарлы щала салынмасында да юз 

файдасыны вермишдир. Беля ки, Кцр-

Араз овалыьынын, истярся дя 

республиканын башга бюлэяляринин 

шорлашмайа мяруз галмыш вя йа 

шоракятли торпагларынын йарарлы 

щала салынмасы цчцн мцвафиг 

мелиоратив тядбирлярин щяйата кечи-

рилмяси, ялавя якин сащяляринин ис-

тещсал дювриййясиня дахил едилмяси 

вя кянд тясяррцфаты мящсуллары 

истещсалынын артырылмасыna  зямин 
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йараtmışdır.  

Республикада интенсив 

мелиорасийа ишляри Бюйцк Вятян 

мцщарибяси илляриндян сонра эениш 

вцсят алмышдыр. Belə ki, Жянуб-

Шярги Ширван, Муьан, Салйан, Мил 

дцзляриндя интенсив мелиорасийа 

ишляри щяйата кечирилмишдир. Аз 

бир мцддят  ярзиндя республика 

яразисиндя тикинтиси баша чатдыры-

лан Муьан-Салйан, Баш Ширван вя 

Мил-Гарабаь коллекторлары йу-

йулмуш торпаглардан ахыдылан 

дузлarın Хязяр дянизиня нягл едилмя-

сини тямин етmiş, грунт суйу сявиййя-

синин арзу едилян сявиййяйя дцшмя-

синя зямин йараtmışdır. Тякжя 

узунлуьу 101 км олан Муьан-Салйан 

коллекторунун тикинтисинин баша 

чатдырылмасы (1948-1952-жи илляр) 

нятижясиндя Муьан вя Салйан 

дцзцнцн 190 мин щектар сащясиндя 

торпаг qatından йуйулан дузларын 

Хязяр дянизиня ахыдылмасына шяраит 

йаратмышдыр. Тикинтиси 1956-1964-

жц иллярдя щяйата кечирилян Баш 

Ширван вя Мил-Гарабаь коллектору-

нун истисмара верилмяси Мил-Гарабаь 

вя Ширван дцзляриндя торпаг qatınдан 

йуйулан дузларын Хязяря ахыдылма-

сында, торпагларын тякрар шорлашма-

сынын гаршысынын алынмасында, 

йарарлы торпаг фондунун арты-

рылмасында, дайаныглы мящсулун 

алынмасында щялледижи рол ойна-

мышдыр. Яэяр коллекторларын тикин-

тисинин щяйата кечирилмясинядяк 

торпагларда шорлашманын йцксяк ол-

масы нятижясиндя биткилярин 

мящсулдарлыьы илбяил ашаьы дцшцр-

дцся, коллекторун тикилиб истисмара 

верилмясиндян, коллектор-дренаъ 

шябякясинин йарадылмасындан вя тор-

пагларын artıq дузлардан йуйулмасы 

просесинин щяйата кечирилмясиндян 

сонра биткилярин мящсулдарлыьы 

йцксялмяйя башламышдыр. Беля ки, 

шорлашмайа мяруз галмыш Муьан-

Салйан зонасы торпагларында пам-

быьын мящсулдарлыьы 1933-1939-жу 

иллярдя щяр щектардан 6,6 сентнер, 

1940-1944-жц иллярдя 2,5 сентнер, 

мцвафиг тядбирлярин щяйата кечи-

рилмяси nəticəsində 3,6 сентнеря 

qalдырылды. Kоллектор-дренаъ шябя-

кясинин tikintisindən sonra, 

торпагларын йарарлы щала салынмасы 

тядбирляринин щяйата кечирилмяси 

nəticəsində məhsuldarlıq 15-20 сентнеря 

чатдырылмышдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, 1946-

1950-жи иллярдя Муьан, Ширван 

дцзцнцн жянуб-шярг щиссясиндя, 

Салйан вя Мил дцзцнün 100 мин щек-

тарларла яразиlərinдя мцвафиг 

kompleks мелиоратив тядбирляр 
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aparılmış, 35 мин щектардан артыг са-

щядя суварма системляри йенидян гу-

рулмuş, 20 мин щектардан артыг 

сащянин artıq дузлардан 

тямизлянилмяси ишляри щяйата 

кечирилмишдир.  

Баш Ширван коллекторунун 

тикилиб истисмара верилмяси 

dövrünədək бюлэяnin  якин сащялярин-

дя шорлашма, шоракятлəşmə baş ver-

məsi иля ялагядар олараг памбыьын 

мящсулдарлыьы илbəil азалараг, илкин 

мящсулдарлыгдан 3 дяфя аз олмушдур. 

Бунунла ялагядар олараг республика 

щюкумяти Баш Ширван коллекторуnun 

тикинтисини сцрятляндирмяк 

məqsədilə лазым олан əlavə тядбирляри 

щяйата кечирмəklə, узунлуьу 216 км 

олан коллекторун тикинтисиni 1965-жi 

илдя баша чатдырmışdır. Sонракы 

иллярдя дя бу силсилядян olan ишляр 

davam etdiрилмишдир. Belə ki, 1967-жи 

илin 1 йанвар тарихинядяк Кцр-Араз 

дцзцндя ачыг вя юртцлц коллектор-

дренаъ шябякясинин цмуми узунлуьу 

5451 км-я чатдырылмышдыр.  

1970-1985-ci illərdə Azərbaycanın 

meliorasiya və su təsərrüfatında, həmçinin 

xalq təsərrüfatının bütün sahələrində in-

tensiv inkişaf mərhələsi başlanılmışdır. 

Bu illərdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdi-

rilməsi haqqında bir sıra qərarlar qəbul 

olunmuş və irimiqyaslı işlərə başlanılmış-

dır. Araz çayı üzərində su anbarı suelekt-

rik stansiyası ilə birlikdə, Sərsəng, Yuxarı 

Xanbulançay, Arpaçay, Sirab, Ağstafa-

çay, Aşağı Köndələnçay, Zaqolovçay və 

s. su anbarları, Mil-Muğan hidroqovşağı, 

Baş Mil kanalı, Yuxarı Mil və Yeni 

Xanqızı kanalları, üçpilləli Qaraçuq, iki-

pilləli Arpaçay və Yazıdüzü nasos stansi-

yaları, Naxçıvan və Abşeron suvarma 

sistemləri, Caqar-Cibir magistral kanalı, 

Dağlıq Qarabağda suvarma sistemlərinin 

yenidənqurulması, Tovuz üçpilləli nasos 

stansiyası, Baş Şirvan kollektorunun yeni-

dənqurulması, Lənkəran və Astara rayon-

larında suvarma sistemləri və digər ob-

yektlər tikilib istifadəyə verilmişdir.  

Həyata keçirilmiş meliorativ tədbirlər 

nəticəsində 200 min ha yaxın yeni suvarı-

lan torpaqlar kənd təsərrüfatı istifadəsinə 

cəlb edilmiş, 400 min ha suvarılan torpaq-

ların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, 

825 min ha sahədə suvarma sistemləri ye-

nidən qurulmuş, 460 min ha sahədə ha-

marlama və 150 min ha-da əsaslı yuma iş-

ləri aparılmışdır. Təkcə 1971-1975-ci il-

lərdə 50 min ha sahədə örtülü drenaj siste-

mi inşa edilmiş, dəmir-beton novlardan 

ibarət 500 km-ə yaxın kanallar, 3000   

km-ə yaxın boru kəməri çəkilmişdir. 
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Sərsəng su anbarının istismara verilməsi  
(1976-cı il) 

 

Bu illərdə Azərbaycanın 40 rayonunda 

yaşayış qəsəbələri, sosial, mədəni-məişət 

obyektləri tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Sahənin elmi, layihə-axtarış bazaları möh-

kəmləndirilmişdir. Bu dövrdə Kür və 

Araz çayları boyunça 1145 km uzunlu-

ğunda mübarizə bəndləri, dağ və dağətəyi 

çayların yuxarı və orta hissələrində 22 km 

daş-beton bəndlər və 23 km beton divarlar 

tikilmişdir. 20 mln.m3 həcmində məcra 

təmizləmə işləri aparılmışdır.  

 
 

Yuxarı Xanbulançay su anbarının istismara 
verilməsi  (1976-cı il) 

 
Geniş miqyaslı meliorasiya və su tə-

sərrüfatı işləri nəticəsində bu dövrdə kənd 

təsərrüfatında məhsul istehsalı 1,4-3,1 

dəfə, məhsuldarlıq 1,7-2,6 dəfə artmışdır.  

Həyata keçirilmiş kompleks meliorativ 

тядбирляр нятижясиндя коллектор-

дренаъ шябякяси altında olan 

яразилярдя памбыьын мящсулдарлы-

ьынын артырылмасы цчцн зямин 

йаранмышдыр.  

 
 

Bəşəriçay sugötürücü qurğusu (1976-cı il) 
 

Коллектор-дренаъ шябякяляринин 

фяалиййят эюстярдийи яразилярдя 

апарылан тядгигат ишляри ясасында 

мцяййян едилмишдир ки, Ширван дц-

зцндя памбыьын мящсулдарлыьыны 

29-30 сентнеря гядяр чатдырмаг  мцм-

кцндцр.  

1985-1993-cü illər meliorasiya və su 

təsərrüfatının tənəzzül dövrü və sahənin 

böhranlı vəziyyəti ilə xarakterizə olunur. 

Bu illərdə baş verən hadisələr SSRİ-nin 

dağılması, onun tərkibinə daxil olan res-

publikalarının müstəqilliklərinin elan edil-

məsi ilə nəticələndi.  
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Füzuli rayonunda su anbarının istismara 
verilməsi (1982-ci il) 

 

 
 

Aşağı Köndələnçay su anbarının istismara 
verilməsi (1982-ci il) 

 

Bu və digər səbəblərdən sahəyə olan 

laqeyd münasibət, iqtisadiyyatın digər sa-

hələri ilə bərabər, meliorasiya və su təsər-

rüfatına ayrılan vəsaitin kəskin şəkildə 

azalması uzun illər ərzində toplanılmış 

meliorasiya-irriqasiya potensialının və 

əsas fondların dağılma, məhv olma təhlü-

kəsini yaratmışdır. O cümlədən vəsait ça-

tışmazlığı 150-dən artıq meliorasiya-irri-

qasiya obyektlərinin tikintisinin yarımçıq 

qalmasına gətirib çıxartmışdır.Vayxır, Vi-

ləşçay, Əyriçay, Tovuzçay su anbar-

larının, Baş Mil kanalının, Şəmkir maşın 

kanalının, Baş Mil-Muğan kollektorunun, 

Yuxarı Qarabağ kanalının maşın qolunun 

və digər qurğuların tikintisi dayandırıl-

mışdır. Son dərəcədə  vacib olan Bəhram-

təpə hidroqovşağında, Samur-Abşeron, 

Yuxarı Şirvan magistral kanallarında ye-

nidənqurma işlərinə, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Arazçay və Cəyriçay su 

anbarlarının tikintisinə başlamaq mümkün 

olmamışdır. Bərdə, Şəmkir, Tərtər rayon-

larının ərazilərində qrunt sularının səviy-

yəsinin aşağı salınması, Kürdəmir, Sabir-

abad, Ucar və digər rayonlarda torpaqların 

meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, 

daşqın yaradan dağ çaylarında sahilmüha-

fizə və sahilbərkitmə işləri, qış otlaqla-

rının su təminatı və s. obyektlərin inşası 

dayandırılmışdır. Mövcud suvarma sis-

temlərinin, hidrotexniki qurğuların, kol-

lektor-drenaj şəbəkəsinin istismarında 

ciddi çətinliklər yaranmış, sahənin maddi-

texniki bazası zəifləmişdi.  

1986-cı ildən başlayan yenidənqurma 

siyasəti, Ermənistanın Azərbaycan torpaq-

larını işğal etməsi, daxili çəkişmələr, və-

sait çatışmamazlığı sahəni tam iflasa 

uğratmışdır. Artıq mövcud irriqasiya-me-

liorasiya sistemləri, hidrotexniki qurğu-

ların məhv olması prosesi başlamış, suva-

rılan torpaqların 40%-dən çoxu şorlaşma-

ya məruz qalmış, kənd təsərrüfatı dövriy-

yəsindən çıxmışdır. Təsərrüfatdaxili irri-

qasiya sistemləri və kollektor-drenaj şəbə-

kələrinin əksəriyyəti dağılmışdır.  

Sahənin yeni inkişaf və islahatlar 

dövrü. Азярбайжан гядим суварма 
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якинчилийи дийарыдыр. Юлкя 

яразисинин 2735363 щектары çoxillik 

əkinlər (баьлар, цзцмлцкляр, тинэлик-

ляр, чай плантасийасы), отлаглар вя 

бичянякляр алтында олан 

торпаглардыр.   

Суварылан торпаглар юлкянин кянд 

тясяррцфатына йарарлы торпаг 

сащяляринин цчдя бирини (69490,6 

щектар işğal altında qalan suvarılan 

sahələr nəzərə alınmadan) тяшкил ется 

дя, юлкядя истещсал олунан кянд 

тясяррцфаты мящсулларынын 90 %-я 

гядяри бу торпаглардан эютцрцлцр.  

Суварылан торпагларын тяхминян 

цчдя бириндян чоху (516 мин щектары) 

механики цсулла, о жцмлядян 290 мин 

щектары електрик, 53 мин щектарı 

yanacaqla işləyən насос стансийалары 

иля, 173 мин щектары ися субартезиан 

гуйулары васитясиля суварылыр.  

Республикада щяйата кечирилян 

ислащатлар нятижясиндя 

«Мелиорасийа вя ирригасийа щаггын-

да», «Щидротехники гурьуларын тящ-

лцкясизлийи щаггында» ганунлар, 

«Азярбайжан Республикасынын Су 

Мяжялляси» вя диэяр норматив-

щцгуги сянядляр ишляниб 

щазырланмышдыр. Юлкядя 1997-жи 

ил йанварын 1-дян мярщяля-мярщяля 

судан пуллу истифадяйя кечилмясиня, 

кюнцллцлцк принсипи ясасында 

торпаг мцлкиййятчиляри вя су 

истифадячиляри тяряфиндян Судан 

Истифадяедянляр Бирликляринин 

йарадылмасына башланылды. Бu эцня-

дяк 479 Судан Истифадяедянляр Бир-

ликляри (СИБ) йарадылмышдыр. 

Аграр ислащатлар нятижясиндя ляьв 

едилмиш кечмиш колхоз вя совхозла-

рын балансында олмуш вя 

сащибсизлик, бахымсызлыг цзцндян 

истисмара йарарсыз вязиййятя дцш-

мцш дахили тясяррцфат шябякяляри 

Азярбайжан Республикасы Назирляр 

Кабинетинин мцвафиг гярарына 

ясасян, Мелиорасийа вя Су Тя-

сяррцфаты Açıq Сящмдар Жя-

миййятинин балансына эютцрцлмцш 

вя онларын тямир-бярпасына баш-

ланылмышдыр. Юлкя игтисадиййаты 

цчцн даща важиб олан, тикинтиси 

йарымчыг галмыш бир сыра обйектля-

рин, о жцмлядян Баш Мил-Муьан кол-

лекторунун тикинтиси, Самур-

Абшерон суварма системинин 

йенидянгурулмасы вя Нахчыван 

Мухтар Республикасында Вайхыр су 

анбарынын тикинтиси биринжи 

нювбядя малиййяляшдирилмiş və 

istismara verilmişdir.  

Баш Мил-Муьан коллекторунун 59 

км-лик биринcи щиссясинин (гол коллектор-

лары иля бирликдя 90 км) тикинтиси 1994-cц 

илдя тамамланмыш, Ислам Инкишаф Банкы-
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нын кредити иля 52,7 км узунлуьунда 

икинcи щиссясинин тикинтиси 1998-2000-cи 

иллярдя, Дцнйа Банкынын кредити иля 3-cц 

вя сонунcу 31 км-лик щиссясинин гурьу-

ларла тикинтиси 2002-2006-cы иллярдя щяйата 

кечирилмишдир. Хариcи инвестисийалар вя 

дювлят neft fondunun бцдcясиндян ай-

рылмыш вясаит щесабына  Самур-Абшерон 

суварма системинин йенидянгурулмасы 

лайищяси тяркибиндя узунлуьу 67,2 км 

олан Ханархы каналынын тикинтиси 2001-

2006-cы иллярдя, Самур чайы цзяриндя баш 

суgютцрцжц гурьунун, Самур-Абшерон 

каналынын Вялвялячай чайына гядяр олан 

50 км-лик щиссясинин вя 188 км узунлу-

ьунда тясяррцфатларарасы каналларын йе-

нидянгурулмасы 2001-2007-cи иллярдя, 

Нахчыван Мухтар Республикасында 

Вайхыр су анбарынын тикинтиси ися 2002-

2006-cы иллярдя йериня йетирилмишдир.  

 
 

Нахчыван МР, Вайхыр су анбарı (1997-ci il) 
 

Мцстягиллийимизин 23 или ярзиндя са-

щяйя ясаслы капитал гойулушу 135 дяфяйя 

йахын артмышдыр ки, бунун да нятиcя-

синдя мювcуд мелиорасийа вя ирригасийа 

обйектляринин истисмары хейли йахшылашdı-

rılмыш, сащянин мадди-техники базасы 

эцcляндирилмиш, эениш мигйасда бярпа, 

йенидянгурма вя тикинти ишляри йериня 

йетирилмишдир.  

Дювлят бцджясиндян ясаслы вясаит 

гойулушу щесабына Шямкир 

районунда Шямкирчай, Товуз 

районунда Товузчай су анбарларынын 

тикинтиси, Щажыгабул районунда 

Пирсаат, Шамахы районунда Зогала-

вачай су анбарларында ясаслы тямир, 

Щажыгабул районунун Муьан, Падар 

гясябяляриндя вя Гарасу кяндиндя тор-

паг сащяляринин суварылмасыны тя-

мин етмяк мягсяди иля Щажыгабул ма-

эистрал каналынын, Йухары Мил 

каналынын, Нефтчала маэистрал кана-

лынын насос стансийасы иля бирликдя 

вя с. oбйектлярин тикинтиси давам ет-

дирилмишдир. Бярдя, Тяртяр, Аьдам, 

Аьстафа, Шямкир, Билясувар, Саатлы 

вя диэяр районларда торпагларын 

шорлашмасынын гаршысынын алын-

масы цчцн 10000 щектар сащядя грунт 

суларынын сявиййясинин ашаьы 

салынмасы тядбирляри щяйата 

кечирилмишдир. 

Республиканын 8641 мин ща ярази-

синин 4734,567 min щектары (55,04 %) 

кянд тясяррцфатына йарарлы 

сащялярдян ибарятдир. Бунун 1724,758 

мин щектары якин вя 40,877 min hektarı 

динжя гойулмуш сащялярдир. 

Чохиллик якмяляр алтында бежярилян 
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торпаг сащяляри 167,478  щektar 

олмагла kənd təsərrüfatına йарарлы тор-

паг ещтийатларынын 3,4 %-ня бяра-

бярдир. Бичяняк altındakı торпагларын 

сащяси 108,814 мин щектара чатыр. 

Кянд тясяррцфатынa yararlı torpaq 

sahəsinin ясас кцтлясини тяшкил едян 

юрцш вя отлаг торпагларынын сащяси 

2492,649 min  щektar олмагла, kənd tə-

sərrüfatına йарарлы торпаг ещтийат-

ларынын 54,1%-ни ящатя едир. Била-

васитя кянд тясяррцфатына йарарлы 

торпаг сащяlərinin 261,989 мин щектаrı 

(4,7 %) həyətyanı sahələrin payına düşür.  

Республика яразисинин хейли 

щиссяси, йяни 3805 мин щектардан 

(44,0 %) бир гядяр артыг щиссяси кянд 

тясяррцфатында истифадя едилмяйян 

торпаглардыр. Бунлардан 1040,284 мин 

щektarı вя йа 12,0 %-и мешя altı 

торпагларын пайына дцшцр. Кянд тя-

сяррцфатында истифадя едилмяйян 

саир торпагларın payına цмуми 

яразинин təqribən 33 %-и вя йа 2849 

мин щектары düşür. Бу торпагларын 

тяркиб щиссясиндя кянд тясяррцфаты-

на аз йарарлы вя шярти йарарсыз сащя-

ляр цстцнлцк тяшкил едир.  

Кянд тясяррцфатына yararlı якилib-

бежяриля bilən торпагларын 1438,807 

min щektarı suvarılan sahələrin payına 

düşür. Цмумиликдя кянд тясяррц-

фатыna yararlı сащяляринин йалныз 

30,1 %-и суварма суйу иля тямин 

олунур. Йарарлы торпагларын 69,1%-и 

(3286 мин ща) ися дямйя шяраитиндя 

истифадя олунур. Сащяжя икинжи 

суварылан торпаг sahələrinə щяйятйаны 

торпаглар аиддир. Щяйятйаны торпаг-

ларын 61 %-и, йяни 140,992 мин 

щектары суварылыр. Галан тясяррцфат 

сащяляриндя суварылан торпагларын 

щяжми чох мящдуддур. Беля ки, 

чохиллик якмяляр altında бежярилян 

сащялярин 71,4 % (116,6 мин ща), 

бичяняк altında olan торпагларын ися 

5,6 %-и (5526 щektar) суварылан тор-

паглардır.  

Беляликля, республиканын торпаг 

юртцйцнцн тяркиби истифадячилик 

бахымындан мцхтялиф олдуьу кими, 

кейфиййятжя дя мцхтялиф агроистещ-

салат групларында жямлянмяси иля 

сяжиййялянир. Щазырда кянд тясяр-

рцфатында истифадя едилян мцнбит 

торпаг сащяляринин цстцнлцк тяшкил 

етмясиня бахмайараг, хейли мигдарda 

илкин тябии мцнбитлийиni итирмиш, 

шорлашмыш, шоракятляшмиш, батаг-

лашмыш, техноэен чирклянмиш вя 

позулмуш, еляжя дя ерозийайа 

уьрамыш торпаглар эениш яразилярдя 

йайылмышдыр. 
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Судан истифадя сащяляри 
 

Цмумиййятля, республикада сувары-

лан торпагларын мелиоратив вязиййятинин 

йахшылашдырылмасы məqsədilə görülən бир 

сыра ишлярля йанашы, 157,1 мин щектар 

коллектор-дренaj шябякяси altında olan 

sahələrdə тəmir-bərpa вя йенидянгурул-

ма, 349,3 мин щектарында тякрар шорлаш-

мыш сащялярин дузлардан ясаслы йуйулма-

сы, 62,8 мин ща сащянин ясаслы щамарлан-

масы вя 94,3 мин ща сащянин су тямина-

тынын артырылмасы, даща доьрусу, цмуми-

ликдя гыса заман кясийиндя бцтцн су-

варылан яразилярин 1 милйон 265 мин 386 

щектарында вя йа 89,0 %-дя эюстярилян 

параметрляр цзря мелиоратив ишлярин apa-

rılmasına ehtiyac duyulur.  

Дювлят Нефт Фондунун вясаити 

щесабына Самур-Абшерон суварма 

системинин йенидянгурулмасы 

комплексиня дахил олан, 2006-жы 

илдян цмуми сутутуму    268 млн. м3 

олан Тахтакюрпц су анбарынын (СЕС-

ля бирликдя) вя узунлуьу 110 км, 

сярфи санийядя 40 м3 олан Тахта-

кюрпц-Жейранбатан каналынын 

тикинтиси щазырда мцвяффягиййятля 

başa çatdırılmışdır. Дцнйа Банкынын 

кредити иля 140 мин щектар суварылан 

сащяляря хидмят едян Араз чайы 

цзяриндяки Бящрaмтяпя 

щидроговшаьынын, щямчинин 9 

районун вя Нахчыван Мухтар Респуб-

ликасынын (Бабяк вя Шярур район-

лары) тяхминян 52 мин щектар 

яразисиндя суварма-пайлайыжы 

системляринин тямир-бярпа ишляри 

2004-2010-жу иллярдя щяйата 

кечирилмиш, 2011-жи илдян ися 

республиканын даща 15 районунда 

85000 щектар яразидя тясяр-

рцфатдахили суварма-дренаъ шябякя-

ляринин тямир-бярпа ишляри 

aparылмышдыр.  

 
 

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının istismara 
verilməsi (2013-cü il) 

 
Асийа Инкишаф Банкынын кредити 

иля 2006-2008-жи иллярдя 

республиканын 11 районунун сел вя 

дашгын тящлцкяли чайларында вя 

Нахчыван Мухтар Республикасынын 

Шярур районунда Араз чайында 34089 

пм узунлуьунда сащилбяркитмя 

ишляри йериня йетирилмишдир. 
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2010-жу илдя баш верян 

дашгынлардан сонракы дюврдя Кцр-

Араз чайларында сел вя дашгынларын 

гаршысынын алынмасы цчцн гыса 

мцддятдя 597 км узунлуьунда yeni 

торпаг-мцщафизя бяндляри çəkилмиш-

дир. Щазырда Араз чайынын суйунун 

бир гисминин бирбаша Хязяр дянизиня 

ахыдылмасы цчцн йени голda тикинти 

ишляри davam etdirilir. 

Дцнйа Банкынын кредити иля 2009-

жу илдян республиканын 8 районунда 

(Шабран, Сийязян, Аьсу, Исмайыллы, 

Масаллы, Жялилабад, Лерик вя 

Йардымлы) лайищя сянядляри 

щазырланылмагла су тяжщизаты вя 

канализасийа системляринин 

тикинтиси вя йенидянгурулмасы 

ишляриня башланылмышдыр. 

Азярбайжан Мелиорасийа вя Су Тясяр-

рцфаты Ачыг Сящмдар Жямиййяти тя-

ряфиндян юлкя ящалисинин тахыл 

мящсулларына олан тялябатыны да-

хили истещсал щесабына тямин етмяк 

məqsədilə республиканын 9 районунун 

(Бейляган, Аьжабяди, Аьдам, Саатлы, 

Салйан, Сабирабад, Гах, Шяки вя 

Щажыгабул) аз мящсулдар 230 мин 

щектардан артыг гыш отлаг вя дювлят 

торпаг фонду torpaqlarında, о жцмлядян 

биринжи нювбядя 67,1 мин щектар 

сащяsinдя  мцяййян едилмиш комплекс 

мелиоратив тядбирлярдян Йухары 

Мил, Щажыгабул маэистрал 

каналларынын тикинтиси давам 

етдирилир, Саатлы, Салйан, Сабирабад 

вя диэяр районларда ися бу мягсядля 

лайищя сянядляри щазырланыlır.  

«2011-2013-жц иллярдя Бакы 

шящяринин вя онун гясябяляринин 

сосиал-игтисади инкишафына даир 

Дювлят Програмы»на ясасян, 2011-жи 

илдяn Сураханы, Сабунчу, Хязяр вя 

Абшерон районларынын 16 гясябя вя 

кяндляриндя якинə yararlı torpaqların вя 

щяйятйаны сащялярин су тяминаты-

нын йахшылашдырылмасы 

тядбирляринин щяйата кечирилмясиня 

башланылмышдыр.  

Цмумиййятля, дювлят бцджясиндян 

ясаслы вясаит гойулушу щесабына 

Азярбайжан Мелиорасийа вя Су 

Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар Жямий-

йяти тяряфиндян сон  20 ил ярзиндя 

якин сащяляринин су тяминатынын 

йахшылашдырылмасы мягсяди иля 

республиканын мцхтялиф 

районларында, ясасян дя мцнагишя 

зонасы иля щямсярщяд яразилярдя 651 

ядяд субартезиан гуйусу газылыб исти-

фадяйя верилмиш, 199567 пм 

узунлуьунда суварма каналлары вя 

731078 пм коллектор-дренаъ шябякяси 

тикилмиш вя ya бярпа едилмиш, 32605 

щектар сащядя торпагларын су тя-

минатынын вя 36696 щектар сащядя 



 120 

мелиоратив вязиййятинин йахшылаш-

дырылмасы тядбирляри щяйата 

кечирилмиш, чайларда сел вя дашгын 

тящлцкясинин гаршысынын алынмасы 

məqsədilə 65236 пм мцщафизя дамбасы 

тикилиб истифадяйя верилмишдир.  

Азярбайжан Республикасынын су 

ещтийатлары олдугжа мящдуддур. 

Йерцстц су ещтийатлары 32,2 млрд.м3 

тяшкил едир вя гураглыг иллярдя 22,6 

млрд.м3-я гядяр азалыр. Йералты 

суларын щяжми 5,2 млрд.м3-дир. 

Юлкядя орта иллик су чатышмазлыьы 

4,5-5 млрд.м3 арасында дяйишир. 

Йерцстц су ещтийатларынын 70 %-и 

юлкя щцдудларындан кянарда 

формалашыр. 

Республикада щяр ил бцтцн су мян-

бяляриндян орта щесабла 10-12 

млрд.м3 су эютцрцлцр ки, онун да 65-

70%-и кянд тясяррцфатынын, 20-25%-и 

сянайенин, галан щиссяси ися 

тясяррцфат вя ичмяли суйа олан 

тялябатын юдянилмяси цчцн истифадя 

олунур.  

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

юлкя игтисадиййатынын, ясасян дя 

кянд тясяррцфатынын инкишафында 

мцщцм рол ойнайыр. Сувармайа 

йарарлы 3,2 милйон щектар сащянин 

тяхминян йarısından bir az, йяни 

1438807 щектары суварылан торпаг-

лардыр. Суварылан торпаглар даими 

мцщяндиси суварма вя коллектор-

дренаъ шябякяляри иля тяжщиз 

едилмишдир ки, бу да щямин ярази-

лярдян йцксяк мящсул эютцрцлмясиня 

ясаслы зямин йаратмышдыр.  

Dövlətimizin bu sahəyə göstərdiyi 

daimi qayğı və lazımi səviyyədə dəstək 

verməsi nəticəsində meliorasiya və su tə-

sərrüfatının dinamik və dayanıqlı inkişafı 

tam təmin edilmişdir. Ulu Öndərimiz 

Heydər Əliyevin göstərişi ilə “1996-2010-

cu illər üzrə meliorasiya və su təsərrüfatı-

nın inkişaf Konsepsiyası və İnvestisiya 

proqramı” hazırlanmış və görüləcək işlər 

müəyyənləşdirilmişdir. 2015-ci ildə Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin göstərişi ilə “Azərbaycan 2020: 

gələcəyə baxış” Konsepsiyası hazırlandı. 

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidentinin fərman və sərəncamları 

ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramlarında 

və tədbirlər planlarında meliorasiya və su 

təsərrüfatı üzrə geniş layihələr nəzərdə 

tutulmuşdur. “2008-2015-ci illərdə Azər-

baycan Respublikasında əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı”nda, “Azərbaycan Res-

publikası regionlarının 2014-2018-ci illər-

də sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı”nda və digər proqram xarakterli 

sənədlərdə nəzərdə tutulan tədbirlərin 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

ASC-nə aid olan bir hissəsi icra edilmiş, 
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digər tədbirlər isə planlı şəkildə həyata 

keçirilir.  

Təkcə onu qeyd etmək kifayyətdir ki, 

qısa müddət ərzində əsrin nəhəng və 

unikal su tikintilərindən olan Taxtakörpü 

su anbarı və onun üzərində ildə 25 me-

qavatt gücündə elektrik stansiyası, Şəmkir 

su anbarı və onun üzərində ildə 560 mln. 

kilovatt elektrik enerjisi istehsal edən 

elektrik stansiyası, 54248 hektar əkin 

sahəsinin su təminatını yaxşılaşdıracaq və 

17147 hektar yeni torpaq sahələrini su-

varma suyu ilə təmin edəcək Şəmkir sağ 

və sol sahil kanalları, Füzuli rayonunda və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər 

birinin gücü 25 meqavatt olan su-elektrik 

stansiyaları su anbarları ilə birlikdə tikilib 

istifadəyə verilmişdir.  

Юлкядя щазырда цмуми сутутуму 

22,5 млрд.м3 олан 170 су анбары, 20 

щидроговшаг, 52,7913 мин км суварма 

каналы, 32,5543 мин км коллектор-дре-

наъ шябякяси, 1040 насос стансийасы, 

8605 субартезиан гуйусу, 133241 мцх-

тялиф щидротехники гурьу, 2117 км-

дян артыг сел вя дашгынлардан 

мцщафизя бяндляри, 21549 мин щektar 

гыш отлаг сащяляринин су тяминатына 

хидмят едян 2930 км узунлуьунда бору 

хятляри вя диэяр мцщцм дювлят ящя-

миййятли су тясяррцфаты системляри 

вя гурьулары истисмар олунур.  

Sahənin təşkili və strukturu. Азяр-

байжанда мелиорасийа вя су тясяррц-

фатына рящбярлик мягсяди иля 1920-

жи илдя Азярбайжан ССР Халг Торпаг 

Комиссарлыьы няздиндя су шюбяси, 

1925-жи илдя ися Азярбайжан ССР 

Али Игтисади Шурасы няздиндя Азяр-

байжан Су Тясяррцфаты Идаряси (Аз-

водхоз) йарадылмышдыр.  

Azərbaycan Su Təsərrüfatı İdarəsi, 

1941-жи илдян Азярбайжан Су 

Тясяррцфаты Халг Комиссарлыьы, 

1946-жы илдян Азярбайжан ССР Су 

Тясяррцфаты Назирлийи, 1966-жы 

илдян ися Азярбайжан ССР Мелиора-

сийа вя Су Тясяррцфаты Назирлийи 

адландырылмышдыr. 

1993-жц илдян онун ады дяйишди-

риляряк  Республика Назирляр 

Кабинети йанында Мелиорасийа вя Су 

Тясяррцфаты Комитяси, 2004-жц 

илдян Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 

йанында Дювлят Мелиорасийа вя Су 

Тясяррцфаты Аэентлийи адланды-

рылмыш, 2006-жы илин февралындан 

ися бцтцн сящмляри дювлятя мяхсус 

олан Азярбайжан Мелиорасийа вя Су 

Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар Жямий-

йятиня (ASC) чеврилмишдир.  

“Meliorasiya və su təsərrüfatı sahə-

sində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri haqqında” Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 2006-cı il 23 

fevral tarixli, 372 saylı Fərmanının   
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3.1-ci bəndinin icrası məqsədi ilə Azər-

baycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

nin 17 iyun 2006-cı il tarixli 149 saylı 

qərarına əsasən Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti ilə razılaşdırılmış 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ni-

zamnaməsi” və “Azərbaycan Meliora-

siya və Su Təsərrüfatı Acıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin strukturu” təsdiq edilmiş-

dir.  

Azərbaycan Meliorasiya və Su Tə-

sərrüfatı ASC-nə Azərbaycan Respubli-

kası Prezidenti tərəfindən təyin edilən 

sədr rəhbərlik edir. Sədrə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfin-

dən 3 müavin təyin edilir. 

Səhmdar Cəmiyyətin aparatı 79 nə-

fərdən ibarətdir. Səhmdar Cəmiyyətə 

Bakı şəhərində və respublikanın rayon-

larında fəaliyyət göstərən 133 idarə və 

təşkilat daxildir. Hal-hazırda meliorasi-

ya və su təsərrüfatı sistemində 22847 

nəfərdən artıq ali, ali-orta və orta təh-

silli işçilər çalışırlar.  

Cəmiyyət öz fəaliyyətini Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına, 

Azərbaycan Respublikasının qanunları-

na, Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin fərman və sərəncamlarına, Azər-

baycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

nin qərar və sərəncamlarına, digər nor-

mativ hüquqi aktlara və özünün nizam-

naməsinə uyğun olaraq həyata keçirir.  

Cəmiyyət hüquqi şəxsdir, müstəqil 

balansa, xəzinə və bank hesablarına 

malikdir.  

Cəmiyyətin ayrıca əmlakı vardır, öz 

öhdəlikləri üçün bu əmlaka cavabdeh-

dir, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-

əmlak hüquqları əldə etmək və həyata 

keçirmək, məhkəmədə iddiaçı və ya ca-

vabdeh olmaq hüququna malikdir. 

Cəmiyyət, üzərində Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət gerbi təsvir 

edilmiş və Cəmiyyətin adı göstərilmiş 

möhürə, müvafiq ştamplara və blank-

lara malikdir.  

Cəmiyyətin əsas məqsədi meliorasi-

ya və su təsərrüfatı sahəsində dövlət 

xidmətləri göstərmək, torpaqların su 

təminatını həyata keçirmək, dövlət mül-

kiyyətində olan meliorasiya və irriqa-

siya sistemlərinin istismarını təşkil et-

mək, bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər 

işləri yerinə yetirməkdən ibarətdir. 

Cəmiyyət aşağıdakı vəzifələri yerinə 

yetirir: 

– öz səlahiyyətləri daxilində su 

istehlakçılarını su ilə təmin etmək;  

– yerüstü su obyektlərinin istifadəsi-

ni, dövlət mülkiyyətində olan meliorasi-

ya və irriqasiya sistemlərinin (Sudan İs-

tifadəedənlər Birliklərinin istifadəsində 

olan sistemlər istisna olmaqla) istisma-

rını, mühafizəsini və suvarılan torpaqla-
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rın meliorativ vəziyyəti üzərində nəza-

rəti həyata keçirmək; 

– su obyektlərindən götürülən suları 

müəyyən olunmuş qaydada bölüşdür-

mək və onlardan istifadəyə nəzarət 

edilməsini təmin etmək;  

– torpaqların meliorativ vəziyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə dövlət meli-

orasiya xidmətini inkişaf etdirmək; 

– meliorasiya və su təsərrüfatı sahə-

sində regional proqramların həyata ke-

çirilməsini təmin etmək;  

– meliorasiya və su təsərrüfatı sahə-

sinin sosial-iqtisadi inkişafının əsas isti-

qamətlərini müəyyənləşdirmək və bu 

istiqamətlərə dair proqnoz və layihələ-

rin, standart, norma və qaydaların ha-

zırlanmasında iştirak etmək; 

– meliorasiya və su təsərrüfatının is-

tehsal bazasını gücləndirmək, ondan sə-

mərəli və məqsədyönlü istifadə olunma-

sını təmin etmək və tabeliyində olan təş-

kilatları maddi-texniki ehtiyatlarla təc-

hiz etmək; 

– dövlət büdcəsindən, xidmətlər və 

digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər 

hesabına görülən əsaslı tikintinin sifa-

rişçisi, podratçısı, istismar tədbirlərinin 

icraçısı kimi çıxış etmək;  

– Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin 

fəaliyyətinə nəzarəti qanunvericiliyə uy-

ğun olaraq öz səlahiyyətləri daxilində 

həyata keçirmək; 

– su təchizatına yönəldilən xərclərin 

qismən ödənilməsini təmin etmək məq-

sədi ilə mövcud qanunvericiliyə uyğun 

olaraq, sudan pullu istifadəni təmin 

etmək; 

– yerüstü su obyektlərinin istifadəsi, 

mühafizəsi və suların zərərli təsirinin 

qarşısının alınması üzrə təklifləri və 

yerüstü su obyektlərinin monitorinq 

məlumatlarını aidiyyəti dövlət orqan-

larına təqdim etmək;  

– səlahiyyətləri daxilində müvafiq 

beynəlxalq öhdəliklərin həyata keçiril-

məsini təmin etmək; 

– dövlət mülkiyyətində olan su ob-

yektləri üzrə xüsusi suburaxma, çaylar-

dan sel və daşqın sularının axıdılma və 

su anbarının doldurulub-boşaldılma re-

jimlərini müəyyən etmək və həyata ke-

çirmək; 

– dövlət mülkiyyətində olan meliora-

siya və su təsərrüfatı obyektlərinin istis-

marı zamanı, eləcə də yeni tikiləcək belə 

obyektlərin layihələrində təbiəti mü-

hafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsini 

təmin etmək;  

– su obyektlərinin su mühafizə zona-

larını və sahil mühafizə zolaqlarının öl-

çülərini, sərhədlərini və istifadəsini mü-

vafiq dövlət orqanları ilə razılaşdırmaq-

la müəyyən etmək və təsdiq olunması 

üçün Azərbaycan Respublikasının Na-

zirlər Kabinetinə təqdim etmək; 
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– meliorasiya və su təsərrüfatı ob-

yektləri boyunca qoruyucu meşə zolaq-

larının salınmasını, onların saxlanılma-

sını və qorunmasını təmin etmək;  

– müasir elm, texnika və mütərəqqi 

texnologiyalar əsasında sahənin elmi və 

sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək; 

– hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən 

sudan istifadə qaydalarına və normala-

rına əməl olunmasına səlahiyyətləri da-

xilində nəzarət etmək, bu normaları və 

qaydaları pozanlara qarşı qanunverici-

liklə nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlər 

görmək; 

– qanunvericiliyə uyğun olaraq səla-

hiyyətlərinə aid məsələlərə dair tariflə-

rin formalaşdırılmasında iştirak edir, 

bu sahədə dövlət tərəfindən tənzimlə-

nən su tarifləri barədə təkliflər verir və 

bununla bağlı səlahiyyətləri daxilində 

zəruri tədbirlər görür;  

– dövlət büdcəsi, kreditlər, qrantlar, 

texniki yardımlar, xidmətlər və digər 

mənbələr hesabına Cəmiyyətin sərənca-

mına daxil olan vəsaitlərdən təyinatı 

üzrə istifadə edilməsini, müvafiq investi-

siya layihələri üzrə müsabiqə sənədlə-

rinin tərtibini, malların (işlərin və xid-

mətlərin) satın alınması üçün qanunve-

riciliyə uyğun olaraq müsabiqələrin ke-

çirilməsini təşkil edir; 

– meliorasiya və su təsərrüfatı sahə-

sində dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, 

torpaqların su təminatının həyata keçi-

rilməsi, dövlət mülkiyyətində olan me-

liorasiya və irriqasiya sistemlərinin istis-

marı ilə bağlı büdcə vəsaitinə tələbatı 

müəyyənləşdirir və aidiyyatı üzrə təq-

dim edilməsini təşkil edir; 

– səlahiyyətləri daxilində Azərbay-

can Respublikasını beynəlxalq su təşki-

latlarında təmsil edir və su məsələlərinə 

dair keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə iş-

tirak edir, beynəlxalq təşkilatlarla 

əməkdaşlıq edir, meliorasiya və su tə-

sərrüfatı sahəsində xarici dövlətlər və 

təşkilatlarla iqtisadi, istehsalat və elmi-

texniki əlaqələr yaradır;  

– səlahiyyətləri daxilində su obyekt-

lərindən balıqçılıq üçün istifadəni razı-

laşdırır, su tutarlarını və ya onların 

müəyyən hissələrini idman və həvəskar 

balıq ovu üçün ayırır; 

– sərhədboyu sularda meliorasiya və 

irriqasiya sistemləri və qurğularının ya-

radılması və onlardan istifadə edilməsi 

sahəsində beynəlxalq müqavilələrin ha-

zırlanmasında iştirak edir;  

– yerli və xarici hüquqi şəxslərlə qa-

nunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

müştərək (birgə) müəssisə yaradır; 

– səlahiyyətləri daxilində meliorasi-

ya və irriqasiya sistemlərinin yaxşılaşdı-

rılması və inkişafı üzrə layihələrin həya-

ta keçirilməsinə texniki və maliyyə yar-

dımının cəlb edilməsi üçün  beynəlxalq 
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təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.  

Cəmiyyət Nizamnamə ilə nəzərdə 

tutulan vəzifə və funksiyalarını bilavasi-

tə tabeliyində olan idarə, müəssisə və 

təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycan Res-

publikasının müvafiq icra hakimiyyəti 

və yerli özünüidarəetmə orqanı, ictimai 

təşkilatlar və digər hüquqi şəxslər ilə 

əlaqəli şəkildə həyata keçirir. 

Cəmiyyətin gəlirləri dövlət büdcəsin-

dən, büdcədənkənar vəsaitdən, kredit-

lərdən, qrantlardan, xidmət və istehsal-

dan daxil olan, qanunvericiliklə qa-

dağan olunmayan fəaliyyət növlərindən 

əldə edilən vəsaitlərdən ibarətdir. 

Cəmiyyət qarşısına qoyulan funksi-

ya və vəzifələrini tabeliyində olan idarə, 

müəssisə və təşkilatlar vasitəsi ilə həyata 

keçirir.  

Cəmiyyətin tabeliyində olan idarə, 

müəssisə və təşkilatlar müvafiq qanun-

vericiliyə uyğun olaraq yaradıla, yeni-

dən təşkil edilə və ləğv oluna bilər. 

Cəmiyyətin tabeliyində olan idarə, 

müəssisə və təşkilatlar onun nizamna-

məsinə əməl etməli, öz fəaliyyətləri ba-

rədə Cəmiyyətə hesabat verməli, Cə-

miyyət tərəfindən keçirilən tədbirlərdə 

və Cəmiyyət qarşısında duran vəzifələ-

rin həllində iştirak etməli və qanunveri-

ciliyə uyğun olaraq digər vəzifələri ye-

rinə yetirməlidirlər. 

Meliorasiya və su təsərrüfatı sahə-

sində aparılan elmi-tədqiqatların istiqa-

mətləri üzrə təkliflərə baxmaq, müasir 

elmi nailiyyətlərin istehsalatda tətbiqi 

üzrə tövsiyələr hazırlamaq, dövlət əhə-

miyyətli tikinti və yenidənqurma ob-

yektlərinin layihələrinə baxmaq məqsə-

di ilə sədrin rəhbərliyi altında respubli-

kanın yüksək ixtisaslı alim və mütəxəs-

sislərini də cəlb etməklə elmi-texniki 

Şura yaradılır. 

Cəmiyyətin struktur vahidləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

Sıra  
№ 

Struktur 
 vahidlərinin adı 

 Sıra  
№ 

Struktur  
vahidlərinin adı 

1. Cəmiyyətin aparatı  istismarı idarəsi 
1.1. Rəhbərlik 1.6. Mexaniki suvarma idarələri 
1.2. Elmi-tədqiqat və layihə institutları Ağdam mexaniki suvarma idarəsi 

 

Azərbaycan Hidrotexnika və 
Meliorasiya Elm-  
İstehsalat Birliyi: 

Mollakənd mexaniki suvarma idarəsi 

Pirəzə mexaniki suvarma idarəsi 

– Muğan Meliorativ Təcrübə Stansiyası Sabirabad mexaniki suvarma idarəsi 
– Şirvan Meliorativ Təcrübə Stansiyası 1.7. Subartezian quyularının istismarı  

idarələri – Abşeron Suvarmanın 
Mexanikləşdirilməsi 
   Təcrübə Stansiyası 

Ağcabədi subartezian quyularının 
istismarı  
idarəsi Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su 

Problemləriİnstitutu Beyləqan subartezian quyularının 
istismarı idarəsi Su təsərrüfatı obyektlərinin 

layihələndirilməsiüzrə Azərbaycan 
Dövlət İnstitutu“Azdövsutəslayihə” 

Bərdə subartezian quyularının istismarı  
idarəsi 
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Hidrogeoloji Meliorativ Xidmət İdarəsi Goranboy subartezian quyularının 
istismarı  
idarəsi 

1.3. Suvarma sistemləri idarələri 

Abşeron suvarma sistemləri idarəsi Şəmkir subartezian quyularının istismarı  
idarəsi Ağdaş suvarma sistemləri idarəsi 

Ağcabədi suvarma sistemləri idarəsi Şəki subartezian quyularının istismarı  
idarəsi Ağstafa suvarma sistemləri idarəsi 

Ağsu suvarma sistemləri idarəsi Tərtər subartezian quyularının istismarı 
idarəsi Astara suvarma sistemləri idarəsi 

Balakən suvarma sistemləri idarəsi Tovuz subartezian quyularının istismarı  
idarəsi Beyləqan suvarma sistemləri idarəsi 

Bərdə suvarma sistemləri idarəsi 1.8. Qış otlaqların su təminatı sistemləri 
istismarı idarələri Biləsuvar suvarma sistemləri idarəsi 

Cəbrayıl suvarma sistemləri idarəsi Acınohur  qış otlaqların su təminatı 
sistemləri istismarı idarəsi Cəlilabad suvarma sistemləri idarəsi 

Şabran suvarma sistemləri idarəsi Bozdağ qış otlaqların su təminatı 
sistemləri 
istismarı idarəsi Füzuli suvarma sistemləri idarəsi 

Goranboy suvarma sistemləri idarəsi Ceyrançöl qış otlaqların su təminatı 
sistemləri istismarı idarəsi Göyçay suvarma sistemləri idarəsi 

Göygöl suvarma sistemləri idarəsi Qobustan qış otlaqların su təminatı 
sistemləri istismarı idarəsi Hacıqabul suvarma sistemləri idarəsi 

Xaçmaz suvarma sistemləri idarəsi Mərkəzi Muğan qış otlaqların su 
təminatı 
sistemləri istismarı idarəsi Xızı suvarma sistemləri idarəsi 

İmişli suvarma sistemləri idarəsi Pirsaat qış otlaqların su təminatı 
sistemləri 
istismarı idarəsi İsmayıllı suvarma sistemləri idarəsi 

Kəlbəcər suvarma sistemləri idarəsi Şirvan qış otlaqların su təminatı 
sistemləri 
istismarı idarəsi Kürdəmir suvarma sistemləri idarəsi 

Xocavənd suvarma sistemləri idarəsi 1.9. Melioservis idarələri 
Qazax suvarma sistemləri idarəsi Ağdam melioservis idarəsi 
Qax suvarma sistemləri idarəsi Ağcabədi melioservis idarəsi 
Qəbələ suvarma sistemləri idarəsi Beyləqan melioservis idarəsi 
Quba suvarma sistemləri idarəsi Biləsuvar melioservis idarəsi 
Qubadlı suvarma sistemləri idarəsi Bərdə melioservis idarəsi 
Qusar suvarma sistemləri idarəsi  Cəlilabad melioservis idarəsi 
Laçın suvarma sistemləri idarəsi Füzuli melioservis idarəsi 
Neftçala suvarma sistemləri idarəsi Göyçay melioservis idarəsi 
Oğuz suvarma sistemləri idarəsi Xaçmaz melioservis idarəsi 
Saatlı suvarma sistemləri idarəsi İmişli melioservis idarəsi 
Sabirabad suvarma sistemləri idarəsi Kürdəmir melioservis idarəsi 
Salyan suvarma sistemləri idarəsi Qazax melioservis idarəsi 
Samux suvarma sistemləri idarəsi Lənkəran melioservis idarəsi 
Siyəzən suvarma sistemləri idarəsi Masallı melioservis idarəsi 
Şamaxı suvarma sistemləri idarəsi Neftçala melioservis idarəsi 
Şəki suvarma sistemləri idarəsi Saatlı melioservis idarəsi 
Şəmkirçay su anbarı və magistral 
kanalının Sabirabad melioservis idarəsi 

istismarı idarəsi 

 

Salyan melioservis idarəsi 
Tərtər suvarma sistemləri idarəsi Sumqayıt melioservis idarəsi 
Tovuz suvarma sistemləri idarəsi Şəki melioservis idarəsi 
Ucar suvarma sistemləri idarəsi Ucar melioservis idarəsi 
Yevlax suvarma sistemləri idarəsi Yevlax melioservis idarəsi 
Zaqatala suvarma sistemləri idarəsi Zaqatala melioservis idarəsi 
Zəngilan suvarma sistemləri idarəsi Zərdab melioservis idarəsi 
Zərdab suvarma sistemləri idarəsi 1.10. Meliorasiya idarələri 
Sabirabad mexaniki suvarma idarəsi Ağcabədi meliorasiya idarəsi 

1.4. Su anbarları, hidroqovşaqlar və 
magistral 

Sabirabad meliorasiya idarəsi 
Ucar meliorasiya idarəsi 
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kanalların istismarı idarələri 
Viləşçay su anbarı istismarı idarəsi Beyləqan meliorasiya idarəsi 
Əyriçay su anbarı istismarı idarəsi Mil-Muğan meşə meliorasiya idarəsi 
Ağstafaçay hidroqovşağı istismarı 
idarəsi Qarabağ meşə meliorasiya idarəsi 

Bəhramtəpə hidroqovşağı istismarı 
idarəsi 

1.11. 
Tikilməkdə olan meliorasiya və 
irriqasiya obyektlərinin birləşmiş  
müdiriyyəti 

Mil-Muğan hidroqovşağı istismarı 
idarəsi 
Tərtərçay hidroqovşağı istismarı idarəsi 
Yuxarı Xanbulançay hidroqovşağı 
istismarı 
idarəsi 

1.12. Azərbaycanda suvarma-drenaj 
infrastrukturunun bərpası və 
tamamlanması layihəsinin həyata  
keçirilməsi üzrə İşçi qrupu Yuxarı Qarabağ kanalı  istismarı idarəsi 

Yuxarı Şirvan kanalı istismarı idarəsi 
Samur-Abşeron kanalı istismarı idarəsi 1.13. “Samur-Abşeron suvarma sisteminin 

yenidən qurulması” üzrə layihəsinin 
həyata keçirilməsi üzrə İşçi qrupu 

Cənubi Muğan kanalı istismarı idarəsi 
Şəmkirçay su anbarı və magistral 
kanalların 
istismarı idarəsi 1.14. Bəhramtəpə dəmir-beton zavodu 

Kür-Araz çaylarında bəndlərin istismarı 
idarəsi 1.15. Sumqayıt sənaye kombinatı 

1.5. Kollektorların istismarı idarələri 1.16. 
Bakı ixtisaslaşdırılmış elektrik 
avadanlıqlarının təmir-quraşdırma və  
sazlama idarəsi 

Baş Mil-Muğan kollektorunun istismarı 
idarəsi 
Baş Şirvan kollektorunun istismarı 
idarəsi 
Mərkəzi Muğan kollektorunun istismarı 
idarəsi 

1.17. Gəncə ixtisaslaşdırılmış təmir- 
quraşdırma və sazlama idarəsi 

Mil-Qarabağ və Aşağı Şirvan  
kollektorlarının istismarı idarəsi 

1.18. Meliorasiya-irriqasiya obyektlərinin 
qeydiyyatı və suların istifadəsinə,  
mühafizəsinə nəzarət idarəsi Aşağı Muğan meliorativ sistemlərinin 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

meliorasıya və su təsərrüfatı. Naxçıvan 

MR-nın ümumi torpaq fondu 550,3 min 

ha təşkil edir və onun 164,1 min hektarı  

kənd təsərrüfatına yararlı hesab olunur. 

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 120 

min hektarından çoxu örüş və biçənəklər 

altında yerləşir. Mailliyi 0,1 olan 135 min 

hektar ərazi əkin altında istifadə oluna və 

suvarıla bilər. Hal-hazırda 62 min hektar 

sahə irriqasiya cəhətdən hazırlanmış və 

bundan 60,525 min hektarı suvarılır.  

 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının xəritəsi 
 

Muxtar Respublikada dəniz səviyyə-

sindən 600-1200 m yüksəklikdə yerləşən 

Arazboyu düzənliklərdə suvarılan boz, 

boz-qonur çəmən, şoran, 1200-1400 m 

yüksəkliklərdə şabalıdı-qonur, 1400 m-
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dən yüksək olan ərazilərdə dağ-çəmən, 

dağ-çəmən-meşə və digər  tip və növlərə 

mənsub olan torpaqlar  inkişaf tapmışdır.  

Əkin altında istifadə edilən və suvarı-

lan torpaq sahələrinin dinamikası müxtəlif 

illərdə müxtəlif qiymətlər almışdır. 1931-

ci ildə Naxçıvan MR-da suvarılan torpaq-

ların ümumi sahəsi 38,5 min ha olmuş və 

onun 31,4 min ha-ı çay  suları,  1,4 min 

ha-ı  bulaq, 5,7 min ha isə kəhriz suları 

hesabına suvarılmışdır.  

1967-ci ildə suvarılan torpaqların sa-

həsi 13,5 min ha artmış və 52,0 min ha ol-

muşdur. 1970-ci ildə suvarılan torpaqların 

sahəsi azalaraq 51,8 min ha, 1984-cü ildə 

50,9 min ha təşkil etmişdir. 

Statistik məlumatlara görə 1980-1983-

cü illərdə suvaılan torpaq sahələri kəskin 

azalaraq 28,4-29,0 min hektara düşmüş-

dür. 1993-cü ildən başlayaraq əkin sa-

hələri tədricən artmağa başlamış və 2010-

cu ildə ümumi əkilən torpaq sahələri 59,2 

min hektara yüksəlmişdir.  

Məcra və məcradan kənar tikilən su 

anbarlarının təsir zonalarında əsasən 

Arazboyu düzənliklərdə torpaqların bir 

qismi təkrar şorlaşmaya və şorakətləşmə-

yə məruz qalmışdır. Qrunt sularının sə-

viyyəsinin qalxması geniş ərazilərdə mü-

şahidə olunur. Keçən əsrin 60-cı illərində 

qrunt suları yer səthindən 10-40 m dərin-

likdə yerləşdiyi halda, 1980-cı ildən sonra 

qrunt sularının səviyyəsi qalxaraq yer sət-

hinə yaxınlaşmış, onların minerallaşma 

dərəcəsi 2-10 dəfə artmışdır. Görülən me-

liorativ tədbirlər hesabına torpaqların xey-

li hissəsi zərərli duzlardan azad edilsədə, 

şorlaşma və şorakətləşmənin qaşısını tam 

almaq mümkün olmamışdır. Hal-hazırda 

Naxçıvan MR-da suvarılan torpaqların   

13 %-dən çoxu şorlaşmaya məruz qal-

mışdır (cədəl 2.1).  

Muxtar Respublikada yayılmış torpaq-

ların keyfiyyəti çox da yüksək olmayıb 

bonitet balı əsasən 1-80  təşkil edir (cəd-

vəl 2.2). Demək olar ki, torpaqların 

əksəriyyəti III keyfiyyət qrupuna malikdir 

və bu torpaqların bonitet balı 41-60 ara-

sında dəyişir. Əkin altında istifadə edilən 

torpaqların meliorasiya edilməsinə ciddi 

ehtiyac duyulur.  

 
 

Naxçıvan şəhəri “Kərbəlayi Musa kəhrizi” 
 

Arxeloji qazıntılar nəticəsində əldə 

edilmiş məlumatlara əsasən Naxçıvan re-

gionunda hələ b.e.ə. V-IV minilliklərdə 

əkinçilik mədəniyyəti mövcud olmuşdur. 

III-II minilliklərdən başlayaraq əkinçilik 

əhalinin əsas məşğuliyyət sahəsindən biri-

nə çevrilmişdir. Zivar arxının qalıqları 

qeyd edilənləri sübut edir. Başlanğıcını 
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Arpaçaydan götürən “Fərhad” arxı öz qə-

dimliyi və suvardığı əraziyə görə regio-

nun suvarma əkinçiliyi tarixində mühüm 

rol oynamışdır. Suvarma mənbələri çay-

lar, kəhrizlər, bulaqlar, göllər və nohurlar 

olmuşdur.  

Çay sularından istifadə etmək üçüm 

onların qarşısında primitiv dəhnə və bənd-

lər inşa edilmiş və oradan sahələrə arxlar 

çəkilmişdir. Suvarılan sahələrin getdikcə 

genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq təbii göl 

və nohurların suyundan istifadə edilmiş-

dir. Eyni zamanda süni göl və nöhurlar 

düzəldilmiş və onlar  yağış, qar, kəhriz və 

bulaq suları ilə doldurulur və yay ayların-

da suvarmaya və əhalinin su təchizatına 

yönəldilirdi. Lakin suya artan tələbatı 

ödəmək üçün daha təkmil hidrotexniki və 

suvarma sistemlərindən istifadə zərurəti 

ortaya çıxırdı.  

 
 

Duzdağ mədəninin cənub-qərbində və şimal-
şərqində tapılmış qədim kəhriz qalıqları 

 
Naxçıvanda XX əsrin əvvəllərindən 

başlayaraq su təsərrüfatına diqqət daha da 

artırılır. 1924-cü ildə bir neçə süni göl 

istifadəyə verilir və orada 13,5 milyon m3 

su ehtiyatı toplanır. Lakin bu ehtiyat su-

varmada qənaətbəxş hesab olunmurdu.  

1950-1960-cı illərdə daha müasir su 

anbarlarının tikintisinə başlanılır və 1960-

2014-cü illərdə ümumi su həcmi 1818,5 

milyon m3 olan 20-dən artıq su anbarı isti-

fadəyə verilir. Su anbarları  hal-hazırda 62 

min hektar ərazini suvarma suyu ilə təmin 

etmək iqtidarındadır.  

 
Duzdağın şimal-şərq tərəfində yer səthinə çıxan 

şirin sulu bulaq 
 

 
Duzdağ mədəninin cənub-şərq tərəfində çökmə 

müşahidə olunan ərazilər 
 

 
Qədim kəhrizin yarıdolmuş kürəsi 
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Dəniz laqun mənşəli süxurlar arasından keçən 

kanal (Babək, SSK) 
 

Su anbarlarından əlavə əkin sahələrini 

suvarma suyu ilə təmin etmək üçün subar-

tezian quyuları və kəhrizlər vasitəsilə ha-

sil edilən yeraltı sulardan da  istifadə 

olunur (cədəl 2.3).  

Muxtar Respublikada əkin sahələrinə 

suvarma suyunu nəql etmək, paylamaq və 

tarlada istifadə etmək üçün 11 irriqasiya 

sistemi fəaliyyət göstərir.  

Araz su qovşağı irriqasiya sistemi 

15,75 min ha ərazini suvarma suyu ilə tə-

min edir. Araz çayı üzərində məhsuldarlı-

ğı 152,26 min m3/saat olan 39 nasos stan-

siyası quraşdırılmışdır. Həmin nasos stan-

siyaları vasitəsilə irriqasiya sisteminə su 

vurulur və tələbatçıya çatdırılır.  

Arpaçay irriqasiya sistemi 17,00 min 

ha əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin 

edir. Sistemdə ümumi uzunluğu 120 km 

olan ana kanallar çəkilmişdir və onların az 

qismi beton üzlüklə üzlənmişdir. Kanallar 

üzərində quraşdırılmış 13 nasos stansiyası 

ilə saatda 36,145 min m3 su vurulur və 

yüksək yerlərdə yerləşən əkin sahələri su 

ilə təmin edilir. 

Naxçıvançay irriqasiya sistemi  10 

min ha-dan artıq əkin sahəsini suvarma 

suyu ilə təmin edir. Sistem Naxçıvançay 

çayı üzərində inşa edilmiş Uzunoba, 

Sirab, Heydər Əliyev su anbarları,  Ba-

tabat-0, Batabat-1, Batabat-2, Qanlıgöl və  

digər göllər vasitəsilə qidalanır. 

Uzunoba irriqasiya sistemi 1,73 min 

ha torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin 

edir. Sistem məcradan kənar tikilmiş 

Uzunoba su anbarı hesabına fəaliyyət 

göstərir. Onun təsir zonasında torpaqlar 

bataqlaşmaya və təkrar şorlaşmaya məruz 

qalmışdır. 

Sirab iriqasiya sistemi  2,7 min hek-

tara qədər əkin sahəsini suvarma suyu ilə 

təmin edir və məcradan kənar tikilmiş 

Sirab su anbarından götürülən su hesabına 

fəaliyyət göstərir. 

Heydər Əliyev adına irriqasiya sis-

temi eyni adlı su anbarı ilə qidalanır və 

15,83 min hektar əkin sahəsini suvarma 

suyu ilə təmin etmək gücündədir. Bu 

sistem daxilində Cəhri, Məzrə, Dizə və 

Qahab gölləri yerləşir və onlar kəndətrafı 

və həyətyanı əkin sahələrini su ilə təmin 

edir. 

Əlincəçay irriqasiya sistemi  ilə 4976 

ha əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin 

olunur. Sistem Bənənyar və Nehrəm su 

anbarları vasitəsilə qidalanır. Hər iki su 

anbarı məcradan kənar inşa edilmişdir. 

Gilançay irriqasiya sistemi  Aza və 
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Gilan göllərinin suyu ilə qidalanır və 330 

ha əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin 

edir. 

Düylünçay irriqasiya sistemi eyni 

adlı çaydan götürülən arxlarla, Dəstə-1 və 

Dəstə-2 gölləri ilə qidalanır.  Sistem  350 

ha əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin 

edir. 

Vənəndçay irriqasiya sistemi  eyni 

adlı çayın su ilə qidalanır və 805 ha əkin 

sahəsini suvarma suyu ilə təmin edir. 

Ordubadçay irriqasiya sistemi 2000 

hektardan artıq əkin sahəsini suvarma 

suyu ilə təmin etmək qabiliyyətinə ma-

likdir. Sistemdə ümumi uzunluğu 16 km 

olan 21 kanal və arx fəaliyyət göstərir. 

İrriqasiya sistemlərində fəaliyyət gös-

tərən kanalların əksər hissəsi torpaq məc-

ralıdır. Qeyd edilən irriqasiya sistemlərin-

də magistral və təsərrüfatlararası kanal-

ların uzunluğu 1236,1 km, təsərrüfatdaxili 

kanalların uunluğu isə 3442,4 km təşkil 

edir (cədvəl 2.4). 

İrriqasiya sisteminin xidmət etdiyi 

əkin sahələrində qrunt sularının səviyyəsi-

ni tənzimləmək və torpaqların şorlaşması 

ilə mübarizə aparmaq məqsədilə ümumi 

uzunluğu 92,2 km olan drenaj, ümumi 

uzunluğu  102,6 km olan açıq kollektor 

inşa edilmişdir (cədvəl 2.4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cədvəl 2.1 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların şorlaşma və şorakətləşmə dərəcələrinə görə paylanması 

Rayonlar 

Su
va

ıla
n 

to
rp

ar
la

r,
 

 h
a 

Mülkiyyət formaları 
(ha) 

Şorlaşma (ha) 0-1 m-lik torpaq 
qatı üzrə 

Şorakətləşmə (ha) 0-1 m-
lik torpaq qatı üzrə 

D
öv

lə
t 

B
əl

əd
iy

yə
 

X
üs

us
i 

Şo
rl

aş
m

ay
an

 

Z
əi

f  
şo

rl
aş

m
ış

 

O
rt

a 
 

şo
rl

aş
m

ış
 

Şi
dd

ət
li 

şo
rl

aş
m

ış
 

Şo
ra

kə
ts

iz
 

Z
əi

f 

O
rt

a 

Şi
dd

ət
li 

Şərur 12489 17 2465 13819 13296 337 688 - 16301 240 - - 
Babək 10503 828 660 13319 13171 600 1200 300 14207 1100 600 - 
Ordubad 2543 49 395 4210 - - - - 4654 - - - 
Culfa 3730 10 318 4920 5058 100 197 - 5248 200 - - 
Şahbuz 2177 13 405 2253 2233 - - - 2671 - - - 
Sədərək 3114 187 345 3148 3570 260 400 - 3680 120 480 - 
Kəngərli 6261 752 1718 6276 - 115 242 113 8496 250 - - 
Naxçıvan 
MR 40959 1856 6664 48464 37328 1412 2727 413 55257 1910 1080 - 

 
Cədvəl 2.2 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların keyfiyyət qrupuna görə paylanması (ha-la) 
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İnzibati 
rayon 
ərazisi 

Bonitet 
şkalası 

Keyfiyyət 
qrupu 

Təbii təsərrüfat yerləri Kənd 
təsərrüfatına 

yararlı 
torpaqların 

cəmi 

əkin 
yeri 

çoxillik 
əkin biçənək örüş 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Şərur 

100-81 I 68 - - 207 275 
80-61 II 5571 - - 2073 7644 
60-41 III 4848 6 94 3465 8313 
40-21 IV 890 - 202 9006 9896 
20-1 V - - - 1020 1020 

Babək 

100-81 I 38 6 - 890 934 
80-61 II 6116 43 - 9931 16090 
60-41 III 5168 12 - 7579 12759 
40-21 IV 572 7 - - 579 
20-1 V - - - - - 

Kəngərli 

100-81 I - - - - - 
80-61 II 967 - - 4342 5309 
60-41 III 3119 19 - 8600 11738 
40-21 IV 1735 - - 2786 4520 
20-1 V - - - 1450 1450 

Ordubad 

100-81 I - - - 159 159 
80-61 II 1062 93 - 381 1536 
60-41 III 1120 10 208 5588 6924 
40-21 IV 305 8 100 7417 7923 
20-1 V - 108 - 875 875 

Culfa 

100-81 I 397 - - - 397 
80-61 II 675 - - 1522 2197 
60-41 III 2875 - 116 7446 10537 
40-21 IV 2726 - 702 1393 17363 
20-1 V - - - 739 739 

Şahbuz 

100-81 I - - 34 - 34 
80-61 II 795 47 750 - 1592 
60-41 III 770 23 2011 15011 17815 
40-21 IV - - 300 8377 8677 
20-1 V - - - - - 

 
 

cədvəl 2.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sədərək 

100-81 I - - - 111 111 
80-61 II 669 19 - 564 1252 
60-41 III 772 - - 1392 2164 
40-21 IV 1014 - - 962 1976 
20-1 V - - - 929 929 

Naxçıvan 
MR üzrə 

100-81 I 503 6 34 1367 1910 
80-61 II 15855 202 750 18813 35620 
60-41 III 18772 168 2429 49081 70250 
40-21 IV 7274 108 1304 42483 50950 
20-1 V - - - 5013 5013 

 
 

Cədvəl 2..3 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeraltı sulardan istifadə 

 

Rayonların 
adı Su ehtiyatının miqdarı Kəhrizlər vasitəsi ilə istifadə 

olunan suyun miqdarı 

Subartezian 
quyular vasitəsi 

ilə istifadə 
olunan su 
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1955 2003 fərq 2003 
gündəlik 

sərf, m3/gün 
il ərzində 
mln. m3 mln. m3 mln. m3 mln. m3 mln. m3 

Kəngərli 206,0 75,19 32,57 14,7 17,89 1,090 
Ordubad 113,8 41,53 17,87 6,87 11,0 0,522 
Babək 90,13 32,88 26,28 7,31 18,97 3,420 
Culfa 51,2 18,80 5,62 2,63 2,99 1,283 
Şərur 409,2 149,50 1,29 0,33 0,96 37,030 
Şahbuz 23,9 8,73 2,21 1,16 1,05 0,583 
Sədərək 86,2 31,46 - - - 11,592 

Cəmi 1014,43 358,0 85,84 33,0 52,84 55,520 
 
 
 

Cədvəl 2.4 
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələri 

 

Magistral kanal 
daxil olmaqla 

təsərrüfatlararası 
kanallar, km 

Təsərraftdaxili 
kanallar, 

km 

Drenaj şəbəkəsinin 
uzunluğu,    km 

Təsərrüfatlar
arası 

kollektorlar, 
km 

T
əs

ər
rü

fa
tla

rd
a

xi
li 

ko
lle

kt
or

 
km

 il
ə 

cəmi 

o cümlədən  

qapalı  açıq 

1236,1 3442,4 92,2 50,5 41,7 39,4 63,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sahənin elmi bazası. Azərbaycan  

Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İsteh-

salat Birliyi (“Az.HvəM” EİB). Melio-

rasiya və su təsərrüfatı sahəsində möv-

cud olan problemlərin öyrənilməsi və 

elmi nailiyyətlərin istehsalata tətbiqi ilə 

məşğul olur. Keçmiş SSRİ Xalq Komis-

sarları Sovetinin 29 may 1944-cü il, 

Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti-

nin 7 avqust 1944-cü il qərarları ilə Za-

qafqaziya Elmi-Tədqiqat Su Təsərrüfatı 

İnstitutunun Bakı  filialı yaradılmış və 

az sonra, yəni 14 iyul 1947-ci ildə SSRİ 

Nazirlər Sovetinin 2516 №-li qərarı ilə 

həmin filial müstəqil Azərbaycan Elmi-

Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya 

İnstitutuna çevrilmişdir. 1997-ci ildən 

“Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidro-

texnika və Meliorasiya İnstitutu” Elm-

İstehsalat Birliyi (AzETHvəMİ EİB), 

adlandırılmışdır. 2006-cı ildən Nazirlər 

Kabinetinin 149 saylı qərarına əsasən 
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Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

Strukturunda Azərbaycan Hidrotexni-

ka və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi 

kimi fəaliyyət göstərir.  

Birliyin tərkibinə, respublikanın 

müxtəlif torpaq və hidrogeoloji şəraıtləri 

ilə fərqlənən bölgələrində yerləşən, Mu-

ğan Meliorasiya Təcrübə Stansiyası 

(MMTS), Şirvan Meliorasiya-Təcrübə 

Stansiyası (SMTS), Abşeron Suvar-

manın Mexanikləşdirilməsi Təcrübə-

Tədqiqat Stansiyası (ASMTTS), Qara-

bağ, Cənubi Muğan, Lənkəran, Qax 

dayaq məntəqələri və 17 elmi-tədqiqat 

laboratoriyası daxildir.  

 
 

Azərbaycan  Hidrotexnika və Meliorasiya 
Elm-İstehsalat Birliyi (“Az.HvəM” EİB) 

 

Respublikada meliorasiya və su tə-

sərrüfatı üzrə yeganə elmi müəssisə və 

meliorasiya elminin avanqardı olan 

Azərbaycan  Hidrotexnika və Meliora-

siya  Elm-İstehsalat Birliyi meliorasıya 

və su təsərrüfatı sahəsində çoxşaxəli təd-

qiqat işləri aparır və bu işlərin miqyasını 

ilbəil daha da genişləndirir. 

Birliyin apardığı elmi-tədqiqat işləri 

əsasən aşağıdakı problemləri əhatə edir: 

– Kür-Araz düzənliyində şorlaşmış 

torpaqların meliorasiyası və onların 

kənd təsərrüfatı istiqamətində mənimsə-

nilməsi; 

– suvarma suyundan səmərəli isti-

fadə olunması metodlarının işlənilməsi; 

– suvarma kanalları və hidrotexniki 

qurğuların layihələndirilməsi və tikintisi 

üzrə səmərəli metodlarının işlənilməsi; 

– hidromeliorativ işlərin mexanikləş-

dirilməsi və avtomatlaşdırılması; 

– respublika ərazisində təşəkkül ta-

pan mürəkkəb mühəndisi-geoloji 

şəraitdə layihələndirilən hidromeliora-

tiv sistem və qurğuların dəyanətliliyinin 

və etibarlılığının artırılması üsullarının 

işlənib hazırlanması; 

– hidromeliorativ sistem və hidro-

texniki qurğuların istismar qaydalarının 

təkmilləşdirilməsi; 

– enerjidaşıyıcılarından daha səmərə-

li və qənaətlə istifadə edilməsi üzrə təd-

birlərin hazırlanması; 

– hidrotexniki qurğuların, irriqasiya 

sistemlərinin, kollektor-drenaj şəbəkələri-

nin yeni konstruksiyalarının hazırlanması 

və onları layihələndirmək üçün hesablama 

metodlarının işlənməsi; 

– meliorasiya və su təsərrüfatı üzrə 

dünyada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin 
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araşdırılması, öyrənilməsi və elmi naliy-

yətlərin tətbiqinə dair metodiki göstərişlə-

ri, təlimat, tösiyə və rəhbərliklərin hazır-

lanması; 

– sel və daşğın təhlükəli çayların zə-

rərli təsirinə qarşı mübarızə tədbirlərin 

hazırlanması və s. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Prob-

lemləri İnstitutu (AzETSPİ). Azərbay-

can Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İns-

titutu Azərbaycan Respublikasının 

Elmlər Akademiyası nəzdində suların 

istifadəsi, mühafizəsi və zərərli təsirinin 

qarşısını almaq üçün kompleks elmi-

texniki tədbirlərin işlənib hazırlanması 

məqsədilə Azərbaycan SSR Nazirlər 

Sovetinin 1960-cı il 21 iyul tarixli, 572 

“a” saylı qərarı ilə yaradılmış və su ehti-

yatları, suyun keyfiyyətinin təmizlən-

məsi, hidravlika, filtrasiya, hidrotexni-

ka laboratoriyalarından ibarət olmuş-

dur. 

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri 
İnstitutu (AzETSPİ) 

 
1975-ci ildən Azərbaycan Meliorasi-

ya və Su Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeçi-

liyinə verilmiş institut hazırda Azərbay-

can   Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibində 

fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı ASC-nin qarşısında duran prob-

lemlərin həllinə müvafiq olaraq, ins-

titutda “Su ehtiyatları və sudan istifa-

də”, “Suyun təmizlənməsi texnologiya-

sı”, “Su təsərrüfatı sistemləri və qur-

ğularının istismarı”, “Su obyektlərinin 

mühafizəsi”, “Fövqəladə hallar və 

suların zərərli təsirinə qarşı mübarizə” 

laboratoriyaları, “Riyazi modelləşdirmə 

və texnoloji prosesləri avtomatik ida-

rəetmə sistemləri” və “İnformasiya və 

patent tədqiqatları” şöbələri, “Axımın 

nizamlanması”, “Hidrogeoloji tədqiqat-

lar”, “Su təsərrüfatının iqtisadiyyatı”, 

“Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistem-

ləri” bölmələri fəaliyyət göstərir. 

Su Təsərrüfatı Obyektlərinin Layihə-

ləndirilməsi üzrə Azərbaycan Dövlət 

İnstitutu (“Azdövsutəslayihə”). Əsası 

1930-cu il yanvarın 15-də qoyulmuş və 

1953-cü il mayın 27-də keçmiş SSRİ 

Nazirlər Soveti tərəfindən qəbul edilmiş 

müvafiq qərara əsasən, Zaqafqaziya Su-

Layihə Pambıqçılıq İdarəsi bazasında, 

keçmiş SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirli-

yinin Baş Su Təsərrüfatı İdarəsi tabeçili-

yində olmaqla, Azərbaycan Su Təsərrü-

fatı Layihə İnstitutu  (“Azsutəslayihə”) 
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yaradılmışdır. SSRİ Nazirlər Sovetinin 

10.04.1954-cü il 673 saylı qərarı ilə 

“Azsutəslayihə” İnstitutu Azərbaycan 

SSR Su Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeçi-

liyinə verilmiş və 1997-ci il iyunun 1-

dən etibarən “Azdövsutəslayihə” Layi-

hə-Axtarış Birliyi adlandırılmışdır. 

2006-cı ildən Nazirlər Kabinetinin 

149 saylı qərarına əsasən Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin Strukturuna Su 

Təsərrüfatı Obyektlərinin Layihələndi-

rilməsi üzrə Azərbaycan Dövlət İnstitutu 

(“Azdövsutəslayihə”) kimi daxil edil-

mişdir. 

“Azərbaycan su təsərrüfatının layi-

hələndirilməsi və axtarışı idarəsi” (“Az-

suisteh”) yaradılana (1933-cü il) qədər 

su təsərrüfatı tikintisinin layihələndiril-

məsinə dair Azərbaycanda daha bir 

təşkilat – Kür-Araz ovalığında su 

ehtiyatlarının istifadə sxeminin tərtibi 

idarəsi (“Zaqsutəs” su sxemi idarəsi) 

fəaliyyət göstərirdi. 1932-ci ildə o, su 

təsərrüfatı işləri üzrə Zaqafqaziya döv-

lət ixtisaslaşdırılmış trestinə (“Zaqsu-

isteh”), bir qədər sonra isə su təsərrüfatı 

qurğularının layihə və axtarış işləri Za-

qafqaziya dövlət trestinə (“Zaqsulayi-

hə”) çevrilir. 1936-cı ildə Tiflis şəhə-

rindən Bakı şəhərinə köçürüldü və 

“Azsuisteh” da onun tərkibinə daxil 

edilir. Onun vəzifəsi Zaqafqaziyanın 

hər üç respublikasında su təsərrüfatı 

obyektlərinin layihələndirilməsi idi. 

Ümumiyyətlə, “Azdövsutəslayihə”-

nin fəaliyyəti dövründə hazırlanmış la-

yihə-axtarış işləri əsasında ümumi su 

tutumu 5,5 mlrd.m3 olan 50-yə qədər su 

anbarı, uzunluqları 1000 km-ə qədər 

magistral suvarma kanalları, 10,0 min 

km-dən çox  təsərrüfatlararası suvarma 

kanalları, 55,0 min km-ə qədər təsərrü-

fatdaxili suvarma kanalları, 1500 km-

dən çox magistral kollektor və drenaj 

şəbəkələri, 300,0 km-dən çox magistral 

boru su kəmərləri, 700-dən çox nasos 

stansiyaları, respublikanın bir çox ra-

yonları üzrə yaşayış qəsəbələri və on-

ların mühəndis-kommunikasiya xətləri, 

körpü və tunellər, avtomobil yolları, 

mühəndis su qurğuları tikilib istifadəyə 

verilmişdir. 

 Hidrogeoloji-MeliorativXidmət İda-

rəsi. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Sovetinin 04 mart 1978-ci il tarixli 84 

saylı qərarı əsasında Azərbaycan Res-

publikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

Nazirliyinin 28 mart 1978-ci il tarixli 

207 saylı əmri ilə Hidrogeoloji-meliora-

tiv ekspedisiya təşkilatı yaradılmışdır. 

Sonralar Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

Komitəsinin 16 sentyabr 1993-cü il ta-

rixli 74 saylı əmrinə əsasən bu təşkilatın 

adı yeniləşdirilərək Hidrogeoloji-Melio-

rativ Xidmət İdarəsi adlandırılmışdır.  
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Bu idarənin əsas məqsədi çöl tədqi-

qatları və laboratoriya analizləri əsasın-

da suvarılan torpaqların hidrogeoloji-

meliorativ vəziyyətini və onlarda baş 

verən dəyişikliyi öyrənmək, torpaqların 

şorlaşmasının, şorakətləşməsinin və ba-

taqlaşmasının səbəblərini aydınlaşdır-

maq, onların meliorativ vəziyyətini qiy-

mətləndirmək, torpaqların su təminatı 

haqqında məlumat toplamaq, qrunt su-

larının səviyyəsinin və minerallaşma də-

rəcəsinin dəyişilməsinə nəzarət işini 

həyata keçirmək, suvarma və drenaj 

sularının kimyəvi tərkibində baş verən 

dəyişiklikləri müəyyənləşdirmək, suva-

rılan və meliorasiya olunan torpaqlarda 

aparılan monitorinqlər əsasında onların 

uçotunu aparmaq və bütün bunların 

əsasında torpaqların yaxşılaşdırılması 

ilə bağlı elmi-praktiki tövsiyələri hazır-

lamaqdan ibarətdir. 

 
Hidrogeoloji-Meliorativ Xidmət İdarəsi 

 

Meliorasiya və su təsərrüfatı sistem-

lərinin istismar idarələri – meliorasiya və 

su təsərrüfatı sistemlərinin elmi əsaslandı-

rılmış istismarının təmin olunması üçün 

fəaliyyət göstərən dövlət təşkilatlarıdır. 

İdarəetmə orqanlarının strukturu sistemin 

qarşısında duran məqsədlərə nail olun-

ması üçün tələb olunan bütün funksiyala-

rının yerinə yetirilməsini təmin etməlidir 

və rayonun təbii-təsərrüfat şəraitlərindən, 

həmçinin respublikanın inzibati-ərazi böl-

güsündən asılıdır. Respublika səviyyəsin-

də meliorasiya və su təsərrüfatı sistemləri-

nin istismarı Azərbaycan Meliorasiya və 

Su Təsərrüfatı ASC-nə həvalə edilib.   

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Sistem-

lərinin İstismar İdarələrinin daxili struktu-

ru əsasən onların yerinə yetirdiyi funksi-

yalardan asılıdır. Bu funksiyalara müvafiq 

olaraq onlar aşağıdakı funksional şöbələrə 

ayrıla bilər: sudan istifadə, suvarmanın 

operativ idarə olunması, hidrometriyanın 

istismarı, təmir-tikinti, mexanikləşdirmə, 

avtomatlaşdırma və telemexanika, melio-

rativ xidmət, dispetçer xidməti, istehsalat-

laboratoriya tədqiqatları, layihə-smeta 

qrupu. Funksional şöbələrin sayı və tər-

kibi suvarılan ərazinin ölçüsündən və 

sistemin mürəkkəblik dərəcəsindən ası-

lıdır. Funksional şöbələrdən əlavə – admi-

nistrativ-təsərrüfat, mühasibat, kadrlar və 

mənzil-kommunal şöbələri də mövcud 

olur. İstismar idarələrinin sayı, strukturu 

və ştatları suvarılan torpaqların sahəsin-

dən, mexanizmlərin, elektrik avadanlıqla-

rının, avtomatlaşdırma və telemexanika 
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vasitələrinin, nasos stansiyalarının möv-

cudluğundan asılı olaraq respublikada 

mövcud olan normativlərə görə və ya 

fərdi qaydada müəyyənləşdirilir.  

Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlə-

rinin istismar xidmətinin fəaliyyəti illik və 

perspektiv istehsalat-maliyyə planları əsa-

sında müəyyənləşdirilir. Perspektiv plan-

da sistemin təkmilləşdirilməsi, suvarma-

nın yeni texnikalarının tətbiqi, işlərin 

kompleks mexanikləşdirilməsi, suvarma 

sisteminin faydalı iş əmsalının (f.i.ə.) yük-

səldilməsi üzrə tədbirlər nəzərdə tutulur. 

İllik istehsalat planlarında isə müvafiq 

göstəricilər üzrə idarəetmə və təsərrüfat 

fəaliyyətləri, həmçinin sistemin maliyyə 

planları nəzərdə tutulur. Müntəzəm olaraq 

operativ və aylıq statistik hesabatlar və 

həmçinin rüblük və illik istehsalat-

maliyyə hesabatları təqdim edilməklə, 

özündən yuxarı təşkilatlar qarşısında hes-

abat verilir. İllik hesabat hər bir təşkilat və 

ya müəssisənin fəaliyyətini qiymətləndi-

rən əsas sənəddir.  

Suvarma sistemlərində suyun bölüş-

dürülməsinin idarə edilməsi – su ehtiyat-

larından və elektrik enerjisindən səmərəli 

istifadə olunması üçün yerinə yetirilən 

təşkilati tədbirlər, texniki vasitələr və 

texnoloji əməliyyatlar kompleksindən iba-

rətdir. Subölüşdürülmə aşağıdakı əməliy-

yatları özündə birləşdirir: mənbədən su-

yun plana uyğun götürülməsi, onun veril-

məsi və tələbatçılar arasında paylaşdırıl-

ması qovşaqlarına (məntəqələrinə) nəql 

edilməsi. Subölüşdürülmənin idarə olun-

ması operativ planlaşdırılma və sudanisti-

fadənin idarə edilməsi ilə, həmçinin elek-

trik enerjisi sərfinin texnologiyası ilə tam 

əlaqələndirilməlidir. Suvarma sistemində 

subölüşdürülmə idarəedilmənin texnoloji 

sxeminə uyğun olaraq «plana görə» və ya 

«tələbata görə» yerinə yetirilir. «Plana gö-

rə» sxemində suyun verilməsi yuxarıdan 

aşağıya (suqəbuledici qurğudan başlaya-

raq), «tələbata görə» sxemində isə – 

sudanistifadənin operativ planı hüdudla-

rında aşağıdan yuxarıya (suqəbulediciyə 

qədər) idarə olunur. Suyun verilməsinin 

idarə edilməsi sxemi sudanistifadənin eh-

timalı xarakteristik prosesləri, su mənbə-

yinin su təminatı və kanalların konstruktiv 

parametrləri əsasında seçilir.  

Qrunt suları rejiminin idarə olunma-

sı – torpağa və ərazilərə suyun zərərli təsi-

rinin azaldılmasına yönəldilmış tədbirlər 

sistemidir. Qrunt sularının rejimi aydın 

ifadə olunan zonallığa malik ərazilərdə  

onların rejiminin idarə olunmasının məq-

səd və metodları təbii-coğrafi zonalar üzrə 

dəyişir. Dağətəyi ərazilərdə saf və az mi-

nerallıqlı qrunt suları olduğu hallarda, 

meliorativ tədbirlərin köməyi ilə yay 

dövrü torpaqların nəmliyinin saxlanılması 

üçün torpaq-qrunt suları əlaqəsinin güc-

ləndirilməsi məqsədəuyğundur.  
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Respublikanın bəzi bölgələrində qrunt 

suları daha çox minerallaşma dərəcəsinə 

və adətən yer səthinə yaxın yerləşmiş 

olur. Buna görə də, onların torpaqla əla-

qəsi çox yüksəkdir. Torpaqların təsərrüfat 

istifadəsində əsas məsələ qrunt suları sə-

viyyəsinin qalxmasına və bununla əlaqə-

dar torpaqların şorlaşmasına yol verilmə-

məsidir. Buna suvarma rejiminə ciddi 

əməl etməklə, suvarma kanallarında və 

sututarlarda sızmaya qarşı örtüklərin və 

lazım olan hallarda isə qrunt suları səviy-

yəsinin 2…3 m dərinlikdə saxlanılmaq 

üçün drenajın tətbiqi ilə nail olunur.  

Meliorasiya və su təsərrüfatı sistem-

ləri və onlar üzərində yerləşmiş hidrotex-

niki qurğuların istismarı – onları təşkil 

edən elementlər, köməkçi qurğular və 

avadanlıqların energetika sistemlərinin, 

rabitə xətlərinin, yolların, meşə əkinlə-

rinin və bütün elementləri ilə birgə is-

tehsalat bazalarının işlək vəziyyətdə sax-

lanmasını təmin edən təşkilati və texnoloji 

tədbirlər kompleksindən ibarətdir. 

Suvarma sistemlərinin istismarının 

əsas məqsədləri aşağıdakılardır: kanalla-

rın, hidrotexniki qurğuların və sistem ele-

mentlərinin işlək vəziyyətdə saxlanılması; 

müəyyənləşdirilmiş limit və suverilmə 

qrafiklərinə müvafiq olaraq su mənbəyin-

dən suyun götürülməsi və tələbatçılar ara-

sında paylaşdırılması; suvarılan torpaqla-

rın meliorativ vəziyyətinə nəzarət; ətraf 

mühitin qorunması; su anbarında suyun 

həcminin nizamlanması; bəndatma dam-

balarının və bəndlərin yuyulmasının qar-

şısının alınması; tullantı sularının həcmi-

nin nizamlanması. Bu məqsədlərə müva-

fiq olaraq istismar xidmətinin funksiyaları 

aşağıdakılardan ibarətdir: suqəbuledici 

hidrotexniki qurğuların, nasos stansiyala-

rının, kanalların, novların, şəbəkə qurğu-

larının, sutullayıcıların və sistemin digər 

elementlərinin texniki vəziyyətinin moni-

torinqi, onların cari və əsaslı təmiri və uti-

lizasiyası; suvarma sistemlərinin və on-

ların üzərindəki qurğuların pasportlaş-

dırılması; su mənbəyindən suyun götürül-

məsi və suyun paylanması məntəqələrinə 

verilməsi qrafiklərinin işlənilməsi; isti-

fadə olunan su ehtiyatlarının dürüst uçotu; 

suvarılan torpaqların şorlaşmasının qarşı-

sının alınması və meliorativ vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin yerinə 

yetirilməsi; ətraf mühitin mühafizəsi üzrə 

kompleks tədbirlərin işlənib hazırlanması 

və yerinə yetirilməsi.  

Hidrotexniki qurğuların istismarı xid-

mətinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

qurğu və avadanlıqların saz, normal (qə-

zasız) işlək vəziyyətinin təmin edilməsi; 

texniki vasitələrin (avadanlıqların) gün-

dəlik operativ idarə edilməsi və sutələbat-

çılara suyun vaxtlı-vaxtında verilməsinin 

təmini; qurğuların vəziyyəti üzərində sis-

tematik vizual müşahidələrin aparılması 
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və onlara qulluq edilməsi; texniki istismar 

qaydaları normativlər, təlimatlara uyğun-

luğuna görə ölçmələrin aparılması; alın-

mış müşahidə və ölçü məlumatlarının 

vaxtlı-vaxtında araşdırılması və təhlili; 

qurğu və avadanlıqların defektlərinin, zə-

dələnmələrinin və ya qəza vəziyyətlərinin 

vaxtında aşkarlanması; qurğu və avadan-

lıqların texniki vəziyyətinin tələb olunan 

vəziyyətə gətirilməsi üzrə tədbirlərin iş-

lənib hazırlanması və yerinə yetirilməsi, 

həmçinin işin etibarlılığının artırılması 

məqsədi ilə onların təkmilləşdirilməsi və 

ya yenidənqurulması; xüsusi müşahidə və 

tədqiqatların aparılmasına ehtiyacın olub-

olmamasının müəyyənləşdirilməsi; təmir-

bərpa işlərinin yerinə yetirilməsi; istismar 

üzrə texniki sənədləşmənin aparılması; 

illik hesabatların tərtibi; elmi-texniki nai-

liyyətlərin qabaqcıl təcrübələrin tətbiqi. 

Ümumən istismar “meliorasiya və irri-

qasiya sistemlərinin istismarı və qoruyucu 

meşə əkinlərinin saxlanılması” qaydaları-

na uyğun olaraq aparılır. 

 

II.2. Мелиорасийа вя Су Тясяррцфатында 
ясас фондлар вя онларын кадастрыnın 
təşkili metodikası 

 

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащя-

синдя фондларын тясniфатына даир кечмиш 

ССРИ-дя вя республикамызда мювъуд 

олан материалларын цмумиляшдирилмяси 

ясасында беля нятиъяйя эялмяк олар ки, 

мелиоратив фондлары онларын истещсал про-

сесиндя функсийасына вя тяйинатына яса-

сян еля бюлцшдцрмяк лазымдыр ки, йара-

нан груплар ясас фондларын биртипли бюл-

эцсцня уйьун эялсин вя ейни заманда су 

тясяррцфатынын сяъиййявилийини нязяря ал-

сын. Йухарыда гейд едилян принсипляря 

ясасланараг беля гянаятя эялинир ки, рес-

публикамызда mелиорасийа вя sу tясяррц-

фатына дахил олан ясас фондларын груплаш-

дырылмасында ашаьыдакы бюлэц схеминин 

тятбиги мягсядяуйьундур. 

Ы. Су тясяррцфаты тяшкилатларынын истещ-

салат биналары. 

ЫЫ. Ирригасийа обйектляри вя гурьулары: 

1) су анбарлары; 

2) суэютцрян гурьулар; 

3) су нягл edən шябякя, о ъцмлядян 

лотоклар вя бору кямярляри; 

4) супайлайыъы гурьулар; 

5) суварма насос стансийалары; 

6) мяъранизамлайыъы вя сащилгоруйу-

ъу гурьулар. 

ЫЫЫ. Коллектор-дренаж системляри: 

1) коллекторлар; 

2) цфцги дренаж шябякяси, о ъцмлядян 

юртцлц; 

3) шагули дренаж гуrğулары (насос-

ларла); 

4) коллектор-дренаж шябякяси цзярин-

дяки гурьулар; 

5) су вуран дренаж-насос стансийа-

лары. 

ЫВ. Истисмар йоллары вя диэяр köməkçi 
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гурьулар. 

В. Су кечириъи гурьулар:  

1) lотокларсыз, суйун нягли цчцн бору 

кямярляри; 

2) sistem üzrə körpü və keçidlər. 

ВЫ. Машынлар вя аваданлыг: 

1) эцъ машынлары вя аваданлыьы, о 

ъцмлядян електромоторлар; 

2) ишчи машынлар вя аваданлыглар: 

     а) насослар; 

     б) чиляйиъи машынлар вя гурьулар вя 

диэяр суварма техникасы; 

3)  нязарят-юлчц ъищазлары вя гурьула-

ры вя лабораторийа аваданлыьы: 

     а) ирригасийа каналларында; 

     б) коллектор вя дренаж шябякя-

синдя, грунт сулары сявиййясиня мцшащидя   

гуйулары, торпаьын кимйяви анализи цчцн 

аваданлыг. 

4) щесаблайыъы техника, диэяр машын 

вя аваданлыг; 

ВЫЫ. Няглиййат васитяляри, о ъцмлядян 

йцк автомобилляри. 

ВЫЫЫ. Алятляр вя истещсал яшйалары вя 

аваданлыьы. 

ЫХ. Тясяррцфат аваданлыьы 

Х. Чохиллик якинляр, йени якинлярля. 

ХЫ. Диэяр ясас фондлар. 

Мювъуд ядябиййат вя фонд материал-

ларынын цмумиляшдирилмяси иля мелиора-

сийа вя су тясяррцфаты сащясиндяки систем 

вя гурьуларын груплашдырылмасында ясас 

мягсяд – мелиоратив торпаг фондларынын 

юлчц вя йерляшмялярини, вязиййятини вя 

ясас мелиоратив фондларын истифадясини цзя 

чыхармагдан ибарят олмушдур. 

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты систем-

ляриндя ясас фондларын учоту вя лазымы 

техники сянядлярин щазырланмасы мягсяди 

иля онларын кадастры апарылыр. 

Мелиоратив кадастрын мягсяди: Мелио-

ратив кадаст анлайышы алтында суварылан, 

мелиорасийа олунмуш торпагларын вя бц-

тюв мелиоратив фондун вязиййяти вя исти-

фадясинин ясас вя ъари кямиййят вя кей-

фиййят учоту баша дцшцлцр, ейни заманда 

бурада онун техники, игтисади вя халг 

тясяррцфаты характеристикасы вериляъяк гий-

мяти мцяййянляшдирилир. Кадастр учоту 

су тясяррцфатынын идаря едилмясинин вя 

мелиоратив системлярин истисмарынын йах-

шылашдырылмасы, су тясяррцфатынын инкишафы 

вя йенидянгурулмасы цзря тядбирлярин 

оператив вя переспектив инкишафы мягсяди 

иля йериня йетирилир. Бу тядбирлярин мц-

яййянляшдирилмяси цчцн мювъуд ядя-

биййат вя практикада мцхтялиф терминляр 

ишлядилир: мелиоратив системлярин инвеnрта-

ризасийасы, паспортлашдырылмасы вя ка-

дастры, щям дя чох вахт бунлары ейни 

мяналы щесаб едирляр. 

Одур ки, бу анлайышларын айдынлашды-

рылмасы бахымындан кечмиш ССРИ-дя вя 

республикамызда апарылмыш тядгигат ма-

териалларына вя норматив-щцгуги сяняд-

ляря ясасян онларын арашдырылмасы ваъиб 

билинмишдир. 
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Мелиоратив системлярин инвентаризаси-

йасы – канал вя гурьуларын, йяни системин 

юзцнцн, онларын гиймятляринин эюстярил-

мяси иля бирдяфялик учоту вя гейдя алын-

масыдыр. Инвертаризасийа мелиоратив ям-

лакын горунмасыны тямин етмяк цчцн 

йалныз онун учотуну нязярдя тутур. 

Паспортлашдырма – каналларын, гур-

ьуларын вя системлярин типиня, тяркибиня, 

конструксийасына, материалына, юлчцляри-

ня, тяйинатына вя истифадясиня эюря, яса-

сян статистик шякилдя щямин обйектляри 

характеризя едян мялуматлара малик 

сянядлярин тяртиби цзря апарылан бирдяфя-

лик тядбирдир. 

Мелиоратив кадастр – ящямиййятли дя-

ряъядя даща эениш тядбирдир. О щям ин-

вентаризасийаны, щям дя паспортлашдыр-

маны юзцндя ъямляшдирир. Кадастр апа-

рыларкян учот мягамында йалныз сис-

темлярин мигдары вя гиймяти гейдə алы-

нaraq, онларын типиня, конструксийасына, 

материалына, юлчцляриня, тяйинатына вя 

вязиййятиня эюря характеристикачы верил-

мир, щям дя мелиорасийа олунмуш тор-

пагларын, каналларын вя гурьуларын яра-

зидя йерляшмяси щаггында тясяввцр йара-

дылыр, мелиорасийа олунмуш торпаг фон-

дунун кейфиййят гиймяти вя су ещти-

йатларындан истифадя олунма дяряъяси, 

бцтцн мелиоратив систем вя гурьулар 

ейни юлчц ващидиндя гиймятляндирилир, 

мелиоратив фондларын динамикасы эюстяри-

лир вя мелиорасийа олунмуш торпаглар-

дан истифадянин вя капитал гойулушунун 

еффективлийи мцяййянляшдирилир. Мелиора-

тив кадастрын тяркибиня щям дя гиймят 

дяйяри олан ясас мелиоратив фондларын 

гиймятляндирилмяси вя йенидян гиймят-

ляндирилмяси нятиъяляри дя дахил едилир. 

Мелиоратив кадастр ашаьыдакылар 

цчцн ясас йарадыр: 

– истисмар üzrə дягиг техники сяняд-

ляшмяnin йарадылмасы йолу иля мелиораси-

йа олунмуш торпагларын, су ещтийатлары-

нын, мелиоратив системлярин вя су тясяр-

рцфаты гурьуларынın нормал вя еффектив 

истисмары цчцн; 

– мелиоратив системлярин истисмары 

цзря тядбирлярин планлашдырылмаsы, онла-

рын техники тяъщизатынın йахшылашдырылма-

сы, су вя торпаг ещтийатларындан вя ме-

лиоратив системлярин дахили ещтийатларын-

дан даща чох вя там истифадя едилмяси 

цчцн; 

– мелиорасийасынын инкишафынын цму-

ми истигамятини мцяййянляшдирмяк цчцн; 

– су кадастры, йералты суларын кадастры 

вя батаглыгларыn кадастрлары иля бирликдя 

мелиорасийасынын сонракы инкишафынын да-

ща дцзэцн планлашдырылмасы вя лайищялян-

дирилмяси цчцн ясас вя зямин йарадыр. 

Мелиоратив кадастрын вязифяляри: даими 

кaналларын, гурьуларын, механизмлярин, 

електро-эцъ вя щидро-эцъ гурьуларынын, 

щидротехники вя köməkçi гурьу və ava-

danlıqların, су тясяррцфаты биналарынын, 

рабитя вя няглиййат васитяляринин, машын 
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вя mexanizmlərin, мелиоратив систем вя 

су тясяррцфаты гурьуларынын хидмяти вя 

тяъщизатынын, мелиоратив торпаг фонду вя 

су ещтийатларынын техники-игтисади харак-

териsтикасы вя учотунун апарылмасы;  

– системин йенидян гурулмасы вя 

техники вязиййятинин йахшылашдырылмасы, 

системлярин хидмяти вя истисмары цзря тяд-

бирлярин ишляниб щазырланмасы вя йериня 

йетирилмяси цчцн каналларын, гуrьуларын, 

биналарын, мелиоратив систем вя су тясяр-

рцфаты гурьуларынын, аваданлыгларыnın вя 

механизмляриnin техники вязиййятиnin вя 

йарарлылыг дяряъясинин тяйин едилмяси, 

бярпа вя йа инвентаризасийа гиймятляри-

нин мцяййянляшдирилмяси; 

– паспорт вя диэяр учот сянядляриндя 

щяр илдя баш вермиш бцтцн дяйишикликляр 

гейд едилмякля, тамамланан мцасир ся-

виййяли ващид техники сянядляшмянин 

(паспортлар, паспорт ъядвялляри, гейдий-

йат вярягляри, йекун вя щесабат ъядвял-

ляри) йарадылмасы. 

Мелиоратив кадастр ясас вя ъари 

олараг ики щиссяйя бюлцнцр. 

Ясас мелиоратив кадастр мелиоратив 

обйектлярин вя йа су тясяррцфаты гурьу-

ларынын учот карточкаларына, паспорт вя 

йа паспорт ъядвялляриня илкин гейдий-

йатлар заманы апарылыр. Ясас мелиоратив 

кадастрын сянядляри щям дя тикинтиси баша 

чатмыш обйектлярдя онларын истисмара 

щазырланмасында тяртиб олунур.  

Ъари мелиоратив кадастр – ютян мцд-

дят ярзиндя мелиоратив обйектин тярки-

биндя, вязиййятиндя вя истифадясиндя баш 

вермиш дяйишикликлярин ясас кадастры ся-

нядляринин щяр ил цчцн нязярдя тутулмуш 

хцсуси графа вя бяндляриндя мцвафиг 

гейдиййатларын апарылмасындан ибарят-

дир.  

Мелиоратив кадастр, ясасян, су мян-

бяляри вя су ещтийатларындан истифадя цзря 

щидроложи вя щидроэеоложи мялуматлары 

юзцндя ъямляшдирян су вя су тясяррцфаты 

кадастрларындан, щямчинин йералты сулар 

вя батаглыглар кадастрларындан онунла 

фярглянир ки, бу кадастрда мелиоратив 

системлярин илин мцхтялиф дюврляриндя су 

иля тямин олунмасы вя системя дахил ол-

муш судан истифадя олунмасы нюгтейи-

нязяриндян характерик олан су ещти-

йатлары щаггында мялуматлар да вардыр. 

Бундан башга, мелиорасийа олунмуш 

торпаг фонду вя су ещтийатлары иля мцна-

сибяти, щямчинин фяалиййят эюстярян су 

тясяррцфаты тяшкилатларынын техники-игтиса-

ди эюстяриъиляри дя мелиоратив кадастрын 

тяркибиня дахил едилмишдир.  

Мелиоратив кадастрын тяртибинин ясас 

принсипляри: су тясяррцфаты системляри вя 

гурьуларынын кадастры мелиоратив фонд-

лардан истифадя олунмасы вя горунма-

сына, су тясяррцфатынын идаря едилмясиня, 

су тясяррцфаты тядбирляринин планлашды-

рылмасына, судан сямяряли истифадяйя, 

систем вя гурьуларын техники истисмарына 

нязарят едилмяси, торпагларын мелиоратив 
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вязиййятинин вя суварма, су тяминаты вя 

коллектор-дренаж системляри вя гурьулары, 

щямчинин кянд тясяррцфатыnın су тяъ-

щизаты гурьуларынын техники вязиййятиниn 

йахшылашдырылмасы мягсяди иля апарылыр.  

Мелиоратив кадастр йалныз садяъя 

олараг каналларın вя гурьуларын мюв-

ъудлуьу вя йерляшмясини эюстярмяли де-

йил, бунунла йанашы, щям дя онларын ро-

луну, ящямиййятини, кейфиййятъя вязий-

йятини, гиймятини вя фяалиййятини якс 

етдирмялидир. 

Бцтцн суварма, су тяминаты, коллек-

тор-дренаж системляри, суварылан вя ме-

лиорасийа олунан сащяляр, щямчинин щям 

тясяррцфатларарасы, щям дя айрыъа тя-

сяррцфатлар дахилиндя  олан кянд тясяр-

рцфатыnın су тяъщизаты цзря гурьулар вя 

гурулушларын мелиоратив кадастры апарыл-

малыдыр. 

Кадастр яввялъя илкин олараг тяртиб 

олунмалы, сонра ися онун обйектляринин 

тяркиби вя вязиййятиндя баш верян бцтцн 

ъари дяйишикликляр якс етдириляряк, мцтя-

мади вя системли шякилдя апарылмалыдыр. 

Мелиоратив кадастр апарыларкян им-

кан дахилиндя щяр бир район вя тясяррц-

фатын су тясяррцфаты гурулушларынын там 

техники-игтисади характеристикалары верил-

мялидир. Суварма вя коллектор-дренаж 

системляри цзря кадастр сянядляшмяляри 

еля тяртиб едилмялидир ки, бу сянядляшмя 

щяр бир сувериъи говшаг вя сугябуледиъи 

цзря онун тясир зонасынын техники-иг-

тисади характеристикасыны тямин етмиш 

олсун, бу зоналар цзря эюстяриъилярин 

ъями системин даща дольун характеристи-

касыны веря билсин. 

Мелиорасийа системляриня хидмят 

едян тяшкилатларда бцтцн механизмляр, 

аваданлыглар, няглиййат васитяляри, рабитя 

васитяляри, учот мялумaтлары ъямляшди-

йиня эюря бу тяшкилатларын кадастр ся-

нядляшмяляри мелиоратив кадастрын тяр-

кибиня дахил едилмялидир. 

Мелиоратив фондларын тяркибиндя щяъ-

миня вя ящямиййятиня эюря мцхтялиф об-

йектляр вардыр, она эюря дя кадастр ся-

нядляшмяси обйектлярин там səciyyələn-

dirən паспортлара вя даща хырда об-

йектлярин гысаlдылмыш характеристикасыны 

верян паспорт ъядвялляриня айрылмалыдыр. 

Беляликля, сярфи 1 м3/сан-дян аз олан 

суварма, су тяминаты вя коллектор-дре-

наж каналлары вя гурьулары цчцн пас-

портлар тяртиб едилмир, онлар паспорт 

ъядвялляриня гейд едилир. 

1 м3/сан лимити она эюря гябул едилиб 

ки, адятян 1 м3/сан-дян аз сярфи олан ка-

наллар вя гурьулар чох мцряккяб олма-

йан типик гурьулардан ибарят олурлар. 

Шяраитлярдян вя тяйинатдан асылы олараг 

щяр щансы башга бир лимит дя гябул етмяк 

олар. 

Мелиоратив кадастра фяалиййят эюс-

тярян вя фяaлиййят эюстярмяйян истисмара 

верилмиш бцтцн обйектляр аиддир. Тикин-

тиси баша чатдырылмамыш су тясяррцфаты 
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обйектляри кадастра алынмырлар. 

Паспортлашма апарылан вахтда тикин-

тиси баша чатмыш обйектляр цчцн тикинти 

тяшкилaтлары щямин обйектин паспорт ся-

нядляшмясини апарараг, бцтцн башга 

техники сянядляшмяляр иля бирликдя, об-

йекти истисмара гябул едян тяшкилата 

тящвил вермяйя борълудур. 

Тикинти тяшкилаты кадастрда нязярдя 

тутулан вя эюстярилян формалара уйьун 

бцтцн обйект вя системин елементляри 

цчцн паспорт сянядляшмялярини тятбиг 

етмялидир. Цмуми тикинти, няглиййат вя 

саир хяръляр айры-айры обйектлярин вя 

системин елементляри цзря пайлашдырылма-

лыдыр. Бу мелиоратив кадастрын апарыл-

масы принсипляриндян биридир. Истисмара 

верилян обйект цчцн тикинти тяшкилатлары-

нын тяртиб етдийи кадастр сянядляшмя-

синин чох мцщцм ящямиййяти вардыр. Бу 

бир нюв илин кадастр балансыдыр. 

Мцяййян едилмиш кадастр сянядляш-

мяси олмайан обйектлярин тикинти тяшки-

латлары тяряфинндян тящвил верилмясини, ис-

тисмарчы тяшкилатлар тяряфиндян ися истис-

мара вя баланса гябул едилмясини га-

даьан едян ъидди гайдалар мювъуддур. 

Кадастр сянядляшмяляринин тятбигинин 

принсипляри: Мелиоратив кадастрын апарыл-

масында сянядляшмялярин дцзэцн тяртиб 

едилмяси чох ваъибдир. Щяля щяр бир ка-

дастр сянядинин эюстяриъиляри вя формала-

рыны дягигликя ишляйиб щазырлайана гядяр 

бцтцн бунлар мелиоратив кадастрын мяз-

мунуна вя дольунлуьуна тясир эюстярир. 

Бир щалда ки, мелиоратив кадастрда 

айрыъа гурьулар вя механизмляр, сонра 

онларын айрыъа тясяррцфатын вя йа мелио-

ратив системин су тясяррцфаты гурлушуну 

тяшкил едян комплексляри нязяря алыныр, 

бу мялуматлар районлар цзря топлана-

раг (ъямляняряк), бцтцн кадастр сяняд-

ляшмяляри ясаслы сурятдя гаршылыглы ялагя-

ляндирилмялидир. Бундан башга, кадастр 

мялуматларынын аралыг ишлямя ъядвялляри 

олмадан автоматик тутушдурулмасыны 

тямин етмяк лазымдыр. Бу ящямиййятли 

дяряъядя щесаблама ишляринин щяъминин, 

формаларын мигдарыны азалдыр вя кадастр 

материалларынын ишлянилмясиндя вя тутуш-

дурулмасында хяталары арадан галдырыр. 

Кадастр сянядляшмясиндя айрыъа форма-

ларда эюстярилянлярин ишлянilmяси илкин 

формаларда щяр бир эюстяриъини тяйин 

едяркян комплекс обйектлярин сяняд-

ляриндя беля эюстяриъилярин груплашдырыл-

масы вя йа топланılаъаьынын мцмкцна-

тыны нязяря алmаг ваъибдир. Паспортларда 

эюстяриъилярин конкрет юлчц ващидляри, ифа-

дяляри олмалыдыр (ядяд, щектар, километр, 

куб метр вя с.) 

Кадастр сянядляшмяси мелиоратив сис-

темлярин су ещтийатлары вя мелиорасийа 

олунмуш торпаглар да дахил олмагла бц-

тцн ясас истещсал вя гейри-истещсал мелио-

ратив фондларыны ящатя етмялидир. 

Ясас мелиоратив фондларын тяркибиндя 

щям мцщцм  тясяррцфат вя истещсалат 
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ящямиййятли ири комплекс обйектляр, щям 

дя йалныз локал (йерли) ящямиййятли даща 

кичик обйектляри дя вардыр. Буна уйьун 

олараг кадастрда да биринъи щалда ятрафлы 

вя эениш тяркибдя, икинъи щалда ися – 

гисмян гысалдылмыш эюстяриъиляр олмалы-

дыр. Буна эюря дя, кадастр сянядляшмяси 

паспортлардан, техники паспортлардан вя 

паспорт ъядвялляриндян ибарятдир. 

Паспортда айры-айры елементлярин 

ясас техники характеристикаларындан яла-

вя бир сыра техники-игтисади вя истисмар 

эюстяриъиляри дя верилир. Суварма вя 

коллектор-дренаж системляринин паспорт-

ларıнын мязмуну ясас цч бюлмядян 

ибарят олур: 

1) sу вя торпаг ещтийатлары вя онларын 

истифадяси; 

2) sистемин мелиоратив механизми, 

онун аваданлыьы вя тяъщизаты; 

3) iстисмар эюстяrиъиляри. 

Техники паспорт – бу еля бир сяняддир 

ки, бурада айрыъа гурьунун иши вя онун 

елементляри вя конструктив хцсусиййятля-

ри дягиг характеризя едилир.  

Паспорт ъядвялляри мелиоратив кадас-

трын хырда обйектляринин сийащысындан 

ибарятдир вя минимум эюстяриъиляря ма-

ликдир. Hяр обйектин характеристикасы бир-

ъя сятирдян ибарятдир. 

Бцтцн кадастр сянядляшмяси еля тяр-

тиб олунур ки, эюстяриъиляр системи ясас 

мелиоратив фондларын йалныз статистик вя-

зиййятиня эюря дейил, щям дя фяалиййяти 

щаггында там тясяввцр йаратсын вя он-

ларын динамикасыны якс етдирсин. Мелио-

ратив кадастр ясас мелиоратив фондларын 

истифадясинин еффективлик дяряъясинин систе-

матик йохланılмасы цчцн ясаслы материал 

вермялидир. Бунлары нязяря алараг ка-

дастр сянядляшмясини мцвафиг сурятдя 

гурмаг лазымдыр. 

Мелиоратив кадастр материаллары ме-

лиоратив фондларын айры-айры елементляри-

нин мювъудлуьуну эюстярмяси иля йа-

нашы, щям дя онларын тяйинатыны, нювцнц, 

истифадя дяряъясини дя эюстярмялидир ки, 

мелиорасийайа капитал гойулушунун 

еффективлийинин дцзэцн гиймятляндирилмя-

си mümkün olsun. 

Мелиоратив кадастр материаллары ме-

лиоратив фондларын айры-айры елементляри-

нин мювъудлуьуну эюстярмяkля йанашы, 

щям дя онларын тяйинатыны, нювцнц, исти-

фадя дяряъясини дя эюстярмялидир ки, 

мелиорасийайа капитал гойулушунун еф-

фективлийинин дцзэцн гиймятляндирилмяси 

цчцн олдугъа ваъибдир. 

Мелиоратив кадастрын мягсяди – ба-

хылан, нязярдя тутулан обйектлярин йал-

ныз кямиййят дейил, щям дя кейфиййят ха-

рактеристикасыны вермякдир. Мясялян, ба-

хылан системдя суварма шябякяси олан 

торпагларын сащясини билмякля йанашы, 

щям дя билмяк лазымдыр ки, щансы щис-

сянин шябякя вя гурьулары там ишляк щал-

дадыр, щансы щиссядя ися шябякя истифадяйя 

йарарсыздыр, суварылан торпагларын щансы 
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щиссяси вя ня дяряъядя шорлашмышдыр, ня 

гядяри батаглашмышдыр вя с. 

Мелиоратив кадастр щям фяалиййят 

эюстярян, щям дя фяалиййят эюстярмяйян 

мелиоратив фондлары ящатя едир, беля ки, 

башга ъцр мелиоратив системлярин дахили 

ещтийатларыны цзя чыхармаг, мелиораси-

йайа капитал гойулушундан истифадянин 

еффективлиk дяряъясини мцяййянляшдирмяк 

мцмкцн олмазды. 

Суварма вя коллектор-дренаж шябя-

кяли торпаглар бир гайда олараг там 

истифадя олунмурлар. Демяли, ясас мелио-

ратив фондларын бир щиссяси юлц вязий-

йятиндя  дондурулмуш олур. Мелиоратив 

кадастрын кюмяйи иля мцяййянляшдирил-

мялидир ки, бош, истифадясиз галмыш тор-

пагларын щансы щиссяси суварма алтында 

истифадя олуна биляр вя щансы щиссяsi ися 

суварылан торпагларын тяркибиндян чы-

харылмалыдыр. 

Насос стансийаларында ещтийат (гяза 

щаллары цчцн) агрегатлар вардыр. Бахма-

йараг ки, онлар фактики ишлямирляр, анъаг 

йеня дя онлар да ясас мелиоратив фонд-

лардыр, еляъя дя щяля гурашдырылмамыш 

аваданлыглар (дязэащлар, машынлар вя с.). 

Буна эюря дя, онлары мелиоратив кадастр-

да нязяря алмаг лазымдыр. 

Мелиорасийа олунмуш торпаг фонду-

нун учоту, онун кейфиййят характеристи-

касынын верилмяси вя онун истифадясинин 

характеристикасынын учотунун апарылмасы 

бцтцн кадастр материалларында ейни бир 

эюстяриъилярля апарылмалыдыр. Бу учот мя-

луматларынын мцгайисясини вя тутушду-

рулмасыны хейли асанлашдырыр, айры-айры 

эюстяриъилярин мцхтялиф ъцр анлашылмасыны 

арадан галлдырыр вя мялуматларын ъям-

лянмясиндя хяталарын гаршысыны алыр. 

Кадастр учотунун формаларыны еля 

сурятдя системляшдирмяк лазымдыр ки, щяр 

щансы бир канал, гурьу, бина вя йа гуру-

луш натурада асанлыгла тапыла билсин. Су 

тясяррцфатынын идаря едилмясиндя, мелио-

ратив системлярин вя гурьуларын истисма-

рында вя су тясяррцфаты тядбирляринин 

планлашдырылмасында кадастр сянядляш-

мяляриндян истифадя цчцн бу чох ваъиб-

дир. 

Бцтцн паспортларда, хцсусян техники 

паспортларда узунлуг, щцндцрлцк, ен, 

дяринлик эюстяриъиляри иля йанашы, щяъм 

эюстяриъиляринин дя олмасы лазымдыр (ка-

нал цзря торпаг ишляринин щяъми, торпаг 

бяндин вя йа дамбанын эювдясинин щяъ-

ми, бетон вя дямир-бетон ишляринин щяъ-

ми вя с.). Бу эюстяриъиляр мелиоратив об-

йектляр щаггында даща эениш тясяввцр 

йарадыр, башлыъасы онлар каналларын, гур-

ьуларын йенидян гиймятляндирилмясиндя 

лазым эялир. Айры-айры обйектлярин щяъм 

эюстяриъиляри заман етибарı иля аз дяйи-

шяндирляр, анъаг мелиоратив вя башга ти-

кинти обйектляринин дяйяринин гиймятлян-

дирилмяси цчцн тятбиг олунан ващид гий-

мятляр нисбятян тез-тез дяйиширляр. Мц-

вафиг олараг, мелиоратив фондларын  дя-
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йярини периодик гиймятляндирмяк лазым 

эялир. Тязя дяйяри щяъмин йени гиймятя 

вурулмасы йолу иля тяйин едирляр, она 

эюря дя кадастр сянядляшмяляриндя щяъм 

эюстяриъиляринин олмасы бу иши хейли йцн-

эцлляшдирир.  

Айрыъа гурьулар, каналлар, насос 

стансийалары, су анбарлары, биналар вя с. 

цзря тяртиб олунан бцтцн фярди паспорт-

ларда вя башга сянядлярдя истисмара 

верилян илин йазылмасы лазымдыр. Бу ваъиб 

характеристика обйектин хидмят мцддя-

тинин мцяййянляшдирлмяси, техники вязий-

йятинин вя амортизасийа хяръляри ъяминин 

тяйин едилмяси цчцн ящямиййятлидир.  

Яэяр кющнəлмя дяряъясини вя йа йа-

рарлылыьыны, йяни онун иш вязиййятини эюс-

тярмясяк, обйектин характеристикасы там 

олмайаъаг. Бунун цчцн щяр бир обйек-

тин паспортунда эюстярилмякля техники 

вязиййятини тяйин етмяк лазым эялир: а) 

ъари тямир апармаг шярти иля саз вязий-

йятдядир; б) ясаслы тямир тяляб едир; ъ) 

йенидян гурулмалы вя йа бярпа едилмя-

лидир. 

Гурьу конструксийасына, тяйинатына, 

материалына эюря мцхтялиф елементлярдян 

ибарят ола биляр, яэяр мцхтялиф кющнялмя 

мцддятляри варса, онда уйьун олараг 

бир-бириндян фярглянян хидмят мцддятля-

ри олаъаг. Она эюря дя, обйектин айрылыг-

да щяр бир елементиниn техники вязиййяти-

ни, кющнялмя фаизини вя бярпа вя йа илкин 

гиймятини билмяк лазым эялир. Айры-айры 

елементлярин гиймятляринин ъями бцтцн 

обйектин гиймятини тяшкил едир. Бярпа вя 

йа илкин гиймятин мцяййянляшдирлмяси-

мелиоратив кадастрын апарылмасынын ян 

мцщцм шяртляриндян биридир, беля ки, о 

гиймят – дяйяр ифадяси иля фяалиййят эюстя-

рян вя фяалиййят эюстярмяйян мелиоратив 

капитал гойулушларын юлчцсцнц вя онлар-

дан истифадя дяряъясини мцяййянляшдир-

мяйя имкан верир. Кющнялмя фаизи  ме-

лиоратив системлярин вя айрыъа гурьуларын 

ишинин йахшылашдырылмасы цчцн мцвафиг 

тядбирлярин ваъиблийини мцяййян едир.  

Мелиоратив обйектлярин айры-айры еле-

ментляринин бярпа вя илкин гиймятляринин 

мцяййянляшдирилмяси вя паспортлара йа-

зылмасы кющнялмишлярин щесабдан силин-

мясиня вя гурьуларын йениляри иля явяз 

олунмуш щиссяляринин гейдя алынмасына 

имкан верир.  

Бу щалда паспортларда гейд едилмя-

лидир ки, бахылан мелиоратив обйект ба-

ланса алынмыш вя щансы мябляьдядир. Бу 

щяр системдя мелиоратив фондларын учо-

тунуn дягиглик дяряъясини мцяййян едир. 

Баланс мябляьини айры-айры елементляр 

цзря йох, анъаг бцтюв обйект цчцн эюс-

тярмяк лазымдыр. Эяляъякдя мелиоратив 

кадастрда нязярдя тутулан бцтцн об-

йектляр мцасир ващид гиймятлярля гий-

мятляндириляндя, мелиорасийа вя су тясяр-

рцфаты тяшкилатларынын балансынa гябул 

едиляндя онларын бярпа вя йа илкин гий-

мятляри бярпа гиймятиня бярабяр олаъаг, 
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ола билсин ки, баланс гиймятини эюстярмя-

йя ещтийаъ галмайаъаг.  

Мелиоратив кадастрда щяр бир об-

йектин техники вязиййятинин эюстяриъиляри, 

кющнялмя фаизи, айры-айры эюстяриъилярин 

дяйишмя динамикасы олмалыдыр. Бунлар-

дан башга, щям дя эюстярмяк лазымдыр 

ки, бахылан обйектдя ня вахт вя щансы 

ясаслы ишляр эюрцлмцшдцр. Паспортун ай-

рыъа ъядвялиндя обйект цзря бцтцн ясаслы 

ишляр ашаьыдакылары эюстярмякля йазылыр: 

1) ишлярин эюрцлмя тарихляри; 2) нювц 

(ясаслы тямир, бярпа, йенидянгурма), 

ады, ардыъыллыгла ишлярин ады; 3) щяъмляр; 

4) цмуми мябляь (бцдъя вясаитляри ай-

рылмаглa вя су истифадячиляринин иштиракы 

вя 5) иш ким тяряфиндян эюрцлцб. 

Мелиоратив системлярин вя айрыъа ири 

гурьуларын (баш гурьу, маэистрал канал, 

су анбары, насос стансийасы) ишини харак-

теризя етмяк цчцн илляр цзря истисмар иш-

ляриня хярълянян пул вясаитлярини эюс-

тярмяк лазымдыр. Бу мялуматлары айры-

айры систем вя обйектляр цзря бюлмяк 

мцмкцн дейил вя бу мялуматлар он-

ларын щяр биринин ишини характеризя едя 

билмяз. Еляъя дя, истисмарчыларла да вя-

зиййят ейни ъцрдцр вя бурада эюстяриъиляр 

щяр бир мелиоратив систем вя айрыъа гур-

ьулар цзря эюстярилмялидир.  

Кадастр сянядляшмясинин щяр бир фор-

масыны ишляйяркян мцяййянляшдирмяк ла-

зымдыр ки, щансы эюстяриъиляр обйектин 

фярди характеристикасына хидмят едир вя 

щансы эюстəриъиляр даща йухары тяшкилат 

цчцн мялуматлар кими истифадя олуна-

ъагdır. 

 
II.3. Мелиорасийа вя су тясяррцфатынын 

инкишаф перспективляри 
  

Mцасир дюврдя мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты юлкя игтисадиййатынын və cə-

miyyətin инкишафында ян ваъиб amil ола-

раг галыр. Буна эюря дя, ъямиййятин ин-

кишаф уьурлары чох вахт мелиорасийа  вя 

су тясяррцfатынын нормал фяалиййятиндян 

асылы олур. 

Мцасир мелиорасийа вя су тясяррцфаты-

нын мющкямляниб игтисадиййатын ян ва-

ъиб сащясиня чеврилмяси, юлкянин тясяр-

рцфат механизминдя бязи дяйишикликлярин 

ваъиблийини ортайа чыхардыр. Беля ки, бц-

тцн су обйектляриня вя онларын цзярин-

дяки гурьулара нязарят едяъяк вя игтиса-

диййат сащяляринин су тяминатыны, су ещти-

йатларынын мцщафизяси вя суйун зярярли 

тясирляриня гаршы мцбаризяни тямин едя-

ъяк мелиорасийа вя су тясяррцфатында ва-

щид идаряетмя органынын йарадылмасы 

тяляб олунур. Бцтювлцкдя юлкя игтисадий-

йатынын диэяр сащяляри кими, мелиорасийа 

вя су тясяррцфатынын да digər сащялярля 

мцнасибяти базар принсипляри цзяриндя 

гурулмушдур. Мелиорасийа вя су тясяррц-

фатынын мящсулу лазыми вахтда тяляб 

олунан мянтягяйя вя обйектя чатдырылан 

судур. Хцсусиля, суварма якинчилийинин 

инкишаф етдийи бюлэялярдя бу амил мцстяс-
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на ящямиййятя малик олуб, якиня йарарлы 

торпаг сащяляриндян сямяряли истифадянин 

ясасыны тяшкил едир. 

Республиканын ващид торпаг фонду-

нун мювъуд истифадячилик вязиййяти айры-

айры бюлэяляр цзря хейли мцхтялифлийи иля 

сяъиййялянир. 

Щазырда юлкямиздя кянд тясяррцфаты-

на йарарлы торпаг сащяляри тцкяндийин-

дян, эяляъякдя йалныз аз йарарлы вя шярти 

йарарсыз торпаг сащяляринин якин дюврий-

йясиня ъялб едилмяси проблеми гаршыда 

дурур.  

Айры-айры бюлэялярдя щям кянд тясяр-

рцфатына йарарлы торпаг сащяляринин вя 

щям дя суварылан торпаг сащяляринин 

мигдары хейли мцхтялифдир. Юлкядя сува-

рылан сащялярин ян чоху 46,7 %-и (665,3 

мин ща) Аран бюлэясинин пайына дцшцр. 

Ян аз суварылан торпаглара ися Лянкя-

ран бюлэясиндя раст эялинир. 

Республикамызда кянд тясяррцфаты 

тяйинатлы торпагларын цмуми сащяси 

4734576 щектардыр ки, бунун да 

1332599 щектары мцхтялиф дяряъядя шор-

лашмайа мяруз галмышдыр. Шорлашмайа 

мяруз галмыш торпагларын 382155 щek-

tarı зяиф, 306813 щektarı орта, 318473 

щektarı шиддятли, 220537 hektarı çox şid-

dətli шорлашмыш və 104621 hektarı isə 

şoran сащялярдир. Ъями шорлашмайа мя-

руз галан сащяляр цмуми кянд тясяр-

рцфаты сащяляринин   28,1 %-ни тяшкил едир. 

Кянд тясяррцфатынын истифадя дюврий-

йясиндяки торпаг сащяляринин 1339045 

щektarı шоракятляшмяйя мяруз галмышдыр. 

Бундан 1211712 щektarı зяиф, 118883 

щektarı орта, 8450 щektarı ися шиддятли шо-

ракятляшмиш сащялярдир. Ъями шоракятляш-

миш сащяляр кянд тясяррцфаты сащяляринин 

28,2 %-ни тяшкил едир. 

Эюстярилян рягямляр мелиорасийа тяд-

бирляриня ещтийаъы олан торпагларын кянд 

тясяррцфаты сащяляринин цмуми пайында 

бюйцк йер тутдуьуну эюстярир. 

Йухарыда гейд едилянляри нязяря ала-

раг демяк олар ки, узун иллярдян бяри 

бязи яразилярдя истисмар едилян суварма 

вя коллектор-дренаж шябякяляри бярпа 

едилмяли, йенидян гурулмалы вя тикинтиси 

щяйата кечирилмялидир. Бу, суварма шябя-

кяляринин фасилясиз ишини тямин етмякля, 

йени сащялярин сувармайа ъялб едилмяси-

ня имкан веряр. Коллектор-дренаж шябя-

кясинин бярпасы, йенидянгурuлмасы вя 

тикинтиси ися шорлашма вя шоракятляшмяйя 

мяруз галмыш торпагларын йуйулараг 

дуздан тямизлянмясиня вя щямин тор-

пагларын якин дювриййясиня ъялб едилмя-

синя эятириб чыхарар. 

Республиканын мювъуд торпаг фон-

дуна аид эюстяриъилярин тящлилиня ясасян 

мялумдур ки, грунт суларынын йатым 

дяринлийи вя минераллашма дяряъясини ня-

зяря алмагла суварылан торпагларын 28,2 

%-нин (400,6 мин ща) мелиоратив вязий-

йяти йахшы гиймятляндирилир. Щямин эюстя-

риъи цзря мелиоратив вязиййяти кафи гий-
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мятляндирилян суварылан торпагларын са-

щяси 49,9 %-я (708,9 мин ща) чатыр. Ме-

лиоратив дуруму гейри-кафи вязиййятдя 

олан суварылан сащяляря Абшерон вя 

Аран бюлэяляриндя раст эялинир. 

Суварылан торпаглардан ялдя едилян 

мящсулдарлыг суварылмайанлара нисбятян 

йцксяк олдуьуна эюря, ящалинин ярзаг 

мящсуллары иля етибарлы тяминатында ян 

мцщцм шяртлярдян бири суварылан торпаг 

сащяляринин эенишляндирилмясидир. Рес-

публиканын релйеф шяраитиндян вя су ещти-

йатларындан истифадя етмякля су ан-

барлары йарадылмалы вя мцвафиг суварма 

каналлары тикилмялидир. Бу ъцр системин 

йарадылмасы суварма апарылмадыьына 

эюря аз мящсул ялдя едилян сащялярдян 

йцксяк мящсулдарлыьа наил олмаьа им-

кан веряр, щям дя щямин торпаг сащяля-

ринин мцнбитлийинин артырылмасына сябяб 

ола биляр. 

Гейд едилян истигамятлярин щяллинин 

тямин едилмясиндя ашаьыда эюстярилян 

проблемлярин мювъудлуьу нязяря алын-

малыдыр: 

– Республиканын бязи реэионларында 

мцвафиг органлар тяряфиндян юрцш-отлаг 

сащяляринин вя дювлят ещтийат фонду тор-

пагларынын бир щиссяси шяхси вятяндашлара 

вя айры-айры мцлкийятчиляря вериляряк, он-

ларын тяйинатындан кянар якинчилик мяг-

сяди iля истифадя едилмяси, суварма якин-

чилийи цчцн нязярдя тутулмамыш вя щеч 

бир мелиоратив тядбир эюрцлмядян бу 

яразилярдя якинчилик системинин тятбиги 

торпагларын шорлашмасына, ерозийасына 

вя истифадяйя йарарсыз щала дцшмясиня 

сябяб олур. 

– Республиканын суварылан торпагла-

рынын цчдя бир щиссяси механики цсулла 

насос стансийалары вя субартезиан гуйу-

лары иля суварылыр. Бунунла йанашы олараг, 

дяниз сявиййясиндян ашаьыда йерляшян 

224 мин щектар яразидян дренаж сулары 

суютцрцъц насос стансийалары иля 

кянарлашдырылыр ки, бу да ил ярзиндя 800-

900 млн. квт·саат електрик енержиси, 8-10 

мin тон дизел йанаъаьы тяляб едир. 

– Республикада щяйата кечирилмиш 

аграр ислащатлар нятиъясиндя су истифадячи-

ляринин структурунда мцхтялиф нювлц са-

щяляр формалашмыш, онларын суйун кя-

миййят вя кейфиййятиня тялябляри дяйиш-

миш, су бюлэцсцня вя истифадясиня нязарят 

мцряккябляшмишдир. Торпаг мцлкиййят-

чиляри вя су истифадячиляри юз цзяриня дцшян 

вязифяляря, торпагдан вя судан сямяряли 

истифадя едилмясиня, суварма вя беъярмя 

ишляриндя агротехники гайдалара риайят 

олунмасына, шорлашмыш торпагларын мя-

нимсянилмяси кими ваъиб мясяляляря хц-

суси фикир верə bilмирляр. 

– Юлкя ящалисинин артмасы, онун яр-

заг мящсулларына, еляъя дя игтисадиййа-

тын айры-айры сащяляринин хаммала тяля-

батынын йцксялмяси республиканын су ещ-

тийатларындан сямяряли истифадя олунмасы 
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вя су тяминатынын мювъуд вязиййятинин 

йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцл-

мясини тяляб едир. 

Йаранмыш вязиййятдян чыхмаг цчцн 

институсионал тядбирляр щяйата кечирмяк-

ля сащянин идаря олунмасыны тякмилляш-

дирмяк, системлярин истисмарыны йахшылаш-

дырмаг, мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

тяшкилатларынын мадди-техники базасыны 

мющкямляндирмяк, суварılan торпагла-

рын мелиоратив вязиййятини саьламлашдыр-

маг, сащянин эяляъяк инкишафыны тямин 

етмяк цчцн тяляб олунан тяхирясалынмаз 

тикинти вя йенидянгурма  ишляри апармаг, 

сел вя дашгын заманы зярярли тясирин 

арадан галдырылмасы цзря тядбирляр эюр-

мяк, Кцр вя Араз чайларын делтасында 

мяъранизамлама вя бяндатма ишляри щя-

йата кечирмяк, мелиорасийа вя су тясяр-

рцфатынын елми тяминатыны эцъляндирмяк 

вя с. бу кими тядбирлярин щяйата кечирил-

мяси тямин едилмялидир. 

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащяси-

нин республика игтисадиййатынын, хцсусиля 

кянд тясяррцфатынын инкишафында, юлкянин 

ярзаг проблеминин щялл олунмасында вя 

реэионларын сосиал-игтисади инкишафында 

хцсуси ящямиййятини вя апарыъы ролуну 

нязяря алараг, сащянин эяляъяк инкишафы-

нын тямин едилмяси мягсяди iля эюрцляъяк 

ишляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг 

олар: 

– су ещтийатларынын идаря олунмасы-

нын тякмилляшдирилмяси; 

– мювъуд мелиорасийа вя су тясяррц-

фаты фондларынын горунуб сахланылмасы, 

онларын истисмарынын йахшылашдырылмасы, 

сащянин мадди-техники базасынын эцълян-

дирилмяси; 

– суварылан торпагларын мелиоратив 

вязиййятинин йахшылашдырылмасы; 

– сащянин эяляъяк инкишаф мягсяди иля 

тяляб олунан тикинти вя йенидянгурма иш-

ляринин эюрцлмяси; 

– сащилмцщафизя бяндляринин тикилмяси 

щесабына сел вя дашгын суларынын зярярли 

тясиринин гаршысынын алынмасы. 

Йухарыда эюстярилянляря ясасланараг 

беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, респуб-

лика ящалисинин ярзаг мящсуллары иля 

етибарлы тяминаты бир-бири иля сых баьлы 

олмагла, ардыъыл сурятдя, системли шякилдя 

тятбиг едилян комплекс тядбирлярин щяйа-

тa кечирилмясиндян асылыдыr. 

 
II.4. Meliorasiya və su təsərrüfatının 

kadr təminatı  
 

Ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrin-

dən biri kimi meliorasiya və su təsərrüfa-

tının elmi qabaqgörənliyi adi olmayan 

mürəkkəb bir məsələ olduğudan, bu sa-

hədə həyata keçirilən işlər zamanı yeni 

yaradılacaq sistemə və təbii şəraitə aid 

olan bir çox amil və proseslərin çoxluğu 

nəzəzrə alınmalı, onların bir-birilə nə 

dərəcədə əlaqədar olması və son nəticədə 

su və torpaq ehtiyatlarından səmərəli 
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istifadənin təşkili fonunda ekoloji mühitə 

təsiri mütləq mütəxəssislər tərəfindən qiy-

mətləndirilməlidir. Qeyd edilənlərdən gö-

ründüyü kimi meliorasiya və su təsərrüfatı 

sistemlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri nə-

zərə alınmaqla, bu sistemlərin tədqiqində, 

layihələndirilməsi, inşası və istismarı pro-

sesində mühəndis-hidrotexniklər, hidro-

geoloqlar, mühəndis-geoloqlar, torpaqşü-

naslar və digər mütəxəssislərin birgə fəa-

liyyati zəruridir və onların köməyi ilə 

qarşıda duran məsələlərin kompleks həlli 

təmin edilə bilər. Odur ki, meliorasiya və 

su təsərrüfatı sistemlərinin tədqiqi, layihə-

ləndirilməsi, tikintisi və istismarının təş-

kili əsasən mühəndis-hidrotexniklər, mü-

həndis-geoloqlar, hidrogeoloqlar, torpaq-

şünaslar və digər mütəxəssislər tərəfindən 

aparılır. Göstərilən istiqamətdə ixtisas-

laşmış mütəxəssislərin hazırlanması ölkə-

mizdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası və 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edilən ali 

təhsil müəssisələrində meliorasiya və su 

təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşmış kadr-

ların hazırlanması istiqamətində respub-

likada həyata keçirilmiş təhsil islahatla-

rına müvafiq olaraq həm bakalavr, həm də 

magistratura səviyyəsində mühəndis kadr-

lar yetişdirilir. 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni-

versiteti (AzMİU)  – Azərbaycan Respub-

likası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 

dövlət ali təhsil müəssisəsidir. 

 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni-

versiteti (AzMİU) 1920-ci ildən Bakı Po-

litexnik İnstitutunun tərkibində inşaat fa-

kültəsi, 1930-1934-cü illərdə müstəqil İn-

şaat və Memarlıq İnstitutu, 1934-cü ildən 

Azərbaycan Sənaye İnstitutunun, 1951-ci 

ildən isə Azərbaycan Politexnik İnstitutu-

nun tərkibində inşaat-memarlıq yönümlü 

ixtisasları birləşdirən bir neçə fakültə kimi 

fəaliyyət göstərmişdir. 1975-ci ildə Azər-

baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

qərarı ilə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri 

İnstitutu yaradılmışdır. 1992-ci ildə ins-

titut universitet statusu almışdır. AzİMU 

inşaat sahəsində Zaqafqaziyada ilk və 

hələlik yeganə dövlət ali təhsil müəssisə-

sidir. Universitet indiyə qədər 25 mindən 

çox yüksək ixtisaslı memar, inşaatçı-mü-

həndis və mühəndis-hidrotexnik hazırla-

mışdır. 2000-ci ildən Azərbaycan Res-

publikasının Prezidentinin  Fərmanı ilə bu 

ali məktəb Azərbaycan Memarlıq və İn-

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_T%C9%99hsil_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_T%C9%99hsil_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:AzMiU_1.jpg
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şaat Universiteti adlandırılmışdır. 

Mühəndis kadrlarının hazırlanması ilə 

700 nəfərdən ibarət professor-müəllim 

heyəti məşğul olur. Bunlardan 100 nəfər-

dən çoxu elmlər doktoru, professor, 400 

nəfərdən çoxu elmlər namizədi, dosent və 

baş müəllimdir.  

Bakı Dövlət Universiteti (BDU) – 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirli-

yinin tabeliyində olan dövlət ali təhsil mü-

əssisəsidir.  

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyə-

tinin Parlamentinin 1 sentyabr 1919-cu il 

tarixli iclasında Bakıda universitetinin 

təsis edilməsi qərarı qəbul edilmiş və 

onun nizamnaməsi təsdiq olunmuşdur. 

Universitet ilk tədris ilini 2 fakültə ilə – 

tarix-filologiya, tibb fakültələri və 1094 

tələbə ilə başlamışdır.  

 
Bakı Dövlət Universiteti  

 

1930-cu ildə Xalq Komissarlar Soveti-

nin qərarına uyğun olaraq yenidən təşkili 

adı ilə universitet ləğv edilmiş və onun 

bazasında Ali Pedaqoji İnstitut yaradıl-

mışdır. Amma 1934-cü ildə Dövlət Uni-

versiteti yenidən işə başlamışdır.  

Universitet yüksək ixtisaslı kadrlar ha-

zırlamaqla bərabər, həm təbiət, həm də 

humanitar elm sahələri olmaqla 123 ka-

fedranı, 200-dən çox elmi əməkdaşı olan 

37 elmi-tədqiqat və tədris laboratoriyası-

nı, Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat Ins-

titutunu və Fizika Problemləri Elmi-Təd-

qiqat Institutunu özündə birləşdirən, 

Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tarixinin 

klassik məsələlərindən tutmuş, genetika, 

nanotexnologiya, nanomaterialların alın-

masınadək çox geniş spektrdə mövzuları 

əhatə edən, elmi araşdırmalar həyata ke-

çirən böyük elmi mərkəzdir. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universiteti (ADNvəSU) – Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeli-

yində olan dövlət ali təhsil müəssisəsidir.  

10 noyabr 1887-ci ildə Bakı şəhər du-

ması tərəfindən Bakıda texniki məktəbin 

yaradılması haqqında qərar çıxarılmışdır.  

1896-cı ildə texniki məktəb "Bakı aşa-

ğı səviyyəli texniki məktəbə" çevrilmiş-

dir. 1896-1905-ci illər ərzində bu mək-

təbin mexanika şöbəsi üzrə 50 nəfər, 

inşaat şöbəsi üzrə isə 55 nəfər buraxılışı 

olmuşdur.  

1918-ci ildə məktəb politexnikum ad-

landırılmışdır. Politexnikumda neft səna-

yesi, elektromexanika və inşaat-memarlıq 

şöbələri fəaliyyət göstərmişdir.  

16 noyabr 1920-ci ildə Azərbaycan İn-

qilab Komitəsinin "Bakıda politexnik ins-

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_T%C9%99hsil_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_T%C9%99hsil_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/1_sentyabr
https://az.wikipedia.org/wiki/1919
https://az.wikipedia.org/wiki/1930
https://az.wikipedia.org/wiki/1934
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_T%C9%99hsil_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_T%C9%99hsil_Nazirliyi
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titutunun yaradılması haqqında" dekreti 

elan edilmişdir. 1923-cü ilin yayında 

Azərbaycan Hökumətinin təşəbbüsü nəti-

cəsində keçmiş ittifaqın Mərkəzi İcraiyyə 

Komitəsinin 10 avqust 1923-cu il tarixli 

qərarı çıxarılmış, Bakı Politexnik İnstitu-

tunun ümumi ittifaq əhəmiyyəti qeyd 

olunmuş və ittifaqın Maarif Komissarlığı-

na və Azərbaycan Hökumətinə institutun 

maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması 

ilə bağlı tədbirlərin görülməsi üçün gös-

təriş verilmişdir. Bunun nəticəsində "Az-

neft"in gəlirinin müəyyən faizinin institu-

tun fonduna köçürülməsinə, Vladikavkaz 

Politexnikumun avadanlığının alınmasına 

nail olunmuşdur. 1923-cu ildə 3 nəfərdən 

ibarət birinci buraxılış, 1924-1925-ci təd-

ris ilində – 13, 1925-1926-ci ildə – 46, 

1926-1927-ci ildə isə 289 nəfər mühəndis 

buraxılışı olmuşdur. 

 
 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  
 

1923-cü ildən institut M.Əzizbəyov 

adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu 

adlandırılmışdır. 

29 may 1930-cu ildə "Azərbaycan 

Politexnik İnstitutu"nun adı dəyişdirilmiş 

və "Azərbaycan Neft İnstitutu" (ANİ) ad-

landırılmışdır. Sonradan 1934-1959-cu il-

lərdə Azərbaycan İndustrial (Sənaye) İns-

titutu, 1959-1991-ci illərdə Azərbaycan 

Neft və Kimya İnstitutu, 1991-1992-ci 

illərdə Azərbaycan Sənaye Universiteti 

adlandırılmış və 1992-ci ildən Azərbay-

can Dövlət Neft Akademiyası kimi fəaliy-

yət göstərmiş və 2015-ci ildən Azərbay-

can Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

adlandırılmışdır.  

Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 

70000-dən çox mühəndis, 2000-dən çox 

elmlər namizədi və 250-dən çox elmlər 

doktoru hazırlamışdır. Universitetdə yük-

sək ixtisaslı mühəndis və elmi kadrların 

hazırlanmasında iki elmi-tədqiqat ins-

titutu, 32 elmi-tədqiqat problem laborato-

riyası, "Sənaye müəssisələri işçilərinin ix-

tisasartırma və yenidən hazırlanma insti-

tutu" fəaliyyət göstərir. 

ADNvəSU-da 60-dan çox ölkə üçün 

300 nəfər mühəndis, bakalavr və magistr 

dərəcəli texniki kadr və 270 nəfər elmlər 

namizədi və doktoru hazırlanmışdır.  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universi-

teti – Aqrar sektor üçün yüksək ixtisaslı 

kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri hazırlayan 

Azərbaycan dövlət ali təhsil müəssisə-

sidir.  

1920-ci ildə Azərbaycan Politexnik 

İnstitutunun nəzdində yaradılan kənd tə-

sərrüfatı fakültəsi müstəqil Azərbaycan 

https://az.wikipedia.org/wiki/1920
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Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun əsası olub.   

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları 

Sovetinin 15 may 1929-cu il tarixli qərarı 

(protokol №10, 35-ci bənd) ilə yaradılmış 

Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 1931-ci ildə 

Gəncə şəhərinə köçürülmüşdür. 17 iyun 

1991-ci il tarixində institut Akademiya 

statusu almışdır. 2005-ci ildən Azərbay-

can Respublikasının Prezidentinin mü-

vafiq Fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət Aq-

rar Universiteti adlandırılmışdır. 

Universitetin aqronomluq, aqrotexno-

logiya, zoobaytarlıq və əmtəəşünaslıq, 

informasiya texnologiyaları, aqromühən-

dislik və energetika, iqtisadiyyat fakültə-

lərində aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəs-

sis hazırlığı aparılır: torpaqşünaslıq və 

aqrokimya, aqronomluq, qida məhsulları-

nın texnologiyası, meşə və meşə ehtiyat-

larının bərpası, yerquruluşu və torpaq ka-

dastrı, memarlıq, ekologiya və təbiətdən 

istifadə, zootexniklik, baytarlıq, əmtəəşü-

naslıq, aqrar mühəndislik, energetika və 

enerji maşınqayırması, yerüstü nəqliyyat 

vasitələri və nəqliyyatın istismarı, maşın-

qayırma və material emalı, standartlaş-

dırma və sertifikasiya, ümumi iqtisadiy-

yat, mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə, 

inzibati idarəetmə, informasiya sistemləri, 

dünya iqtisadiyyatı.  

 
 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  
 

Yarandığı gündən bu vaxtadək univer-

sitetdə 60 minə yaxın yüksək ixtisaslı 

kənd təsərrüfatı mütəxəssisi hazırlanmış-

dır. 

 
II.5. Кənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının artırılmasında 
meliorasiya və su təsərrüfatının rolu 

 
Юлкянин йерляшдийи яразинин ялверишли 

тябии-ъоьрафи шяраити бурада гядим дювр-

лярдян якинчилийин щяртяряфли инкишафы 

цчцн зямин йаратмышдыр. 

Ölkədə əkinçilik mədəniyyətinin for-

malaşdığı ilk dövrlərdən başlayaraq müa-

sir dövrümüzə kimi torpaqistifadəçiləri öz 

qüvvə və baçarığını torpağın münbitliyi-

nin artırılmasına və kənd təsərrüfatı bit-

kilərinin məhsuldarlığını məhdudlaşdıran 

amilləri ləğv etməyə yönəltmişdir. İnkişa-

fın ümumi səmti məhsuldarlığın formalaş-

masında iştirak edən amilləri müəyyənləş-

dirmək yolu ilə vahid sahədən daha çox 

və sabit məhsul götürmək istiqamətinə 

yönəldilmişdir. Bu bir həqiqətdir ki, suva-

rılan sahələrdən alınan məhsuldarlıq su-

varılmayanlara nusbətən yüksək olduğuna 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_SSR_Xalq_Komissarlar%C4%B1_Soveti
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_SSR_Xalq_Komissarlar%C4%B1_Soveti
https://az.wikipedia.org/wiki/15_may
https://az.wikipedia.org/wiki/1929
https://az.wikipedia.org/wiki/1931
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görə ölkədə əhalinin ərzaq məhsulları ilə 

etibarlı təminatında ən mühüm şərflərdən 

biri suvarılan torpaq sahələrinin genişlən-

dirilməsi olmuşdur. Odur ki, respublika 

ərazisində müxtəlif tarixi dövrlərdə relyef 

şəraitindən və su ehtiyatlarından istifadə 

etməklə su tutarları yaradılmış və müvafiq 

suvarma kanalları çəkilmişdir. Bu cür 

sistemlərin yaradılması hesabına suvarılan 

torpaqların sahələri genişləndirilməklə az 

məhsul əldə edilən sahələrdən yüksək 

məhsul götürməyə nail olunmuş, həmçi-

nin də torpaqların münbitliyinin artırılma-

sı təmin edilmişdir. 

Тарихи мянбяляря эюря артыг орта яср-

лярдя Азярбайъанда якинчилийин чохса-

щяли тясяррцфат сащяляри тяшяккцл тапмыш-

дыр. Бу дюврдя тахылчылыгла йанашы баьчы-

лыг, бостанчылыг, тярявязчилик вя цзцмчц-

лцк даща да инкишаф етмиш, щабеля техни-

ки биткилярин якилмясиня башланмышдыр. 

Лакин Азярбайъанда якинчилик мядяний-

йятинин инкишафынын ясасыны дянли биткиляр 

тяшкил етмишдир. 

ХЫХ ясрдя Азярбайъанда дянли бит-

килярдян, ясасян, буьда, арпа, гисмян 

дя гарьыдалы вя дары якилирди. Щямин яс-

рин сонларында тахылчылыьын 60 %-и буьда, 

28 %-и арпа, 10%-и чялтикдян ибарят иди. 

Гарьыдалы вя дары якини ися чох ъцзи йер 

тутурду. Лакин ХХ ясрин яввялляриндян 

техники биткиляря, хцсусиля дя памбыьа 

тялябатын артмасы дянли биткиlərin якин 

сащяляринин хейли азалмасына сябяб олду. 

Буна бахмайараг, ХЫХ-ХХ ясрлярдя 

тахыл биткиляри тякъя дахили истещлак дейил, 

щям дя ямтяя характери дашыйыр вя дахили 

базарла йанашы, хариъи базара да чыхары-

лырды. Лакин тахыл мящсулларынын артымы 

екстенсив йолла, йяни якин сащяляринин 

эенишляндирилмяси нятиъясиндя ялдя еди-

лирди. 

ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялриндя 

тахылчылыг яняняви характерини горуйуб 

сахлайырды. Якинчиликдя яняняви бярк вя 

йумшаг тахыл нювляри сары буьда, га-

рагылчыг, аь буьда, гара арпа, шешяри 

арпа вя гылыъы арпа цстцн иди. Бу нювлярин 

мцхтялифлийиндян асылы олараг та гядим-

дян Азярбайъанда дянли биткиляр па-

йызлыг вя йазлыг олараг якилирди. Лакин 

пайызлыг буьда вя арпа якинляри юлкянин 

тахылчылыг тясяррцфатларында даща цстцн 

йер тутмушдур. 

 

Азярбайъанда якинчилик системи су-

варма вя дямийя цсуллары иля апарылырды. 

Дямйя якинчилийи адятян, су чыхарылмасы 

мцмкцн олмайан сащялярдя тятбиг еди-

лирди вя алынан мящсулун мигдары илин 

гураг вя йа йаьмурлу кечмясиндян асылы 
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олурду. 

Суварылан сащялярдя ися пайызлыг тахыл 

якмяк цчцн яввялъя щямин сащя becя-

rилир вя суварылыrды. Халг арасында буна 

«арата гойма» дейилирди. Якингабаьы, 

йяни пайыз айларында щямин сащя 

йенидян becяrилирди. Бу якин ися «пяр-

шум» адланырды. Мящз бундан сонра 

сащяйя тохум сяпилирди. Тохум, бир 

гайда олараг ялля сяпилирди. Буну ясасян, 

тяърцбяли якинчиляр щяйата кечирирдиляр ки, 

тохум сащяйя бярабяр мигдарда 

пайлансын. Бир гарыш сащяйя 5-7 дянин 

дцшмяси нормал щесаб едилирди. Бу 

цсулла якинчи эцндя ики щектар сащяйя 

тохум сяпя билирди. Сяпиндян дярщал 

сонра сащя малаланыр вя суварылырды. Беля 

суварма «торпаг суйу» адланырды. 

Гышда ися зямийя дондурма суйу 

верилирди. Бу, зийанвериъиляри мящв етмяк 

цчцн едилирди. Март-апрел айларында 

сащяйя эюй вя хяков суйу, май-ийун 

айларында ися дян суйу верилирди. 

ХХ ясрин 20-ъи илляриндяки тахылчы-

лыгда эцбрялярдян истифадя олунмасa да, 

мящсулдарлыьы артырмаг цчцн мцхтялиф 

цсуллар тятбиг олунурду. Якинчиляр тяърц-

би йолла мцхтялиф биткилярин нювбяляриндя 

бир-бириня уйьунлуьуну мцяййянляшди-

ряряк, «тохумдяйишмя» цсулундан исти-

фадя едир, тахылы йонъа, памбыг вя башга 

биткилярин йериндя якирдиляр. Мящсулдар-

лыьы артырмаг цчцн чала, тала, щерик, дин-

ъягойма вя с. якинчилик цсул вя системля-

риндян дя истифадя олунурду. 

Азярбайъанын мцнасиб иглим шяраити, 

мювъуд су ещтийатлары бурада дянли бит-

килярдян чяlтикчилийин инкишафына да шяраит 

йаратмышдыр. Азярбайъанда VI-VIII яср-

лярдян чялтик биткисинин якилдийи ещтимал 

олунур. VIII-IX ясрлярдян бу биткинин 

якин сащяляри даща эениш яразиляри ящатя 

етмяйя башламышдыр. XIX ясрдя Азяр-

байъанда чялтикчилик даща бюйцк вцсят 

алмыш вя ХХ ясрин яввяляриндя Ъянуби 

Гафгазда истещсал олунан чялтийин 86%-и 

Азярбайанын пайына дцшцрдц. Чялтик 

Азярбайъанын Лянкяран-Астара, Шяки-

Загатала, Губа-Хачмаз, Зянэилан-Гу-

бадлы, Гарабаь вя Нахчыван бюлэялярин-

дя якилирди. Бу сащядя апарыъы мювге 

Лянкяран (25 %), Нуха вя Яряш (26 %), 

Эюйчай (12 %) гязаларына вя Загатала 

даирясиня (11 %) мяхсус иди.  

 
Азярбайъанда йетишдирилян чялтик 

нювляри дя мцхтялифлийи иля сечилирди. Етно-

график тядгигатларa ясasən Азярбайъан-

да 50-дян чох чялтик нювцнцн йетишдирил-

дийи məlumdur. Ян чох йайылан чялтик 

нювляри янбярбу, сядри, акуля, ханлыг, 
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Шабран, сарыгылчыг, гырмызыгылчыг, арагыл-

чыг, ясэяри, чампо вя с. иди.  

Азярбайъанда якинчилийин бир сащяси 

кими бостанчылыг вя диррикчилик дя инкишаф 

етмишдир. Бек маьарасындан тапылан 

балгабаг туму сон Тунъ дюврцндя бу-

рада бостан мящсулларынын якилдийиня 

сцбутдур. Археоложи газынтылар заманы 

Азярбайъанын мцхтялиф яразиляриндян ор-

та ясрляря аид тябягялярдян тапылан 

гарпыз, йемиш, хийар, балгабаг тохумла-

ры бу сащянин хейли инкишаф етдийини 

эюстярир. Бостанчылыг ХЫХ-ХХ ясрлярдя 

даща да инкишаф етмиш, онуn мящсуллары 

ямтяя характери дашымаьа башламышдыр. 

Бу мящсуллар тякъя юлкя дахилиндя дейил, 

хариъи базарларда да сатылырды.  

ХЫХ ясрдя бостанчылыг вя тярявязчили-

йин инкишафы иля баьлы ихтисаслашмыш район-

лар мейдана эялмишдир. Бакы вя Эянъя 

губернийаларында Яряш, Эюйчай, Газах, 

Губа, Лянкяран, Ъавад гязалары, Нах-

чыван юз дадлы йемиш вя гарпызы, хийары, 

балгабаьы вя с. иля мяшщур иди.  

 
Бостан биткиляри, ясасян, мешядя тя-

мизлянмиш талаларда вя гумсал йерлярдя, 

чай кянарларында, чалаларда якилирди. 

Бостан сащяси яввялъядян шумланыр, су-

варылараг арата гойулурду. Бир-ики эцн 

суда сахланмыш тохум сяпилдикдян сон-

ра сащя «тахталара» бюлцнцрдц. 

Етнографик тядгигатлар нятиъясиндя 

мцяййян олунмушдур ки, Азярбайъанда 

тарихян 50-дян артыг йемиш нювц (Аь го-

вун, Гара говун, Кцснят йемиши, Эяр-

мяк, Сарайтуму, Синейваз, Тураъы йе-

миш, Щясянгала йемиши, Ъорат говуну, 

бозторлу, гызылбурун, аьнабат вя с.), 

чохлу гарпыз (Ъяфярхан, Галагайын, Са-

бирабад, Гала, Ъавад, Зиря, Сарыъаллар, 

Хуну вя с.) вя балгабаг нювляри беъяри-

лирди.   

Азярбайъанда бир чох тярявяз битки-

ляри – помидор, хийар, бадымъан, кялям, 

бибяр, эцл кялям, соьан, сармысаг, йер-

кюкц, чуьундур, турп вя мцхтялиф эюйяр-

тиляр дя якилирди. 

Ири йашайыш мянтягяляриндян узаг 

кяндлярдя тярявяз биткиляри ящали тяряфин-

дян юз ещтийаъларыны юдямяк цчцн якил-

дийи щалда, шящярляря йахын кяндлярдя 

бу, ямтяя характери дашыйырды вя щямин 

йашайыш мянтягяляри бу сащя цзря ихтисас-

лашырды.  

ХЫХ ясрин орталарындан Азярбайъан-

да картофун беъярилмясиня башланды. 

Картоф ясасян, Йелизаветпол (indiki Gən-

cə şəhəri) губернийасында, Лянкяран, 

Шамахы вя Губа гязаларында йашайан 

алманлар вя руслар тяряфиндян якилирди. 
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Йерли ящали яввялляр картофу «йералмасы» 

адландырырды. Азярбайъанлылар ону чох 

сонралар – ХХ ясрин яввяляриндян даьлыг 

вя даьятяйи бюлэялярдя якмяйя башла-

дылар.  

Азярбайъанда баьчылыьын да гядим 

тарихи вар. Археоложи материаллар, гядим 

вя орта  яср мцяллифляри бурада чохлу ал-

ма, армуд, цзцм, нар, щейва вя с. Якил-

дийини эюстярир. Мцтяхяссисляр Ъянуби 

Гафгазы бир сыра мядяни битки вя мейвя-

лярин вятяни сайырлар. Орта яср мцяллифляри 

Азярбайъанда олан баьлардан вя мей-

вялярдян щейранлыгла бящс етмишляр. ХЫХ 

ясрin орталарынадяк йалныз дахили тялябаты 

юдяйян мейвя мящсуллары бу дюврдян 

сонра хариъи базара чыхарылмаьы башлан-

ды. ХЫХ ясрдя Азярбайъан гязаларынын 

яксяриййяти – Губа, Шамахы, Эюйчай, 

Шяки, Нахчыван, Эянъя вя с. ясас мей-

вячилик мяркязляриня чеврилди. Бу дюврдя 

баьбанлар, ясасян, халг селексийасы йолу 

иля йетишдирилян йерли мейвя növlərinə цs-

тцнлцк верир вя даим онларын мящсулдар-

лыьыны, кейфиййятини артырмаьа хцсуси диг-

гят йетирирдиляр.  

 

Щяр бир бюлэя мцяййян дадлы вя кей-

фиййятли мейвя нювляри иля мящшур иди. 

Абшеронун сары янъири, Нахчыванын син, 

шякяри, яндирйани армудлары, Ордубaдын 

шафталы нювляри (салаы, зяфяраны, назлы вя 

с.), Губанын алмасы, Эюйчайын нары, 

Шяки-Загатала зонасынын мцхтялиф ар-

муд нювляри мяшщур иди. Мейвяляри гу-

рудуб гыша да сахлайырдылар.  

Азярбайъан мцхтялиф цзцм нювляри 

иля дя мяшщурдур. Азярбайъанда цзцм-

чцлцйцн тарихи дягиг мцяййян едилмяся 

дя, археоложи материаллар онун е.я. 3-ъц 

минилликдя йарандыьыны ещтимал етмяйя 

ясас верир. Буну Аьдам вя Ханлар (in-

diki Göygöl) районлары яразиляриндя йер-

ляшян вя е.я. 2-ъи миниллийя аид гядим 

йашайыш мяскянляриндян тапылмыш цзцм 

тумлары тясдиг едир. Бу тумлар реэионун 

ян гядим нювляриндян сайылан «Витис 

Винифера» цзцм нювцня мянсубдур. Гя-

дим вя орта ясрляр дюврцндя цзцмчцлцк 

Азярбайъанда даща да инкишаф етмишдир. 

Цзцмдян кишмиш, мювцъ, дошаб, ричал, 

сиркя, абгора вя с. щазырланыр, хариъи 

юлкяляря дя ихраъ олунурду. 

 

ХЫХ ясрдя цзцмчцлцк артыг мцстягил 

тясяррцфат сащясиня чеврилди. Бу дюврдя 
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цзцмчцлцк Абшерон, Ширван, Гарабаь, 

Шяки, Губа, Газах, Нахчыван вя Эян-

ъядя даща чох инкишаф етмишди. Цзцмчц-

лцйцн бу дюврдяки инкишафына шярабчылы-

ьын бюйцк вцсят алмасы вя онун мящсул-

ларынын дцнйа базарына чыхарылмасы мц-

щцм тясир эюстярди. Алман колонистляри 

бу ишдя хцсусиля фярглянирдиляр. 1897-ci 

илдя Азярбайъанда цзцм баьларынын са-

щяси 12789,9 десйатин (13940,9 ща), алы-

нан мящсул ися 4549793 пуд олмушдур. 

1913-cü илдя бу рягямляр мцвафиг ола-

раг, 24714 десйатин (26938,3 ща) вя 

5739242 пуд иди. Абшеронда цзцм тя-

някляри гумун цстцндя беъярилирди. Нах-

чыванда ися цзцм тянякляри гышда шахта 

вурмасын дейя торпаьа басдырылырды. 

ХЫХ-ХХ ясрлярдя Азярбайъанда тех-

ники биткилярин беъярилмяси дя эениш миг-

йас алмышды. Техники биткилярдян ян эениш 

йайыланы памбыг иди. Тохуъулуг сянайе-

siнин артан тялябаты памбыг сащяляриnin 

чохалмасына сябяб олурду. ХЫХ ясрин 

сонларында памбыг якин сащяляри 20 

десйатиня (21,8 мин ща) чатмышды. Пам-

быгчылыьын эенишлянмяси иля памбыг сяна-

йеси мейдана эялмишди. 1820-ci ил Азяр-

байъанда 150-йя гядяр памбыг təмизля-

мя заводу фяалиййят эюстярирди. Бу за-

водларда истещсал едилян мащлыъ памбыг 

фабриклярinя, чийид ися йаь истещсалı за-

водларınа эюндярилирди. 

 

Техники биткилярдян бойаг кюкц дя 

ХЫХ ясрдя бюйцк сащяляри тутурду. 

1860-1868-ъы илляр ярзиндя Азярбайъанда 

онун истещсалы цч дяфя артмышдыр. Лакин 

1868-ъы илдя бойаг маддясинин ялдя едил-

мяси бойаг кюкцня олан тялябатын хейли 

азалмасына, 1873-ъц илдян ися онун ис-

тещсалынын дайандырылмасына эятириб чы-

хартды. 

Азярбайъанын якинчилик тясяррцфатыn-

да зяфяран да эениш йайылмышды. Зяфярan 

Хязярсащили вилайятлярдя, хцсусиля Абше-

ронда беъярилирди. ХЫХ ясрин 30-ъу иллля-

рinдя Бакы яйалятиндя 1000 пуд зяфяран 

истещсал олунмушду. 1885-1886-ъы иллярдя 

Абшеронун 12 кяндиндя олан зяфяран 

якин сащяляринин сащяси 250 десйатиня 

(272,5) чатмышды вя бу иşlя 1643 тясяррц-

фат мяшьул иди. 
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ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъана 

эятирилмиш тцтцнчцлцк ися артыг ХЫХ ясрин 

илк йарысында тясяррцфат сащясиня чеврилян 

tцтцн Шяки, Нахчыван, Ширван, Лянкяран 

вя Газахda эениш йайылмышды. Шяки вя 

Загатала сянайе тцтцнчцлцйц зонасына 

чеврилмишди.Тцтцн Шамахы, Нуха, Бакы 

вя с. шящярлярдян фабрикляря эюндярил-

мякля йанашы, Русийайа да ихраъ олу-

нурду.  

 

ХЫХ-ХХ ясрлярдя Азярбайъанда кя-

тан, чятяня (кянаф) кими техники биткиля-

рин якини  дя эениш йайылмышды. 

Азярбайъанда гядим заманлардан 

якинчилик тясяррцфатында сцни суварма 

системиндян эениш шякилдя истифадя олу-

нурду. 

Юлкядя ясас суварма мянбяляри чай-

лар олмушдур. Якин сащяляри бу чайлар-

дан чякилян архлар васитясиля суварылырды. 

Суварма мягсяди iля тябии вя сцни эюл-

лярдян дя истифадя едилирди. Лянкяран-

Астара бюлэясиндя сувармада истилляр 

мцщцм рол ойнайырды. Кящризляр дя су-

вармада ясас су мянбяляриндян бири иди. 

ХХ ясрин яввялляриндя тягрибян щесабла-

малара эюря Азярбайъанда 800-дян чох 

кящриз олмушдур. 

Юлкядя суварма ящямиййятли минляр-

ля чай, булаг, эюл, кящриз олмасына бах-

майараг, су чатышмырды. Мящз бунун 

нятиъяси иди ки, суйа нязарят едян гу-

румлар йараныр вя суйун бюлцшдцрцлмя-

синя абйарлар, ъуварлар, мираблар няза-

рят едирди. 

Азярбайъанда малдарлыг якинчиликля 

йанашы, ян мцщцм вя гядим тясяррцфат 

сащяляриндян бири олмушдур. Бурада иб-

тидаи щейвандарлыьын ясасы щяля Мезолит 

дюврцндя гойулмушдур. Неолит дюврцн-

дя отураг щяйат тярзи сцрмцш ящали давар 

вя гарамал сахлайыб ящлиляшдирмякля, 

малдарлыьы даща да инкишаф етдирмишдир. 

Артыг Енеолит дюврцндя Юн Асийа, о 

ъцмлядян, Азярбайъанда мцасир ев 

щейванларынын яксяриййяти ящлиляшдирил-

мишди. Малдарлыьын ят, сцд, йун, дяри, 

буйнуз вя сцмцк мямулатлары инсан-

ларын мяишятиндя гида, эейим вя ямяк 

аляти кими истифадя олунурду. Гарамал, 
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ат вя дявя миник, йцк вя гошгу васитяси 

кими мцщцм ящямиййят кясб едирди. 

Малдарлыг ъямиййятин сосиал-игдисади ин-

кишафында апарыъы сащя иди. Щейванлар-

дан якинчиликдя ямяк мящсулдарлыьынын 

йцксялдилмяси цчцн эениш истифадя едилир-

ди. Мал-гаранын сцрятли артымы иля яла-

гядар Енеолитин сон дюврцндян етибарян 

отураг малдарлыг формасындан фяргли 

олараг йайлаг малдарлыьы тяшяккцл тап-

маьа башлады. 

 

4-ъц миниллийин сону-еркян Тунъ 

дюврцнцн башланмасы иля Азярбайъанын 

бцтцн даьлыг зонасында малдар тайфала-

рын мяскунлашмасы баша чатды. Тунъ вя 

dямир дюврцндя гойунчулуг малдарлыг 

тясяррцфатында ясас йер тутурду. Гойун-

чулуьун тядриъян инкишафы кючяри малдар-

лыг формасынын йаранмасына сябяб олду. 

Еркян феодализм дюврцндя ися йарымкю-

чяри малдарлыг формасы йайылмаьа башла-

ды. Мяишятиндя малдарлыг цстцнлцк тяшкил 

етмякля йанашы, мал-гараны йайлаглара 

кючцрмякля, якинчилийин мцхтялиф сащяляри 

иля мяшьул олан ящали тясяррцфатында кюч-

мя (кючябя) малдарлыг формасыны йар-

атды. Елмi ядябиййатда, ейни заманда, 

якинчиликля вя кючмя малдарлыгла мяшьул 

олан ящалинин тясяррцфат фяалиййятини бя-

зян йарымкючяри дя адландырыrлар. Тари-

хи-етнографик ядябиййатда малдарлыьын 

даьлыг, даьятяйи, дцзян типляри иля баьлы 

олараг «йарымкючмя» вя «йарымоту-

раг» терминляриня дя раст эялинир. 

Азярбайъанда халгын сосиал-сийаси 

структуру иля баьлы елат-тярякямя мал-

дарлыьы формасы олмушдур. Орта ясрлярдя 

Азярбайъанда даими низами орду олма-

дыьындан, щяр бир феодал юзцнцн силащлы 

щярби щиссяляри иля дюйцшя эетмяли иди. Бе-

ля ки, дювлят вя феодаллар юлкянин мцда-

фиясиндя хидмяти олан шяхсляри йахшы гыш-

лаг вя йай отлаглары иля тямин едир, онлары 

верэилярдян азад едирдиляр. Бу яразилярдя 

щямин шяхсляр ясас щярби васитя олан ат, 

дявя сахлайыр, гида вя эейим мянбяйи 

олан гойунчулугла мяшьул олурдулар. 

Азярбайъанда беля мараглы тясяррцфат 

формасы елат (халг) малдарлыьы адланырды. 

Орта ясрлярдя сащялярин йцксялмяси, 

кянд тясяррцfатынын даща да инкишаф ет-

мяси, тиъарятин ъанланмасы малдарлыг 

мящсулларына тялябаты хейли артırмыш вя 

бу тясяррцфат сащясинин сцрятля инкишафына 

тякан вермишдир. Шящяр щяйатынdа йцк-

сялиш ейни заманда, юлкянин тясяррцфаты-

нын сащялəри цзря ихтисаслашмасыны тяляб 

едирди. Сяняткарлыг инкишаф етдикъя, мал-

дарлыг мящсулларына олан тялəбат артыр вя 
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бу да ихтисаслашмыш кялладар тясяррцфаты-

нын йаранмасына сябяб олурду. 

Азярбайъанда малдарлыг юлкянин иг-

лим, релйеф вя битки аляминя уйьун ола-

раг отураг вя кючмя формаларınда тя-

шяккцл тапмышдыр. Бурада кючяри вя 

йарымкючяри малдарлыг формаларынын ин-

кишафы вя йайылмасы цчцн ня сосиал шяраит, 

ня дя ки, цзяриндя мцлкиййят щцгугу 

олмайан сярбяст торпаглар вар иди. ХЫХ 

ясрин орталарындан Азярбайъанда мал-

дарлыг тядриъян тиъарят малдарлыьына, ка-

пiталист мцнасибятляринин инкишаф етдийи 

сащяйя чеврилир. ХХ ясрин яввялləриндя 

малдарлыгда ямтяя мцнасибятляринин хц-

суси чякиси тахылчылыьа нисбятян даща йцк-

сяк иди. ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яв-

вялlяриндя Азярбайъандан Русiйайа вя 

хариъи юлкя базарларына, хцсусян Инэилтя-

ря, Франса, АБШ вя с. юлкяляря йун ихраъы 

ардыъыл олараг артмышдыр.  

ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндян башлайа-

раг дахили вя хариъи базарларын эенишлян-

мяси, няглиййат коммуникасийаларынын 

инкишафы Азярбайъанда кянд тясяррцфаты 

мящсуллары истещсалынын сцрятля артмасы-

на, аграр инкишаф сявиййясинин йцксялмя-

синя тякан вермишдир. 1896-98-ъи иллярдя 

Азярбайъанда тахыл истещсалынын орtа ил-

лик щяъми 1 мин тону кечмиш, адамбашы-

на иллик мящсул истещсалы тяхминян 580 

кг олмушдуr. Азярбайъанда адамбашы-

на тахыл истещсалынын щяъми дцнйа цзря 

мцвафиг эюстяриъилярдян (233 кг) 2,5 

дяфя, щямин дюврдя инкишаф етмиш юлкяляр 

сайылан Алманийа, Франса, Исвеч кими 

юлкялярин эюстяриcиляриндян (455 кг) 1,3 

дяфя йцксяк олмушдур. 

ХЫХ ясрин сону, хцсусян ХХ ясрин 

яввялlяриндя Азярбайъанда тябии иглим 

шяратиндя истифадя ясасында чохсащяли аг-

рар секторун формалашдырылмасы сяъиййяви 

олмуш, памбыгчылыг, тцтцнчцлцк, цзцм-

чцлцк, барамачылыг эениш йайылмыш вя бу 

сащялярiн мящсулларынын емалы сцрятля 

инкишаф етмяйя башламышдыр. 1909-13-ъц 

иллярдя ясасян биткичилик мящсулу олан 

тахыл цзря Азярбайъанын дцнйа истещса-

лында пайы онун ярази цзря пайыны 2 дя-

фядян сох габагламыш вя ящали цзря пайы 

иля ейни сявиййядя олмушдур. Щямин ил-

лярдя Азярбайъан тахыл истещсалында дцн-

йа цзря адамбашына орта иллик эюстяриъини 

(265 кг) габаглашмышдыр (277 кг). 

Адамбашына буьда истещсалынын ися орта 

иллик щяъми 86 кг, йяни дцнйа цзря мц-

вафиг эюстяриъидян 1,2 дяфя сох олмуш-

дур. Ясас техники битки мящсулу олан 

памбыг цзря дцнйа истещсалындакы хцсу-

си чякиси онун яразийя эюря пайыны тях-

минян 4 дяфя, ящалийя эюря пайыны ися 2 

дяфядян çox габагламышдыр. 

ХХ ясрин яввяляриндя Азярбайъан 

щямин дюврцн мейарлары бахымындан 

нисбятян инкишаф етмиш (екстенсив ясас-

ларла да олса), щейвандарлыг секторуна 

малик олмуш, ящалинин щяр 100 няфяриня 

дцшян ирибуйнузлу мал-гаранын сайы 
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дцнйа цзря цмуми эюстяриъиляри мцвафиг 

сурятдя 2,3-1,7 дяфя, гойун вя кечилярин 

сайы 2,5 вя 1,8 дяфя габагламышдыr. Ири-

буйнузлу мал-гаранын, гойун вя кечиля-

рин сайынын шярти мал-гарайа чевирмякля, 

Азярбaйъан цзря эюстяриъидян 2,2 дяфя 

Русийанын мцвафиг эюстяриъисиндян ися 

1,75 дяфя чох олмушдур. Аграр сферада 

базар системинин сабит фяалиййятi ХХ яс-

рин яввялlяриндя мювъуд олмуш вязиййя-

тя цмуми бахыш, Азярбайъанда кянд тя-

сяррцфатынын инкишафынын дяйярляндирилмя-

си бахымындан ашаьыдакы ъящятляри айыр-

маьы имкан верир. 

Кянд тясяррцфатынын бярпасы 1928-ъи 

илдя коллективляшмя башлананадяк да-

вам етмиш, ясасян базар системи чярчивя-

синдя щяйата кечирилмишдиr. Аграр сек-

торда мяркязляшдирилмиш планлашдырма 

щялялик тятбиг едилмямишдир. Ясас соси-

алист йениляшдирилмяси олан торпагларын 

кяндлиляря пайланılмасы истещсалын сон 

нятиъяляри цчцн стимуллары эцъляндиряряк, 

юлкядя аграр бярпанын сцрятляндирилмяси-

ня вя щятта базар тялябляринин йцксяк ол-

дuьу сащялярдя  дя артыма йол ачмышдыr. 

Рясми статистикайа эюря, 1928-ъи илдя та-

хыл истещсалынын щяъми 1920-ъи иля 

нисбятян 389,9 мин тon вя йа 1,9 дяфя, 

памбыг истещсалынын щяъми ися 1921-ъи иля 

нисбятян 53,3 мин тon артыг олмушдур. 

1920-28-ъи иллярдя кянд тясяррцфатында ят 

истещсалынын щяъми (кясилмиш чяки иля) 

5,1%, сцд истещсалынын щяъми ися 14,8 % 

артмышдыр. Щейвандарлыгда артым темпи 

даща чох йцксялмиш, 1928-ъи илдя ирибуй-

нузлу мал-гара сайъа 1921-ъи илядяк 

33,5%, гойун вя кечиляр ися 2,3 дяфя 

чохалмышдыr. 

1928-32-ъи иллярдя тахыл истещсалынын 

щяъми 829,9 мин тonдан 617,1 мин тonа 

дцшяряк 25,6 %, картоф истещсалы ися 91,5 

мин тonдан 61,7 мин тonа еняряк 32,6 % 

азалмышдыr. 1928-1934-ъц иллярдя (мцва-

fиг иллярин яввялиня олан мялуматлара 

эюря) Азярбайъанда ирибуйнузлу мал-

гаранын сайы 206,1 мин баш вя йа 15,5%, 

гойун вя кечилярин сайы ися 1177,3 мин 

баш вя йа 62,3 % азалмышдыr. 

Азярбайъанда аграр инкишаф сявиййя-

синин ашаьы дцшмяси 40-ъы иллярдя дя да-

вам етмишдиr. Буна сябяб бир тяряфдян 

1941-1945-ci иллярдя юлкянин мцщарибядя 

иштиракы, диэяр тяряфдян ися мяркязляшди-

рилмиш планlы системин аграр инкишаф цчцн 

зярури стимуллара малик олмамасы иди. 

Бу систем чярчивясиндя ясас васитя кими 

тятбиг едилян инзибати рычаглар вя тясяррц-

фатлара гейри-еквивалентлик принсипи иля 

эюстярилян техники хидмят ясасында, пам-

быгчылыг истисна олмагла, диэяр сащялярдя 

ъидди ирялиляйиш ялдя етмяк мцмкцн ол-

мурду. Аьыр верэи йцкцнцн тятбиги ися 

шяхси йардымчы тясяррцфатда динамик ин-

кишафа имкан вермирди. Бунунла ялагя-

дар, 40-50-ъи илляри ящатя едян дюврдя дя 
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бир сыра ясас кянд тяsяррцфаты мящсулла-

рынын истещсалында Азярбайъанын пайы вя 

щямин мящсулларын адамбашына дцшян 

щяъминин хейли азалмасы давам етмиш-

диr. Памбыг цзря нисбятян йцксяк, йун 

цзря ися зяиф аграр инкишафда йаранмыш 

проблемляр кянд тясяррцфатында мяркяз-

ляшдирилмиш планлашдырма системиндя исла-

щатларын щяйата кечирилмяси зярурилийини 

шяртляндирирди. Беля ислащатлар апарылма-

сына кечмиш ССРИ-дя 1950-ъи иллярин би-

ринъи йарысындан башланılмышдыr. Мащий-

йят етибариля щямин ислащатлар (шяхси йар-

дымчы тясяррцфатларын vерэи йцкцнцн йцн-

эцлляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты техника-

сынын колхозлара верилмяси, пула ямяк 

юдянишинин тятбиги, кянд тясяррцфатынын 

дювлят малиййяляшдирилмясинин эцълянди-

рилмяси вя с.) аграр секторда инкишафа ял-

веришли шяраит йарадылмасына, инкишафын 

стимуллашдырылмасына йюнялдилмишдиr. 

Мцщарибя илляриндя (1941-45-ci illər) 

республикада кянд тясяррцфатынын ясас 

мягсяди ордуну вя ящалини ярзаг мящ-

суллары иля тямин етмяк иди. 1940-ъы иля 

нисбятян1943-ъц илдя тахыл якини сащяси 

149,8 мин ща эенишляндирилди. Щямин 

дюврдя тахыл вя дянли-пахлалы мящсул-

ларын истещсалы 541 мин тon, памбыг 64,7 

мин тon, тцтцн 4 мин тon, картоф 81,4 

мин тon, мейвя вя эилямейвя 30,6 мин 

тon, цзцм истещсалы 43,9 мин тon тяшкил 

етmişдиr. 

Мцщарибядян сонракы иллярдя якин са-

щяляри эенишляндирилмяся дя, кянд тясяр-

рцфатында истещсалын мцяййян артымына 

наил олунmuşдуr. 1966-1969-ъу иллярдя 

орта щесабла илдя 707 мин тon тахыл, 326 

мин тon памбыг, 353 мин тon тярявяз, 

120 мин тon картоф, 64 мин тon мейвя, 

2020 мин тon цзцм, 9 мин тon йашыл чай 

йарпаьы истещсал едилmиşдиr.  

1955-ъи илдя якин сащяляри 1,27 

млн.ща тяшкил едирди: онлардан тахылчылыг 

вя дянли-пахлалы битки якини – 101 мин ща; 

техники биткичилик – 200 мин ща, о ъцмля-

дян памбыгчылыг – 196 мин ща; мейвячи-

лик, тярявязчилик вя картофчулуг – 326 

мин ща; йемчилик – 450 мин ща иди. Ютян 

ясрин 70-80-ъы илляриндя Азярбайъанда 

апарылан ислащатлар аграр инкишафа да юз 

тясирини эюстярмишдиr. Кянд тясяррцфаты-

нын яксяр сащяляриндя ирялиляйишляр сцрят-

ляnмиш вя бир сыра мящсуллар (ясасян щей-

вандарлыг мящсуллары) цзря Азярбай-

ъанın дцнйа истещсалында пайы хейли йцк-

сялмишдиr. Бу иллярдя юлкядя адамбашына 

кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы 

вя бязи мящсуллар ардыъыл олараг атмышды. 

Щямин дюврлярдя цмумян аграр инкишаф 

сявиййясинин артмасы мейли йаранмышдыr. 

Нятиъядя, 80-ъы иллярин сонунда Азяр-

байъан адамбашына тахыл вя ят истещсалы-

нын щяъминя эюря орта дцнйа эюстяриъи-

синдян эери галса да, техники биткиляр, 

сцд вя йумурта цзря мцвафиг эюстяриъи-
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ляри габагламышдыr. 

 

Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящ-

бярлик етдийи дюврдя (1969-82-ci illər) иг-

тисадиййатын икинъи мцщцм сащяси олан 

кянд тясяррцфатынын инкишафында да чох 

бюйцк наилиййятляр ялдя едилmişдиr. Мя-

лум олдуьу кими, Азярбайъанда кянд 

тясяррцфатына йарарлы торпаглар нисбятян 

мящдуддур. Онун яразисинин йалныз йа-

рысындан бир гядяр артыьы кянд тясяррцфа-

тына йарарлы торпаглардыр. Республиканын 

цмуми яразисинин 31,1 %-и йай-гыш от-

лаглары вя бичяняклярин пайына дцшдц-

йцндян, якинчилик цчцн йарарлы торпаг 

сащяляри даща аз олмагла, яразисинин ъя-

ми 20,8 %-ни тяшкил едир. Бу шяраитдя 

якинчилик вя щейвандарлыьын истещсаледиъи 

имканларыны вя сямярясини йцксяк дяря-

ъядя артырмаг цчцн кянд тясяррцфатында 

мящсулдар гцввялярин мцмкцн ещтийат-

ларындан там вя щяртяряфли истифадя едил-

мясинин ящямиййяти хцсусиля бюйцкдцр. 

Бунун цчцн илк нювбядя республикада 

кянд тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин 

онлар цчцн даща чох ялверишли торпаг-

иглим вя тябии-игтисади зоналар цзря ся-

мяряли ихисаслашдырылмасы вя тямяркцзляш-

мяси тяляб олунурду. Республикада бу 

истигамятдя мцхтялиф вахтларда ъящд вя 

тяшяббцсляр олса да, кянд тясяррцфаты 

истещсалы артымынын бу щялледиъи амилин-

дян истифадя едилмирди. 70-80-ъы иллярдя 

Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын бю-

йцк уьурларынын тямялиндя мящз бу баш-

лыъа шяртин дцзэцн гиймятляндирилиб исти-

фадя едилмяси вя эюрцлян мцщцм ишляр 

дурурду. Нятиъядя, республиканын бу вя 

йа диэяр зонасынын кянд тясяррцфатынын 

мящз бу шяраитя даща чох уйьун эялян 

сащяляринин дярин ихтисаслашмасы щяйата 

кечирилди. 1970-ъы илдя республика район-

ларынын 29-у памбыгчылыгла, 25-и тцтцнчц-

лцкля, 1985-ъи илдя ися 18-и памбыгчылыгла, 

16-сы тцтцнчцлцкля мяшьул олурду. Ихти-

саслашмыш районларда истещсал щяъми щяр 

ил артырды. Бу дюврдя кянд тясяррцфатынын 

дцнйада йайылма ареалы хейли мящдуд 

олан сащяляринин инкишафына цстцнлцк ве-

рилмяси республиканын тябии-истещсал им-

канларына там уйьун эялдийиндян, он-

ларын цмуми мящсулдарлыьы да хейли йцк-

сялди. Беля ки, 1981-1985-ъи иллярдя бит-

кичиликдя истифадя едилян кянд тясяррцфа-

тына йарарлы торпагларын щяр щектарындан 

истещсал олунан орта иллик цмуми мящсу-
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лун щяъми, щейвандарлыьа нисбятян 5 

дяфя артыг олмушду. Нятиъядя, кянд тя-

сяррцфатына йарарлы торпагларын щямин 

дюврдя ъями 33 %-я гядярини истифадя 

едян биткичилик сащяси кянд тясяррцфатыnın 

цмуми мящсулунун 71%-я гядярини вер-

mиşдиr. Якин йем биткиляри сащялярини дя 

дахил етмякля, о заман галан 65 % 

кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащя-

лярини истифадя едян вя индикиндян хейли 

йцксяк мящсулдарлыьа малик олан щей-

вандарлыг ися цмуми мящсулун анъаг 

29 %-я гядярини истещсал етмишдир. Бун-

дан башга, кянд тясяррцатынын бюйцк 

налиййятляриня Азярбайъан шяраитиндя 

мцстясна ящямиййят кясб едян чохлу су 

тясяррцфаты гурьуларыnın, мелиорасийа вя 

ирригасийа шябякяlərinin йарадылмасы вя 

каналларın чякилмяси щесабына суварылан 

якин сащяляринин тягриби 30 %-я гядяр ар-

тырылмасы, суварма шяраитинин хейли йахшы-

лашдырылмасы бюйцк рол ойнамышдыр.  

Бу дюврдя истещсалын елми ясасларlа 

интенсивляшдирилмяси сявиййясинин йцксял-

дилмяси сащясиндя апарылан кюклц тяк-

милляшдирмя кянд тясяррцфаты мящсуллары 

истещсалынын артырылмасы, дярин ислащатлар  

сявиййясиндя щяйата кечирилян зярури 

тядбирляр ися онун эюрцнмямиш тяряггi-

сини тямин етмишдир. Азярбайъанда кянд 

тясяррцфатынын инкишафында йцксялиш мяр-

щяляси олан 1970-85-ъи иллярдя интеграсийа 

ялагяляри эенишляндирилмиш, кечмиш кол-

хоз вя совхозларла йанашы тясяррцфатлар-

арaсы кооперативляр инкишаф етдирилмиш, 

цзцмчцлцк, памбыгчылыг, барамачылыг, 

щейвандарлыг сащяляри цчцн эцълц емал 

сянайеси формалашдырылмыш, шярабчылыг са-

щяси хейли инкишаф етмишдир. 

 
Кцрдямир rayonu, 1976 –cı il 

 

 
Bərdə rayonu, 1976-cı il 

 
1981-85-ъи иллярдя сащянин цмуми 

мящсулу 1966-70-ъи иллярин орта эюстя-

риъиляриня нисбятян 2,5 дяфя артmыş, тахыл-

чылыгда истещсал 1,7 дяфя артараг 1,240 

мин тon, тярявязчиликдя 2,4 дяфя артараг 

891 мин тon, памбыгчылыгда 2,2 дяфя 

артараг 707 мин тon, тцтцнчцлцкдя 2,7 

дяфя артараг 57 мин тon, чайчылыгда 3,2 

дяфя артараг 29 мин тon, мейвячиликдя 

3,8 дяфя артараг 318 мин тon, цзцмчц-

лцкдя 7,9 дяфя артараг 1829,2 мин тon 

олmuşдуr. Щям дя кянд тясяррцфатында 

бюйцк дюнцш йарарлы торпаг сащяляринин 

сабит галмасы шяраитиндя, онлардан даща 
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сямяряли истифадя едилмяси ясасында баш 

верmişdир. 1981-85-ъи иллярдя щяр мин 

щектар кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг 

сащяси щесабы иля 623 мин рубл dəyərində 

мящсул истещсал едилмишдир ки, бу да 

1961-70-ъи иллярин орта эюстяриъисиндяn 

(244 мин рубл) 2,6 дяфя чох olmuşdur. 

Биткичилик сащясиндя кянд тясяррцфатынын 

истещсал эцъц вя игтисади сямяряси даща 

йцксяк олмушдуr. Истещсалын бюйцк 

щяъмдя артымы щейвандарлыьын бцтцн са-

щяляриндя дя баш вермишдир. Кянд тясяр-

рцфатынын бцтцн сащяляриндя олан иряliля-

йишляр Азярбайъан кяндинин сосиал-игти-

сади симасыны кюкцндян дяйишдирmиş, юл-

кя бцтювлцкдя аграр-сянайе республика-

сына чеврилmişди. Аграр сащядя цмуми 

йцксяк артым мейли онун бир сыра мц-

щцм сащяляринин инкишаф сявиййясиня эюря 

Азярбайъанын кечмиш ССРИ вя Авропа 

юлкяляри мигйасында чох ящямиййятли ис-

тещсал мяркязляриндян бириня чеврилмиш-

дир.  

Азярбайъан игтисадиййатынын 70-80-ъы 

илляриндяки мисилсиз йцксялиши истещсалын 

бир-бири иля гаршылыглы сых ялагяси олан 

бцтцн сащялярин щямащянэ узлашдырыла-

раг, инкишаф етдирилмяси сайясиндя баш 

вермишдир.  

 
Neftçala rayonu, 1979-cu il 

 

 
Martuni (Xocavənd) rayonu, 1979-cu il 

 

 
Şamaxı rayonu, 1980-ci il 

 

Дювлят мцстягиллийинин бярпасындан 

(1991) сонракы илк илляриндя юлкядя йа-

ранмыш гейри-сабитлик, Даьлыг Гарабаь 

мцщарибяси, кечмиш мцттяфиг республика-

лар арасында интеграсийа ялагяляринин гы-

рылмасы, аграр сащядя бющранı даща да 

дяринляшдирmişдиr. Банкларарасы кючцрмя 

ямялиййатларынын мцмкцнсцзлцйц, кянд 

тясяррцфаты мящсуллары щаггынын мцясси-

сяляря вахтында юдянилмямяси, кянд тя-

сяррцфатына сярмайя гойулушунун азал-



 169 

дылмасы, кредитлярин мящдудлашдырылмасы, 

кредит фаизляринин йцксяк дяряъядя мц-

яййянляшдирилмяси вя инфилйасийанын сцрят-

лянмяси кянд тясяррцфатында мадди ма-

раьы азалtmыş, инзибати идаряетмя метод-

лары шяхси тяшяббцсцн гаршысыны алmыşдыr.  

1990-ъы иллярин яввяляриндя бир сыра 

обйектив вя субйектив амиллярин бцтцн 

игтисадиййаты, о ъцмлядян аграр сащяни 

тяняззцл вязиййятиня салмасы нятиъясиндя 

кянд тсяррцфаты мящсуллары истещсалынын, 

еляъя дя емал сянайеси мящсулларынын 

щяъми илдян-иля азалмыш, 1996-ъы иля гя-

дяр истещсалын игтисади сямярялилийинин 

тянзимлянмяси гейри-мцмкцн олмуш-

дур. Беля ки, 1990-ъы иля нисбятян 1997-ъи 

илдя хам памбыг истещсалы 4,3 дяфя, 

тцтцн истещсалы 3,5 дяфя, тярявяз истещсалы 

2,0 дяфя, мейвя истещсалы 9,8 дяфя, цзцм 

истещсалы 8,2 дяфя вя йашыл чай йарпаьы 

истещсалы 19,2 дяфя азалмышдыр. Бу дюврдя 

емал сянайеси мцяссисяляриндя истещсалын 

азалмасы даща сцрятля эетмишдир. 

 
 

Xanlar (Göygöl) rayonu, 1980-ci il 
 

Йаранмыш вязиййятдян чыхмаг цчцн 

бцтцнлцкдя юлкя игтисадиййатынын базар 

мцнасибятляри шяраитиня уйьунлашдырыл-

масы, кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын 

щяр васитя иля дястяклянмяси эяляъяк ин-

кишафынын стратежи истигамяти кими мцяй-

йянляшдирилmиşdiр. Бундан ютрц щцгуги 

ясасларынын йарадылмасы зяруряти ортайа 

чыхмышдыр.  

 
Фцзули rayonu, 1982-ci il 

 
Quba rayonu, 1983-cü il 

 
Кянд тсяррцфатынын идаряетмя струк-

турунда да ъидди дяйишикликляр баш вер-

mişдиr. «Аграр ислащатларын ясаслары щаг-

гында» (1995), «Совхоз вя колхозларын 

ислащаты щаггында» (1995), «Торпаг 

ислащаты щаггында» (1996) Азярбайъан 

Республикасынын ганунларынын, «Азяр-

байъан Республикасында 1995-98-ъи ил-

лярдя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирил-

мясинин Дювлят Програмы», «Азярбай-

ъан Республикасынын Торпаг Мяъялля-

си», «Юзялляшдирмянин икинъи Дювлят 

Програмы»нын гябул едилмяси аграр исла-
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щатларын щцгуги ясасыны гойmuşdur. 

Цмумиййятля, бу дюврдя ислащатла баьлы 

14 ганун, Республика Президентинин 13 

фярман вя сяранъамы, Назирляр Кабине-

тинин 20 гярар вя сяранъамы гябул едил-

мишдир. Кянд тясяррцфатында уьурла баш-

ланан ислащатлар мящз бу ганунлара 

сюйкянмишдир. Аграр ислащаты щяйата ке-

чирмяк цчцн вя онун реаллашдырылмасын-

да билаваситя ъавабдещлик дашыйан Дюв-

лят Аграр Ислащат Комиссийасы вя онун 

йерли район шюбяляри йарадылмышдыр. 

1996-ъы илин сонуна колхоз вя сов-

хозлар тамамиля ляьв олунду, онларын 

торпаг сащяляри вя ямлакы кяндлиляр 

арасында бюлцшдцрцлдц. Бу дюврдя рес-

публикадакы 5605 кянд тясяррцфаты мцяс-

сисясинин 86,5%-и юзял мцяссисядян, о 

ъцмлядян 76,8 %-и кяндли-фермер тясяр-

рцфатындан ибарят иди. 1997-ъи илдян 

дювлят вя коллектив кянд тясяррцfаты мц-

яссisяляри даща сцрятля юзялляшдирилди, йени 

юзял тясяррцфат формалары, фермер вя ди-

эяр сащибкар тясяррцфатлары йарадылды. 

«Азярбайъан Республикасында 1995-

98-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзял-

ляшдирилмясинин Дювлят Програмы» емал 

сянайеси вя кянд тясяррцфатында хидмят 

эюстярян мцяссисялярин юзялляшдирилмяси 

цчцн щцгуги база ролуну ойнамышдыр. 

Бцтцн бунлар аграр сащядя базар мцна-

сибятляринин вя сащибкарлыьын инкишафына 

хцсуси диггят йетрилдийини юня чякмишдир. 

Республика Президентинин имзаладыьы 

«Дювлят нязарят системинин тякмилляшди-

рилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы сащя-

синдя сцни манелярин арадан галдырыл-

масы щаггында» (02.01.1999), «Азяр-

байъан Республикасында сащибкарлыьын 

инкишафына дювлят щимайяси сащясиндя 

ялавя тядбирляр барядя» (10.09.2002), 

«Сащибкарлыьын инкишафына мане олан 

мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаг-

гында» (28.09.2001), «Азярбайъан Рес-

публикасында кичик вя орта сащибкарлыьын 

инкишафынын Дювлят Програмı (2002-

2005-ci илляр)»-нin тясдиг едилмяси баря-

дя (17.08.2002) вя диэяр фярманлар дюв-

лят тяряфиндян сащибкарлыьын инкишафына 

эюстярилян гайьы иди.  

2005-ъи илдя кянд тясяррцфатында мяш-

ьул олан ящалинин сайы 1995-ъи илlя мцга-

йисядя 1,4 дяфя, цмуми дахили мящсул 

2,0 дяфя, капитал гойулушу 9,2 дяфя, ясас 

фондларын дяйяри 11,5 дяфя орта айлыг 

ямяк щаггы ися 9,9 дяфя артmışдыr.  

Тахыл, тярявяз, картоф вя бостан бит-

киляринин якин сащяси яввялки илляря нисбя-

тян хейли чохалmışдыr. 2005-ъи илдя дянли 

биткилярин якин сащяси 1990-ъы илlя мцга-

йисядя 218,9 мин ща вя йа 37,5 %, тяря-

вяз 38,5 мин ща вя йа 95,5 %, картофун 

46,9 мин ща вя йа 3 дяфя, бостан биткиля-

ринин якин сащяси 21 мин ща вя йа 3,3 

дяфя артmışдыr. Лакин мцгайися олунан 

дюврдя тцтцн якин сащяси 5,3 дяфя, пам-

быг 2,3 дяфя, йем биткиляри 2,4 дяфя, 

чохиллик якмяляр 1,5 дяфя, чай плантаси-
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йалары 4,6 дяфя, цзцмлцкляр ися 18,9 дяфя 

азалды. 

 

Сонракы иллярдя кянд тясяррцфаты бит-

киляринин якин сащяляриндя йаранмыш 

структур дяйишиклийи нятиъясиндя кянд 

тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин 

39,1 %-и дювлят мцлкиййятинин, 24,6 %-и 

бялядиййя мцлкиййятинин, 36,3 %-и хцсуси 

мцлкиййятин пайына дцшцр, тахыл, картоф, 

тярявяз, мейвя вя цзцм истещсалынын 

бюйцк яксяриййяти ящалинин щяйятйаны 

тясяррцфатларында истещсал олунур. 

Кяндлярдя дювлят мцлкиййятинин 

юзялляшдирилмяси аграр секторда истещсал-

чыларын вя мящсул истещсалы щяъминин 

артмасы иля нятиъялянди. 1992-95-ъи иллярдя 

кянд тясяррцфатында цмуми мящсул ис-

тещсалынын щяъми илдя орта щесабла 12 % 

ашаьы дцшдцйц щалда, бу эюстяриъи 1996-

ъы илдян илбяил (1997-ъи ил истисна олмагла) 

артмаьа башлады вя 1998-2005-ъи иллярдя 

орта щесабла 2126,7 мин тon тахыл, 363,8 

мин тon бостан мящсуллары, 1083,1 мин 

тon картоф истещсал едилди вя 2000-ъи илля 

мцгайисядя онларын щяъми мцвафиг ола-

раг 31,8 %, 39,4 % вя 2,3 дяфя артды. 

Мцгайися едилян илляр цзря тахылın 1 ща-

дан орта мящсулдарлыьы 23,5 %, мейвя 

вя эилямейвяляр цзря 19,4% чох олду. 

Памбыг вя цзцм истещсалы 2002-ъи иля 

гядяр щяр ил азалырдыса, 2003-ъц илдян 

онларын истещсалы артмаьа башлады вя 

2004-ъц иля нисбятян 2005-ъи илдян 

мцвафиг олараг 44,9 вя 45,2 % артды, 

лакин чай йарпаьы йыьымы 45,2 % азалды. 

Мал-гаранын баш сайынын динамик арт-

масы щейвандарлыг мящсулларынын истещ-

сал щяъминин артмасына имкан верди. 

90-ъы иллярин яввялlяриндя республика-

да 350-йя йахын емал мцяссисəsи вя юлкя 

сянайесинин ясас капиталынын тягриби он-

да бири аграр сащядя ъямлянмишдир. Аг-

рар сащядя структур дяйишиклийи, бир сыра 

емал мцяссисяляринин тамамиля ишлямя-

мяси вя йа онларын зяиф фяалиййяти нятиъя-

синдя памбыг, цзцм вя йашыл чай йар-

паьынын истещсал щяъми кяскин азалды. 

1995-ъи илдян сцд вя йун, 1996-ъы илдян 

ися ят вя йумурта истещсалы артмаьа баш-

лады. 2005-ъи илдя 149,6 мин тon ят, 

1251,9 мин тon сцд, 874,6 млн. ядяд йу-

мурта вя 13,1 мин тon йун истещсал едил-

ди. Oнларын щяъми 1996-ъы илля мцга-

йисядя, мцвафиг олараг 1,7; 1,5; 1,8 вя 

1,4 дяфя артды. 

Аграр ислащатлар нятиъясиндя 241 

емал сянайеси мцяссисяси, о ъцмлядян 16 

чай, 8 тцтцн фабрики, 22 памбыгтямизля-

мя, 108 цзцмцн илкин емалы, 17 шяраб, 

47 консерв заводу: сцд, йейинти, чюряк 
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мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан мц-

яссисялярин щамысы дювлят мцлкиййятиндян 

чыхарылараг, юзялляшдирилди вя йа сящмдар 

ъямиййятляриня чеврилди. Республикада 

50-йя йахын ят вя сцд емалы сехи вя ком-

бинаты, мейвя вя тярявяз консерватлары 

истещсал едян 63 завод, чайын илкин емалы 

цзря 14 чай габлашдырылмасы цзря 2 емал 

мцяссисяsи вя 823 ун дяйирманы фяалиййят 

эюстярирди. 

2000-2005-ъи иллярдя анъаг тахыл вя 

бостан мящсуллары истещсалы эялирли ол-

мушдуr. Памбыг və tütün истещсалы 2002-

2005-ъи иллярдя, цзцм 2000-ci вя 2005-ъи 

иллярдя, мейвя вя эилямейвя 2000-2005-

ъи иллярдя, чай йарпаьы анъаг 2004 вя 

2005-ъи иллярдя, тярявяз ися 2002-2005-ъи 

иллярдя эялирля баша эялмишдир. Ян йцксяк 

мянфяят тахыл истещсалында 2004-cü илдя 

47,5%; памбыгда 2004-ъц илдя 32,2 %; 

тцтцндя 2002-ъи илдя 84,3%; бостан мящ-

сулларында 2003-ъц илдя 35,2 %; цзцмдя 

2005-ъи илдя 1,8 дяфя, чаййарпаьында 

2004-ъц илдя 19,1 % олмушду. 

2005-ъи илдя Азярбайъанда ящалинин 

йумурта вя картоф мящсуллары цзря ис-

теhлак тяляби там, ят вя ят мящсуллары цз-

ря 81,8 %, сцд вя сцд мящсуллары цзря 

87,6 %, тярявяз вя бостан мящсуллары 

цзря 97,7 %, мейвя вя эилямейвя цзря 

93,6 % юдянилмишдир. 

1995-2005-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты-

нын цмуми мящсулу 2,0 дяфя артмыш, 

онун ЦДМ-дя пайы 9,1 % олмушдуr. 

Азярбайъанда сон иллярдя дцнйа аграр 

инкiшаф практикасында тяшяккцл тапмыш 

цмуми ганунауйьунлугларын, щямчинин 

юлкянин юзцндя узун илляр формалашмыш 

мейиллярин яксиня олараг, кянд тясяррц-

фатында ишляйянлярин сайы вя цмуми 

мяшьуллугда аграр сащянин пайы арт-

магдадыр. 1995-ъи илдя мяшьул ящалинин 

30,8 %-и бу сащядя чалышырдыса, 2005-ъи 

илдя щямин рягям 39,2 %-я йцксялмиш-

дир. 

2006-ъы илин йанварын 1-ня олан мялу-

матлара эюря, юлкя яразисинин 55,0 %-ни 

кянд тясяррцфатына йарарлы (16,5 %-и су-

варылан) торпаглар тяшкил едир. Бунун 

37,8%-и якиня йарарлы сащялярdən, 4,7 %-и 

чохиллик якмялярdən (баь, цзцмлцкляр вя 

с.), 56,6%-и отлаг вя бичяняклярдян, 12,0 

%-и мешялярдян ибарятдир. Адамбашына 

0,56 ща кянд тясяррцфатына йарарлы тор-

паг, 0,21 ща якин йери дцшцр. Ермянис-

танын 1992-1993-ъц иллярдя ишьал етдийи 

Аьдам, Фцзули, Ъябрайыл, Губадлы, Кял-

бяъяр, Лачын, Зянэилан районларынын яра-

зисиндя 647,5 мин ща кянд тясяррцфатына 

йарарлы торпаглар (республика цзря беля 

торпагларын 14,3%-и, о ъцмлядян 188,4 

мин ща якин сащяляри (11,5 %)), 5,2 мин 

ща чохиллик якмяляр (3,3 %), 7,5 мин ща 

динъя гойулан торпаглар (16,4 %), 18,1 

мин ща бичяняк (16,5 %), 352,2 мин ща 

юрцшляр (13,7 %), 242 мин ща йай вə гыш 
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отлаглары (10,8 %) вардыр. Йердя галан 

сащя ися дювлят ещтийатында олан торпаг-

лар, мешяляр, йашайыш мянтягяляри, го-

руглар вя с. алтындадыр. Республикада 

мювъуд олан 1327,9 мин ща цмуми якин 

сащясинин 802,3 мин ща-да дянли биткиляр: 

пайызлыг буьда, пайызлыг арпа, йазлыг 

дянли биткиляр – дянли-пахлалы биткиляр, 

гарьыдалы, чялтик, йазлыг буьда вя с., 

132,0 мин ща-да техники биткиляр (пам-

быг, тцтцн, эцнябахан вя с.), 179,7 мин 

ща-да картоф, тярявяз вя бостан биткиляри 

(помидор, хийар, гарпыз, йемиш вя с.), 

213,9 мин ща-да ися щейвандаrлыьын ясас 

йем биткиляри, чохиллик, бириллик отлар, 

йемлик гарьыдалы, кюкцмейвяли биткиляр 

якилмиш вя галан сащяляр динъя гойул-

мушдур. Азярбайъанын зянэин тябии мц-

щити (эцняшли эцнлярин чохлуьу биоложи 

фяаллыг, иглим гуршаьынын чохлуьу (11-

индян 9-нун мювъудлуьу) вя с.) бир чох 

районларда ил ярзиндя 2-3 дяфя мящсул 

эютрцлмясиня имкан верир. 

Апарылмыш ислащатлар, гябул едилмиш 

щцгуги-норматив сянядляр, sуварылан 

торпаг сащяляринин эенишляндирилмяси вя 

суварылан яразилярин мелиоратив вязиййяти-

нин йахшылашдырылмасы, кянд тясяррцфаты 

мящсуллары истещсалчыларынын дювлят тяря-

финдян щяртяряфли дястяклянмяси, ящалинин 

ярзаг мящсулларына артан тялябатынын 

юдянилмяси иля ярзаг тящлцкясизлийинин 

тямин едилмясиндя апарылан мягсядйюн-

лц тядбирлярин нятиъяси олараг, хцсусян 

дянли вя дянли-пахлалы биткилярин, картоф, 

тярявяз вя бостан мящсулларынын, щей-

вандарлыг мящсулларынын истещсалында 

мцтямади олараг динамик инкишаф ялдя 

едилмишдир.  

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин 

кянд тясяррцфаты сащяси цзря мцгайисяли 

тящлили эюстярир ки, яэяр 1991-ъи илдя дянли 

вя дянли-пахлалы биткилярин истещсал щяъми 

1346,4 мин тон идися, бу рягям 2010-ъу 

илдя 2000,5 мин тон олмуш вя йа 1,5 дяфя 

артмышдыр, уйьун олараг, картоф истещсалы 

179,9 мин тондан артараг, 953,7 мин 

тон (5,3 дяфя), тярявяз истещсалы 805,3 

мин тондан артараг 1189,5 мин тон (1,5 

дяфя), ярзаглыг бостан мящсуллары 61,9 

мин тондан артараг 433,6 мин тон (7 

дяфя), мейвя-эилямейвя 498,3 мин тон-

дан артараг 729,5 мин тон (1,5 дяфя), 

гойун вя кечинин баш сайы 5418,7 мин 

башдан артараг 8491,8 мин баш (1,6 

дяфя), ят истещсалы (кясилмиш чякидя) 153,5 

мин тондан артараг 253,8 мин тон (1,6 

дяфя), сцд истещсалы 947,7 мин тондан 

артараг 1536,2 мин тон (1,6 дяфя), йу-

мурта истещсалы 958,2 милйон ядяддян 

артараг 1178,6 милйон ядяд (1,2 дяфя), 

йун истещсалы 10,5 мин тондан артараг 

15,6 мин тон (1,5 дяфя) олмушдур. 

Биткичилик вя щейвандарлыг мящсул-

лары истещсалынын динамик артымы 2012-ъи 

илдя ящалинин бу мящсуллара олан тяля-

батынын хейли артыг юдянилмясиня сябяб 

олмушдур (2013-ъц илдя ящалинин орта 
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иллик сайы 9477,1 мин няфяр). Адамбашы-

на иллик истещлак тялябаты буьда цзря 180 

кг, картоф цзря 44,4 кг, тярявяз-бостан 

мящсуллары цзря 96,1 кг, мейвя цзря 

46,5 кг эютцрцлся, ъями иллик тялябат буь-

да цзря 1684,2 мин тон, картоф цзря 

415,2 мин тон, бостан-тярявяз мящсулла-

ры цзря 898,7 мин тон вя мейвя цзря 

434,8 мин тон тяшкил едир. Бу дюврдя 

буьда истещсалы 1847,5 мин тон, картоф 

истещсалы 968,5 мин тон, тярявяз-бостан 

мящсуллары истещсалы 1644,2 мин тон, 

мейвя истещсалы 810,0 мин тон олмуш-

дур. Истещсал олунмуш буьдадан 55,4 

мин тон (3%) иткийя, 258,0 мин тон мал-

гара цчцн йемя, 170,0 мин тон нювбяти 

ил цчцн тохума, картофдан 198 мин тон 

тохума, 29,0 мин тон (3 %) иткийя, 35 

мин tон (3 %) йемя, бостан тярявяз 

мящсулларындан 82,2 мин тон (5 %) ит-

кийя, мейвядян 40,5 мин тон иткийя ще-

сабланарса, ярзаг цчцн 1364 мин тон 

буьда, 711,0 мин тон картоф, 1562 мин 

тон тярявяз вя бостан мящсуллары, 769,5 

мин тон мейвя нязярдя тутулмушдур ки, 

бу да тялябатын ярзаг буьдасы цзря 81,5 

%, картоф цзря 172,6 %, тярявяз вя 

бостан мящсуллары цзря 174,7 % вя мей-

вя цзря 176,9 % юдянилмяси демякдир. 

 

 

 

 

II.6. Азярбайжанда Мелиорасийа вя 
Су Тясяррцфатынын 

инкишафында мцстясна 
хидмятляри олмуш дювлят 
хадимляри 

 
Hər bir dövlətin tarixində onun iqtisa-

diyyatının müxtəlif sahələrinin formalaş-

masında və inkişafında müstəsna xidmət-

ləri olmuş şəxsiyyətlərin böyüklüyü za-

man keçdikcə daha aydın görünür. Uca 

dağların zirvəsi uzaqdan əzəmətli görün-

düyü kimi, dövlətin inkişafında dərin iz 

qoymuş, onun keçmişini yaratmış və gələ-

cəyini müəyyən etmiş insanların da işi və 

ideyaları zaman məsafəsindən daha uca 

görünür, daha aydın nəzərə çarpır. Tə-

biidir ki, keçmişin və yaşadığı dövrün 

reallıqlarını nəzərə alaraq mümkün olanı, 

hətta ondan da artığını etmiş, bu şəxsiy-

yətlərin gördükləri işlər dövlətin iqtisadi 

inkişafında mühüm rol oynamışdır. 

Azərbaycanın meliorasiya və su təsər-

rüfatının ölkə iqtisadiyyatının önəmli sa-

hələrindən biri kimi inkişaf yoluna nəzər 

salınaraq, onun müxtəlif dövrlərində inki-

şaf mərhələləri aydınlaşdırılaraq, bu sa-

hənin formalaşmasında, inkişafında müs-

təsna xidmətləri olmuş, 30 ildən artıq 

Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etmiş 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri 

Heydər Əliyev tərəfindən əməkləri yük-

sək qiymətləndirilən şəxsiyyətlərin əmək 

fəaliyyətlərinin qısa oçerkini, gələcək nə-

sillərə çatdırmaq baxımdan, müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. 



 175 

 

ЯБДЦЛРЯЩИМОВ 

ТАЬЫ  

ИБРАЩИМ оьлу 

Т.И. Ябдцлрящимов 1907-жи илдя 

Салйан шящяриндя анадан олмушдур.  

Т.И.Ябдцлрящимов 1921-жи илдя 

Салйан шящяр китабханасындa китаб-

ханачы вя китабхана мцдири кими 

ямяк фяалиййятиня башлайан, 1924-жц 

илдя Азярбайжан Политехник Инсти-

тутуна дахил олмуш, 1931-жи илдя щя-

мин институту битиряряк, “Азярсу-

тясяррцфаты” лайищя институтунда 

лайищячи-мцщяндис, сонра ися щямин 

институтда торпаг-ахтарыш 

партийасынын ряиси ишлямишдир. 

Сонралар Т.И. Ябдцлрящимов 

“Азярсутясяррцфаты”нын Астара 

районунда йерляшян гурутма вя 

сащилбяркитмя идарясиндя ряис (1932-

1933), Салйан районунда насос стан-

сийаларынын тикинтиси цзря техники 

рящбяр (1933-1935) вя Лянкяран район 

суварма системляри идарясинин ряиси 

(1935-1941) вязифяляриндя çalışmışdır. 

Ишлядийи мцддятдя йцксяк билик 

вя бажарыьы иля фярглянян Т.İ. 

Ябдцлрящимов 1941-жи илдя Бакы Су 

Тясяррцфатынын ряиси, 1947-жи илдя 

ися Азярбайжан ССР Су Тясяррцфаты 

назиринин мцавини, Су Тясяррцфаты 

(1951-1952), Кянд Тясяррцфаты вя Тя-

дарцк (1953-1954) назири вязифялярин-

дя чалышмышдыр. 1954-жц илдя Азяр-

байжан ССР Мелиорасийа вя Су Тясяр-

рцфаты назири тяйин едилмиш Т.İ. Яб-

дцлрящимов 1971-жи иля кими бу вя-

зифядя чалышмышдыр. 1971-жи илдян 

юмрцнцн сон эцнляриня, йяни 1983-жц 

иля гядяр Азярбайжан Иншаат 

Мцщяндисляри Институтунда досент 

ишлямишдир. Техники елмляр нами-

зяди олан Т.İ. Ябдцлрящимов ССРИ 

Дювлят мцкафаты лауреаты, Азярбай-

жан ССР Ямякдар Ирригатору иди. Дя-

фялярля ССРИ ХТНС-нин иштирак-

чысы олмуш вя сярэинин «Гызыл» 

медалы иля тялтиф едилмишдир. 

Азярбайжанын халг 

тясяррцфатында хидмятляриня эюря 

«Гырмызы Ямяк Байраьы» (1966), 2 дя-

фя «Шяряф нишаны» (1946 вя 1971) 

орденляри иля вя 3 dəfə «1941-1945 

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ямякдя 

фярглянмяйя эюря» медаллары иля 

тялтиф едилмиш вя дяфялярля 

Азярбайжан ССР Али Советиня (1954-

1971) депутат сечилмишдир. 

Ямяк фяалиййяти мцддятиндя 

«Шяряф нишаны» ордени (1946 və 

1971), «Ямяк ряшадятиня эюря» (1966) 

вя «В.И.Ленинин анадан олмасынын 

100 иллийи иля ялагядар ряшадятли 

ямяйиня эюря» (1970) медаллары иля 
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тялтиф едилмишдир. 

 

БАЬЫРОВ 

ЗЦЛФЦГАР  

ЯЛИ оьлу 

З.Я.Баьыров 1927-жи илдя Шяки 

шящяриндя анадан олмушдур. 

З.Я.Баьыров 1941-жи илдя 

йеддиллик орта мяктяби битиряряк, 

Ленин адына Шяки Ипяк комби-

натында сцрцжц вязифясиндя (1942-

1945) ямяк фяалиййятиня башламыш-

дыр. 1945-1949-жу иллярдя Бакы 

шящяриндя Иншаат-коммунал техни-

кумунда тящсил алмышдыр. Тящсил 

илляриндя З.Я.Баьыров ейни заманда 

Дадашов адына Иншаат Материаллары 

вя Гурьулары АзЕТИ-дя лаборант вя 

буруг устасы вязифяляриндя ча-

лышмышдыр. 

Куйбышев адына Москва 

Мцщяндис-Иншаат Институтунда али 

тящсил (1949-1954) алмышдыр. 

1954-1963-жц иллярдя «Аздювсу-

тяслайищя» институтунда мцщяндис, 

бюйцк мцщяндис, груп рящбяри, шюбя 

ряиси вя институтун баш мцщяндиси 

вязифяляриндя чалышмышдыр. 

З.Я.Баьыров 1963-жц илдян Азяр-

байжан ССР Мелиорасийа вя Су Тясяр-

рцфатында назир мцавини вя 

Азярбайжан Республикасы Мелиора-

сийа вя Су Тясяррцфаты назири (1971-

1974) вязифяляриндя чалышмышдыр. 

Йцксяк мцщяндиси габилиййятя вя 

техники билийя малик олан 

З.Я.Баьыров ямяк фяалиййяти 

мцддятиндя «Шяряф нишаны» ордени 

(1971), «Ямяк ряшадятиня эюря» 

(1966) вя «В.И. Ленинин анадан 

олмасынын 100 иллийи иля ялагядар 

ряшадятли ямяйиня эюря» (1970) ме-

даллары иля тялтиф едилмишдир. 

 

РЦСТЯМОВ  

НАДИР  

ЩЯБИБ оьлу 

Н.Щ. Рцстямов 1913-жц илдя Мир-

бяшир (Тяртяр) шящяриндя анадан 

олмушдур.   

1925-1929-жу иллярдя Шуша 

шящяриндя педагоъи техникумда 

тящсил алмыш, ямяк фяалиййятиня 

1925-жи илдя Мирбяшир районунун 

Евоьлу кяндиндя орта мяктябдя мцял-

лим кими башламыш Н. Рцстямов сон-

ралар щямин мяктябин директору вя-

зифясиндя чалышмышдыр. 

1931-1936-жы иллярдя Кировабад 

(индики Эянжя) шящяриндя Кянд 

Тясяррцфаты Институтунун 

«Щидромелиорасийа» факултясини 

битирдикдян сонра, Н.Щ. Рцстямов 

ямяк фяалиййятини Йухары Гарабаьда 
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йерляшян Тяртяр СЕС-ин 

тикинтисиндя иш ижрачысынын 

кюмякчиси вя иш ижрачысы (1936-

1938) вязифяляриндя давам етдир-

мишдир. 

Онун сонракы ямяк фяалиййяти 

(1938-1944) Бакы шящяриндя 

йерляшян тяшкилат вя идаряляр иля 

(«Метротикинти» идарясиндя бюйцк 

мцщяндис, 4№-ли унцйцтмя заводунда 

иш ижрачысы вя «Азярсутяс»-да 

тикинти дястясинин рящбяри) баьлы 

олмушдур. 

Н.Щ.Рцстямов 1944-1950-жи 

иллярдя Азярбайжан ССР Дювлят 

Нязаряти Назирлийиндя нязарятчи, 

бюйцк нязарятчи вя баш нязарятчи, 

1950-1955-жи иллярдя ися ССРИ 

Нязарят Назирлийиндя ишя дявят 

едиляряк бюйцк нязарятчи вя баш ня-

зарятчи вязифяляриндя 

чалышмышдыр. 

Азярбайжан ССР МК Кянд тясяррц-

фаты шюбясиндя ряис мцавини (1955-

1957) вязифясиндя чалышмыш 

Н.Рцстямов, 1957-1959-жу иллярдя 

Азярбайжан Республикасы Коммунист 

Партийасы Мирбяшир (Тяртяр) РК-нин 

биринжи катиби вязифясиня тяйин 

едилмишдир.  

Сонралар о, даща йцксяк 

вязифялярдя – Азярбайжан ССР 

Назирляр Совети йанында су 

тяжщизаты, су ещтийатларынын ис-

тифадяси вя мцщафизяси цзря Дювлят 

Истещсалат Комитясинин сядри (1960-

1974) вя Азярбайжан Республикасы 

Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты 

назири (1974-1980) вязифяляриндя  

чалышмышдыр. 

Ямяк фяалиййяти дюврцндя 2 дяфя 

«Шяряф нишаны» (1949 вя 1973), 

«Октйабр Ингилабы» (1971) орденляри 

иля, 4 дяфя ССРИ медаллары вя 

Азярбайжан ССР Али Советинин 

Фяхри Фярманы иля тялтиф олун-

мушдур.  

 

ЯЛИЙЕВ 

МАЩМУД  

ИСАX оьлу 

М.İ. Ялийев 1931-жи илдя Ханлар 

районуnun (Эюйэюл) Тоьана кяндиндя 

анадан олмушдур. 1949-1954-жц 

иллярдя Азярбайжан Политехник Инс-

титутунун «Щидромелиорасийа» 

факултясиндя тящсил алан М.İ. Ялийев 

мцщяндис-щидротехник ихтисасына 

йийялянмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан 

Республикасынын Тикинти 

Назирлийинин 18 сайлы Тикинти 

Идарясиндя иш ижрачысы кими баш-

лайан М.İ. Ялийев идаря ряиси вязифя-

синя гядяр йцксялмишдир (1954-1963). 
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Сонралар о, Кцр-Араз Сутикнти Баш 

Идарясинин 7 сайлы тикинти 

идарясинин ряиси (1963-1964) вя Баш 

идарянин ряис мцавини (1964-1967) 

вязифяляриндя чалышмышдыр. 

1967-1980-жи иллярдя «Аразщидро-

тикинти»  идарясиндя баш мцщяндис 

вя ряисин биринжи мцавини вя «Азяр-

енеръитикинти» трестиндя баш 

мцщяндис, мцдир мцавини вя трестин 

мцдири вязифяляриндя işləmişdir.  

1980-1988-жи иллярдя Азярбайжан 

Республикасы Мелиорасийа вя Су Тя-

сяррцфаты назири вязифясиндя  

чалышмышдыр. 

1993-2000-жи иллярдя 

Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты 

Комитясинин Судан Истифадяйя 

Нязарят идарясинин ряиси, 2000-жи 

илдян юмрцнцн сонуна кими Мелиора-

сийа вя Су Тясяррцфаты Комитясинин 

Суларын Истифадясиня вя 

Мцщафизясиня Дювлят Нязаряти 

Идарясинин ряиси вязифясиндя 

чалышмышдыр. 

Ямяк фяалиййяти дюврцндя Азяр-

байжан ССР Али Советинин Фяхри 

Фярманы (1957), «Шющрят ордени» 

(1958), «Ямяк Шющряти» (1966), 

«Гырмызы Ямяк Байраьы» ордени 

(1971 вя 1981) вя «Ямякдар Мц-

щяндис» (1982) фяхри ады иля тялтиф 

олунмушдур.  

 

ЩАЖЫЙЕВ  

САЛЕЩ  

ЩИЛАЛ оьлу 

С.Щ. Щажыйев 1932-жи илдя Бярдя 

шящяриндя анадан олмушдур. 1951-жи 

илдя Йевлах шящяринин 7 сайлы 

фящля-эянжляр мяктябини 

битирдикдян сонра, ямяк 

фяалиййятиня «Гарабаьтикинти» 

трестинин 1 сайлы тикинти идарясиндя 

йол устасы вязифясиндя башламыш-

дыр. 1952-1957-жи иллярдя 

Азярбайжан Политехник Институтунда 

тящсил алан С.Щ. Щажыйев мц-

щяндис-щидротехник ихтисасына йи-

йялянмиш вя 1959-жу иля гядяр щямин 

институтун «Щидротехники гурьулар» 

кафедрасында ассистент вязифясиндя 

ишлямишдир. 1959-жу илдян ися о, 

ЦИЛКЭИ-нин Бакы шящяр 

Комитясинин катиби сечилмишдир. 

С.Щ. Щажыйев 1960-1968-жи 

иллярдя Кцр-Аразсутикинти Баш 

Идарясиндя идаряетмя сащясинин 

ряиси, трест мцдири вя Баш Идарянин 

ряисинин биринжи мцавини вязифяля-

риндя чалышмышдыр. 

1971-жи илдя Азярбайжан ССР Али 

Совети сядринин гярары иля 

С.Щ.Щажыйев Азярбайжан ССР Кянд 

Тясяррцфаты Тикинтиси назири тяйин 
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олунмуш, 1974-жц илдян 1983-жц иля 

гядяр ССРИ Су Тясяррцфаты Назирли-

йинин Азярбайжан ССР цзря 

Мелиоратив Тикинти Баш Идарясинин 

ряиси, 1983-жц илдян Монтаъ вя 

Хцсуси Тикинти назиринин мцавини 

вязифясиндя чалышмышдыр. 

1988-1993-жц иллярдя  Азярбайжан 

Республикасы Мелиорасийа вя Су 

Тясяррцфаты назири вязифясиндя 

чалышмышдыр. 

Ямяк фяалиййяти дюврцндя 

«Гырмызы Ямяк Байраьы» (1971), 

«Октйабр Ингилабы» (1981) ор-

денляри, «Ямяк ряшадятиня эюря» 

(1966) медалы, Азярбайжан ССР Али 

Советинин Фяхри Фярманлары (1970 

вя 1982),  «Ямякдар Мцщяндис» (1981) 

фяхри адлы иля тялтиф олунмушдур.  

 

ЯЩМЯДЗАДЯ ЯЩМЯД  
ЖУМА оьлу  

Azərbaycan Мелиорасийа 
вя Су Тясяррцфаты  

Ачыг Сящмдар 
Жямиййятинин сядри. 

A.C. Əhmədzadə 1945-жи илдя Гах 

районунда анадан олмушдур. 1966-жы 

илдя Азярбайжан Политехник 

Институтуну битиряряк, мцщяндис-

щидротехник ихтисасына йийя-

лянмишдир. 1978-жи илдя Совет 

Иттифагы Коммунист Партийасы йа-

нында Ижтимаи Елмляр 

Академийасыны битирмишдир.  

Ямяк фяалиййятиня 1961-жи илдя 

11 сайлы Бакы шящяр Тикинти 

Идарясиндя фящля кими башламыш-

дыр. 1966-жы илдя Азярбайжан Елми-

Тядгигат Щидротехника вя Мелиора-

сийа Институтунда бюйцк мцщяндис, 

1967-жи илдя Гах Суварма Системляри 

Идарясиндя бюйцк мцщяндис, 1967-

1975-жи иллярдя  Гах Суварма Систем-

ляри Идарясинин ряиси, 1975-1976-жы 

иллярдя Гах район Халг Депутатлары 

Совети Ижраиййя Комитясинин сядри, 

1978-1980-жи иллярдя Абшерон район 

Халг Депутатлары Совети Ижраиййя 

Комитясинин сядри, 1980-1987-жи 

иллярдя  Азярбайжан КП Фцзули РК-

нин биринжи катиби, 1987-1991-жи 

иллярдя Азярбайжан КП Шамхор РК-

нин биринжи катиби, 1991-жи илдя 

Шяки Шящяр Партийа Комитясинин 

биринжи катиби, Шяки Район Халг 

Депутатлары Советинин сядри, 1991-

1992-жи иллярдя Губа Район Ижра 

Щакимиййятинин башчысы вязифяля-

риндя ишлямишдир. 1992-1993-жц ил-

лярдя 8 ай ишсиз qalmışdır. 1993-жц 

илдян 2004-жц иля кими Азярбайжан 

Республикасы Назирляр Кабинети 

йанында Мелиорасийа вя Су Тясяр-

рцфаты Комитясинин сядри 

вязифясиндя ишлямишдир. 2004-жц 

илдя Азярбайжан Республикасынын 

Кянд Тясяррцфаты назиринин 
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биринжи мцавини тяйин едилмякля, 

Азярбайжан Республикасынын Кянд 

Тясяррцфаты Назирлийи йанында 

Дювлят Мелиорасийа вя Су 

Тясяррцфаты Аэентлийинин баш 

директору вязифясиндя 

чалышмышдыр. 2006-жы илдян Азяр-

байжан Мелиорасийа вя Су Тясяр-

рцфаты Ачыг Səhmdar Жямиййятинин 

сядридир.  

Республикада Дювлят аграр 

ислащаты комиссийасынын цзвц, 

Фювгяладя щаллар цзря дювлят 

комиссийасынын сядр мцавини 

олмушдур. 1981-1996-жы иллярдя 

Азярбайжан Республикасы Али 

Советинин депутаты seçilmişdir. 

Keçmiş SSRİ-nin  bir sıra oрден вя 

медаллаrı ilə тялтиф олунмуш, Азяр-

байжан Республикасы Али Совети 

Ряйасят Щейятинин Фяхри Фярманы, 

«Азярбайжанын Ямякдар Мцщяндиси» 

фяхри ады və müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin “Şöhrət ordeni” иля тялтиф 

олунмушдур. 
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FFƏƏSSİİLL  IIIIII..  
TORPAQLARIN MELİORASİYASI, 
SUVARILMASI VƏ 
MƏNİMSƏNİLMƏSİ 

 
III.1. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığını məhdudlaşdıran 
təbii amillər 

 
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsul-

darlığını məhdudlaşdıran əsas amillər aşa-

ğıdakılardır: quraqlıq, su eroziyası, defl-

yasiya, turşuluq, artıq nəmlənmə, qələvi-

lik, daşlılıq, texnogen dağılma, strukturun 

itməsi, humusun azalması, fosforun kəs-

kin (son dərəcə) çatışmazlığı. 

Torpaqların qorunması sadəcə məqsəd 

deyildir. Torpaqların qorunması və istifa-

də edilməsi – vahid tamdır; bu torpaq 

fondlarının qorunmasına, keyfiyyətcə 

yaxşılaşdırılması və səmərəli istifadəsinə 

istiqamətlənmiş tədbirlər sistemidir. Tor-

paqların mühafizəsi onların məhsuldarlı-

ğının qorunması və artırılması üçün, bios-

ferin dəyanətliliyini saxlamaq üçün lazım-

dır. 

Eroziya torpaq örtüyünün dağılma-

sında daha geniş yayılmış bir prosesdir. 

Baş dağıdıcı faktordan asılı olaraq o, su 

və külək (deflyasiya) eroziyasına ayrılır. 

Təbiətin qeyri-rasional istifadəsində ero-

ziyanın tempi dağlıq intensiv rütubətli ra-

yonlarda böyükdür və ya arid rayonlarda 

əksinə. Su eroziyası, torpağın ən çox 

münbit hissəsini yuyub aparır və çoxlu 

başqa əlverişsiz hadisələrlə müşahidə 

olunur. Su eroziyasının əmələgəlməsinə 

şumlanmış torpaq səthində bitki örtü-

yünün olmaması səbəb olur. Su eroziyası 

təkcə torpağın fiziki xüsusiyyətlərinin 

dəyişməsinə səbəb olmur (strukturun pis-

ləşməsi, şum qatının sıxılması), o, həm də 

humus horizontunu azaldır və ya məhv 

edir. Bununla əlaqədar olaraq humusu, 

azotu, fosforu, kaliumu və başqa qida 

elementlərini nəzərə çarpacaq dərəcəyə 

(30-80 %) azaldır. Torpaq öz münbitliyini 

itirir (25-70 %). 

Külək eroziyası (deflyasiya) əsasən az 

rütubətli və havanın nisbi nəmliyi aşağı 

olan rayonlarda yayılmışdır. Külək erozi-

yası toz boranı (fırtına, tufan) şəklində hər 

yeri deflyasiya edir. Toz tufanları hər 3-5, 

10-20 ildən bir təkrar olunur. Onlar təsər-

rüfatlara böyük zərər vurur. 

Azərbaycan şəraitində intensiv yağ-

murların eroziyası qorxuludur. Onların 

dağıdıcı gücü yağmurun miqdarı, davam 

etmə müddəti, intensivliyi və damcıların 

iriliyi ilə müəyyən olunur. Eroziyanın 

intensivliyinə relyefin xarakteri da təsir 

edir: yamacların dikliyi və uzunluğu, su-

yığıcıların böyüklüyü və forması. Eroziya 

qabarıq, dik və uzun yamaclarda güclənir. 

Torpaqların qranulometrik tərkibi və 

onların struktur vəziyyəti su eroziyasının 

əmələ gəlməsinin intensivliyinə təsir gös-

tərir. Üzvi maddələrlə zənginləşmiş və 

strukturlu torpaqlarda eroziya az aktivdir, 
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belə ki, səth axını torpaqdaxilinə keçirilir. 

Lös və löslu gillicələri su daha asan 

yuyur. 

Bitkilərin inkişafı üçün tələb olunan 

su, torpaq məhlulundan köklərlə udulur 

(canına çəkir). Çox bitkilər quru kütlənin 

hər kiloqramı üçün adətən 500 kq su udur 

və buxarlandırır. Ona görə quraqlıq ra-

yonlarında torpağın ehtiyat nəmliyi su-

varma ilə təmin olunmalıdır. 

Bütün suvarma suları mənbədən, axın-

dan və ya quyulardan çəkilir və bunlarda 

hiss olunacaq dərəcədə həll olunmuş duz-

lar var. İrriqasiya sularında duzların miq-

darı 0,08-4 q/l ola bilər. 

Əgər suvarma suyu yüksək keyfiyyət-

lidirsə, onda torpaq yaxşılaşa bilər, əksi-

nə, suvarma suyunun keyfiyyəti pisdirsə, 

onda torpağın meliorativ vəziyyəti pisləşir 

və onun məhsuldarlığı aşağı düşür. 

Nə torpaq səthindən buxarlanma, nə 

də bitkilər tərəfindən udulma, suvarma 

suyu ilə verilən duzların miqdarını gözə 

çarpacaq dərəcədə azalda bilməz. Görün-

düyü kimi bəzi hallarda suvarma torpaq 

profilində duzların mütləq yığılmasına 

gətirir və şorlaşmış və ya şorakətləşmiş 

torpaqlar əmələ gətirir. Əgər belə duz 

yığılmasının qarşısı lazımi suvarma tətbiq 

etməklə və aqrotexniki tədbirlərlə alın-

mazsa, həmin torpaqlar kənd təsərrüfatı 

dövriyyəsindən çıxa bilər. 

Sahəyə irriqasiya suları ilə gətirilən və 

həmin sahədən drenajın köməyi ilə kənar 

edilən suda həll olunmuş duzların nisbəti 

sahənin duz balansı ilə təyin edilir. Ona 

görə suvarılan sahədə əlverişli duz balan-

sını saxlamaq lazımdır, hansı ki, aparılan 

duzlar sahəyə gətirilən duzlara bərabər və 

ya ondan artıq olmalıdır. 

Bir çox hallarda torpağın pisləşməsi 

suvarılan torpaqların drenlənməməsinin 

nəticəsində baş verir. Əgər kifayət qədər 

suvarma suyu verilməzsə və bunun nə-

ticəsində artıq duzların yuyulması təmin 

olunmazsa şorlaşma və şorakətləşmə yax-

şı drenaj şəraitində də olur. 

Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqda 

suda həll olunan duzlar və ya mübadilə 

natriumu mədəni bitkilərin inkişafına üç 

yolla təsir göstərir. 

Birinci və daha vacib təsir ondan iba-

rətdir ki, bitki köklərinin torpaqdan ud-

duğu suyun miqdarı və bu udmanın sürəti 

azalır. İş ondadır ki, əlverişsiz şəraitdə 

fasiləsiz aparılan suvarma, həll olunmuş 

duzların saxlanması üçün energetik krite-

riya olan, osmotik təzyiqi artırır. Bitkinin 

inkişafının azalması osmotik təzyiqdən 

xətti asılıdır və buna torpaqda olan duzla-

rın növləri də öz təsirini göstərir. 

Suvarmalar arası müddətlərdə duzların 

konsentrasiyası daha da artır. 

İkincisi, çoxlu miqdarda natriumla 

doymuş torpaq islananda yumşalır, əriyib 

axır, suyun və havanın hərəkətini pisləş-
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dirir. Belə torpaqlar quruyanda qaysaq 

bağlayır və bərkiyib korlanır. 

Üçüncü təsir ondan ibarətdir ki, bəzi 

duzlar və ionlar aşağı qatılıqda zərərsiz-

dir, torpaqda isə onlar çoxlu miqdarda yı-

ğıla bilər və bitkilərdə zəhərli reaksiyanı 

əmələ gətirər. Bunların arasında elə ionlar 

da var ki (bor, litium), hətta az miqdarda 

olduqda belə zəhərlidir. 

İntensiv kənd təsərrüfatının aparılması 

torpaqların münbitliyinin saxlanması və 

artırılması məqsədi ilə gübrələr işlətmə-

dən mümkün deyildir. Texniki, dənli və 

cərgəarası şumlanan bitkilərin yüksək do-

zada, tam tələbatını ödəməklə, 300 kq/ha 

norma ilə gübrə işlətmək planlaşdırılır. 

Mineral və üzvi gübrələrin tətbiq olunma 

miqyası genişlənir. Daim yeni gübrə for-

malarının axtarışı aparılır, optimal doza 

miqdarı və onların verilmə müddətləri də-

qiqləşdirilir. 

Artıq miqdarda azotlu gübrələrin tor-

pağa verilməsi məqsədəuyğun deyildir 

(arzu edilmir). Artıq verilmiş azot genera-

tiv orqanlar hesabına vegetasiya orqanla-

rının inkişafına səbəb olur, bitkilərin aşağı 

temperatura həssaslığı yüksəlir. Nitrat for-

masında azot xüsusi ilə qorxuludur, belə 

ki, o torpaqda sorbsiya olunmur, torpaq 

profili üzrə asan keçir və qrunt sularına 

qarışır. İçməli suda nitratların konsentra-

siyası 40-50 mq/l olduqda uşaqlarda me-

taqemoqlobin xəstəliyinə səbəb olur. 

Nitratların içməli suda buraxıla bilən kon-

sentrasiyası 10 mq/l hesab olunur. 

Azotun ammonyaklı birləşmələri də 

torpaq vasitəsi ilə təbii suların çirklənmə-

sinin mənbəyinə xidmət edir. Ammonyak 

azotlu suyun xlorlanmasına mane olur, o 

suda olan oksigenlə birləşir, hidrokarbo-

natların oksigen aclığına gətirir və suyu 

xarab edir. Ammonyaklı azotun mənbəyi 

heyvandarlıq fermaları və şəhər çirkab 

sularıdır. 

Torpaqda azot problemlərini həll et-

mək azotun bioloji mənbələrinə diqqət 

yetirməklə, xüsusən də paxlalı bitkilərin 

əkin sahələrini genişləndirməklə müm-

kündür. 

Fosfor gübrələrinin və fosforun başqa 

birləşmələrinin suda zəif həll olunduğuna 

baxmayaraq, torpaqların lokal fosforlaş-

ması hallarına rast gəlmək olur. 

Azot və fosforla birlikdə torpaqlara la-

zım olan qida elementlərindən biri də ka-

liumdur. Məhsulla torpaqdan aparılan ka-

liumu əvəz etmək üçün müxtəlif tərkibdə 

kalium gübrələrindən istifadə olunur 

(KNO3, K2SO4 və Cl). Ən çox kalium-

xlorid istifadə olunur. Onun tətbiqi tor-

paqda xlor ionunun yığılmasına səbəb 

olur, hansı ki, bu da bir sıra bitkilər üçün 

əlverişsizdir. Məsələn, kartof meyvələrin-

də sululuq yaradır. 

Gübrələrin optimal normalarının bitki 

növünə və torpaq şəraitinə görə müəyyən 
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edilməsi vacibdir. Artıq aqrokimyəvi 

maddələr qida məhsullarının keyfiyyətini 

pisləşdirərək torpağın atmosferlə əlaqəsini 

çətinləşdirir və təbii suların çirklənməsi 

təhlükəsini yaradır. 

Təkrar şorlaşma, şorakətləşmə proses-

ləri və torpaqların sərtləşməsi (slitizasi-

ya). Rütubətin çatışmadığı rayonlarda 

optimal su rejimi yaratmaq üçün suvarma 

aparılır. Lakin irriqasiya sistemlərinin 

istismar qaydaları pozulduqda onların 

qeyri-mükəmməl layihələrində xoşagəl-

məz hadisələr əmələ gəlir: təkrar şorlaş-

ma, şorakətləşmə, sərtləşmə və s. 

Suvarılan torpaqların deqradasiyaya 

uğramasının başlıca səbəbləri drenajsız 

ərazilərdə suvarma suyunun böyük sızma 

itkisi, suvarma kanallarının hidroizolyasi-

yasız tikintisi, suvarma normalarının ar-

tırılması, suyun nəzarətsiz verilməsi, su-

varmanın minerallaşmış sularla aparılma-

sından ibarətdir. 

Məlumdur ki, yeraltı qrunt sularının 

təbii axımı olmadıqda, drenaj tikilməmiş 

torpaqlar şorlaşmaya məruz qalır. Suvar-

ma sularının aşağı qatlara süzülməsi qrunt 

sularının səviyyəsini qaldırır. Onların yu-

xarı qalxması və buxarlanması nəticəsində 

torpaq profilində duzların yığılması müşa-

hidə edilir. 

Sodalı şorlaşma daha çox zəhərlidir. O 

torpaq məhlulunun reaksiyasını (pH=9-

11), udulmuş kationların tərkibini kəskin 

şəkildə dəyişdirir, kolloidləri peptizasiya 

halına gətirir, torpağın su-fiziki xüsusiy-

yətlərini, hər şeydən əvvəl onun struktur 

vəziyyətini pisləşdirir, kəltənlilik, sərtlilik 

yaradır, suvarmadan və yağışdan sonra 

yerin səthində qaysaqlar əmələ gətirir. 

Yapıxma prosesi bitkilərin qəbul edə 

biləcəkləri nəmliyin miqdarının aşağı düş-

məsinə aparır, torpaqların hava mübadilə-

sini pisləşdirir, onların becərilməsini, 

drenləşməsini və duzlardan yuyulmasını 

çətinləşdirir. 

Suvarma üçün tərkibində duzların 

miqdarı 1 q/l qədər olan sular yararlıdır. 

Respublikada istifadə olunan çay sularının 

minerallaşma dərəcəsi 0,8-1,5 q/l-dir. 

Onların kimyəvi tərkibi dəyişilərək kalsi-

um karbonatdan maqnezium-sulfata, nat-

rium-sulfata, natrium-xloridə və natrium-

karbonat tərkibə keçir. 

Bu, çayların axınının nizamlanması 

drenaj və sənaye sularının çaylara axıdıl-

ması və buxarlanmanın rolunun artması 

ilə əlaqədardır. Ağır və orta mexaniki tər-

kibli torpaqların suvarılması üçün bu-

raxıla bilən minerallaşma 2-3 q/l, qumluca 

və qum tərkibli torpaqlarda – 10-12 q/l-

dir. Suvarma suyunda natrium-hidrokar-

bonatın olması arzu olunmur. Qəbul olun-

muşdur ki, tərkibində duzların miqdarı 1,2 

m-ekv/l-dən az olan sular suvarmaya ya-

rarlıdır, 1,25-2,5 m-ekv/l – şərti yararlıdır, 

2,5 m-ekv/l-dən çox – yararlı deyildir. 
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Suda duzların miqdarı artdıqca suvar-

ma rejimi dəyişilməlidir. Suvarma suyun-

da hər 1 q duza görə suqəbuledicidən 5-10 

% əlavə olunmalıdır, bununla drenaja və 

vegetasiya yumalarına tələbat artır. Sodalı 

suvarma sularında duzluluq dərəcəsi 0,3-

1,5 q/l olduqda drenaj axınının artımı 30-

50 %-ə qədər artırılır. Bu halda suyun və 

ya torpağın kimyəvi meliorasiyasının ar-

tırılması məqsədə uyğundur. 

Şorakətləşmə təhlükəsini müəyyən et-

mək üçün Riçardsın düsturu ilə SAR təyin 

edilir: 

2
MgCa

NaSAR
22 ++

+

+
=  , 

burada: SAR – natriumun adsorbsiya mü-

nasibəti; Na+, Ca2+, Mg2+ - kationların 

miqdarı, mq-ekv/l. 

Şorakətlik təhlükəsi SAR>10, 6, 4 və 

suyun minerallaşması uyğun olaraq 1, 2, 3 

q/l olduqda başlanır. 

Torpaqların sodalı şorlaşmadan və 

sərtləşmədən qorunması üçün kimyəvi 

meliorasiya (gipsin verilməsi), fizioloji 

turş və kalsium tərkibli gübrələrin tətbiqi, 

növbəli əkinə çoxillik otların daxil edil-

məsi yaxşı səmərə verir. 

Suvarmada yüksək əkinçilik mədəniy-

yəti texnoloji normalara ciddi əməl edil-

məsi lazımdır. 

Suvarma sistemlərində suvarılan tor-

paqların su-duz rejiminin, onların struktur 

və humus vəziyyətinin monitorinqi məq-

sədi ilə daimi fəaliyyət göstərən nəzarət 

xidmət edən təşkilat lazımdır. 

Suvarılan torpaqların münbitliyi xeyli 

dərəcədə onun su-duz rejimindən asılıdır. 

Şorlaşmış, həmçinin bataqlaşmış torpaq-

larda qabaqcadan onların duzlardan yu-

yulması və ya artıq nəmləşməyə qarşı 

mübarizə tədbirləri aparılmadan maksi-

mum məhsul almaq mümkün deyildir. 

Suvarma şəraitində şorlaşmaya qarşı 

mübarizə – vacib problemlərdən biridir. 

Respublikamızın suvarılan sahələrinin 

(1453 min ha) 615 min hektarı müxtəlif 

dərəcədə şorlaşmaya, o cümlədən 129 min 

hektarı orta, 55 min hektarı şiddətli 

şorlaşmaya məruz qalmış, 242 min hektar 

sahə meliorativ cəhətdən qeyri-qənaət-

bəxş vəziyyətə düşmüşdür. 

Üfüqi və şaquli drenajın köməyi ilə 

şorlaşmış torpaqların duzlardan yuyulma-

sı, qrunt suları səviyyəsinin aşağı salınma-

sı, yuma təsirli suvarma nəzərdə tutulur. 

Şorlaşmış torpaqlarda yüksək miqdar-

da suda həll olunan duzlar yığılır, bunun 

nəticəsində onun su saxlama qüvvəsi artır. 

Duzlar torpaq məhlulunun osmotik təzyi-

qini artırır ki, nəticədə suyun bitki tərə-

findən mənimsənilməsini azaldır, fizioloji 

quraqlıq hadisəsi əmələ gəlir. 

Həll olunmuş duzlardan soda, xlorid-

lər və sulfatlar (Na2CO3, NaHCO3, NaCl, 

MgCl2, CaCl2, Na2SO4, MgSO4) bitkilər 
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üçün zərərlidir: hətta bu duzların az 

miqdarının (torpağın quru çəkisindən 0,2-

0,5 %) torpaqda olması məhvedici təsir 

göstərir. Həm də 2
3CO− , 1

3HCO− , 1Cl− , 

2
4SO−  ionları da zəhərlidir. 

Keçmiş Ümumittifaq pambıqçılıq ins-

titutunun təcrübə sahəsində şorlaşmamış 

torpaq sahəsində pambığın məhsuldarlığı 

1 hektardan 31,4 s, zəif şorlaşmış sahədə - 

14,9 s, şiddətli şorlaşmış sahədə isə - 5,45 

s olmuşdur. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin şorlaşma-

ya qarşı davamlılığı müxtəlifdir. Yüksək 

duza davamlılığa görə şəkər və yem 

çuğunduru, yonca, sorqo; orta davamlılığa 

görə arpa, buğda; zəif duza davamlılığa 

görə tərəvəz və kartof. Çəltiyin cücərti 

dövründə duza davamlılığı aşağı olduğu 

halda inkişaf etdikcə duzlara qarşı dəya-

nətliliyi yüksəlir. 

Su basmadan olan zərərlər. Kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı nəmlik 

həm artıq olduqda, həm də çatışmadıqda 

aşağı düşür. Torpaqda nəmliyin optimal 

və ya ona yaxın həddə saxlanılması üçün 

suvarma və ya qurutma aparılır. 

Torpaq məsamələrini dolduran su, 

ondan nəinki havanı sıxışdırır, həm də 

qazların diffuziyasını da çətinləşdirir. Ona 

görə də, nəmli torpaqda oksigenin miqdarı 

aşağı düşür. Torpağı su basdıqda torpaq 

suyunda oksigen yox olur. Çəltik əkilmiş 

sahədə aparılan təcrübə göstrərir ki, 

torpaq səthini örtmüş suda oksigen daha 

çoxdur, nəinki torpaq suyunda. Suda olan 

oksigenin miqdarı gün ərzində fotosin-

tezlə də bilavasitə əlaqədardır. 

Su basmış torpaqda oksigenin tezliklə 

yox olması adətən karbon qazının artması 

ilə müşaiyət olunur. Onun miqdarı bütün 

qazların 50 %-ə qədərini təşkil edir. Tor-

paq suyunda oksigenin çatışmaması onda 

anaerob mikrobioloji proseslərin getmə-

sinə, yəni məhsulların çürüməsinə gətirir 

ki, bu da aerasiya şəraitində diffuziya pro-

sesini təmin edən kanalların bağlanmasına 

(blokirovkasına) gətirir. Bununla torpağın 

süzmə xüsusiyyəti də azalır. 

Daşqın vaxtı su basmada axınla  gəti-

rilən süxurların çöküntüləri, torpaq erozi-

yası və ərazinin su basması zərər gətirir. 

Daşqının gətirdiyi zərər, daşqın sularının 

çayların allüvial ovalıqlarında yığılması 

ilə artır. 

Dənli bitkilər çiçəkləmə müddətində 

su basmaya çox həssas olur. Bu vaxt su 

basma məhsuldarlığa daha çox təsir gös-

tərir. Taxılın yetişdiyi vaxtda su basma 

nisbətən məhsuldarlığa az təsir göstərir. 

Təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, 

dənli bitkilər dənlərin yetişdiyi dövrdə su 

basmaya nisbətən dəyanətlidir. Çovdar və 

yulaf bir ay müddətində buna yaxşı tab 

gətirə bilər. Buğda, arpa və yulafa nisbə-

tən daha davamlıdır. 

Məlumdur ki, meyvə ağacları adətən 
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su basmaya çox həssasdırlar. Ancaq, su 

basma ilə əmələ gələn zərər, ağacların 

(bitkilərin) növündən və həm də ilin su 

basma vaxtından asılıdır. Armud xüsusilə 

su basmaya dəyanətlidir. 

Suvarılan pambıq və dənli kalış 

(darıya oxşar dənli bitki) bir neçə gün 

ərzində su basmış torpaqda yayın isti 

aylarında qala bilər. Ancaq eyni şəraitdə 

yonca, paxla, pomidor ciddi məhv olmaya 

məruz qalırlar. 

Adətən müəyyən miqdarda lil, su bas-

dıqda, təsadüfü su basmada və ya suvar-

mada olmaqdan asılı olmayaraq, yığılır. 

Lil çay yataqlarının və vadilərinin mün-

bitliyini artırmaq nöqteyi-nəzərincə ola 

bilsin faydalıdır. Ancaq lilin təsiri zərərli 

də ola bilər. Əgər xırda hissəcikli lil çö-

küntüləri inkişaf edən bitkilərin məhvinə 

gətirirsə və ya infiltrasiya sürətini azal-

dırsa, ağır mexaniki tərkibli torpaqlarda 

isə daha çox ağırlaşmalar yaradırsa, de-

məli o torpaqların keyfiyyətini aşağı salır. 

Daşqın suları ilə gətirilmiş lilin qa-

lınlığı çox olur. Bəzən daşqın nəticəsində 

yığılan lil (1-2 m) kənd təsərrüfatı əkinlə-

rini və bağ sahələrini tamamilə məhv edir. 

Təcrübələr göstərir ki, suvarma suyundakı 

lilin sahədə çökməsi də hər il 1-10 mm-ə 

qədər qalınlıqda olur. Məsələn, ABŞ-da 

Nyu-Meksika çayından suvarılma sahə-

sində 3 il müddətində torpaq səthi 75-275 

mm qalxmışdır. Çoxillik müddətdə suvar-

ma nəticəsində bu qalınlıq çox ola bilər. 

Torpaq səthində lilli su axını torpaqdaxili 

məsamələri doldurur ki, bu da infiltrasiya 

sürətini azaldır və drenajı pisləşdirir. 

Bəzi hallarda lilli suvarma suyu ola 

bilsin xeyirlidir. Qumlu qruntlarda qumun 

su saxlama qabiliyyətini artırır. 

İrriqasiya praktikasında lilin paylan-

ması qeyri-müntəzəm müşahidə olunur: 

ən iri hissəciklər irriqasiya axınının baş-

lanğıcında çökür ki, bu hissəciklər erozi-

yanın qeyri-münbit maddələrindən ibarət 

olduqda torpağın münbitliyi azalır. 

Sahələrə çökmüş lilin bitkilərə təsiri 

onların inkişaf dövründən asılı olaraq, 

bitkilərin gövdə ətrafına yığılır, saplağı və 

ya yarpaqları örtür. Hündür boylu bitkilər 

alçaq boylulara nisbətən az zərər çəkir. 

Lil çöküntüləri yüksək hərarətli hava 

şəraitində çox mənfi təsir edir. 

Yanmadan olan ziyan (zərər, itki). 

“Yanma” termini, bitki toxumlarının yan-

dırılmış və ya qarsalanmış (oda verilmiş) 

görünüşünü bir sıra simptomlarla xarakte-

rizə etmək üçün işlədilir. Yanmalar müx-

təlif səbəblərdən, yüksək hərarət, güclü 

(şiddətli) quraqlıq və ya kimyəvi tərkibdə 

müvazinətin olmaması, həm də parazitlər 

və ya artıq nəmlikdən ola bilər. 

Yanmalara həddindən artıq nəmli tor-

paqlarda yüksək hərarət müşayiət edilən 

şəraitdə daha çox rast gəlinir. Yanmalar 

isti rayonlarda suvarılan torpaqlarda da 
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böyük ziyan vurur. 

Günəşin təsirindən əmələ gələn yan-

malar haqqında məlumatlar çoxdur. Hava-

nın yüksək temperatur şəraitində torpaqda 

artıq nəmliyin təsirindən bitki kökünün 

yerləşdiyi qatda oksigen çatışmazlığı bit-

kiləri yandırır. Bu problemə həm də nisbi 

nəmliyin miqdarı öz təsirini göstərir. 

Yanma isti hava şəraitində suvarma 

suyunun bitki toxumları, yarpaqları ilə bi-

lavasitə təmasda olduğu hallarda daha çox 

müşahidə olunur. 

Suvarma suyunun temperaturu da bit-

kinin inkişafına təsir göstərir. Məsələn, 

tütün bitkisi temperaturu 340C olan su ilə 

suvarıldıqda onun inkişafı çox zəif olmuş, 

nəinki 200C. Ümumiyyətlə, suvarma tor-

paq hərarətini bitkinin inkişafı üçün 

optimal qiymətə çatdırmalıdır. Su soyuq 

torpağı isitməli, həddən artıq isinmiş 

torpağı soyutmalıdır, həm də torpaqda və 

suvarma suyunda çox kəskin hərarət fər-

qindən qaçmaq lazımdır. Soyuq sudan bit-

kilər əziyyət çəkir və ona görə də bulaqla-

rın, artezian quyularının soyuq suyunu 

betonlanmış hovuzlarda suvarmaya kimi 

günəş şüasının təsiri ilə isitmək lazımdır. 

Pambıq bitkisi 300C hərarətdə su ilə 

suvarıldıqda məhsuldarlıq 9-15 % artır. 

Suvarmada yanmadan olan zərəri 

azaltmaq üçün müxtəlif üsullar təklif 

olunur: 

• infiltrasiya intensivliyi az olan və 

pis daxili drenajı olan gilli qruntlar üçün 

elə bitkilər seçilməlidir ki, yanmaya dəya-

nətli olsun; 

• verilən suvarma suyunun torpaq 

səthində qalmasının (göllənməsinin) qar-

şısını almaq üçün, o yerləri səth drenajı 

(suyun aparılması) ilə təmin etmək la-

zımdır; 

• suvarma normasını hissə-hissə, 

kiçik porsiyalarda verməklə də suyun 

səthdə qalmasının qarşısını almaq olar; 

• enli dayaz şırımlar əvəzinə, su 

səthi sahəsi az olan dərin və dar şırımlar 

tətbiq etmək; 

• yanmanın qorxusu çox olanda 

suvarmanı tətbiq etmək lazım deyildir. 

Əgər suvarma lazımdırsa, axşam gec və 

ya gecə aparılmalıdır; 

• süni rezervuarlarda aerasiya 

olunmuş sudan istifadə olunması təklif 

olunur. 

Çay, kanal, süni göl suları daha yaxşı 

aerasiya olunur, nəinki dərin yeraltı mən-

bələrin suları. Su yer səthinə havalı na-

sosların köməyi ilə verildikdə su yaxşı 

aerasiya olunur. Su yağış yağdırmaqla 

verildikdə (xüsusilə böyük təzyiqdə), şı-

rım və ya başqa səth suvarma üsullarına 

nisbətən daha yaxşı aerasiya olunur. 
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III.2. Suvarılan torpaqların 
səmərəliliyinin iqtisadi 
qiymətləndirilməsi 

 

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı istehsalatı 

müxtəlif təbii, torpaq və iqlim şəraitində 

yerinə yetirilir. 

Məlumdur ki, hər bir təsərrüfatın re-

surs potensialını təşkil edən müxtəlif təbii 

şəraiti, maddi-texniki və əmək resursları 

eyni səviyyədə deyildir. Suvarılan torpaq-

larda bu müxtəliflik su amili vasitəsi ilə 

daha da gərginləşir, istehsalın səviyyəsi 

subyektiv və obyektiv amillərin təsirindən 

asılıdır. Subyektiv amillər insanların fəa-

liyyəti ilə müəyyənləşdirilir. Onlar isteh-

salata onun təşkili, idarə olunması və 

əməyin stimullaşdırılması yolu ilə təsir 

göstərir. Bu amillərin rolu obyektiv amil-

lərdən istifadəsi qiymətləndirilməklə re-

surs potensialı ilə təyin edilir. Kənd təsər-

rüfatında istehsalın resurs potensialını 

istehsal vasitələri, əmək və su amilini 

özündə əks etdirən, kifayət qədər xarakte-

ristikasını dəyişdirən torpaq təşkil edir. 

Bütün amillərin kəmiyyət xarakteristika-

larının təyin edilməsində çətinlik törədən 

torpağın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

məsələsidir ki, bu da istənilən istehsalat 

potensialının hesabında düzgün nəticə 

verməyə bilər. 

Torpağın keyfiyyətinin qiymətləndiril-

məsində bonitirovka metodu qəbul olun-

muşdur ki, bununla da torpaqların mün-

bitliyi müqayisə yolu ilə müəyyən edilir. 

Dəmyə (suvarılmayan) torpaqlarda əsas 

bitkilər üçün bonitet torpaqların arasında 

olan fərq əsasında götürülür. Suvarılan 

torpaqlarda keyfiyyət bonitetinin, torpaq-

ların müxtəlifliyi ilə əlaqələndirilməklə 

suvarma səmərəliliyi əmsalı ilə dürüstləş-

dirilməsi tələb olunur və nəticədə suvarı-

lan torpaqların bonitetinin həddi müəy-

yənləşdirilir. Beləliklə, suvarılan torpaqla-

rın iqtisadi qiymətləndirilməsi istehsalat 

potensialının qiymətləndirilməsi məsələsi-

nin həllinə imkan verir. Nəzərə almaq la-

zımdır ki, torpağın iqtisadi qiymətləndiril-

məsində bonitirovka stabil obyektiv nisbi 

göstəricidir. Bu göstərici digər istehsalat 

amilləri ilə əlaqə yaradır və istehsalat 

potensialının dinamiki hesabatının yerinə 

yetirilməsində şərait yaradır. 

İstehsalat potensialının əhəmiyyətinin 

müəyyənləşdirilməsində aşağıdakı üsul-

lardan – dəyərin qiyməti, indeks metodu, 

konstruktiv-hesabat və istehsalat funksi-

yasından istifadə edilir. Bu üsullardan ən 

dəqiqi istehsalat funksiyası metodudur. 

Bu metod təsərrüfatın hər bir resursunun 

orta ödəmə səviyyəsini dəqiqləşdirməyə 

imkan verir. Təsərrüfatın istehsalat poten-

sialı bu metodla təbii-iqtisadi resurs hesa-

bına alınan məhsulun normativ miqdarını 

əks etdirir. Bununla ayrı-ayrı məhsul, tə-

sərrüfat və i.a. üzrə istehsalat potensialını 

təyin etmək olar. Təsərrüfat istehsalat po-
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tensialını təyin etmək üçün mikroiqtisadi 

istehsalat funksiyasından istifadə etməklə 

istehsalat potensialı resursları ilə əsas gös-

tərici arasında qarşılıqlı əlaqə yaradılır. 

Əsas göstərici kimi suvarılan torpaqlarda 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı 

götürülür. İstehsalat potensialının qiymət-

ləndirilməsində normativ məhsuldarlığın 

təsərrüfat üzrə orta hesabat məhsuldar-

lığına olan nisbəti, istehsalat potensialının 

istifadəsinin qiymətləndirilməsi isə faktiki 

məhsuldarlığın normativə olan nisbəti 

kimi götürülür. Təsərrüfatda suvarma sis-

temlərinin layihələrinin əsaslandırılmasın-

da, texniki-iqtisadi göstəricilərin təyin 

edilməsində istehsalat funksiyası metodu-

na geniş yer verilir və eləcə də suvarılan 

torpaqlarda sabit kənd təsərrüfatı məhsul-

larının alınması məqsədi ilə istehsalat 

potensialının təkmilləşdirilməsində istifa-

də edilməlidir. 

Suvarılan torpaqların qiymətləndiril-

məsi, bonitirovkası təsərrüfat fəaliyyətini 

obyektiv qiymətləndirir və daxili imkan-

ları aşkarlayır, təsərrüfatdaxili hesabatın 

keyfiyyətli aparılmasını təmin edir və 

kənd təsərrüfatı istehsalının təşkilini tək-

milləşdirir. Suvarmaya qoyulan vəsaitin 

ödənmə səviyyəsi onun fondtutumu təmi-

natından, əmək resursları, kimyalaşdırma 

səviyyəsi, əkinçilik mədəniyyəti və digər 

göstərici normativ təminatından asılıdır. 

Suvarılan torpaqların iqtisadi qiymət-

ləndirilməsində torpaqların münbitlik gös-

təricisi böyük rol oynayır. Torpağın mün-

bitliyinin inkişafı və təkrar istehsalı, su və 

qida maddələrindən əlavə başqa şəraiti 

təmin etmə qabiliyyəti ilə ölçülür. Müasir 

elmi ədəbiyyatda torpağın münbitliyi haq-

qında geniş məlumatlar verilmişdir. Tor-

pağın münbitliyi bitkini fasiləsiz, eyni 

vaxtda su və qida elementləri ilə təmin 

etmək xüsusiyyətinə malik olması kimi 

başa düşülür. Bitkiyə lazım olan istilik və 

işıq amillərinə baxılır. 

Beləliklə, torpaq günəş enerjisi, ətraf 

mühitdən qida maddələri və elementlərin-

dən istifadə edir, onları bio-fiziki-kimyəvi 

proseslərin mürəkkəb şəraitində transfor-

masiya edir və bitkiyə lazımi şəraiti təmin 

edir. Ümumiyyətlə, torpaq münbitliyi 

dedikdə aşağıdakı anlayışlardan istifadə 

olunması məqsədəuyğundur. 

Təbii münbitlik – insan əməyi qarış-

madan torpağın təbii vəziyyətdə malik 

olduğu münbitliyidir. 

Süni münbitlik – məqsədəuyğun insan 

fəaliyyətinin təsiri nəticəsində (şum, dövri 

mexaniki, beçərmə, meliorasiya, gübrələr-

dən istifadə və i.a.) yaranan münbitlikdir. 

Potensial münbitlik – torpağın yaran-

ması prosesi ilə əlaqəli torpağın xüsusiy-

yəti və eləcə də insan əməyi ilə yaradılan 

münbitliyin mövcudluğu kimi baxılır. 

Səmərəli münbitlik isə potensial mün-

bitliyin müəyyən hissəsi olub, mövcud 
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iqlim və texniki-iqtisadi (aqrotexnoloji) 

şəraitdə bitkinin məhsuldarlığını reallaş-

dıran münbitlikdir. 

Nisbi münbitlik – müəyyən nisbi 

qrupu və növünə nisbətən təsir edən mün-

bitlikdir, yəni torpağın münbitliyi bəzi 

bitkilərin məhsuldarlığına müsbət təsir 

göstərir, bəzi bitkilər isə məhsuldar ol-

mur. 

İqtisadi münbitlik – torpağın potensial 

münbitliyinin və torpaq sahəsinin iqtisadi 

xarakteristikası ilə əlaqəli torpağın iqti-

sadi qiymətləndirmə münbitliyidir. 

Təkrar istehsal münbitlik – təbii tor-

paq proseslərinin məcmusu və ya mün-

bitliyin qorunması üçün məqsədəuyğun 

meliorasiya və aqrotexniki tədbirlər siste-

minin təsiri ilə potensial münbitliyə yaxın 

səmərəli münbitlik səviyyəsindədir. Suva-

rılan torpaqların münbitlik səviyyəsi əsa-

sən su-hava rejiminin pozulması nəticə-

sində azalır, bu zaman bitkinin inkişafı 

üçün lazımi şərait olmadığından torpaqda 

münbitliyi bərpa edən tədbirlərin görül-

məsi tələb olunur. Belə torpaqların boni-

tirovkasının əsasını torpağın təbii şəraiti – 

humusun miqdarı, mexaniki tərkibi (boni-

tet bazası - B), torpağın meliorativ vəziy-

yəti – hidromorfizm dərəcəsi (bonitet 

Bm.v.) və torpağın aqrokimyəvi vəziyyəti 

(bonitet – BH.V.) təşkil edir. Müxtəlif növ 

torpaqların baza boniteti təyin edilərkən 

əsas meyar kimi şum qatında humusun 

miqdarı götürülür və bu da torpağın mün-

bitliyinin əsas inteqral göstəricisi kimi 

qəbul edilir. Şum qatında humusun 5 % 

və ondan artıq olması 100 bal qəbul edilir. 

Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, suvarılan tor-

paqların istifadəsinin iqtisadi səmərəliliyi-

nin elmi əsaslandırılmış hesabatı torpağın 

faktiki təbii və iqtisadi münbitliyi və eləcə 

də çatışmayan maddi-texniki və əmək re-

surslarının bazası əsasında yerinə yetirilir. 

Suvarılan torpaqların intensiv istifadə-

si məsələləri torpağın keyfiyyətinin qiy-

mətləndirilməsi, əkin dövriyyəsi qurul-

ması nəzəriyyəsi və bir sıra yeni qaydalar 

irəli sürür. 

Belə ki, intensiv suvarılan əkinçilikdə 

su və qida rejimi məhsuldarlığı məhdud-

laşdırmır, eləcə də ziyanverici və xəstəlik-

lərə qarşı səmərəli mübarizə tədbirləri 

aşkar olunur, əkin dövriyyəsinin əsas bit-

kilərlə maksimum təmin edilməsində şə-

rait yaranır. Maşın və mexanizmlə yüksək 

təmin olunmuş kiçik sahəsi olan təsərrü-

fatlarda bitkilərin yerləşdirilməsi prinsipi 

əmək məhsuldarlığının artmasına nəzərən 

əmək haqqının xeyli artmasına səbəb olur. 

Beləliklə, belə halda suvarma əmək məh-

suldarlığı amillərinin artırılmasına, əmək 

və maddi-texniki amillərin səmərəli istifa-

dəsində həlledici bir amil kimi mühüm rol 

oynayır. 

Torpaqların bonitirovka və iqtisadi 

qiymətləndirilməsi kimi göstəricilərin ol-
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ması suvarılan torpaqlarda kənd təsərrü-

fatı bitkilərinin məhsuldarlığının hesab-

lanmasını asanlaşdırır və aşağıdakı asılı-

lıqla təyin edilir: 

M=QbBbKi.r. və ya  M=QbBi.q.  , 

burada: M – kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığı, t/ha; Qb – məhsuldarlığa 

görə balın qiyməti, kq; Bi.q.=BbKi.r. – su-

varılan torpaqların iqtisadi qiymətləndiril-

məsi balı; Bb – torpağın suvarmadan sonra 

bonitet balı; Ki.r. – istehsalat resursları 

əmsalıdır. 

İstehsalat resursları əmsalı aşağıdakı 

düsturla təyin edilir: 

Ki.r.=a Okq/Oyt+ b Fd/Fdr+ v Tt/Tr  , 

burada: Okq,Oyt – təsərrüfatda və rayonda 

orta hesabla 1 hektara düşən əsas fondlar, 

man.; Fd,Fdr – təsərrüfatda və rayonda orta 

hesabla 1 hektara düşən dövriyyə fondları, 

man.; Tt,Tr – təsərrüfatda və rayonda orta 

hesabla 1 hektara düşən əmək resursları 

təminatı, adam; a,b,v – iqtisadi amillərin 

payı və onların kənd təsərrüfatı məhsul-

darlığının istehsalı səviyyəsinə ümumilik-

də təsiri. 

Ümumiyyətlə, münbitliyin maksimum 

balına suvarma nəticəsində torpaqda opti-

mal su-hava rejimini yaratmaqla nail ol-

maq olar. Suvarılan torpaqların bonitirov-

ka və iqtisadi qiymətləndirilməsi material-

larından istifadə etməklə əvvəlcədən bü-

tün komponentləri nəzərə almaqla gələcək 

məhsulun modelini yaratmaq olur. 

Bununla suvarılan torpaqların istifadəsin-

də proqnoz və eləcə də əməli işlərin təşki-

linin elmi nöqteyi-nəzərdən əsaslandırıl-

ması tələb olunur. 

Suvarılan torpaqların iqtisadi qiymət-

ləndirilməsi iki qaydada aparılır: 1) ayrı-

ayrı bitkilərin (bir qrup bitkilər) çoxillik 

əkmələr üzrə səmərəliliyi – xüsusi qiy-

mətləndirmə; 2) məlum əkin tərkibində 

becərilən bitkilərin, çoxillik əkmələrin, 

kənd təsərrüfatına yararlı tərkibinin ümu-

mi səmərəliliyi üzrə – ümumi qiymətlən-

dirmə aparılır. İqtisadi qiymətləndirmə 

üçün reqressiya  təhlili əsasında kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı tənliyi 

(modeli) tərtib olunur. Təsərrüfat üzrə 

torpaq-qiymətləndirmə işlərinin göstərici-

ləri – kənd təsərrüfatı bitkilərinin, çoxillik 

əkmələrin, yem bitkilərinin normativ 

məhsuldarlığı; xərclərin ödənilməsi; 1 

hektar torpaq sahəsindən diferensial gəlir; 

1 hektar torpaq sahəsindən ümumi məh-

sulun çıxışı; istehsal olunan məhsulun 

maya dəyəri; 1 sentner məhsulun, 1 hektar 

torpaq sahəsinin fond tutumu, 1 sentner 

məhsulun və 1 hektar torpaq sahəsinin 

əmək tutumu; vahid məhsula gətirilmə 

xərcləri; əsas bitkilərin məhsuldarlıq 

tənliyi. 

Torpaqların ümumi qiymətləndirilmə-

si materiallarından istifadə etməklə təsər-

rüfatda faktiki intensiv əkinçilik səviyyə-

sində hesablanmış yem vahidinin normati-
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vi balla hesablanılır. Qiymətləndirmə gös-

təriciləri mütləq (s.man) və nisbi (ball) 

kəmiyyətlərlə ifadə olunur. Bir balın qiy-

məti bütün bitkilər və torpaqlar üçün yem 

vahidi məhsuldarlığı, xərclərin ödənilmə-

si, 1 sentner yem vahidinin maya dəyəri, 

fond tutumu, əmək tutumu, ümumi məh-

sulun miqdarı eyni səviyyədə götürülür. 

Ayrı-ayrı təsərrüfatlarda konkret bitkilər 

üzrə normativ-planlı məhsuldarlığın əsas-

landırılması üçün aşağıdakı məlumatları: 

torpaq qiymətləndirmə işlərinin yerinə 

yetirilməsində müəyyən olunmuş məhsul-

darlığın reqressiya tənliyi; müəyyən dövr 

üçün reqressiya tənliyində nəzərdə tutulan 

maddi-texniki və əmək resursları həcmi; 

resurslardan normativ istifadə səviyyəsi-

nin faktiki əmsalı kimi göstəriciləri bil-

məliyik. 

Normativ məhsuldarlığın hesabatını 

şərti misalla göstərək. Fərz edək ki, dənli 

bitkilərin məhsuldarlığının modelləşdiril-

məsi torpaq-qiymətləndirmə işləri nəticə-

sində reqressiya tənliyi aşağıdakı şəkildə 

alınır: 
M=-10,15+0,4354X1+0,63X6+0,016X7+ 3,64X8, 

burada: M – dənli bitkilərin normativ 

məhsuldarlığı, s/ha; X1 – dənli bitkilərin 

məhsuldarlığı üzrə əkin bonitet balı; X6 – 

bitkiçilikdə 1 hektarda orta illik işçilərin 

sayı, adam; X7 – güc və işçi mexanizm-

lərin 1 hektara görə hesablanan dəyəri, 

man.; X8 – 1 hektara verilən üzvi və 

qeyri-üzvi gübrələrin (t.e.m.) dozasıdır. 

Amillərin reqressiya əmsalı vahid 

amilə düşən məhsuldarlıq kəmiyyətini 

göstərir. Bu tənlikdə X1 amilində 0,435 

əmsalı (əkin bonitet balı) bir bal dəyişən-

də dənli bitkinin məhsuldarlığı təxminən 

orta hesabla 0,435 s/ha dəyişilir. 

Müəyyən təsərrüfatda məhsuldarlıq 

amilinin vəziyyəti məlum dövr üçün (2-3 

il) aşağıdakı rəqəmlərlə xarakterizə etmək 

olar: əkinboniteti – 40 bal, 1 hektara veri-

lən gübrə dozası – 1,75 s.t.e.m., 1 hektara 

düşən güc və iş maşınları – 169 man., be-

cərilən sahənin əmək təminatı – bitki-

çilikdə 3,3 orta illik işçi miqdarında götü-

rülür. Belə şəraitdə normativ məhsuldarlıq 
M=10,15+0,435⋅40+0,63⋅3,3+0,016⋅169+3,64⋅1,75= 

=18,4 s/ha-a bərabər olacaqdır. 

Normativlərin əsaslandırılmasında 

amillər tənliyində nəzərə alınmış əlavələr 

olar, o şərtlə ki, həmin təsərrüfat üçün 

amil persrektiv sort toxum və ya kom-

pleks yeni texnika alınması, kənd təsər-

rüfatı bitkilərinin sənaye üsulu əsasında 

becərilməsinin təmin olunması mümkün 

olmayanda əlavə dəyişikliklər aparılır. 

Belə düzəlişlər ancaq elmin və qabaqcıl 

təcrübələrin məlumatları əsasında aparılır. 

Normativ-plan məhsuldarlığı aşağıdakı 

qaydada aparılır: normativ səviyyənin 

faktiki mənimsənilməsi əmsalı (Km), 

Km=F/N düsturu ilə təyin edilir. Burada 

Km – resurslardan normativ səviyyənin 
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faktiki mənimsənilməsi əmsalı; F – 

göstəricilərin (təhlil müddətində orta he-

sabla) faktiki səviyyəsi; N – göstəricinin 

resurs kəmiyyətinə hesablanmış normativ 

səviyyəsidir, yəni faktiki analiz dövründə 

istifadə olunan resursdur. Bu misalda nor-

mativ faktiki mənimsəmə səviyyə əmsalı 

1,06 (19,5/18,4) təşkil edir. Əgər plan 

dövründə normativ mənimsəmə əmsalı 

təsərrüfat yerləşən rayon üzrə 1,07 səviy-

yəsində qəbul olunubsa, onda təhlil müd-

dətində dənli bitkinin normativ-plan 

məhsuldarlığı 19,7 s/ha (18,4⋅1,07) təşkil 

edəcəkdir. Bu əmsallardan istifadə olun-

ması ona görə lazımdır ki, konkret təsər-

rüfatda yaranmış faktiki təsərrüfatçılıq 

səviyyəsi nəzərdə tutulan normativlərdən 

fərqli olur, artıq və aşağı ola bilər. 

Kənd təsərrüfatında texnoloji rejim 

pozulanda aqrofon dəyişilir, məhsuldarlıq 

aşağı düşür, bəzi təsərrüfatlarda cari dövr-

də resurslardan normativ səviyyədə istifa-

də edə bilmirlər. Bəzi qabaqcıl təsərrü-

fatlarda isə resurslardan istifadə əmsalı 

normativlərdən yüksək olur. Resurslardan 

normativ səviyyədə istifadə əmsalının 

aşağı olduğu təsərrüfatlarda təsərrüfatçılıq 

səviyyəsinin yüksəltmək üçün qabaqcıl 

təsərrüfatlara nisbətən ehtiyat mənbələri 

çox olur. Suvarılan torpaqların iqtisadi 

qiymətləndirilməsi mürəkkəb bir məsələ-

dir. Tənzimlənən bazar iqtisadiyyatında 

suvarılan torpaqlarda istehsal prosesi 

cəmiyyətin iqtisadi qanunlarının fəaliy-

yətinə əsaslanır. Suvarılan torpaq fondu-

nun iqtisadi qiymətləndirilməsinin və bo-

nitirovkanın əsas məqsədi – torpaq resurs-

larından daha səmərəli istifadə olunma-

sına zəmin yaratmaqdan və suvarılan 

bitkilərin seçilməsində elmi əsaslandırıl-

masından ibarətdir. 

 
III.3. Meliorasiya və su təsərrüfatının 

elmi təminatı 
 

Torpaqların meliorativ vəziyyəti. 

Azərbaycan qədim suvarma əkinçiliyi 

diyarıdır. Torpaq və relyef şəraitinə görə 

suvarmaya yararlı torpaqlar respublika 

üzrə 3,2 mln.ha  ərazini əhatə edir, on-

lardan 2,2 mln. ha-a yaxın Kür-Araz ova-

lığında yerləşir. Kür-Araz ovalığının Kür 

çayının aşağı axımı istiqamətində yerləşən 

torpaqları Mingəçevir su anbarından Xə-

zər dənizinə kimi əraziləri əhatə edir. 

Kür, Araz çayları və digər təbii sər-

hədlərlə Kür-Araz ovalığı təbii-tarixi şə-

raiti və torpaqların meliorativ keyfiyyəti 

ilə fərqlənən 5 əsas düzənliklərə bölünür. 

Kür çayının sol sahil hissəsini – 

ərazinin 860 min ha (39,5%) Şirvan düzü 

əhatə edir. Burada həmçinin Cənub-şərqi 

Şirvan adlanan (180 min ha (8%)) dəniz 

ətrafı hissə də yerləşir. Kür çayının sağ 

sahilində 4 massiv yerləşir: Gödək, Boz-

dağ dağları və Qarqarçay arasında yerlə-

şən Qarabağ düzü – 325 min ha (14,9%), 
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Qarqarçay və Araz çayları arasında yer-

ləşən – Mil düzü 369 min ha (17 %), 

Araz, Kür və onun qolu Akuşa ilə sər-

hədlənən Muğan düzü – 478 min ha 

(22%), Kür çayının mənsəbi, onun qolu 

Akuşa və Xəzər dənizi arasında yerləşən 

Salyan düzü – 144 min. ha (6,6 %). 

Muğan düzünü şərti olaraq 3 hissəyə 

bölürlər: Şimali Muğan (153,4 min ha) – 

əsasən Arazın əsas məcrasından şimal tə-

rəfə, orta və ya mərkəzi Muğan (124,7 

min ha) və Cənubi Muğan (200,24 min 

ha). 

Kür-Araz ovalığının bütün torpaq 

massivləri istiyədavamlı kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin, o cümlədən pambığın suvar-

ma və becərilməsi üçün yararlıdır. 

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin 

inkişafını məhdudlaşdıran ən böyük amil 

torpaqların şorlaşmasıdır. Şorlaşma bu və 

ya digər dərəcədə respublikanın bütün 

suvarılan rayonlarında mövcuddur. Əsa-

sən də Kür-Araz düzənliyində. Burada 

böyük sahələrdə qalın torpaq qatları şor-

laşmaya, qrunt suları isə minerallaşmaya 

məruz qalıblar. Bu əsasən aşağıdakı təbii 

amillərdən asılıdır: ilk növbədə dağlıq və 

dağətəyi ərazilərdə denudasiya prosesin-

dən, aran rayonlarında akkumulyasiya 

proseslərinin geniş inkişafı nəticəsində 

ana süxurların şorlaşmasından, quru (arid) 

iqlimdən, düzən rayonların ərazisinin çox 

zəif təbii drenlənməsindən, qrunt sularının 

axımsızlığından, onların yüksək mineral-

liğından (10-25-50 q/l və daha cox), yer 

səthinə yaxın olmasından (1-3-5 m) və 

bəzi ərazilərdə qrunt sularının yeraltı 

təzyiqli sularla qidalanmasından. 

Meliorativ vəziyyəti pisləşdirən təsər-

rüfat amillərinə aşağıdakılar aiddir: irri-

qasiya şəbəkəsinin qeyri-qənaətbəxş və-

ziyyəti, torpaq məcrada yerləşən vahid 

sahəyə düşən kanalların normadan çox  

olması, suvarılan sahələrin səthinin hamar 

olmaması, səmərəli aqrotexnikadan və 

sudan normativ istifadədən kənara cıxıl-

ması, baş qurğudan artıq sugötürmə və 

səmərəsiz tullantı və s. Bunların hamısı 

son nəticədə suvarma suyunun xeyli itkisi 

hesabına qrunt sularının qidalanmasına və 

onların səviyyəsinin sürətlə artmasına 

gətirib çıxarır. Belə ərazilərin qrunt suları 

adətən minerallaşmış sulardır və bəzi 

yerlərdə tərkibində sodanın miqdarı çox-

luq təşkil edir. Qrunt sularının intensiv 

buxarlanması torpaq-qruntlarının üst hori-

zontlarında duzun çoxalmasına və həmçi-

nin müəyyən yerlərdə sodalı, şoranlı-şo-

rakətli torpaqların əmələ gəlməsinə gətirib 

çıxarır. 

Kür-Araz ovalığının qrunt sularının 

əsas qida mənbələri kanallardan və suva-

rılan ərazilərdə suvarma sularından itkilə-

rə sərf olunan sular, Araz və Kür çayları-

nın məcraaltı və sızma suları, bəzi əra-

zilərdə yeraltı təzyiqli sular və dağətəyi 
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rayonlarda atmosfer yağıntılarıdır. 

Kür-Araz ovalığının 8%-ə yaxın ərazi-

sini meşələr, çaylar, göllər, bataqlaşmış 

sahələr, həmçinin relyef şəraitinə görə 

suvarma üçün yararlı olmayan torpaqlar 

təşkil edir. 

Kür-Araz ovalığının qalan suvarmaya 

yararlı olan torpaqlarını hidrogeoloji-

meliorativ nöqteyi-nəzərdən 3 xarakterik 

rayonlara bölmək olar. 

Birinci rayon – bütün ərazinin 13 %-ni 

təşkil edir. Ovalığın əsasən ətraf əraziləri-

ni (prolüvial-allüvial və prolüvial-delüvial 

dağətəyi mailli düzənliklərin yuxarı hissə-

lərini) əhatə edir. Qrunt sularının batma 

və sərbəst axım zonaları və Arazyanı zo-

lağın bir hissəsi də bu rayona aiddir. 

Qeyd olunan ərazilərdə əsasən yaxşı 

sukeçiriciliyə malik olan müasir çöküntü-

lər inkişaf edir. Onların üst qatlarında 

çınqıl və qumlu-çaqıllı süxurlar geniş ya-

yılmışdır ki, bu da ərazinin mailliyi üzrə 

səth sularının sərbəst sızmasına və qrunt 

sularının intensiv axımına şərait yaradır. 

Rayon bir qayda olaraq şorlaşmamış 

torpaqlarla (boz-qəhvəyi, şabalıdı), səthi-

nin əhəmiyyətli mailliyi ilə, saf qrunt su-

larının səviyyəsinin stabil 5-10-20 m də-

rinliklərdə yerləşməsi ilə səciyyələnir. 

Qrunt sularının duz tərkibi quru qalığın 1-

2 q/l olduğu halda hidrokarbonatlı və ya 

hidrokarbonatlı-sulfatlıdır. Birinci rayo-

nun su-duz balansının çıxar hissəsində 

qrunt sularının təbii axını və ana süxur-

lardan duzun dağ çaylarının məcralarına, 

çökəkliklərə və aşağıda yerləşən qonşu 

ərazilərə çıxarılması üstünlük təşkil edir. 

Rayonun meliorativ-hidrogeoloji şəra-

iti Yuxarı-Şirvan, Yuxarı Qarabağ və 

Əzizbəyov kanallarından yuxarı və ara 

sıra Arazyanı zolaqda yerləşən ərazilərdə 

yayılmışdır. 

Bu torpaqlar drenaj fonunda, suvarma 

şəbəkəsinin yenidənqurulması, sudan isti-

fadənin düzgün təşkil olunması və səthi 

axımın tənzimlənməsi bazasında daha 

səmərəli suvarma əkinçiliyinin inkişafı 

üçün əlverişlidir. 

Analoji şəraitlər Azərbaycanın digər 

rayonlarında – Gəncə-Qazax,  Şəki-Zaqa-

tala, Quba-Xaçmaz zonalarında, Dağlıq 

Qarabağ və Naxçıvan MR-nın bir hissə-

sində də mövcuddur. 

Lakin, suvarılan torpaqlarda onların 

meliorativ vəziyyəti ilə qrunt sularının 

əlaqəsinin mövcudluğunu nəzərə alaraq 

birinci rayonda onun şleyf hissəsində  yer-

ləşən torpaqlarda meliorativ vəziyyətin 

yaxşılaşdırılmasını və su-duz rejiminin 

tənzimlənməsini təmin edən meliorativ 

tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. Bunun 

üçün torpaq məcrada olan kanallarda ra-

dikal şəkildə sızma əleyhinə tədbirlərin 

yerinə yetirilməsi, artezian və bulaq sula-

rının səthi axımının nizamlanması, yeraltı 

suların istismar ehtiyatından təsərrüfat 
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məqsədi ilə istifadə etmək üçün quyuların 

qazılması, suvarmada daha təkmilləşdiril-

miş texnikanın istifadə olunması, vegeta-

siya dövrü başa çatdıqdan sonra irriqasiya 

sistemlərinin bağlanılması və digər tədbir-

lərlə yeraltı suların daxili ehtiyatlarından 

maksimal istifadə etmək və qrunt sula-

rının irriqasiya suları ilə qidalanmasının 

qarşısını almaq lazımdır. 

Ikinci rayon – ərazinin 7 %-ni təşkil 

edir və əsasən qrunt sularının çətin axım 

və bəzi yerlərdə pazlaşması zonasına 

aiddir. Bu rayon Qarabağ prolüvial düzən-

liyinin orta və müəyyən qədər aşağı his-

səsini, həm də Mil və Muğan düzlərinin 

prolüvial-delüvial mailliklərini əhatə edir. 

İkinci rayon sahəsi üzrə dağ çaylarının 

mərkəzi hissəsində və relyef yüksəkliklə-

rində az ağır, konuslararası depressiyalar-

da daha ağır differensiasiya olunmuş, 

meliorativ vəziyyətlə səciyyələnir. Süxur-

ların gilliliklərinin artması, onların susız-

dırma qabiliyyətinin azalması, yer səthin-

dən 3-5 m dərinlikdə yerləşən minerallığı 

5-10-15 q/l olan qrunt suları şəraitində 

süxurların üst horizontunda natrium-sulfat 

duzlarının həddindən artıq olması rayonun 

ərazisinin çox hissəsində meliorativ şə-

raitin səciyyəvi xususiyyətidir. 

Rayonun az hissəsində, əsasən Qara-

bağ düzündə (Tərtərçayın gətirmə konu-

sunun mərkəzi hissəsi) minerallığı 0,5-2,0 

q/l, sodalı tipli və yer səthinə yaxın yatım 

dərinlikli qrunt suları olan sahələrə rast 

gəlinir. 

Dağətəyi mailli düzənliyin yeraltı su-

larının pazlaşması ilə əlaqəli olan qrunt 

sularının yer səthinə yaxın olması (0,5-1,0 

m yazda və 2-2,5 payızda) torpaqların 

şorlaşması və subasma proseslərini sti-

mullaşdırır. Ona görə də burada çəmən, 

bataqlıq-çəmən və bataqlıq torpaqlar inti-

şar edib. Bu torpaqlar tərkibində quru qa-

lığın az miqdarı ilə, əsasən karbonat duz-

ları ilə şorlaşma, orta və şiddətli şorakət-

ləşməsi ilə, gilli  qranulometrik tərkibi ilə 

səciyyələnirlər. 

Su-duz balansının çıxar hissəsi əsasən 

ümumi buxarlanma, az miqdarda isə qrunt 

sularının təbii axımı ilə formalaşır. 

Torpaqların yaxşılaşdırılması üçün 

meliorativ tədbirlərin differensiasiyalı  

tətbiqi tələb olunur, onlardan əsasları bun-

lardır: artezian quyularının və kəhrizlərin 

tikintisi, bulaqların kaptajı və  quyularının 

səmərəli qazılması bazasında suvarma və 

su təchizatı məqsədi ilə yeraltı suların 

istismar ehtiyatlarından tam istifadə et-

məklə, qrunt sularının hesabına bataqlaş-

manın ləğv edilməsi; kimyəvi meliorasi-

yanın tətbiqi, şorlaşmış torpaqların saflaş-

dırılması və onların su-fiziki xassələrinin 

yaxşılaşdırılması bazasında drenajın tikin-

tisi, şorakətləşmiş torpaqların yuyulması; 

dərin drenajın və qrunt sularının duz tərki-

binin yaxşılaşdırılması fonunda torpaqla-
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rın su-duz rejimlərini tənzimləyən suvar-

ma rejimi; torpaq məcrada yerləşən bütün 

irriqasiya kanallarından sızmaya qarşı təd-

birləri və kənd təsərrüfatı bitkilərinin tək-

milləşdirilmiş suvarma üsullarını tətbiq 

etməklə suvarma; yüksək aqrotexnika ilə 

suvarma və drenaj sistemlərinin uyğun-

luğu. 

Üçüncü rayon – axımsız qrunt suları 

ilə xarakterizə olunur. Kür-Araz ovalı-

ğının ümumi sahəsinin 72 % təşkil edir, 

əsasən dağ çaylarının gətirmə konusları-

nın şleyf zonasını, Kür və Araz çaylarının 

allüvial düzənliyini və dəniz ətrafı düzən-

liyi əhatə edir. Bundan əlavə Yuxarı-

Şirvan və Yuxarı-Qarabağ kanallarından 

aşağıda yerləşən massivləri və demək olar 

ki, Muğan-Salyan və Cənub-Şərqi Şir-

vanın bütün torpaqlarını özünə daxil edir. 

Ərazinin su-duz balansının (süni dre-

najın olmadığı halda) çıxar hissəsində 

ümumi buxarlanma üstünlük təşkil edir. 

Nəticə olaraq burada şorlaşmış torpaqlar 

geniş yayılmışdır. 

Gətirmə konuslarının şleyflərində duz 

tərkibi əsasən natriumlu-sulfatlı və ya nat-

riumlu-maqneziumlu-sulfatlıdır. Qrunt su-

ları yer səthindən 3-5 m, bəzi yerlərdə 5-

10 m dərinlikdə yerləşirlər (Şirvan düzü-

nün şərq hissəsi çayların az sululuğu və 

suvarmanın zəif inkişafı ilə fərqlənir). Kür 

və Araz çaylarının allüvial düzənliyində 

və dəniz ətrafı düzənlikdə qrunt suları 3-5 

m dərinlikdə yerləşir, onların mineral-

laşma dərəcəsi 25-50-100q/l təşkil edir. 

Süxurların və qrunt sularının duz tərkibi 

əsasən natriumlu-xlorludur. Burada tünd 

və açıq çəmən, gilli-gilcəli və gilli, çox və 

şiddətli şorlaşmış torpaqlar intişar et-

mişlər (şoran bitkiləri ərazinin 374 min 

ha, yəni düzənliyin 17 %-ni əhatə edir). 

Sulu layın sızma qabiliyyəti Şirvan, 

Mil, Qarabağ düzlərində, Salyan düzünün 

cənub hissəsində 1-2-3 m/gün-dən aşa-

ğıdır. Salyan düzünün şimal hissəsində və 

Muğan düzünün Kürətrafı zolağında süz-

mə əmsalı 5-7 m/gün-ə qədər, Şimali Mu-

ğanın mərkəzi hissəsində və Mərkəzi Mu-

ğanda isə – 10-20 m/gün-ə qədər artır. 

Ümumilikdə bu rayon çox ağır melio-

rativ vəziyyətlə xarakterizə olunur və bu-

rada su-duz balansının kökündən dəyişil-

məsi tələb olunur. Bunun üçün aşağıda 

göstərilən işlərin həyata keçirilməsi zəru-

ridir: mövcud bataqlaşmış sahələrin ləğv 

edilməsi və onların gələcəkdə əmələ gəl-

məsinin qarşısının alınması məqsədilə dağ 

çaylarının sel sularının Kür çayına müntə-

zəm axıdılması üzrə işlərin tamamlan-

ması; dərin drenaj fonunda qrunt sularının 

axımsızlığının tam ləğv edilməsi, siste-

matik drenaj fonunda şorlaşmış torpaq-

ların yuyulması, yuyulmuş torpaqların 

mənimsənilməsində şorlaşmanın bərpasını 

istisna edən kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

sonrakı yuma rejimli suvarılmasının tətbi-
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qinin təmin edilməsi; mövcud irriqasiya 

sistemlərinin yenidənqurulması, düzgün 

növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi, 

suvarma kanallarından sızma əleyhinə 

tədbirlərin aparılması və  kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin mütərəqqi suvarma üsullarının 

tətbiqi; yüksək aqrotexnika, suvarma və 

kollektor-drenaj sistemlərinin düzgün 

istismar edilməsi fonunda yuyulmuş 

torpaqların fasiləsiz və intensiv istifadə 

olunması. 

Drenaj və şorlaşmış torpaqların yu-

yulması. Orta Asiya, Cənubi Qazaxıstan 

və Azərbaycanın şorlaşmış torpaqları ilə 

mübarizə və suvarılan torpaqların melio-

rativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması möv-

zusu üzrə 1964-cü ildə Daşkənd şəhərində 

keçirilmiş elmi-texniki konfrans elmi-təd-

qiqat işlərinin nəticələrini təhlil edərək, 

qəbul etmişdir ki, meliorasiya elminin və 

texnikanın inkişafının müasir dövründə 

torpaqların dərin üfüqi drenaj fonunda 

yuyulması və vegetasiya suvarmalarının 

yuma rejimi, suvarılan torpaqların şorlaş-

ması ilə mübarizənin əsas üsullarıdır. 

Азярбайcанын Кцр-Араз 

овалыьынын торпаглары юз спесфик 

хцсuсиййятляриня эюря шорлашмайа 

тез мейл едян торпаглаrдыр. Бу 

торпагларын тяркибиндя zərərli 

дузларын чохлуьу онларын ардыcыл 

сурятдя, дцзэцн йуйулмасыны вя 

бурада диэяр мелиорасийа 

тядбирляринин апарылмасыны тяляб 

едир. Республикада мелиорaсийа 

ишляри анcaг икинcи дцнйа мцщарибя-

синдян сонракы дюврдя интенсив 

сурятдя эенишляндирilмяйя башлаn-

ılmışdır. О, дюврдя кечмиш Сов.ИКП 

МК тяряфиндян (mart 1965-ci il, may 

1966-cı il) мелиорасийанын инкишаф 

етдирилмяси щаггында гябул олунмуш 

гярардан сонра бцтцн юлкя яразисиндя 

олдуьу кими Азярбайcанда да эениш 

мигйасда ирригасийа-мелиорасийа 

тядбирляри щяйата кечирилмиш, о 

cцмлядян суварылан яразилярдя 

торпагларын шорлашмасына гаршы 

kompleks мцбаризя тядбирляри 

реэионлар цзря ишляниб щазырлан-

мышдыр. Sонракы иллярдя республи-

када хейли мигдарда йарарлы 

торпагларын кянд тясяррцфаты 

дювриййясиня дахил едилмяси би-

лаваситя Муьан, Салйан вя Мил 

дцзляриндя эюрцлмцш мелиорасийа 

ишляринин нятиcясидир. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, щямин зоналарда 

шорлашманын башлыcа сябябляриндян 

бири дузлу сулары дянизя ахыда биля-

cяк коллектор шябякясинин олмамасы 

иля ялагядар иди. Буна эюря дя 

мцщарибядян сонракы дюврдя аз 

мцддят ярзиндя республикада Муьан-

Салйан, Баш Ширван вя Мил-Гарабаь 

коллекторларынын тикинтиси баша 
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чатдырылды. 

1948-1952-cи илляр ярзиндя 102 км 

узунлуьунда Муьан-Салйан коллекто-

рунун тикинтисинин баша 

чатдырылмасы Шимали вя Cянуби 

Муьан вя Салйан дцзцнцн 190 мин 

щектарлыг сащясиндя йуйулмуш тор-

паглардакы дузлу сулары Хязяр 

дянизиня ахытмаьа имкан верди. 1957-

1964-cц иллярдя тикинтиси баша 

чатдырылмыш диэяр щидротехники 

гурьулар – Баш Ширван вя Мил-Гара-

баь коллекторлары иди ки, бу 

коллекторлар васитясиля Ширван вя 

Мил-Гарабаь дцзлярinдя йуйулмуш 

торпагларын дузлу сулары Хязяр 

дянизиня ахыдылды. Щямин коллек-

торларын чякилмяси эюстярилян 

зоналарда торпагларын шор-

лашмасынын гаршысыны хейли дя-

ряcядя ала билди. Бу мелиорасийа гур-

ьулары инди дя республикамызда 

йарарлы торпаг фондунун 

артырылмасы ишиндя мцщцм рол ой-

найыр. 

Мцщарибядян сонракы дюврдя 

Шимали Муьан, Салйан вя Мил дцзləri 

зоналарында ян зярури мелиорасийа 

ишляри ашаьыдакы тядбирлярин 

биринcи нювбядя Сабирабад, Саатлы, 

Салйан вя Бейляган районлары торпаг-

ларынын мелиорасийа вязиййятиниn 

йахшылашдырılması цчцн дярин кол-

лектор вя дренаj шябякяляри чякмяк вя 

бу яразидя мювcуд суварма системини 

йенидян гурмаг, Кцр чайы бойунcа 

йерляшмиш механики суварма гурьу-

ларынын електрикля ишляйян вя цзян 

насос стансийалары иля явяз етмяк, 

кянд тясяррцфаты цчцн йарарсыз 

вязиййятя эялмиш шоран торпаглары 

дуздан тямизлямяк, Муьан суварма 

системиндя сабит су боллуьу ялдя 

етмяк мягсяди iля Араз чайы цзяриндя 

бянд чякмяк вя с. тядбирлярин щяйата 

кечiрилмясини тяляб едирди. 

Шорлашманын нятиcяси олараг 

Муьан-Салйан зонасы районларында 

памбыьын мящсулдарлыьы илдян-иля 

ашаьы дцшмцш вя тясяррцфатларын 

игтисадиййаты хейли зяифлямишдиr. 

1933-1939-cу илляр ярзиндя щямин 

зонада памбыьын мящсулдарлыьы 

щектардан 6,6 сентнер олдуьу щалда, 

сонракы 1940-1944-cц илляр ярзиндя 

бу рягям щектардан 2,5 сентнеря 

енмишди. Мцщарибядян сонракы 

1945-1957-ci илляр ярзиндя эюрцлян 

бир сыра тяciли тядбирлярин нятиcя-

синдя бу мящсулдарлыг cцзи олараг 

артыб щектардан 3,6 сентнеря 

чатмышдыр. Лакин беля бир артым 

суряти дя памбыгчылыьа олан 

тялəбаты тямин едя билмязди. Респуб-

ликанын бу зонасында памбыгчылы-

ьын инкишаф сцрятиня мане олан ся-
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бяблярдян бири дя щямин зоналардан 

ахан чайларын су тутумунун 

якинчилийин тялəбатыны юдямяк 

игтидарында олмамасы иди. 

Памбыгчылыьын инкишафында 

бюйцк перспективя малик олан 

Ширван, Гарабаь зоналары торпаг-

ларынын да Муьан-Салйан зоналары 

кими мелиорасийа тядбирляринин 

тяcили йериня йетирилмясиня чох 

ещтийаcы вар иди. Бу, биринcи нювбя-

дя Ширван вя Гарабаь зоналарында 

мювcуд олан кичик вя суйу йай 

фяслиндя азалан бир сыра чайларын, о 

cцмлядян Ширван чайлары – Тцрйан-

чайын, Эюйчайын, Эирдиманчайын, 

Аьсу чайынын вя Гарабаь чайлары – 

Инcячайын, Хачынчайын вя 

Гаргарчайын Кцр чайына ахымынын 

олмамасы, беляликля, бу чайларын 

Ширван вя Гарабаь зоналары 

торпагларына йайылмасы, эениш якин 

сащялярини батагlaşmış sahələrə 

чевиряряк шорлашмасы иля ялагядар 

иди. Беля бир вязиййят хейли мигдарда 

торпаг фондунун кянд тясяррцфаты ис-

тифадясиндян чыхарылмасы иля 

нятиcялянирди. Она эюря дя, бу 

яразиlərдя мелиорасийа тядбирляринин 

эюрцлмясиня вя торпагларын саьлам-

лашдырылмасына, онун кянд тясяр-

рцфаты истифадяси цчцн йарарлы 

вязиййятя эятирилмясиня чох бюйцк 

ещтийаc щисс едилирди. 

Йаз вя йайын илк айларында гарын 

яримяси нятиcясиндя Кцр-Араз 

овалыьындакы чайларда су бол олдуьу 

щалда, памбыьын веэетасийасынын 

гызьын дюврц щесаб едилян ийул, 

август айларында бу чайларын суйу 

азалырды. Беля бир вязиййятдя няинки 

республикада якин сащялярини эениш-

ляндирмяк мцмкцн дейилди, щятта 

памбыьын йетəринcя суварылмамасы 

нятиcясиндя щяр ил хейли мящсул 

иткисиня йол верилирди. 

Диэяр суварма мянбяйи олан насос 

стансийаларынын эцcц иля ишляйян 

механики суварма системляриндя дя 

вязиййят мювcуд тялəбаты юдяйяcяк 

сявиййядя дейилди. Буна сябяб щямин 

насос стансийаларындакы 

мцщярриклярин ХХ ясрин яввялиндя 

бурахылмыш кющня мцщяррикляр ол-

масы вя онларын артыг йарарсыз 

вязиййятя дцшмяси иди. 

Муьан-Sалйан зонасында торпагла-

рын аьыр мелиоратив вязиййяти 

няинки айры-айры  тясяррцфатларын 

цмуми инкишафына мане олур, щятта, 

бязян бу cцр шяраитя малик 

районлардан ящалинин даща ялвериш-

ли йерляря, хцсусиля дювлят фондуна 

мяхсус торпаглара кючцб эетмясиня 

сябяб олурду. 

Мелиорасийа ишляринин щяйата 
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кечирилмясиндя дювлятин гябул 

етдийи гярарларын вя эюрцлян бир 

сыра ямяли тядбирлярин бюйцк 

сямяряси олмушдур. 1946-1950-cи 

иллярдя памбыгчылыьын инкишаф 

етдирилмяси зярурятиндян  иряли 

эялян тядбирляри щяйата кечирмяк 

мягсяди iля Кцр-Араз су тикинти 

идаряси няздиндяки тикинти гураш-

дырма идаряляринин сайы 

чохалдылмыш, онларын мадди-техни-

ки базасы мющкямляндирилмишдир. 

Мцщарибядян сонракы бярпа дюв-

рцнцн бцтцн чятинликляриня 

бахмайараг, Кцр-Араз su тикинти 

идарясинин, щабеля мцвафиг 

назирликлярин, мцяссисялярин, йерли 

тяшкилатларын мцтяшяккил йардымы 

сайясиндя мелиорасийа сащясиндя бир 

сыра зярури тядбирлярин 

мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси 

тямин едилмишдир. 1946-1950-ci илляр 

ярзиндя Муьан вя Ширван дцzləriniн 

cянуб-шярг щиссясиндя, Салйан вя 

Мил дцзlərinдя 100 мин щектарларла 

сащядя мелиорасийа ишляри апарыл-

mışdır. 35 мин щектардан артыг сащядя 

суварма системляри йенидян гурулmuş 

вя 20 мин щектардан артыг шор-

лашмыш торпаглар дуздан 

тямизляnmişdir. 

Биринcи нювбяли щесаб едилян 

тикинти обйектляриндя эюрцлмцш 

ишлярин нятиcясиндя 126,9 мин 

щектар торпаг сащяси якиня йарарлы 

вязиййятя эятирилмишдиr. 1946-1950-

cи илляр ярзиндя Кцр-Араз су тикинти 

идаряси тяряфиндян 23 стасионар вя 

цзян насос стансийалары истисмара 

верилмишдиr ки, бунларын цмуми 

суварма эцcц санийядя 48,7 m3-я 

бярабяр иди. 

Gюстярилян районларда 1946-1953-

cц илляр ярзиндя комплекс мелиора-

сийа тядбирляри давам етдириляряк 

бурада мцхтялиф узунлугда коллектор-

дренаj шябякяляри чякилмиш, 10 мин 

ядяд мцхтялиф щидротехники гурьу 

инша едилмишдиr. 1948-1952-cи 

иллярдя узунлуьу 102 км олан Муьан-

Салйан коллекторунун чякилмяси бу 

зонада шорлашмайа гаршы мцбаризя 

тядбирляриндян башлыcасы щесаб 

едилирди, щямин коллектор ва-

ситясиля Шимали və Cянуби Муьан, 

Салйан дцзляриндян Хязяр дянизиня 

хейли мигдарда дузлу су 

ахыдылмышдыр. Ширван дцзцндя тор-

пагларын суварылмасы цчцн Йухары 

Ширван каналынын чякилмясиня бах-

майараг, Ширван дцзц торпагларынын 

tərkibində həll olan duzların олмасы вя 

шор сулары дянизя ахыда биляcяк кол-

лектор шябякясинин чякилмямяси бу 

яразидяки тясяррцфатларын 

игтисадиййатына хейли зяряр вурmuş-
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dur. Беля ки, щямин яразидя 

йерляшмиш 6 ясас памбыгчылыг 

районунда памбыьын мящсулдарлыьы 

1954-cц илдякиня нисбятян цч дяфя 

азалмышдыр. Бунлары нязяря алан 

республика рящбярлийи Баш Ширван 

коллекторунун иншасыны сцрятлян-

дирмяк цчцн бцтцн зярури тядбирляри 

эюряряк, 1965-cы илдя цмуми узунлуьу 

211 км олан коллекторун истифадяйя 

верилмясиня наил олmuşdur. Сонракы 

иллярдя бу силсилядян олан тядбирляр 

давам етдириlmişdir. 1964-1966-cы 

илляр ярзиндя Ширван дцзцндя цмуми 

узунлуьу 141,8 км олан коллектор-

дренаj шябякяляри чякилmişdir (Баш 

Ширван коллектору бура дахил де-

йилдир). 1967-ci ил йанварын 1-ня 

гядяр ися Кцр-Араз ovalığında ачыг вя 

юртцлц нювдян олан коллектор-дренаj 

шябякяляринин цмуми узунлуьу 5451 

км-я чатдырыlmış вя нятиcядя бу 

яразидя памбыьын мящсулдарлыьы 

артмаьа башлаmışdır. 

1968-cи илдян сонра 

республикадакы бцтцн суварылан 

торпагларын 97,1 %-i истифадя едил-

мяйя башланılмыш вя беляликlя щям 

якин сащяляринин, щям дя цмумиййят-

ля кянд тясяррцфаты мящсулунун миг-

дары артырылмышдыр. 1974-cц илдя 

1969-cу иля нисбятян якин сащяси 

8,1%, кянд тясяррцфаты мящсулу ися 

62,4 %-я гядяр чохалмышдыр. Бу рягям 

ирригасийа тядбирляринин щяйата 

кечирилдийи торпагларын мянимся-

нилmямясиндя яввялляр бурахылмыш 

гцсурларын арадан галдырылмасы 

сащясиндя эюрцлян бюйцк ишляри 

айдын эюстярир. 

Тяркибиндя минерал дузларын ян 

чох олдуьу Шимали, Cянуби вя 

Мяркязи Муьанын якин сащяляринин 

йарарлы вязиййятя эятирилмяси цчцн 

эюрцлмцш тядбирляр нятиcясиндя 

1940-1971-ci иллярдя бу торпагларын 

тяркибиндя дузун ашаьы салынмасы 

вязиййяти ашаьыдакы cядвялдян 

айдын эörünür (cядвял 3.1). 

Cядвялдян эюрцндцйц кими, кол-

лектор-дренаj шябякяляри олан торпаг-

лардакы дузун мигдары ики дяфядян 

артыг ашаьы салындыьы щалда, 

коллектор-дренаj шябякяси олмайан 

суварылан сащялярдя дузун мигдары 

1,5 вя йа 1,6 дяфя, коллектор-дренаj 

шябякяси олмайан вя суварылмайан 

сащялярдя ися 32 ил ярзиндя cцзи 

дяряcəдя азалмышдыр.  

Щяйата кечирилмиш мелиоратив 

тядбирляр нятиcясиндя 1947-1965-cи 

иллярдя Шимали Муьанда, Салйан 

дцзцндя вя Cянуби-Шярги Ширванда 

дренляшмиш сащялярин 83969 

щектарында, о cцмлядян Салйан ра-

йонунда 32030 ща, Сабирабад райо-
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нунда 35753 ща вя Саатлы районунда 

16166 ща яразидя апарылмыш cари 

йумалар нятиcясиндя шорлашмамыш 

вя зяиф шорлашмыш торпаглар 28982 

щектардан 64087 щектара чатдырыл-

мыш, шоранларын вя чох шиддятли 

шорлашмыш торпагларын сащяляри 

ися 14,4 дяфя азалмыш, орта шолуг дя-

ряcяси 1,08 %-дян 0,47 %-я дцшмцш-

дцр. Беляликля дя 8400 ща сащяси олан 

массив практики олараг шиддятли 

шорлуг дяряcясиндян зяиф шоrлуг 

дяряcясиня кечмишдир (cядвял 3.2).  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 

Салйан – 5507 ща, Сабирабад – 11268 

ha вя Саатлы rayonlarında 7462 ща 

торпаг сащяси ики вя даща чох дяфя 

йуйулмушдур. Бунунла беля торпаг га-

тындан хейли мигдарда дузун йуйулуб 

апарылмасына бахмайараг, ялавя йума 

апарылмасына ещтийаcын олмасы, 

дренаj гурьуларынын дяринляшди-

рилмяси, онларын сыхлашдырылмасы, 

йуманын тяляб олунан нормаларла апа-

рылмасы вя с. мясялялярин щялл олун-

масынын ваcиблийи эюстярилмишдир. 

1966-1990-cı иллярдя суварылан са-

щяляр 1094 мин щектардан 1444 мин 

щектара чатдырылмыш, 778,2 мин 

щектар сащянин су тяминаты йахшы-

лашдырылмыш, 541,8 мин щектарда 

коллектор-дренаj шябякяси  тикilмякля 

суварылан яразинин мелиоратив вя-

зиййяти йахшылашдырылмышdır. 

Мящз бу кими тядбирлярин эюрцлмяси 

нятиcясиндя 1986-1988-ci иллярдя 

суварылан торпагларда орта иллик 

мящсулун мигдары 1966-1970-cи 

илляря нисбятян тахыл цзря 2,16, 

памбыьа эюря 2,13, тярявяз-бостан 

биткиляри цзря 2,55, мейвяляря эюря 

3,57, цзцм истещсалы 7,46 дяфя 

артмышдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары 

истещсалынын артырылмасында якин 

сащяляриндя торпагларын зярярли 

дузлардан йуйулуб тямизлянмяси мцс-

тясна рол ойнамышдыр.  

Одур ки, практикада илкин шорлуг 

дяряcясиндян асылы олараг йума 

нормалары тяйин едилир. Буна эюря 

дя, йума апарылаcаг сащялярдя дуз 

планалмалары апарылыр вя онун 

нятиcясиндя габагcадан ейни шорлаш-

ма мяншяли, ейни хцсусиyйятли кон-

турлар мцяййян едилир, щяр бир 

контур цчцн йума нормалары 

дягигляшдирилир. Бундан сонра, cари 

вя йа ясаслы йумаларын апарылмасы 

мцяййянляшдирилир. 1965-cи илдян 

сонракы дюврлярдя шорлашмыш 

торпагларын йарарлы щала салынма-

сында щяр ики йума цсулларындан 

эениш мигйасда истифадя олун-

мушдур. Мялумдур ки, кянд тясяр-

рцфаты биткиляри алтында истифадя 
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олунан, лакин мцхтялиф дяряcядя шор-

лашмайа уьрамыш суварылан 

торпагларда пайыз-гыш фясилляриндя 

вя еркян йазда cари йума апарылыр. 

1970-1980-ci иллярдя 547489 щa 

сащядя, о cцмлядян 447649 щек-

тарында сащяляри ики дяфя суйа бас-

дырмагла йумалар апарылмышдыр 

(cядвял 3.3). 

Йума обйектляриндя шоранлар 6 

дяфя, чох шиддятли шорлашмыш 

торпаг сащяси 5 дяфя, шиддятли 

шорлашмалар 4 дяфя, орта 

шорлашмалар 3 дяфя, зяиф 

шорлашмыш 2 дяфя, шорлашмамыш 

сащяляр ися бир дяфя суйа 

басдырылмышдыр. Бунун цчцн ися 

йума беля бир ардыcыллыгла 

апарылмышдыр. Яввялcя шоран 

сащяляр суйа басдырылмыш, икинcи 

нювбядя шоранлар вя чох шиддятли 

шорлашмыш сащяляр, цчцнcц нювбядя 

ися щямин сащялярля йанашы шиддят-

ли шорлашмыш сащяляр вя с. суйа бас-

дырылмышдыр. Республикада он ил 

мцддятиндя апарылмыш cари йума 

нятиcясиндя шоран сащяляр 9712 щек-

тардан 69 щектара, чох шиддятли вя 

шиддятли шорлашмыш сащяляр 

154980 щектардан 11069 щектара, зяиф 

шорлашмыш торпаглар 130576 щектар-

дан 117811 щектара гядяр 

азалмышдыр. Яксиня олараг шор-

лашмамыш торпагларын сащяси 

126983 щектардан 393340 щектара 

гядяр артмышдыр. 

Ясаслы йумалар тикилмякдя олан 

мелиоратив обйектлярдя йцксяк 

дяряcядя шорлашмыш сащялярдя 

ясасян бир йума мювсцмцндя (сентйа-

брдан март айына кими) тикинти 

тяшкилатлары тяряфиндян 1971-1980-

cы иллярдя 124330 щектарда апарыл-

мышдыр (cядвял 3.4).  

Апарылмыш ясаслы йумалар 

нятиcясиндя якин цчцн йарарлы 

сащяляр (шорлашмамыш вя зяиф шор-

лашмыш) хейли артараг, 25419 щек-

тардан 116610 щектара чатдырылмыш, 

орта вя йцксяк шорлуьа малик олан 

сащяляр ися яксиня кяскин сüрятдя 

азалараг, 98911 щектардан 7720 

щектара дцшмцшдцр. Цмумиййятля, 

ясаслы йума 1970-1988-cи иллярдя 232 

мин щектар сащядя апарылмышdır. 
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Cядвял 3.1 
1940-1971-ci иллярдя торпагларын дуздан йуйулма вязиййяти  

(1 литр суда грамlarla) 
 

Илляр Айлар 

Коллектор-дренаj 
шябякяси олан 
суварылан сащя 

Коллектор-дренаj 
шябякяси олмайан 

суварылан сащя 

Коллектор-дренаj 
шябякяси олмайан 

дямйя сащя 

Шимали Муьан Cянуби Муьан Мяркязи Муьан 

1940 

mай 33,2 27,3 56,6 

нойабр  
(дренаj шябякяси чякиляня 
гядяр) 

28,1 31,8 54,9 

1972 
mай 16,5 18,2 39,7 

nойабр 16,8 19,0 43,3 

 

 
 

Cədvəl  3.2 
 

Муьан-Салйан зонасында 1947-1965-cи иллярдя cари йума нятиcясиндя сащялярин 
 шорлашма dərəcəsi цзря гуру галыьа эюря пайланмасы  

 

Шорлашма dərəcəsi 

Ю
лч

ц 
ва

щи
ди

 

Салйан району Сабирабaд 
району Саатлы району Cями 

yу
м

ад
ан

 
яв

вя
л 

yу
м

ад
ан

 
со

нр
а 

yу
м

ад
ан

 
яв

вя
л 

yу
м

ад
ан

 
со

нр
а 

yу
м

ад
ан

 
яв

вя
л 

yу
м

ад
ан

 
со

нр
а 

yу
м

ад
ан

 
яв

вя
л 

yу
м

ад
ан

 
со

нр
а 

Шорлашмамыш 
(<0,3%) 

ща 
% 

3899 
12,2 

8449 
26,4 

5712 
16,0 

17683 
49,4 

2737 
16,9 

10155 
62,7 

12348 
14,7 

36287 
43,2 

Зяиф шорлашмыш 
(<0,3-0,6%) 

ща 
% 

5149 
16,1 

14454 
45,1 

7901 
22,1 

9973 
27,9 

3584 
22,2 

3373 
20,8 

16634 
19,08 

27800 
33,1 

Орта шорлашмыш 
(<0,6-1,0%) 

ща 
% 

6826 
21,3 

6583 
20,6 

9766 
24,6 

5212 
14,6 

3375 
20,8 

1438 
8,9 

18967 
22,5 

13233 
15,8 

Шиддятли шорлашмыш 
(<1,0-2,0%) 

ща 
% 

11249 
35,1 

2288 
7,1 

10095 
28,2 

2636 
7,4 

4751 
29,3 

1037 
6,4 

26095 
31,2 

5961 
7,1 

Чох шиддятли  
шорлашмыш 
(<2,0-3,0%) 

ща 
% 

4221 
13,2 

226 
0,7 

2694 
7,5 

216 
0,6 

1517 
9,4 

135 
0,9 

8432 
10,0 

577 
0,7 

Шоранлар 
(>3,0%) 

ща 
% 

686 
2,1 

30 
0,1 

585 
1,6 

33 
0,1 

222 
0,1 

48 
0,3 

1493 
1,7 

111 
0,1 

Орта чякили шорлуг 
дяряжяси % 1,20 0,54 0,99 0,45 1,02 0,39 1,08 0,47 
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Cядвял 3.3 
 

Республикада апарылмыш cари йума (1970-1980-ci илляр) нятиcясиндя шорлашма dərəcəsi цзря сащялярин 
пайланмасы 

 

Илляр 

Йуйулан сащяляр, ща 

Мцшащидя 
мцддяти 

Шорлашма dərəcəsi цзря сащяляр, ща 

Б
ир

 д
яф

я 

Ик
и д

яф
я 

Cями 

Шо
рл

аш
м

а
м

ыш
 

З
яи

ф 
шо

рл
аш

м
ыш

 

О
рт

а 
шо

рл
аш

м
ыш

 

Ши
дд

ят
ли 

 
шо

рл
аш

м
ыш

 

Ч
ох

 
ши

дд
ят

ли 
шо

рл
аш

м
ыш

 

Шо
ра

нл
ар

 

1970
-

1971 
10556 26980 37536 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
8837 

 
24769 

 
8821 

 
10167 

 
7984 

 
1968 

 
8304 

 
580 

 
2578 

 
49 

 
1012 

 
3 

1972
-

1973 
13459 34537 47996 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
11346 

 
32237 

 
11613 

 
8647 

 
10049 

 
1817 

 
11316 

 
250 

 
3041 

 
42 

 
631 

 
3 

1973
-

1974 
11265 46563 57828 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
13469 

 
43659 

 
13619 

 
11197 

 
13324 

 
2353 

 
13207 

 
554 

 
3457 

 
65 

 
752 

 
0 

1974
-

1975 
14174 47622 61796 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
13327 

 
45684 

 
14420 

 
12428 

 
14310 

 
2778 

 
14747 

 
838 

 
3859 

 
64 

 
1133 

 
4 

1975
-

1976 
15900 48708 6468 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
13468 

 
45092 

 
14248 

 
13417 

 
14664 

 
4074 

 
15746 

 
1021 

 
4470 

 
187 

 
2012 

 
17 

1976
-

1977 
11400 55305 66705 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
14613 

 
46330 

 
15217 

 
14239 

 
15486 

 
4830 

 
15456 

 
1188 

 
4765 

 
114 

 
1159 

 
4 

1977
-

1978 
11476 57461 68937 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
15386 

 
49206 

 
16934 

 
14830 

 
16056 

 
3438 

 
14392 

 
1100 

 
4833 

 
329 

 
1336 

 
34 

1978
-

1979 
9467 61359 70826 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
18848 

 
51049 

 
17126 

 
15599 

 
16886 

 
3228 

 
12853 

 
826 

 
4040 

 
120 

 
1073 

 
4 

1979
-

1980 
2143 69114 71257 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
17689 

 
50314 

 
18578 

 
17287 

 
16479 

 
2714 

 
13517 

 
751 

 
4390 

 
191 

 
604 

 
0 

1970
-

1980 
99840 447649 547489 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
126983 

 
393340 

 
130576 

 
117811 

 
125238 

 
27200 

 
119547 

 
7908 

 
35433 

 
1161 

 
9712 

 
69 
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Cядвял 3.4 
Ясаслы йумалар нятиcясиндя мцхтялиф шорлуг дяряcяли сащялярин дяйишмяси 

Илляр 
Йуйулан 
сащяляр, 

ща 

Мцшащидя 
мцддятляри 

Шорлашма dərəcəsi цзря сащяляр, ща 

Шо
рл

аш
м

ам
ыш

 

З
яи

ф 
шо

рл
аш

м
ыш

 

О
рт

а 
шо

рл
аш

м
ыш

 

Ши
дд

ят
ли 

 
шо

рл
аш

м
ыш

 

Ч
ох

 ш
ид

дя
тл

и 
шо

рл
аш

м
ыш

 

Шо
ра

нл
ар

 

1971 13059 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
1313 

 
7265 

 
2086 

 
4451 

 
4485 

 
1117 

 
3722 

 
203 

 
1257 

 
19 

 
196 

 
4 

1972 17557 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
1029 

 
7959 

 
2016 

 
7911 

 
4946 

 
1236 

 
7152 

 
386 

 
2102 

 
66 

 
212 

 
0 

1973 25299 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
321 

 
13851 

 
2521 

 
10659 

 
7472 

 
677 

 
9026 

 
76 

 
4747 

 
0 

 
1212 

 
0 

1974 18342 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
549 

 
6936 

 
2343 

 
10865 

 
5583 

 
521 

 
5577 

 
20 

 
3218 

 
0 

 
872 

 
0 

1975 5586 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
214 

 
2771 

 
983 

 
2736 

 
2333 

 
71 

 
1336 

 
8 

 
548 

 
0 

 
172 

 
0 

1976 4476 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
64 

 
3483 

 
1096 

 
885 

 
1329 

 
108 

 
1349 

 
0 

 
461 

 
0 

 
177 

 
0 

1977 10796 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
408 

 
7976 

 
2176 

 
1854 

 
2654 

 
366 

 
3168 

 
341 

 
1605 

 
101 

 
787 

 
158 

1978 12078 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
306 

 
9083 

 
3119 

 
1956 

 
3093 

 
565 

 
3160 

 
369 

 
1713 

 
74 

 
687 

 
31 

1979 11136 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
259 

 
8574 

 
3144 

 
1953 

 
3325 

 
427 

 
2793 

 
167 

 
1272 

 
15 

 
343 

 
0 

1980 6001 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
62 

 
3758 

 
1210 

 
1648 

 
1633 

 
326 

 
2082 

 
147 

 
734 

 
25 

 
280 

 
97 

1971 
- 

1980 
124330 

yумадан 
яввял 

yумадан 
сонра 

 
4525 

 
71656 

 
20894 

 
44954 

 
36853 

 
5414 

 
39363 

 
1717 

 
17657 

 
300 

 
5038 

 
290 
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Kür-Araz ovalığının şorlaşmış torpaq-

larının meliorasiyasının təcrübəsi göstərir 

ki, nə qədər ki, aerasiya zonası süxur-

larının duzvermə qabiliyyəti və su-fiziki 

xassələri yaxşı olsa və sulu layın sızma 

qabiliyyəti yüksək olsa, o qədər də qrunt 

suları və torpaq-qruntları tez və dərin 

laylara kimi duzsuzlaşırlar. Bu nöqteyi-

nəzərdən torpaqların belə tez duzsuzlaş-

masını sulu layı yüksək sızma əmsalı (10 

m/gün çox) ilə xarakterizə olunan, aerasi-

ya zonasının süxurları subaeral şəraitdə 

(strukturlu torpaqlar) formalaşan, şorlaş-

ması xloridli-natriumlu və ya sulfatlı-xlo-

ridli-natriumlu tipli (duzlar tez həll olu-

nandır və dinamikdirlər) olan massivlərdə 

gözləmək olar. Belə torpaqlar Şimalı Mu-

ğanın və Mərkəzi Muğanın subareal Araz 

cöküntülərinə uyğundur. Bu torpaqlar tər-

kibinin, əsasən, ağır gilcəli və gilli oldu-

ğuna baxmayaraq, dayanıqlı strukturu və 

yüksək sukeçiriciliyi ilə fərqlənirlər.  

Çox ağır qranulometrik tərkibli, sulfat-

lı-natriumlu və ya sulfatlı xlorlu-natrium 

tipli şorlaşmış, amma zəif su və duz ver-

mə qabiliyyəti olan torpaqlar daha uzun 

müddətli meliorasiyaya məruz qalırlar. 

Belə torpaqlar Şirvan düzünün, Cənubi 

Muğanın əksər hissəsində və Qarabağ dü-

zünün şimal-şərq hissəsində yerləşirlər. 

Burada sulu layın süzmə əmsal 1-2m/gün-

dən çox deyil. Uzun müddətli meliorasiya 

prosesi həm də Qarabağ düzünün mərkəzi 

hissəsində, Tər-tər çayın gətirmə konu-

sunda və ara-sıra Arazətrafı zolaqda sul-

fatlı-sodalı tip şorlaşmış torpaqlarda göz-

lənilir. Kür-Araz düzənliyinin digər ərazı-

sındə bu proses qeyd olunan prinsipə uy-

ğun olaraq orta müddətlidir. 

 
Adi yuma texnologiyası 

 
Krot drenaj tətbiq etməklə əsaslı yuma  

texnologiyası 

 
Müvəqqəti dayaz drenajlar tətbiq etməklə yuma 

texnologiyası 
 

Lakin, bütün hallarda Kür-Araz ova-

lığının şorlaşmış torpaqlarının meliorasi-

yası belə hesabla aparılmalıdır ki, onun 

müddətindən asılı olmayaraq zamanla in-

kişaf edən təsərrüfat effekti əldə olunma-
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lıdır. Bu, qısa müddətdə o halda mümkün-

dür ki, ilkin yuma nəticəsində yüksək 

süzmə qabiliyyəti olan torpaqlarda torpaq-

qruntları 1,5 m dərinliyə və büraxila bilən 

həddə qədər duzsuzlaşır. 

 
 

Sabit elektrik cərəyanı ilə yuma texnologiyası 
 

 
 

Üfüqi yuma texnologiyası 
 

 
 

Zolaq üsulu ilə yuma texnologiyası 
 

Torpaq qruntların 1,5 m dərinliyə və 

büraxila bilən həddə qədər duzsuzlaşması, 

yuyulmuş sahələri növbəli əkinin əsas 

bitkiləri altında istifadə olunmasına şərait 

yaradır. Bu bitkilər çoxlu suvarıldığı üçün 

torpaq-qruntların sonrakı daha dərin qatla-

rının duzsuzlaşmasını təmin edir. Beləlik-

lə, yuyulmuş torpaq sahələrini mənimsə-

nilmə bitkilərini tətbiq etmədən kənd tə-

sərrüfatı dövriyyəsində istifadə etmək 

olar. Sonrakı dövrlərdə qrunt sularının üst 

və dərin laylarının duzsuzlaşmasına yu-

yulmuş torpaq sahələrinin kənd təsər-

rüfatında intensiv istifadə prosesi nəticə-

sində nail olunur. 

Kür Araz ovalığının ayrı-ayrı massiv-

lərinin drenaja və şorlaşmış torpaqların 

yuyulmasına tələbatı cədvəl 3.5-də verilir. 

Cədvəldən görünür ki, Cənubi-Şərqi Şir-

vanın, Salyan düzənliyinin və Mərkəzi 

Muğanın bütün torpaq sahəsində drenajın 

və yumanın tətbiqi tələb olunur. 

Kür-Araz ovalığının şorlaşmış torpaq-

larının  meliorasiyasının təcrübəsi göstərir 

ki, lazım olan intensivlikdə dərin kollek-

tor-drenaj sisteminin quraşdırılması, onun 

işlək (saz) vəziyyətdə saxlanılması və 

düzgün istismar olunması halında, qrunt 

sularının lazım olan axımının yaradılması-

na, onların suvarma və ya yuma nəticəsin-

də əmələ gəlmiş yüksək səviyyəsinin vax-

tında enməsinə və həmçinin drenaj suları-

nın suvarılan massivdən kənara cıxarılma-

sına imkan yaradır. 
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Cədvəl  3.5 
Kür-Araz ovalığının ayrı-ayrı massivlərinin şorlaşmış torpaqlarının yumaya və drenaja tələbatı 

 (“Azdövsutəslayihə” institutunun məlumatlarına əsasən, 1995-ci il), min ha /% 
 

Massiv 

Ü
m

um
i s

ah
ə 

Y
um

ay
a 

və
 d

re
na

ja
  

tə
lə

ba
tı 

ol
m

ay
an

  
to

rp
aq

la
r 

Yumaya və drenaja 
tələbatı olan torpaqlar 

Q
ur

ud
ul

m
as

ı t
əl

əb
 

ol
un

an
 b

at
aq

la
şm

ış
 

to
rp

aq
la

r 

K
ən

d 
tə

sə
rr

üf
at

ıd
a 

m
ən

im
sə

ni
lm

əd
ən

 
çı

xa
rı

la
n 

to
rp

aq
la

r 

ümumi 

o,
 c

üm
lə

də
n 

ço
x 

şid
də

tli
 

şo
rl

aş
m

ış 

Şirvan düzü 617,68 
100 

30,64 
4,5 

603,72 
88,9 

37,72 
5,5 

24,92 
5,1 

10,40 
1,5 

Cənub-şərqi 
Şirvan 

130,04 
100 - 179,60 

99,7 
123,60 
68,7 - 0,44 

0,3 

Salyan düzü 143,96 
100 - 143,96 

100 
54,76 
38,0 - - 

Şimali Muğan 153,40 
100 

5,16 
3,4 

147,64 
96,2 

9,20 
6,0 - 0,60 

0,4 

Mərkəzi Muğan 124,72 
100 - 124,72 

100 
92,0 
73,8 - - 

Cənubi Muğan 200,24 
100 

33,08 
16,6 

167,16 
83,4 

33,68 
16,9 - - 

Mil düzü 368,72 
100 

99,40 
27,0 

257,88 
70,0 

16,52 
4,5 

1,16 
0,3 

10,28 
2,7 

Qarabağ düzü 324,72 
100 

110,0 
33,9 

187,76 
57,8 

6,80 
2,1 

1,24 
0,4 

25,72 
7,9 

Kür-Araz ovalığı 2175,48 
100 

278,28 
12,8 

1812,44 
83,3 

374,20 
17,2 

37,82 
1,7 

47,44 
1,2 

 
 

Üfüqi drenajın intensivliyi onun iki 

əsas parametrləri ilə səciyyələnir. İlkin 

drenlərin dərinliyi və onların arasında 

olan məsafə ilə. 

İlkin drenlərin dərinliyi qrunt sularının 

minerallığı və şirin sızma (irriqasiya) su-

ları ilə su mübadiləsi prosesinin aktivli-

yindən asılıdır, onlar yumadan sonra qrunt 

sularının səviyyəsinin 1,5-2,5 m dərinliyə 

qədər enməsini təmin etməlidirlər. Qeyd 

olunanlara əsaslanaraq Kür-Araz düzən-

liyi şəraitində ilkin drenlərin dərinliyi 3,0-

3,5 m olmalıdır. Drenlər arası məsafə 

torpaq-qruntda  bitki kökünün inkişaf 

etdiyi qatının (1,5m) əsaslı və eyni vaxtlı 

yuyulması müddəti ilə uyğunlaşan torpaq-

qrunt şəraiti ilə təyin olunmalıdır. 

Drenajın intensivliyi və onunla əlaqəli 

olan drenaj axımının maksimal modulu və 

həmçinin duzsuzlaşdırılan layın qalınlığı, 

şorlaşmanın tipi və dərəcəsindən asılı ola-

raq şorlaşmış torpaqların yuma normaları-

nın göstəriciləri “AzHvəM” EİB-nin təc-

rübə-meliorativ işləri əsasında tövsiyə 

olunur. 

Qarabağ-Mil zonası. Tərkibində soda 

olmayan şorlaşmış və axımsız qrunt suları 

olan  (III –cü hidrogeoloji-meliorativ ra-

yon, süzmə əmsalı 1-2 m/gün), yer sət-

hinin mailliyi 0,002 təşkil edən halda tor-
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paqların meliorasiyası üçün drenlərin də-

rinliyi 3 m və drenlər arası məsafə 200 m 

olan üfüqi drenaj sisteminin inşası tövsiyə 

olunur. Belə halda drenaj axımının maksi-

mal orta aylıq modulu yuyulan sahənin 

hər hektarından 1,5 l/san·ha qəbul olunur. 

Ağır torpaq-qruntlar şəraitində daimi 

dərin drenlər arası məsafənin orta hissə-

sində dərinliyi 0,8-1,0 m və drenlərarası 

məsafəsi 25 m olan müvəqqəti dayaz 

drenlərin quraşdırılması məqsədəuyğun-

dur. Dərin və dayaz drenlərin olduğu şə-

raitdə drenaj axımının maksimal orta ay-

lıq modulu 3 l/san·ha, o cümlədən dayaz 

drenlər üzrə 2 l/san·ha təşkil edir. 

II-ci hidrogeoloji-meliorativ rayona 

aid olan torpaq-qruntlarının sulu layının 

süzmə əmsalı yüksək olduğu halda (2-5,5-

10 m/gün və daha çox) ilkin dərin dren-

lərin ara məsafələrini 300-600 m-ə qədər 

(konkret şərait üçün müvafiq hesabla-

malarda təyin olunur) artırmaq olar. 

Yuma aparmaq üçün sahələr əsaslı ha-

marlanır, şumlanır, yumşaldılır və mala-

lanır. 

Suvarma şəbəkəsindən suvarma suyu 

hamarlaşdırılmış sahənin hər yerinə veril-

məlidir, bununla drenlərarası ərazidə su-

yun bərabər paylanması təmin olunur. Yu-

yulan ərazinin suya basdırılması ölçüsü 

0,05 ha-dan 0,1 hektara qədər olan çeklər-

lə (şırımlarla) aparmaq məqsədəuyğundur. 

Eni 20 m olan drenüstü zolaqlar mühafizə 

tirələri çəkilərək su buraxılmadan drenlər-

arası ərazinin su ayrıcı hissəsindən baş-

layaraq, drenlər istiqamətinə doğru bütün 

ərazi suya basdırılır. 

Drenüstü zolaqlar drenlərarası ərazinin 

bütün sahələrinin yuyulması başa çatan-

dan sonra doldurulur. Tirələrin hündürlü-

yü 40-45 sm tövsiyə edilir. 

Torpaqlarda yuma prosesi bir qayda 

olaraq bir il müddətində aparılır: yaz-yay 

yuması axımlı suvarma aparılaraq, çəltik 

altında olan sahələrdə, payız-qış yuması 

isə əkinsiz torpaqlarda. Yuyulmuş torpaq-

lar kənd təsərrüfatında əsasən çox suvarı-

lan bitkilər altında istifadə olunmalıdır. 

Bununla yanaşı, ərazinin yeraltı təzyiqli 

sularla əlaqəli və qidalanma  sahələrində 

əlavə olaraq şaquli drenajın qazılması 

mümkündür. Bu gücləndirici və  nasosla 

təchiz olunmuş quyular qrunt sularının 

təzyiqini azaltmaq üçün nəzərdə tutulur. 

Muğan-Salyan zonası. Bu zona üçün 

2 əsas tip şorlaşma xarakterikdir: xloridli 

və ya sulfatlı-xloridli (Şimali Muğan, 

Mərkəzi Muğan, Salyan düzü və Cənub-

Şərqi Şirvan) və sulfatlı və ya xloridli-

sulfatlı (Cənubi Muğan). Şorlaşmanın ti-

pindən asılı olaraq burada torpaqların yu-

yulmasını “AzHvəM” EİB-nin tövsiyələ-

rində (Bakı, 1973) verildiyi normalara uy-

ğun aparmaq məqsədəuyğundur. Bununla 

yanaşı, dərin üfüqi drenajın sıxlığı (dren-

lərin arasında olan məsafə) torpaq-qrun-
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tun sulu layının süzmə qabiliyyətindən 

asılı olaraq aşağıda qeyd olunan ölçülərlə 

qəbul olunur:  

– Cənubi Muğanın, Şimali Muğanın 

Kür ətrafı zolağının bir hissəsinin, Salyan 

düzünün və Cənub-Şərqi Şirvanın cənub 

hissəsinin torpaq massivləri üçün süzmə 

əmsalı 1-2 m/gün olduğu halda – 200 m; 

– süzmə əmsalı 2,5-5-10 m/gün və 

daha çox həddində olan digər rayonlar 

üçün – 400-800 m, yuma zamanı quraşdı-

rılan müvəqqəti drenlərin ara məsafəsi – 

200-400 m nəzərdə tutulur. 

Cənubi Muğanda təcrübə sahəsində 

şoran torpaqların 16-18 min m3/ha norma 

ilə yuyulması nəticəsində 0-100 sm-lik 

torpaq qatında şorlaşma quru qalığa görə 

0,99 % qədər, 0-60 sm-lik qatda isə 

0,67%-ə qədər azalmışdır. Pambığın orta 

bioloji məhsuldarlığı 20 sen/ha təşkil 

edirdi. Burada, Qarabağ təcrübə-drenaj 

sahəsində olduğu kimi Ca – duzlarının 

təbii ehtiyatı olduğu halda sulfatlı-nat-

riumlu şoranların yuma prosesi nəticəsin-

də torpağın duz tərkibi müəyyən qədər 

yaxşılaşır və üst 1 m-lik qatda qalıq şor-

laşma 1 %-ə qədər təşkil edir. 

Çox şiddətli şorlaşmış torpaqlarda və 

şoranlarda yuma prosesini bir il müddə-

tində intensiv aparmaq məqsədəuyğundur: 

yaz-yay dövründə cəltik altında, payız-qış 

dövründə bitkisiz. 

Cənubi Muğan şəraitində drenaj axı-

mının maksimal modulu 0,8 l/san·ha 

qəbul olunmuşdur. 

Torpaq-qruntların yer səthindən 3-4 m 

dərinliyə qədər duzsuzlaşmasının texniki-

iqtisadi məqsədəuyğunluğunu nəzərə ala-

raq, yüksək süzmə əmsalı (10-20 m/gün 

və daha çox) olan torpaq-qruntlar şəraitin-

də yuma prosesini böyük normalarla (30-

60 min m3/ha) və ara məsafəsi 200-300 m 

olan dərin (3,0-3,5 m) müvəqqəti dren-

lərin  bazasında  aparmaq  olar. Belə 

halda yanaşı drenaj axımının modulu      

5-7 l/san·ha çatır. 

Yumadan sonra müvəqqəti dərin dren-

lər qruntla örtülür, istismar dövründə 

istifadə olunan dərin drenlər isə daima 

saxlanılır. Müvəqqəti drenlər örtüldükdən 

sonra yuma norması 20-25 min m3/ha-a 

bərabər olur. 

Böyük normalarla yuma prosesi qrunt 

sularının 0-3m dərinlikdə 10 q/l-ə qədər, o 

cümlədən xloru 2 q/l-ə qədər; 3-4 m də-

rinlikdə müvafiq olaraq 10-12 və 2-3 q/l-ə 

qədər duzsuzlaşmasına istiqamətləndirilir. 

Torpaqların belə yuyulması ilin bütün fə-

sillərində aparıla bilər: paqız-qış dövründə 

əkinsiz,  yaz və yayda isə çəltik altında. 

Sahənin yuma müddəti orta hesabla hər 

bir mövsümdə 100-120 gün təşkil edir. 

Yuma prosesinin yekunlaşması elə he-

sabla aparılmalıdır ki, əkindən bir ay  

qabaq yuma başa çatsın və torpaqlar şum-

lanılsın.  
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Torpaqların daha dəqiq əsaslı hamar-

lanması yumadan sonra aparılır, yuma 

aparılmamışdan əvvəl isə tirələrin çəkil-

məsi və nisbətən kobud hamarlanma apa-

rılır. Yuma imkan daxilində ərazinin mail-

liyindən asılı olaraq yuxarıdan aşağıya 

doğru aparılır. 

Şirvan zonası. Bu zonada bütün şor-

laşmış torpaqlar Kür-Araz ovalığının III-

cü hidrogeoloji-meliorativ rayonu ərazi-

sində yerləşir. Şorlaşmış torpaqlar şaquli 

süzmə əmsalı çox az olan gil layları ilə 

təmsil olunurlar. Şorlaşma tipi sulfatlı-

natriumludur. Şirvan düzünün şorlaşmış 

torpaqlarının yuyulması ara məsafəsi 200 

m, dərinliyi 3,0-3,5m olan örtülü üfüqi 

drenaj fonunda aparılır. Süzmə əmsalın-

dan, torpaq-qruntların şorlaşma və qrunt 

sularının minerallıq dərəcəsindən asılı 

olaraq, daimi işləyən drenajlara müvəq-

qəti dayaz drenlər də əlavə olunurlar. 

Drenaj axımının maksimal modulu bi-

rinci halda – 0,08-0,1 l/san·ha, ikincidə 

isə - 0,27-0,31 l/san·ha qəbul olunur. 

Şiddətli və çox şiddətli şorlaşmış tor-

paqlarda və şoranlarda (quru qalığa görə 

1,2-3,2 % və daha da çox) 2 ilə üç yuma 

aparılması tövsiyə olunur. Birinci – payız-

qış dövründə, digərləri-yaz-yay dövründə 

çətlik altında və yenə payız-qış yuması. 

İkillik yuma dövründə ümumi orta yuma 

norması (1 il üçün 16 min m3/ha-dan (net-

to) az olmamaqla) isə 34 min m3/ha (brut-

to)  təşkil edir. 

Qeyd olunan 3 yuma əvəzinə fəsiləsiz 

olaraq 10-12 ay müddətində bir yuma da 

aparmaq olar. Belə halda çəltiyin əkilməsi 

tövsiyə olunmur, çünki şiddətli şorlaşmış 

sahələrdə bu bitki məhv olur. 

1,5-2,0 %-ə qədər ləkəli və orta hesab-

la 0,7-1,2%-ə qədər şorlaşmış torpaqlarda 

payız-qış və ya erkən yaz dövründə  bir 

yuma ilə kifayətlənmək olar. 

Çox şiddətli şorlaşmış torpaqlarda və 

şoranlarda çəltik əkilməmişdən əvvəl 

mart-aprel aylarında sahələr su ilə doldu-

rulur, may ayında isə əkin aparılır. Belə 

torpaqlarda payız-qış yuma prosesi yazın 

sonunadək davam edəndə çəltik bitkisi 

əkilərək yumanı yaya kimi davam etmək 

tövsiyə olunur. Zəif və orta şorlaşmış 

torpaqlarda yuma çəltiyin əkilməsi ilə bir 

il yalnız bir dəfə aparılır. 

Açıq ilkin drenlərin məcraları tez 

deformasiyaya uğradığı üçün layihə para-

metrlərini itirir, Şirvan düzü şəraitində 

qrunt sularının səviyyəsinin stabil enmə-

sini və bununla əlaqədar olaraq torpaq-

qruntların və qrunt sularının davamlı duz-

suzlaşmasını təmin edə bilmirlər. 

Ona görə də, Şirvan düzü şəraiti üçün 

örtülü tip ilkin drenlərin  layihələndiril-

məsi və tikintisi zəruridir. Kollektorlar ya-

maclarının mailliyi 1:2-1:2,5-dən az ol-

mamaq şərti ilə açıq vəziyyətdə saxlanıl-

malıdırlar. 
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Örtülü drenlərin aşağıda göstərilən 

konstruksiyaları tövsiyə olunur: 

– en kəsiyi yarısına qədər aşağıdan 

perforasiya edilmiş polietilen boru, 10-15 

sm qalınlığında çınqıldan özül (əsas, 

təməl), boruların çınqıl materialı ilə  aşağı 

yarısının örtülməsi; 

– ara məsafə 1-2 mm olmaqla özül 

üstündə uc-uca düzülmüş saxsı borular, 

10-15 sm-ik qalınlığında çınqıldan özül, 

çınqıl materialı ilə boruların 20-25 sm 

hündürlükdə tam şəkildə örtülməsi; 

– muftalı və ya konusvari birləşmiş 

saxsı borular, 10-15 sm qalınlığında çın-

qıldan özül, boruların 20-25 sm hündür-

lükdə çınqıl materialı ilə tam örtülməsi. 

Örtülü drenlərin uzununa mailliyi 0,002 

olmalıdır; 

– sınaqdan çıxmış digər konstruksiya-

lardan da istifadə etmək olar. 

Şorlaşmış ağır torpaqların qabaqca-

dan kimyalaşdırmaqla yuyulması. Sulfat-

lı-maqneziumlu-natriumlu tip şorlaşmış 

və ağır mexaniki tərkibli torpaqların təc-

rübə yumaları göstərir ki, onların duzlar-

dan təmizlənməsində çətinlik yaranır. 

Tərkibində duzun miqdarının quru qalığa 

görə 1,5-2 %-ə qədər azalması halından 

sonra, yuma suyu ilə duzların torpaqdan 

çıxarılması əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyir 

və adi yuma prosesinin effekti az olur. 

Belə torpaqların yuyulması nəticəsində 

ara-sıra normal natrium-karbonatın (soda-

nın) əmələ gəlməsi ilə şorakətləşmə pro-

sesi də inkişaf edir. Belə vəziyyət Şirvan 

və Qarabağ düzləri və Cənubi Muğanda 

müşahidə olunur. 

 
 

Kimyəvi meliorasiya üsulu 
 

Şirvan düzü. Yuma zamanı mənfi fizi-

ki-kimyəvi proseslərə qarşı mabarizə, tor-

paqların su-fiziki xassələrinin yaxşılaşdı-

rılması və onların meliorasiyasının effek-

tivliyini artırmaq məqsədi ilə, yuma 

prosesini torpaqlara güclü koaqulyantların 

verilməsindən sonra aparmaq lazımdır. 

Koaqulyant timsalında CaCl2, Ca(NO3)2, 

gəc, “AzHvəM” EİB-nin kompleks melio-

rantlarını, sulfat və xlorid turşularının zəif 

məhlullarından istifadə etmək olar.  

 
Kimyəvi meliorantların tətbiqi ilə adi yuma 

texnologiyası 
 

Ağır torpaq-qruntlar şəraitində qabaq-

cadan kimyalaşdırma aparmaqla yuma 

zamanı 0-100 sm və 0-150 sm-ik qat üçün 

duzaparmanın effekti adi yuma ilə müqa-

yisədə 1,5-2 dəfə çoxalır. 0-150 sm-ik 

qatdan  yuma suları ilə 60-75 % duz çı-
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xarılır. 

Bununla yanaşı, yuyulmuş torpaqda 

xloridlərin miqdarı 0,01-0,05 %-ə qədər 

azalır. Yumadan sonra 1,0-1,3 % qalıq 

duzların tərkibində  sulfatlı natriumun və 

maqneziumun miqdarı 20-40 % və sulfatlı 

kalsiumun miqdarı isə 60-80 % təşkil 

edir. 

Yumadan sonrakı qalıq şorlaşmada  

yüksək quru qalıq (1,0-1,2 %) olduğu 

halda qabaqcadan kimyalaşdırılmış və yu-

yulmuş torpaqların mənimsənilməsi pam-

bığın 12-15 sen./ha, yoncanın yaşıl küt-

ləsinin 400-500 sen/ha, qarğıdalının 350-

380 sen./ha məhsulunun alınması  müm-

künlüyünü göstərmişdir. 

Qabaqcadan kimyalaşdırma aparmaqla 

yuma zamanı torpağa verilən ximikatın 

miqdarından (1-10 t/ha) asılı olaraq quru 

qalığın buraxıla bilən qiymətinə qədər tor-

pağın 200sm-ik qatının duzsuzlaşmasına 

sərf olunan su kəskin azalır. Yumadan 

sonra duzların tərkibi dəyişir, ona görə də 

tərkibində kalsium duzlarının (gipsin) 

miqdarı 60% olduqda 1 % quru qalıq şor-

laşmanın buraxıla bilən həddi sayılır. 

Qabaqcadan kimyalaşdırma aparmaq-

la, torpağın dərin qatları lay çevrilmədən 

kotanla  və ya torpaqyumşaldanla 50-70-

sm-ə qədər  yumşaldılır. Yuma ləklərinin 

tirələri mexanizmlərlə relyefdən asılı ola-

raq (0,1-0,5 ha) çəkilir. 

Kimyəvi reagentlər şumlanmış sahəyə 

verildikdən sonra, torpaq profilində kim-

yəvi elementləri yaymaq və həll etmək 

üçün torpağın hesabı qatı mütləq nəmlən-

dirilir (1000-2000 m3/ha) və 5-6 gün keç-

dikdən sonra yuma prosesi aparılır. 

Kimyəvi reagentlərin norması torpağın 

şorlaşma dərəcəsindən və meliorantın nö-

vündən asılı olaraq təyin olunur. Gəc zəif 

təsiredici xüsusiyyətə malikdir, onun nor-

ması 10-15 t/ha təşkil edir;  kalsium-xlor 

və kalsium-nitrat  güclü təsiredici olduğu 

üçün onlar torpağa müvafiq olaraq 4-8 

t/ha  və 3-5 t/ha norma ilə verilir. 

Şirvan düzünün mərkəzi hissəsi şərai-

tində 1 %-li sulfat turşusunu torpağa ver-

dikdən sonra, aparılan yuma nəticəsində 

torpağın üst  1m-ik qatı orta hesabla 3,8 

%-dən 0,28 %-ə qədər duzsuzlaşır. Torpa-

ğın aşağı qatları birinci 1 m-ik qata nis-

bətən zəif yuyulur. 

Yumadan əvvəl torpağa 25 t/ha norma 

ilə 0,5 %-li xlor turşusunun verilməsi 

daha yaxşı nəticələr verir; üst 3 m-lik qat 

1,6-3,1 %-dən (orta hesabla 2,3 %) 0,11-

0,70 %-dək (orta hesabla 0,31 %), yəni 8 

dəfə duzsuzlaşır. 

Xlor və sulfat turşularının zəif məhlul-

ları qabaqcadan sumlanmış və hamarlan-

mış torpağa verilir, turşu torpağa tam hop-

duqdan bir neçə gün sonra yuma aparılır. 

Yuma prosesi 6-8 ay müddətində davam 

edir. 

Yumaya qrunt və drenaj sularının mi-
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nerallığı ilə nəzarət olunur, torpaq-qrunt-

larının duzsuzlaşması isə yumadan son-

rakı duz planalması ilə qiymətləndirilir və 

duzsuzlaşmış torpaqlar mənimsənilmə 

üçün ayrılır. 

Yuma prosesinin aparılmasına sentya-

br ayının ikinci ongünlüyündən gec olma-

maqla başlamaq məqsədəuyğundur. Bu, 

yuma prosesinin vaxtında yekunlaşdırıl-

masına və sahənin çox suvarılan bitkilər 

altında yaz əkini aparmaq üçün hazır-

lamasına imkan yaradır. 

Kimyəvi meliorantların verilməsi tor-

pağın lazım olan dərinliyə qədər duzsuz-

laşdırılmasına sərf olunan yuma suyunu 2 

dəfə azaldır. 

Qarabağ düzü. Çoxillik tədqiqatların 

nəticəsində burada 3 torpaq tipi müəyyən 

edilmişdir. Bu torpaqlar üst 1 m-lik qatda 

olan duzların tərkibi ilə əhəmiyyətli dərə-

cədə fərqlənirlər. 

I tip  torpaqlar natriumlu-kalsiumlu 

duzlar üstünlük təşkil etməklə, sulfatlı və 

xloridli-sulfatlı duz ehtiyatı olan şorakətli 

profil ilə səviyyələnirlər. Üst 0,5m-lik 

torpaq qatında gipsin miqdarı 2-4 % və 

daha çox təşkil edir. Yuma prosesi çətin-

lik yaratmır və kimyalaşdırmanın aparıl-

masını tələb etmir. 

II tip torpaqlar bitki kökü yerləşən 

qatın ikilaylı duz tərkibi ilə səciyyələ-

nirlər. Üst layın (0-50sm) quru qalığının 

duzların tərkibi sodalı-sulfatlı, əsasən də, 

natriumlu-maqneziumlu olduğu halda 

0,4% təşkil edir. Bitki kökü inkişaf edən 

qatın ikinci hissəsində (50-150 sm) çoxlu 

miqdarda (3 % qədər) sulfatlı-natriumlu-

maqneziumlu duzlar mövcuddur, gipsin 

miqdarı 0,5-1% təşkil edir. Torpaqların 

artıq zərərli duzlardan yuyulması, kim-

yəvi reagentlərin  verilməsi fonunda apa-

rılmalıdır. 

III tip torpaqlar sodalı-sulfatlı və ya 

sodalı-xloridli-sulfatlı natriumlu-maqnezi-

umlu şorlaşma ilə səciyyələnirlər. Adətən 

bitki kökü yerləşən qatda duzların miqdarı  

0,4 % -ə qədər, gips isə 0,5 %-dən az olur. 

Belə torpaqların meliorasiyası onların 

kimyalaşdırılması və sonradan böyük nor-

malarla aratın və vegetasiya dövründə su-

varmanın  yuma rejimi ilə aparılmalıdır. 

Müvafiq tip torpaqlarda qeyd olunan 

yuma sistemlərini tətbiq etməklə yüksək 

istehsal göstəriciləri əldə edilmişdir. Kim-

yalaşdırma aparmaq üçün CaCl2, 

Ca(NO3)2+(NH4)2SO4 ilə gəcin (10t/ha 

normaya qədər) qarışığı istifadə olunmuş-

dur və müsbət nəticələr əldə edilmişdir. 

Meliorantların az miqdarda (2-5 t/ha) 

peyinin fonunda istifadə olunması xüsusi 

effekt vermişdir. Yuma texnologiyası  sa-

dədir: kimyəvi maddələr ləklər çəkilən 

yerlərə və sahəyə bərabər paylanması ilə 

verilir, sonra reagentləri həll etmək üçün 

nəmləndirici suvarma aparılır və  4-5 gün-

dən sonra isə yuma aparılır. 
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Yevlax rayonunun keçmiş 8 №-li sov-

xozunun ərazisində torpağa xlor və ya 

sulfat turşusunun zəif məhlulunu 10 t/ha 

norma ilə verməklə yuma təcrübəsi aparıl-

mışdır. Nəticədə, yumanın sürətlənməsi, 

torpaq-qruntların dərin qatlara qədər duz-

suzlaşması, duzun çıxarılmasının yaxşı-

laşdırılması məlum olmuşdur. 

Üst 1 m-lik qatdan 35 %,   ikincidən – 

48 %, üçüncüdən – 30 %-ə qədər duz çı-

xarılmışdır. 

Sulfat turşusunu 10 t/ha norma ilə 

tətbiq etməklə torpağın üst 0-80 sm-lik 

qatı  buraxıla bilən həddə qədər duzsuzla-

şır, yumanın təsiri 3 m dərinliyə kimi 

müşahidə olunur. Adi su ilə yuma 

nəticəsində yalnız üst 0-20 sm-lik qat 

duzsuzlaşır. Sulfat turşusu və ya xlor 

turşusu ilə gəcin, şlam qalığının (hər biri 5 

t/ha 1:1 nisbətində) qarışığının torpağa 

verilməsində torpağın 60 sm-lik qatı 

duzsuzlaşır və şorlaşma dərəcəsi 0,4-0,7 

%-ə qədər azalır. 

Qarabağ düzünün natrium sulfatla şor-

laşmış ağır torpaqlarında pambığın becə-

rilməsi quru qalığa görə 0,8-1,0 % yüksək 

şorlaşma şəraitində də mümkündür (zə-

hərli duzların cəmi 0,2-0,4% çox olma-

maq şərti ilə). Belə torpaqlarda aqrotex-

nikanın əsas şərtlərindən biri kalsium 

şorasının (Ca(NO3)2) 1,5-2,0 t/ha norması 

ilə verilməsidir. 

Bu torpaqlarda sonradan yüksək nor-

malarla qış aratı və suvarma normasını 

artırmadan vegetasiya dövründə tez-tez 

suvarma aparılır. Vegetasiya dövründə 

torpağın kifayət qədər nəmləndirilməsi 

torpaq məhlulunun qatılığının tənzimlə-

nilməsinə imkan verir və yüksək məhsul 

əldə etmək üçün əlverışli şərait yaradır. 

0-50 sm-ik torpaq qatında sorlaşma 

dərəcəsi 0,8-1,2% olduğu halda, Ca(NO3)2 

verilmiş və sonradan 1300 m3/ha, norma 

ilə arat olunmuş torpaqlarda pambığın 

təcrübə əkini nəticəsində 20-30 s/ha 

məhsul əldə edilmişdir. 

Cənubi Muğan. Şorlaşmış ağır tor-

paqlar zəif susızdırma qabiliyyəti nəticə-

sində çətin yuyulur.  Biləsuvar rayonunun 

keçmiş Kirov adına kolxozunda xüsusi 

təchiz olunmuş təcrübə-drenaj stansiya-

sında qış-yaz dövründə 10000 m3/ha 

norma ilə aparılan yuma nəticəsində 1 m-

lik qatdan 25,6%-ə qədər, yay yuması 

nəticəsində çəltik bitkisi altında 16-18 

min m3/ha norma ilə 49 %-ə qədər duz 

çıxarılmışdır. 

Cənubi Muğanın spesifik şəraitində 

(tədqiq olunan torpaqlar zəif şorakətlidir-

lər) torpaqlarda gipsin miqdarı cüzidir və 

süzmə əmsalının çox az olması ilə səciy-

yələnirlər. Bu torpaqların yuyulması nəti-

cəsində müəyyən yerlərdə gipsin yuyulub 

aparılması, Ca(HCO3)2 və NaHCO3 əmələ 

gəlməsi, ümumi qələviliyin 0,13 %-ə, pH 

9,9 qədər artması və udulmuş natriumun 
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udma həcmindən 20-25 % çoxalması mü-

şahidə olunur. Bunu nəzərə alaraq belə 

torpaqlarda uğurlu meliorasiya və yuma 

aparmaq üçün əlavə tədbirlərin aparılması 

zəruridir: torpağın dərin şumlanması, 

kimyalaşdırılması və peyinin verilməsi. 

Şirvan və Qarabağ düzlərinin təcrübəsinə 

əsaslanaraq Cənubi Muğanın şorlaşmış 

ağır torpaqlarında qabaqcadan kimyalaş-

dırma sistemini tövsiyə etmək olar. 

Şorakətləşmiş torpaqların kimyəvi 

meliorasiyası. Kür-Araz ovalığında, mail-

li dağətəyi düzənliklərdə, Xəzər dənizinin 

qədim vadilərində və digər obyektlərdə 

şorakət torpaqlara rast gəlinir. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin torpaq 

ekspedisiyalarının məlumatlarına əsasən 

(iyun 1968-ci il) Azərbaycan Respublika-

sının ərazisində keçmiş kolxozların və 

sovxozların torpaq istifadəsində 925,7 

min ha müxtəlif dərəcədə şorakətləşmiş 

torpaqlar müəyyən edilmişdir (cədvəl 

3.6).  

Şorakətləşmiş torpaqlar əsasən Kür-

Araz ovalığının qədim suvarılan rayonla-

rında yayılmışdır. Burada torpağın hər bir 

hektarının səmərəli istifadə olunması ölkə 

iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətlidir. Torpaq-

ların şorakətləşməsi kənd təsərrüfatı məh-

sullarının məhsuldarlığına mənfi təsir 

göstərir.  

Çöl şorakətləşmiş torpaqlar adətən 

qrunt sularının səviyyəsi dərin yerləşdiyi 

yerlərdə, şabalıdlı torpaqlarda rast gəlinir 

və xloridli-sulfatlı şorlaşma, zəif və ya 

orta qələvili reaksiya (pH=8,0-9,0) ilə sə-

ciyyələnirlər.  
Cədvəl 3.6 

Azərbaycan Respublikasının təbii-iqtisadi 
zonaları üzrə şorakətləşmiş torpaqların sahəsi 

(min ha) 
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Gəncə-
Qazax 202,9 52,1 46,9 5,2 

Şirvan 397,8 254,4 143,0 112,4 
Muğan-
Salyan 456,6 191,2 146,0 45,2 

Qarabağ
-Mil 425,2 172,4 118,3 54,0 

Quba-
Xaçmaz 159,2 89,1 56,3 32,9 

Şəki-
Zaqatala 218,5 86,3 60,7 25,6 

Lənkəran 30,9 2,1 1,7 0,4 

Abşeron 55,5 11,4 5,1 6,2 
Naxçıva
n MR 166,3 52,2 40,4 10,9 

Dağlıq 
Qarabaq 52,1 13,5 11,1 2,4 

Cəmi 2160,8 925,7 629,5 296,2 

 
Udulmuş natriumun mütləq miqdarı 

100 q torpağa 2-12 m·ekv və daha çox 

təşkil edir, onun nisbi miqdarı isə udul-

muş əsasların 6-8 % və daha çox təşkil 

edir. Bütün bu torpaqlar əkin və ya çox-

illik bitkilər altında (bağçalar, üzümlük, 

meşələr) istifadə olunurlar. 

Müxtəlif dərəcədə şorakətləşmiş çöl  

torpaqlarının uducu kompleksi kalsium 
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ionu ilə zəngindir. Lakin maqnezium ionu 

üstünlük təşkil edən torpaqlar da mövcud-

dur. 

Şorakətləşmiş çəmən torpaqlara qrunt 

suları yer səthinə yaxın olan yerlərdə rast 

gəlinir. Onlar quru qalığa görə zəif şorlaş-

ma ilə xarakterizə olunurlar, lakin bir 

qayda olaraq burada sodalı duzlar möv-

cuddur (natrium karbonat və natrium bi-

karbonat şəklində). Torpaqlar karbonat-

lıdır gips tərkibli horizontlar az müşahidə 

olunurlar. Mergelli horizontun qalınlığı 

20-30 sm-dən 70-80 sm-ə qədər dəyişir. 

Bu horizont nadir hallarda yer səthində, 

əsasən isə 10-20 sm-ik dərinlikdə yerləşir. 

Sodalı duzlar və udulmuş natrium profil 

üzrə müxtəlif paylanır. 

Cənubi Muğanın ərazisində müxtəlif 

növ şorakətləşmiş torpaqlara rast gəlmək 

olar: 

– orta şorakətləşmiş çəmən torpaqlar, 

ümumi duzlar 1 m-ik qatda, sodalı duzlar 

isə 0-15 sm-ik qatda toplanırlar; 

– şorakətləşmiş çəmən torpaqlar, ümu-

mi və sodalı duzlar üst 30 sm-ik qatda 

toplanırlar; 

– şorakətləşmiş çəmən torpaqlar, ümu-

mi duzlar üst 30 sm-lik  qatda; sodalı duz-

lar isə  aşağı qatda toplanılır (orta və yük-

sək şorakətləşmiş); 

– şorakətləşmiş çəmən torpaqlar, ümu-

mi və sodalı duzlar şumlanan qatdan də-

rində toplanırlar (0-30 sm); 

– çox şorakətləşmiş və şoran çəmən 

torpaqlar ümumi duzlar profilin aşağı his-

səsində, sodalı duzlar isə bütün profil üzrə 

toplanırlar; 

– şorakətləşmiş çəmən torpaqlar, ümu-

mi duzlar bütün profil üzrə sodalı duzlar 

isə – birinci yarım metrədə toplanırlar. 

– orta şorakətləşmiş çəmən torpaqlar, 

ümumi və sodalı duzlar profilin orta his-

səsində (15-30 sm-dən 75-100 sm-ə qə-

dər) toplanırlar. 

Şorakətləşmiş çöl torpaqlarında melio-

rasiya üçün əsas meyar onun şorakətləşmə 

dərəcəsidir. Şorakətləşmiş çəmən torpaq-

larda isə mütləq əlavə olaraq sodalı duz-

ların miqdarı da nəzərə alınmalıdır (nor-

mal və bikarbonat). 

Əkin, bağça, üzümlük, dincə qoyul-

muş və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri al-

tında olan bütün növ şoranlaşmış çəmən, 

orta və şiddətli çöl şorakətləşmiş torpaq-

larda kimyəvi meliorasiyanın aparılması 

tövsiyə olunur. 

Kimyəvi meliorantlardan turş və fizio-

loji turş duzları, iki və hətta üç valentli 

metalların neytral duzlarını istifadə etmək 

prinsipi, 2-3 valentli kationlarla torpağın 

udulmuş natriumunun əvəz olunmasına və 

torpağın qələvəliyinin söndürülməsinə 

əsaslanır. Bunların nəticəsində torpağın 

xırda dispers hissəciklərinin koaqulyasi-

yası və aqreqasiyası, strukturunun yaxşı-

laşması, susızdırma və duzvermə qabiliy-
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yətinin artması müşahidə olunur. Nəticədə 

torpaqlar artıq duzlardan asan yuyulur,  

fiziki xassələri yaxşılaşır, məhsuldarlığı 

artır. 

Bu məqsəd üçün geniş istifadə olunan 

maddə – üyüdülmüş xam gipsdir. Onun 

istifadə edilməsi ilə aparılan meliorasiya 

gipsləşdirmə adlandırılır. 

Azərbaycanda şorakətləşmiş torpaqla-

rın gipsləşdirilməsinə – torpağın hamar-

lanması, şumlama, gipsin sahəyə bərabər 

paylanması, onun lazım olan torpaq qatına 

yeridilməsi və yumanın aparılması daxil-

dir. 

Ararat vadisində istehsalat şəraitində 

sodalı şorakətləşmiş torpaqların meliora-

siyası üçün dərin şumlamaqla bərabər, 

texniki sulfat turşusunun zəif (0,8-1,0 %) 

məhlulunun tətbiqi ilə yuma aparılması 

təcrübəsi məlumdur. 

Şorakətləşmənin dərəcəsini, kimyəvi 

meliorantların normasını təyin etmək 

üçün udulmuş kalsiumun və maqneziu-

mun (D.V.İvanova görə), udulmuş natri-

umun (K.K.Hedroysa görə) HCO3 və CO3 

analizlərinin məlumatlarını istifadə etmək 

lazımdır. 

Son illərdə şorlaşmış torpaqların sis-

temləşdirilməsi üçün “Bitkilərin duza da-

vamlılığı ilə əlaqədar torpaqların şorlaşma 

dərəcəsinə və keyfiyyətinə görə təsnifatı” 

istifadə olunur (cədvəl 3.7). Bu təsnifata 

uyğun olaraq, sodalı şorlaşmış torpaqlar 

üçün 0-60 sm-lik qat bitkilərin inkişaf et-

diyi qat sayılır. Suvarılan torpaqlar üçün 

bu qatın qalınlığı 1,0-1,5 m qəbul edilir.  
Cədvəl  3.7 

Torpağın şorakətlik dərəcəsinə görə təsnifatı 

Natriumun miqdarı, 
udulmuş əsasların 

cəmindən %-lə 
Torpaqlar 

5-dən az şorakətləşməmiş 

5-10 zəif şorakətləşmiş 

10-15 orta şorakətləşmiş 

15-20 şiddətli şorakətli 

25-50 şorakət 

50-dən artıq şiddətli şorakət 

 
Torpaqların sodalı şorlaşma dərəcəsini 

0-60 sm-lik qat çərçivəsində (hüdudların-

da) toplanmış duzların maksimal göstə-

ricisi ilə təyin edirlər. 

Soda az hərəkətli olduğu üçün onun 

maksimal dərəcədə toplandığı qatda duz-

ların təhlükəli qatılığı (nəmliyin profil 

üzrə hərəkətinə baxmayaraq) saxlanılır. 

Kimyəvi meliorantların dozalarını tə-

yin etmək üçün aparılan torpaq tədqiqatla-

rında 1,5 m torpaq qatının məlumatları 

olmalıdır (udulmuş kalsium, maqnezium, 

natrium, CO3, HCO3, pH və s). 

Əlbəttə ki, daha dərin horizontların  

tədqiqi meliorasiya obyektinə düzgün ya-

naşmağa imkan verər. Lakin, mövcud me-

xanizmlər gipsi və ya digər bərk kimyəvi 

maddələri 30 m-dən dərin yeritməyə qadir 

deyillər. 

Torpağın 30 sm dərinliyinə qədər veri-

lən  bərk maddələr yuma və suvarma sula-
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rında həll olunurlar, daha dərin laylara ke-

çərək onlar udulmuş natrium ilə reaksi-

yaya girirlər. Bunu nəzərə alaraq dozaları 

30 sm-ik qata hesablamaq lazımdır. 

Sulfat və ya digər turşunun dozasını 

təyin etmək üçün meliorasiya olunan qa-

tın qalınlığı bərk maddələr verilən qatın 

qalınlığından artıq olmalıdır. Torpağa ve-

rilən turşu torpağın sukeçiriciliyindən və 

quruluşundan asılı olaraq müxtəlif dərin-

liyə qədər  30 sm-dən 1,5-2,0 m-dək keçə 

bilər. Turşunun miqdarını 1,5 m qata he-

sablamaq lazımdır. Çünki, ilkin yuma 

prosesinin məqsədi də torpağın bu də-

rinliyə qədər duzsuzlaşmasıdır. 

Kimyəvi meliorantın dozasını təyin et-

mək üçün udulmuş natriumun orta çəkili 

və nisbi miqdarını və zəhərlilik həddindən 

artıq HCO3 və CO3 miqdarını nəzərə al-

maq lazımdır. 

Başqa sözlə desək, meliorantların miq-

darını udulmuş natriumun və su çəkimin-

də CO3+HCO3 zərərli miqdarlarına ek-

vivalent verilməsi tövsiyə olunur. 

Udulmuş  natriumun miqdarı udulmuş 

əsasların cəminə nəzərən 10 %-dən artıq 

olduğu halda o, zərərli sayılır. Mövcud 

təsnifata görə udulmuş natriumun miqdarı 

udulmuş əsasların cəminin 10%-ni təşkil 

etdiyi halda, torpaqlar zəif şorakətləşmiş 

və kimyəvi meliorantların verilməsi tələb 

olunmayan torpaqlara aid olunurlar. 

Torpaq məhlulundakı sodalı duzların 

(CO3 və HCO3) miqdarı 100qr torpaqda 

1mq·ekv-dən çox olduğu halda o, kənd 

təsərrüfatı bitkiləri üçün zəhərli sayılır. 

Beləliklə, kimyəvi meliorant kimi gip-

sin dozası aşağıdakı düsturla təyin olunur: 
G=[Nan-(Sk·0,1)+(SCOз+HCOз-1,0)]·0,86·h·10000·ds 

Burada: G – gips, kq/ha; Nan – udulmuş 

natriumun mütləq miqdarı  100 q torpaqda 

1 m·ekv; Sk – kationların cəmi, 100 q tor-

paqda 1m·ekv; 0,1 – natriumun zərərli ol-

mayan miqdarının göstəricisinin (əsasla-

rın cəmindən 10%) əmsalı; SCОз+HCOз – 

qələvilərin cəmi, su çəkimində 100 q 

torpağa 1 m·ekv; 1,0 – su çəkimində bit-

kilər üçün zərərli olmayan qələvilərin 

(CO3+HCO3) miqdarı; 0,86 – CaSO4· 

∙2H2O-nin ekvivalent çəkisidir; h – torpaq 

qatının qalınlığı, m; dS – torpağın həcm 

şəkisi, q/sm3; 10000 – 1 ha sahə, m2. 

Cədvəl 3.8-də müxtəlif dərəcədə şora-

kətləşmiş torpaqlar üçün gipsin hesablan-

mış dozaları göstərilib (torpağın həcm çə-

kisi orta hesabla 1,25 q/sm3 qəbul olunur).

Cədvəl  3.8 
Udulmuş natriumun və qələvili duzların miqdarından asılı olaraq  gipsin dozaları 

Sk Nan  
Gipsin 

dozası, t/ha Sk Nan  
Gipsin 

dozası, t/ha 
1 2 3 4 5 6 7 8 

24,0 2,7 1,12 1.35 39,1 9,0 - 16,6 
30,0 3,4 1,10 1,60 33,0 8,2 - 16,8 
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cədvəl  3.8-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 

27,0 3,4 - 2,30 30,8 9,6 1,45 22,6 
18,6 2,7 - 2,70 30,0 12,1 - 29,3 
33,4 5,0 - 5,45 28,6 12,2 2,0 33,3 
28,4 6,1 1,27 11,5 34,0 17,5 2,3 49,7 
30,7 7,5 - 14,3 38,3 24,3 1,53 67,2 

 
Gipsin hesablanması CaSO4·2H2O gö-

rə aparılır, lakin üyüdülmüş xam (təbii) 

gipsdə bu duzun miqdarı müxtəlifdir. Ona 

görə də, hesablanmış dozaya müvafiq dü-

zəlişlər aparmaq lazımdır. 

Gipsin 30 t/ha-dan çox dozasında bit-

kilərin inkişafı zəifdir. Görünür ki, bunun 

səbəbini kalsium və sulfat ionlarının artıq 

olan miqdarında axtarmaq lazımdır. Bun-

dan əlavə keçmiş sovet və macar tədqi-

qatçıları tərəfindən kimyəvi meliorantla-

rın az dozalarının effektivliyi təyin olun-

muşdur. Ona görə də, gipsin miqdarı 30 

t/ha-dan artıq olmamaqla, ildə bir dəfə 

verilməsi məqsədəuyğundur. Gipsin he-

sablanmış yüksək dozalarını hər 3-5 ildən 

bir 30 t/ha ilə vermək tövsiyə edilmişdir.  

Gipsi və digər bərk quru kimyəvi me-

liorantları il ərzində müxtəlif vaxtlarda 

vermək olar. Gips davamlı (bərk) birləş-

mədir, günəş şüaları ona mənfi təsir gös-

tərmir. Gips müəyyən qədər hidroskopik-

dir. Onu xüsusi maşınlarla quru küləksiz 

havada vermək məqsədəuyğundur. 

Sulfat turşusunun dozasını hesablamaq 

üçün yuxarıda göstərilən 0,86 göstəricinin 

(gipsin ekvivalent çəkisi) əvəzivə 0,49 

(sulfat turşusunun kimyəvi ekvivalenti) 

göstəricisi yazılmalıdır. Onda düstur belə 

ifadə olunur. 
T={[Nan-Sk·0,1]+(SCOз+HCOз-1)}·h·ds·Ex·10000 

Burada: Ex – kimyəvi meliorantın ekviva-

lent çəkisi, 1 kq-da 1 mq·ekv. 

 Turşunu istifadə edərkən texniki təh-

lükəsizlik qaydalarına əməl etmək lazım-

dır. Sulfat turşusunu torpağa yalnız zəif 

məhlul (0,5-1,5%) halında vermək lazım-

dır. Əvvəldən dərin şumlama və hamarla-

ma işləri aparmaqla turşunun eyni miq-

darda torpağa hopması təmin olunur. 

Gips sahəyə bərabər miqdarda paylan-

malıdır. Şorakətləşmiş torpaqlar çox hal-

larda ləkələr halında olurlar (şorakətliyə 

və şorlaşmaya görə) və onları dəqiqliklə 

xəritələşdirmək mümkün olmur. Ona görə 

də belə hallarda gipsin torpağa eyni miq-

darda bərabər paylanmaması xoşagəlməz 

hadisələrə gətirib çıxara bilər. 

Gipsi torpağa verərkən sodalı duzların 

yerləşmə dərinliyi və udulmuş natriumun 

və ya şorakətli horizontun yatma dərinliyi 

nəzərə alınmalıdır. Bu şərtlərin bir biri ilə 

uyğunluğu müxtəlifdir: 

1. Sodalı duzlar torpağın üst 15 sm-ik 
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qatında toplandığı halda meliorasiyanı 

aşağıda göstərilən qaydada aparmaq məq-

sədəuyğundur: gipsin hesablanmış dozası 

alaq otlarından təmizlənmiş və hamarlaş-

dırılmış sahəyə bərabər miqdarla  səpilir, 

sahə çızel (yumşaldıcı) ilə 15 sm dərinliyə 

qədər yumşaldılır. Sonra isə ləklərə bölü-

nür və yuma prosesi başlanır (meliorasiya 

olunan qatın tam duzsuzlaşmasına qədər). 

2. Sodalı duzlar üst 30 sm-lik qatda 

toplandığı halda gipsin torpağın hissəçik-

ləri arasında eyni paylanması məqsədi ilə 

onun hesablanmış dozasının 50 %-i tə-

mizlənmiş və hamarlanmış sahəyə verilir. 

Torpaq 15 sm-ik dərinliyə qədər (torpaq 

çevrilmədən) yumşaldılır. Bundan sonra, 

torpaq 30 sm-ik dərinliyə qədər şumlanı-

lır, yer səthi xüsusi alətlərlə hamarlanır 

(yüngül planirovka). Gipsin qalan 50%-i 

səpələndikdən sonra torpaq yenidən 

15sm-ik dərinliyə qədər yumşaldılır. 

3. Sodalı duzların 30 sm-lik torpaq 

qatından aşağı toplandığı halda gipsin he-

sablanmış dozası yer səthinə bərabər sə-

pilir. Bundan əvvəl torpaq alaq otlarından 

təmizlənir, 30 sm-lik dərinliyə qədər şum-

lanılır, 30-45 sm-lik dərinliyə qədər yum-

şaldılır, sonra isə yuyulur. 

4. Duzların 15-30 sm-lik dərinlikdə 

toplandığı halda alaq otlarından təmizlən-

miş sahə 30 sm-lik dərinliyə qədər  şum-

lanılır. Hamarlandıqdan sonra, torpaq bə-

rabər dozalarla gipsləşdirilir, ləklərə bölü-

nür və yuyulur. 

5. Sodalı duzlar olmayan, lakin melio-

rasiyası tələb olunan şorakətli torpaqlarda 

(çöl şorakətləşmiş) gipsin dozası udulmuş 

natriumun toplandığı qatın yerləşdiyi yer-

dən asılı olaraq verilir. 

Meliorasiyanın nəticələri iki üsulla 

yoxlanılır: 1) drenaj və qrunt sularına mü-

şahidə aparmaqla və şorluq planalması 

üçün quyular qazmaqla; 2) su və torpaq 

nümunələrini götürməklə. Birinci halda 

yuma dövründə yuyulan sahənin əvvəlin-

də və sonunda drenlərdən hər gün su  nü-

munəsi götürülür. Sularda ümumi duzla-

rın miqdarı (quru qalıq CO3, HCO3, Cl, 

SO4, Ca, Mg, Na və pH) müəyyənləşdiri-

lir və onlara görə yumanın effektivliyi 

təyin olunur. İkinci halda torpaq nümunə-

ləri: 0-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-75, 75-

100, 100-150, 150-200 sm-lik dərinlik-

dən, sonra isə ardıcıl olaraq qrunt su 

layının hər 50 sm-dən bir su nümunələri 

götürülür. Onlarda udulmuş əsasların (Ca, 

Mg, Na) və suda həll olunan duzların 

miqdarı təyin olunur. 

Udulmuş əsasların və suda həll olunan 

duzların miqdarını təyin etmək üçün nü-

munələr  sahənin zənginliyindən asılı ola-

raq 2-5 ha-a bir  nümunə hesabı ilə götü-

rülür. Meliorasiyadan sonra nümunələr   

eyni yerlərdən təkrar götürülür. 

Analizlərin nəticələrini tutuşduraraq 

kimyəvi meliorasiyanın effektivliyi qiy-
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mətləndirilir. 

Çəmən şorakətləşmiş torpaqların kim-

yəvi meliorasiyası yalnız drenaj fonunda 

yuma apardıqda mümkündür, çöl şorakət-

ləşmiş torpaqların meliorasiyasında isə 

qrunt sularının yatım dərinliyi dərində (5-

6m)  yerləşdiyi halda yuma aparıla bilər. 

Kür-Araz ovalığının meliorasiya 

olunmuş torpaqlarının mənimsənilməsi. 

Torpaqların mənimsənilməsinin səmərəli 

sistemi kənd təsərrüfatı bitkilərindən da-

yanıqlı yüksək məhsuldarlığın əldə edil-

məsinin əsas amilidir. Kənd təsərrüfatı 

mənimsənilməsinin qarşısında nəinki tor-

paqların iqtisadi cəhətdən səmərəli və 

bitkilər altında faydalı istifadəsi, həm də 

çox suvarılan bitkilərin becərilməsi və 

suvarmanın yuma rejiminin dəstəklənməsi 

yolu ilə yumanın meliorativ effektivli-

yinin möhkəmlənməsi məsələsi dayanır. 

Qarabağ-Mil zonası – torpaq-qruntları 

1-1,5 m dərinliyə və duzların buraxıla 

bilən həddinə kimi duzsuzlaşdırılmış me-

liorasiya olunmuş torpaqlar çox suvarılan 

bitkilərlə növbəli əkin altında istifadə 

olunur. 

Torpaqların bir hissəsində göstərilən 

qatda duzsuzlaşma bir və ya iki mövsüm 

ərzində əldə olunur. Bunun səbəbi torpaq-

qruntların zəif sukeçiriciliyi və zəif duz-

vermə qabiliyyətidir. Belə torpaqların mə-

nimsənilməsinə zərərlilik həddinə kimi 

duzsuzlaşdırılmış 0,5-0,6 m qalınlığında 

olan torpaq-qruntlarda başlamaq müm-

kündür. Bununla yanaşı, duzsuzlaşmış 

qatın 1-1,5m-ə çatdığı vaxtı meliorativ 

mənimsənilmə dövrü kimi hesab etmək 

lazımdır. Bu dövrdə bütün aqrotexniki və 

meliorativ tələblər tam şəkildə gözlənil-

məlidir: torpaqları kənd təsərrüfatı bitkilə-

ri altında əkilməmiş saxlamamaq, taxıl 

biçildikdən sonra, vaxtı-vaxtında şumla-

ma işlərini aparmaq və yuma rejimli su-

varma aparmaqla, şox suvarılan bitkiləri 

becərmək. Bu torpaqların dayanıqlı duz-

suzlaşmasını yalnız drenlər arası məsafəsi 

200 m olan dərin (3-3,5 m) üfüqi drenaj 

fonunda təmin etmək mümkündür. Bura-

da drenaj, drenaj sularının kənarlaşdırıl-

masını və qrunt sularının səviyyəsini 2,5-

2,7 m-dən aşağı saxlanmasını təmin edir. 

Kənd təsərrüfatında torpaqların mə-

nimsənilməsinin tövsiyə olunan sxemi 

aşağıdakı kimidir: 1) payız-qış yumasının 

aparılması; 2) çəltik bitkisi altında yay 

yuması; 3) arpanın yaz əkini; 4) yoncanın 

erkən yaz əkini, sonradan üçillik becəril-

məsi; 5) üçillik  yonca altında olan tor-

paqların payız şumu və sahələrin pambıq 

əkini üçün hazırlanması, yəni sahənin 

pambıq-yonca növbəli əkinə daxil olun-

ması. 

Mergel qatı intişar tapmış və  üyüdül-

müş xam gipslə və sulfat turşusu ilə ki-

myəvi meliorasiya tətbiqi ilə yuyulan so-

dalı şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqlar 



 223 

yayılan yerlər aşağıda göstərilən çox su-

varılan bitkilər altında istifadə olunur: 

– yonca – yumadan sonra, erkən yaz-

da; 

– pambıq və ya qarğıdalı – yuma apa-

rılandan sonra, fevral-mart aylarında (bu 

aylardan sonra silos üçün qarğıdalının sıx 

əkinini aparmaq tövsiyə olunur); 

– dənli bitkilər – yumadan sonra, sen-

tyabr ayında (yoncanın əlavə ilkin yaz 

əkini ilə). 

Beləliklə, xüsusən yay aylarında boş 

qalmamış və birinci il yuxarıda göstərilən 

üsullarla mənimsənilmiş və yuyulmuş tor-

paq sahələri ikinci ildən başlayaraq növ-

bəli əkinin əsas bitkiləri altında istifadə 

olunurlar. 

Muğan-Salyan zonası. Torpaq-qrunt-

larının yüksək sukeçiriciliyi bir mövsüm 

ərzində müvəqqəti üfiqi drenaj fonunda 

bitki kökünün inkişaf etdiyi qatın 1,5 m 

dərinliyə və zərərsizlik həddinə qədər 

duzsuzlaşmasına imkan yaradır. Torpaqlar 

yuma aparılandan sonra növbəli əkinin 

əsas çox suvarılan bitkiləri altında istifadə 

olunurlar. 

Şorlaşmış torpaqların yuyulması yay 

mövsümündə (suvarma suyu mövcud ol-

duqda) çəltik bitkisi altında aparılır, əsa-

sən isə payız-qış dövründə çəltiksiz və ya-

zın əvvəllərinə kimi (əkin başlayana qə-

dər) yekunlaşdırılır. Bundan sonra, əkinin 

aşağıda göstərilən sxemi tətbiq olunur: 1) 

birinci və sonrakı 2 il pambıq əkilir; 2) 4-

cü il payızda əlavə əkilmiş yonca ilə arpa 

əkilir; 3) 5-ci il – yonca; 4) 6-cı və sonra-

kı 2 ildə – pambıq. 

Torpaqlar ağır qranulometrik tərkibli 

olduğu halda və müəyyən təşkilatı səbəb-

lərə görə payız-qış yuma prosesi may 

ayına kimi davam edə bilər. Onda yuma-

dan sonra qarğıdalının (silos üçün) əkil-

məsi tövsiyə olunur. Sonralar torpaqların 

mənimsənilməsinin strukturu göstərilən 

sxemə uyğun saxlanılır. 

Şirvan zonası və Cənubi Muğan. Yu-

madan sonra birinci il meliorasiya olun-

muş torpaqlar (1-1,5 m  dərinliyə qədər 

buraxıla bilən həddə kimi duzsuzlaşdırıl-

mış) əsas bitkilər altında istifadə olunurlar 

(daha sonra 50 % pambıq olmaqla, altı 

sahəli növbəli əkin aparılır). Lakin zəif  

sukeçiriciliyi olan torpaqlar üstünlük təş-

kil etdiyi üçün (meliorasiya uzumuddətli 

xarakterlidir) onları aralıq kənd təsərrüfatı 

bitkiləri altında istifadə etmək üçün 0,4-

0,5 m minimal dərinlikdə duzsuzlaşdırıl-

mış qatın olması zəruridir. Çox suvarılan 

bitkilər və hər il yuma rejimli suvarma-

larla intensiv drenaj fonunda bitki kökü 

yerləşən qatın duzsuzlaşması bir neçə il 

müddətində təmin edilir. Şiddətli şorlaş-

mış torpaqlar və şoranlar bütün il boyu 

yuyulmalıdırlar. Mənimsənilməni iki vari-

antda aparmaq mümkündür. 

I varıant: 1) yaz-yay dövründə çəltik 
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altında yuma, payız-qış mövsümündə isə 

onun   bitkisiz   şəraitdə  yekunlaşması:  

2) yayda dərin şum aparıldıqdan sonra, 

sahəyə qarğıdalı əkilir, torpağı dincə 

qoymaq məsləhətli deyil; 3) payızda arpa-

nın əkini; 4) gələn ilin yaz fəslində 

yoncanın qoruyucu əkini, ardınca 3 il 

torpaq yonca altında mənimsənilir; 5) 

sahə şumlanandan sonra 3 il müddətində 

növbəli əkinin əsas bitkisi – pambıq 

altında mənimsənilir. 

II variant: 1) payız-qış mövsümündə 

başlanan yuma yazda yekunlaşır; 2) yayda 

çəltik altında əlavə yuma aparılır; 3) çəltik 

yığımından sonra dərin şumlama, yazda 

isə yoncanın əkini; 4) üçillik yoncadan 

sonra 3 il müddətində pambıq əkini. 

Lənkəran-Astara zonasının torpaqla-

rının meliorasiyası. Torpaq-iqlim və di-

gər şəraitlərə görə bu zona çay bitkisi, 

digər subtropik bitkilər və faraş tərəvəz 

üçün əlverişli rayon sayılır. Lakin bu 

zonanın ayrı-ayrı təbii amilləri bitkilərin 

inkişafının optimal şəraitinə cavab ver-

mirlər. Bu amillərə aşağıdakılar aiddir: 

– yay mövsümündə bitkilərin nəmliyi-

nin kifayət qədər təmin olunmaması (yay-

da tələb olunan atmosfer yağıntılarının 

miqdarı 30 % təşkil edir); 

– payız-qış və erkən yaz mövsümündə 

torpaqda artıq nəmlik yaradan asılı suları 

əmələ gətirən və qrunt sularının səviyyə-

sini qaldıran atmosfer çöküntülərinin artıq 

norması; 

– zonanın böyük ərazisində, əsasən də 

dəniz ətrafı zolaqda (müəyyən qədər ba-

taqlaşmış) torpaqların meliorativ cəhətdən 

qənaətbəxş olmaması; 

– çay bitkisinin inkişafı üçün müəyyən 

torpaqların yararsızlığı. 

Çay təsərrüfatının və faraş tərəvəzçili-

yin intensiv inkişafı üçün zonada kom-

pleks mühəndisi-meliorativ tədbirlərin 

aparılması zəruridir. Bu tədbirlər mə-

nimsənilməsi nəzərdə tutulan torpaqların 

meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması-

na və süni suvarmanın aparılmasına yö-

nəldilir. Qeyd olunan tədbirlərin həcmi və 

tərkibi zonanın torpaqlarının meliorasiya-

sına və suvarılmasına dair düzgün elmi 

əsaslandırılmış tövsiyələrdən asılıdır. 

Bu zonanın qurudulmasına və melio-

rativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına eh-

tiyacı olan torpaqların sahəsi 18-20 min 

ha təşkil etmişdir. 

Torpaqların bataqlaşmasının və melio-

rativ vəziyyətinin pisləşməsinin əsas sə-

bəbləri aşağıdakılardır: payız-qış və erkən 

yaz dövründə  yerüstü  axın; sel, çay və 

novların sularının aşıb daşması; bir çox 

çayların və su axımlarının təbii suqəbul-

edicisinə (Xəzər dənizi) axarlarının olma-

ması.  

Qurudulmanın birinci mərhələsinin 

mühəndisi-meliorativ kompleksinin tərki-

bində bunlar tövsiyə olunur: Talış dağla-



 225 

rının dağətəyi hissəsindən gələn yerüstü 

axının meliorasiya olunan əraziyə daxil 

olmasının qarşısının alınması; çay suları-

nın və müvəqqəti axımların meliorasiya 

olunan əraziyə aşıb daşmasının qarşısının 

alınması; meliorasiya aparılan ərazidə pa-

yız-qış və erkən yaz dövrlərində formala-

şan yerüstü axımının tənzimlənməsi; çay 

və yerüstü axınların təbii suqəbulediciyə 

mühəndisi yollarla axıdılması. 

Qeyd olunan tədbirləri həyata keçir-

mək üçün xüsusi tutucu-sukənarlaşdırıcı 

kanalların olması (dağlardan gələn su axı-

mın yığıb mövcud su axarlarına aparmaq 

üçün) və meliorasiya aparılan ərazidə sel 

şəbəkəsinin olması (yerüstü axını tənzim-

ləyərək suqəbulediciyə nəql  etmək üçün) 

vacibdir. Bu şəbəkənin kanalları meliora-

siya olunmuş ərazinin kənd təsərrüfatı 

təşkili ilə sıx əlaqəli olmalı, amma bir-

birindən 600-1000 m aralı yerləşdirilmə-

lidirlər. 

Sel sularının axıb getməsinin və onla-

rın meliorasiya olunan əraziyə aşıb daş-

masının qarşısını almaq üçün çaylar və 

müvəqqəti su axarları tənzimlənir. Bun-

dan əlavə təbii suqəbulediciyə çay və sel 

sularının mühəndisi yollarla aparılmasını 

təmin edən çay və sel sutullayıcıları qu-

raşdırılır. 

Astara rayonunda yuxarıda qeyd olu-

nan işlərdə ehtiyacı olan torpaqlar rayo-

nun cənub və mərkəzi hissəsində yerləşir. 

Cənub hissədə tullantı və sel sularının su-

qəbuledicisi kimi massivdə mövcud olan 

kollektor-tullayıcı şəbəkə ola bilər, mər-

kəzi hissə üçün isə Pensarin axımı. Lən-

kəran rayonunda belə torpaqlar rayonun 

cənub hissəsində bir massıv şəklində yer-

ləşirlər. Tullantı və sel sularının suqəbul-

edicisi kimi Xəzər dənizi tövsiyə olunur. 

Masallı rayonunda qeyd olunan torpaqlar 

bir massiv şəklində onun cənub-şərq his-

səsində yerləşirlər. 

Nəzərdə tutulan qurğuların hesablanan 

elementləri meliorasiya aparılan ərazinin 

ilkin məlumatlarının göstəriciləri əsasında 

tikinti və layihələndirmənin mövcud nor-

malarına müvafiq olaraq təyin olunur. On-

ların həcmi göstəriciləri geniş hüdudlarda 

dəyişir və konkret halda meliorasiya olu-

nan ərazinin təbii-təsərrüfat şəraitindən 

asılıdırlar. Zonanın dağətəyi və dəniz ət-

rafı düzənliklərinin torpaqları bu və ya 

digər dərəcədə artıq nəmlənməyə məruz 

qalırlar. Dağətəyi düzənliklərdə belə nəm-

lik əsasən səthi, dənizətrafı yüksəklik his-

sələrdə səthi və qismən qrunt çökəkli his-

sələrdə – səthi və qruntlu olurlar. 

Dağətəyi və dəniz ətrafı (yüksək hissə-

ləri) düzənliklərin torpaqlarının bir çox 

hissəsinin litologiyasında sukecirməyən 

gilli layların mövcudluğu səbəbindən pa-

yız-qış dövründə torpaq daxili zəif axınla 

səciyyələnən asılı sular əmələ gəlir, bu da 

çay plantasiyalarının seyrəlməsinə gətirib 
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çıxarır. 

Artıq nəmlik torpaq fondunun melio-

rativ cəhətdən pisləşməsinə gətirib çıxarır 

və müəyyən kompleks mühəndisi-melio-

rativ tədbirlərin aparılması fonunda ni-

zamlana bilər. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarıl-

ma üsulları və texnikası. Azərbaycanda 

suvarılan ərazilər müxtəlif təbii-iqtisadi 

zonalarda yerləşirlər. Onlardan 5-də 

(Gəncə-Qazax, Muğan-Salyan, Şirvan, 

Mil-Qarabağ, Naxçıvan) əsasən pambıq, 

yonca, dənli bitkilər becərilir və paylarına 

suvarılan ərazilərin 900 mindən çox hek-

tarı düşür. Digər zonalarda 20 min ha-da 

dənli sünbüllü, yem bitkiləri, qarğıdalı, 

tərəvəz, meyvə bağları, üzüm, tütün, çay, 

sitrus və digər bitkilər becərilir. 

Respublikanın əkin sahələrinin suva-

rılması üçün müxtəlif mənbələrdən hər il 

7-12 mlrd. m3  su götürülür. Lakin, bu su-

ların çoxu faktiki olaraq kənd təsərrüfa-

tında istifadə olunmur, kanallardan və 

sahələrdən sızmaya, buxarlanmaya və di-

gər məqsədlərə sərf olunur. Bundan əlavə  

Kür-Araz ovalığının bir çox rayonlarında 

sızan sular meliorativ vəziyyəti kəskin də-

yişir, minerallaşmış qrunt sularının səviy-

yəsini qaldırır və təkrar şorlaşmanı güc-

ləndirir, suvarma üçün hazırlanan torpaq-

ların mənimsənilməsini ləngidir, becərilən 

bitkilərin məhsuldarlığını azaldır.  

Sızmaya sərf olunan suların böyük 

həcmi mövcud suvarma sistemlərinin qey-

ri-təkmilliyi   və köhnə suvarma texnika-

sının istifadə olunması ilə izah olunur.  

 
Aerozol üsulu ilə suvarma 

 
Yağışyağdırma üsulu ilə suvarma 

 
Suyabasdırma üsulu ilə suvarma 

 
Azərbaycanın suvarma sistemlərinin 

52,795 min km kanallarından təxminən  

3%-i sızma əleyhinə üzlüklə örtülüb. Bun-

dan başqa demək olar ki, rayonlarda 

bütün irriqasiya sistemləri suvarmanın 

səth öz axımı üsulu ilə aparılması tələb-

lərinə uyğun tikilib və hesablanıb. Lakin 

sahələr bir çox rayonlarda kifayət qədər 

hamarlaşdırılmadığına görə, belə suvar-

maların tələblərinə cavab vermirlər. Nə-
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ticədə becərilən bitkilər şırımlarla suvarı-

larkən əkinlərin bir çox hissələrində su-

basma baş verir.İndiyə kimi yonca və 

dənli bitkilər zolaqla suya basma yolu ilə 

suvarılır, bu da suvarma suyunun sərfini 

2-3 dəfə artırır, məhsuldarlığa zərər  

gətirir. 

“AzHvəM” EİB-də Muğan-Salyan, 

Gəncə-Qazax, Qarabağ-Mil, Lənkəran-

Astara və Abşeron zonalarında aparılan 

çoxillik tədqiqatların ümumiləşdirilmiş 

məlumatları və “Azdövsutəslayihə” insti-

tutunun torpaqların mailliyi və sukeçiriliyi 

materialları əsasında 1971-1980-ci illər 

üçün Azərbaycanın təbii-iqtisadi zonalar 

üzrə suvarmanın mütərəqqi texnikası və 

üsullarının tətbiqinə dair mövcud və 

perspektiv ərazilərin rayonlaşdırma sxemi 

tərtib edilmişdir. Rayonlaşdırma 1226,3 

min ha ümumi sahədə aparılmışdır, onlar-

dan 1108,0 min ha mövcud suvarılan sa-

hələr, 47,7 min ha  yeni sahələr (1975-ci 

ildən istifadə olunan) və 70,6 min ha  

1980-ci ildən istifadə olunan sahələrdir. 

 
Şırımlarla subarma 

 
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin və çoxil-

lik əkinlərin 977,7 min ha sahədə təkmil-

ləşmiş səth üsulları ilə, 248,6 min ha  isə 

yağışyağdırma üsulu ilə suvarılması nə-

zərdə tutulub. 

 Səth suvarma üsulları: 

1) nov suvarma şəbəkəsindən sadə 

avtomatlaşdırılmış supaylayıcıları istifadə 

etməklə (sifonlar, borular, şlanqlar və s.) 

şırımlarla və zolaqlarla suvarma yerin 

mailliyi 0,001-0,005 olan halda orta və 

zəif sukeçiricilik qabiliyyətli meliorasiya 

olunmuş torpaqlarda 220,1 min ha sahədə 

tövsiyə olunur;  

2) örtülü stasionar borulardan şırımlar-

la suvarma əsasən dağətəyi rayonlarda 

bağça və üzüm altında olan torpaqlarda 

91,1 min ha sahədə aparmaq tövsiyə olu-

nur;  

3) örtülü, özü təzyiqli suvarma sistem-

lərindən şırımlarla və zolaqlarla, səyyar 

əyilən borular tətbiq etməklə suvarma 

mailliyi 0,005 olan çox zəif və orta suke-

çiriciliyə malik torpaqlarda 303,4 min ha 

sahədə tövsiyə olunur; 

 
Damcılarla suvarma üsulu 

 

4) səyyar əyilən boruları istifadə et-

məklə açıq betonlaşdırılmış kanallardan 

şırımlarla və zolaqlarla suvarma mailliyi 
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0,005 çox olan massivlərdə 139,5 min ha 

sahədə tövsiyə olunur; 

 
Polimer borularla suvarma üsulu 

 
5) zəif təzyiqli şəbəkədən mexaniki su 

çəkilmə və səyyar əyilən boru istifadə et-

məklə şırımlarla suvarma 0,001-0,0001 

maillikli, zəif və orta sukeçiriciliyə malik 

torpaqlarda, 68,6 min ha sahədə aparmaq 

tövsiyə olunur; 

6) ППА-165 (və ya ПША-165) suvar-

ma maşınlarını istifadə etməklə, açıq 

betonlaşdırılmış kanallardan şırımlarla və 

zolaqlarla suvarma mailliyi 0,001-0,005 

olan zəif və orta sukeçiriciliyə malik tor-

paqlarda 155,0 min ha sahədə aparılması 

tövsiyə olunur. 

Yağışyağdırma üsulları: 

1. Açıq suvarma kanallarından su gö-

türməklə genişgötürümlü yağışyağdıran 

aqreqatlarla (ДДА -100M tipli) suvarma 

cüzi mailli (0,001-0,0001 və ondan az), 

qrunt suları yer səthinə yaxın, yüksək 

sukeçiriciliyə malik şorlaşmamış və zəif 

şorlaşmış meliorasiya olunmuş torpaqlar-

da 50 min ha sahədə aparılması tövsiyə 

olunur.  

2. Örtülü suvarma şəbəkəsindən möv-

qelərlə su götürən genişgötürümlü yağış-

yağdıran maşınlarla suvarma 31,0 min ha 

sahədə tövsiyə olunur. Hamarlama və açıq 

kanalların istifadə olunması çətin olan, 

kəsilmiş relyefli, səth suvarması aparmaq 

üçün böyük həcmdə hamarlama işləri 

tələb olunan ərazilərdə. 

 
Uzunşırnaqlı yağışyağdıran maşınla suvarma 

 
“Freqat” tipli yağışyağdıran maşınla suvarma 

 

3. Özü təzyiqli stasionar və yarımsta-

sionar suvarma sistemlərindən su götür-

məklə orta və uzun şırnaqlı yağışyağdır-

ma aparatları ilə və ya yüksək istehsal 

gücü olan özügəzən yağışyağdırma ma-

şınları ilə suvarma 167,6 min ha-da isti-

fadə olunması tövsiyə olunur, əsasən 

dağətəyi (mailliyi 0,01-0,02) rayonlarda 

tətbiq olunur. 

Səth və yağışyağdırma üsulu ilə suva-

rılan sahələrin respublikanın ayrı-ayrı tə-

bii-iqtisadi zonaları üzrə paylanması cəd-

vəl 3.9-da verilir. 
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Cədvəl 3.9 
Azərbaycan Respublikasının suvarılan ərazilərinin perspektivdə suvarma texnikası  

və üsulları üzrə rayonlaşdırılması 
 

Suvarma 
üsulları 

Zonalar üzrə suvarılan ərazilər, min ha 

G
ən

cə
-

Q
az

ax
 

Şi
rv

an
 

M
uğ

an
-

Sa
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an
 

Q
ar

ab
ağ

-
M

il 

Q
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a-
X
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Şə
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-
Z

aq
at
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a 

L
ən

kə
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n-
 

A
st

ar
a 

A
bş

er
on

 

N
ax

çı
va

n 

D
ağ

lıq
 

qa
ra

ba
ğ 

D
ig

ər
 

to
rp

aq
la

r 

Nov şəbəkə-
dən şırımlar-
la və zolaq-
larla 

- 50,0 30,0 74,3 - - 4,5 - 13,0 - 48,3 

Stasionar 
borulardan 
şırımlarla 

20,0 - - 15,0 33,0 16,0 - - 2,1 5,0 - 

Şlanq tətbiq 
etməklə bağ-
lı təzyiqli şə-
bəkədən şı-
rımlarla və 
zolaqlarla 

44,8 90,4 - 62,7 47,2 25,8 - - 25,0 7,5 - 

Eyniliklə 
açıq beton-
laşdırılmış 
kanallardan 

40,8 - - 71,5 - 23,0 - - - 5,0 - 

Eyniliklə na-
sosla çəkil-
məklə örtülü 
zəif təzyiqli 
şəbəkədən 

- - 68,6 - - - - - - - - 

Eyniliklə be-
tonlaşmış 
açıq kanal-
lardan ППА-
165 maşın-
larla 

- 40 45,5 70,0 - - - - - - - 

Cəmi 104,8 180,4 143,6 293,5 80,2 64,8 4,5 - 40,1 17,5 48,8 

Genişgötürü
mlü aqreqat-
larla, açıq şə-
bəkələrdən 
sugötür-
məklə 

- - 50,0 - - - - - - - - 

Genişgötürü
mlü aqreqat-
larla mövqe-
lərlə işlə-
məklə açıq  
şəbəkədən 

- - - - - - 15,9 9,1 6,0 - - 

Stasionar və 
yarımstasi-
onar təzyiqli 
sistemlərdən 

50,0 20,0 - 35,0 40,0 7,0 11,1 - 1,5 3,0 - 

Cəmi 50,0 20,0 50,0 35,0 40,0 7,0 27,0 9,1 7,5 3,0 - 
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Səth üsulu ilə suvarmada təsərrüfatla-

rın idarə olunma formasından asılı olaraq 

bir çox təsərrüfatlarda pambığın vegeta-

siya suvarılması aparılanda suvarma suyu 

briqadalar arasında paylanılır və 30-50 

l/san zəif axınla sahəyə verilir. Belə su 

axını ilə 1 gün ərzində 1,5-2,5 ha sahəni 

suvarmaq mümkündür. Böyük sahələrdə 

suvarmanın müddəti 8-10 günə qədər 

davam edir, bu da kultivasiyanın vaxtında 

aparılmasına mane olur və kanallarda su-

varma suyunun itkilərə sərfi kəskin artır. 

Pambığı şırımlarla suvaranda hər bir 

sahəyə 120-150 l/san suyun verilməsi töv-

siyə olunur, ona görə ki, ərazinin bir 

günlük suvarılan sahəsi kultivasiyada bir 

becərmə traktorunun gündüz görülən işi-

nin həcminə bərabər olmalıdır, yəni 10-12 

ha. Şəmkir və Beyləqan rayonlarının tə-

sərrüfatlarında aparılan çöl tədqiqatlarının 

nəticələrindən təyin olunmuşdur ki, suva-

rıcının və becərmə traktorunun belə hal-

larda məhsuldarlığı 60-70 % artır, kanal-

lardan sızmaya gedən itkilər 45-48 % 

azalır və yüksək məhsulun alınması təmin 

olunur. 

Suvarmanın böyük axınla aparılması-

nın əsas  şərti 8-10 suvarıcının gündüz və 

gecə növbəsində (4-5 nəfər) işləmək üçün 

təyin olunmasıdır. 

Suvarılan torpaqların, suvarma suları-

nın istifadəsinin effektivliyi və suvarıcının 

əməyinin və becərmə traktorlarının məh-

suldarlığının artması üçün suvarmanın 

uzun şırımlarla aparılması vacibdir. Su-

varma şırımlarının uzunluğu artdıqca 60-

200 m-dən 300-500 m-ə qədər, müvəqqəti 

suvarma kanallarının və ox-arxların xüsu-

si uzunluğu təsərrüfatlarda 3,5 dəfə azalır, 

torpaqlardan və suvarma sularından istifa-

də əmsalları müvafiq olaraq 2 və 10 %, 

suvarıcının məhsuldarlığı isə 45% artır 

(cədvəl 3.10).  
Cədvəl  3.10 

Gəncə -Qazax zonası təsərrüfatlarında pambığın 
müxtəlif uzunluqlu şırımlarla suvarılmasında adi 

suvarma şəbəkəsinin göstəriciləri 
 

Göstəricilər 
Şırımların 

uzunluğu, m 
60-200 300-500 

Müvəqqəti kanalların 
və ox-arxların xüsusi 
uzunluğu 1 ha-a,  m 

233 66 

İstifadə əmsalı, o 
cümlədən   

 
torpaqdan 0,96 0,98 

sudan 0,78 0,88 
Suvarıcının iş vaxtı 0,71 0,85 
Suvarıcının əməyinin 
məhsuldarlığı, ha/ğün 1,0 1,45 

 
Bu zaman şırımların uzunluğu dəyişilə 

bilməz, o bir sıra həm təbii, həm də təsər-

rüfat amillərindən asılıdır (ərazinin mailli-

yi, torpağın sukeçiriciliyi, suvarma şırna-

ğının göstəricisi, suvarma norması, torpa-

ğın bərabər nəmlənməsi, suvarılan sahə-

lərdə torpaqların hamarlanmasının dərəcə-

si və s.). Cədvəl 3.11-də torpaqların su-

keçiriciliyindən və ərazinin mailliyindən 

asılı olaraq Azərbaycanın pambıq əkilən 

zonalarının yaxşı hamarlaşdırılan sahələri 

üçün şırımların uzunluğuna və şırımda 
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suvarma şırnağının göstəricisinə görə təx-

mini tövsiyələr verilir. 
Cədvəl  3.11 

Ayrı-ayrı pambıq becərilən zonalar üçün 
şırımların uzunluğu və suvarma şırnağının ölçüsü 

 

T
or

pa
ğı

n 
su

ke
çi

ri
ci

liy
i 

Maillik 
Şı

rı
m

ın
 

m
ak

sim
al

 
uz

un
lu

ğu
, m

 

Su
va

rm
a 

şı
rn

ağ
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ın
 

öl
çü

sü
, l

/sa
n.

 

Gəncə-Qazax 
zəif 
və 

orta 

0,02-0,01 250-300 0,6-0,8 
0,01-0,005 350-400 0,8-1,0 

0,005-0,001 250-300 1,0-1,2 

güclü 
0,2-0,01 200-250 0,8-1,0 

0,01-0,005 250-300 1,0-1,2 
0,005-0,001 200-250 1,2-1,5 

Şirvan zonası 

zəif 
0,2-0,01 250-300 0,6-0,8 

0,01-0,005 350-400 0,8-1,0 
0,005-0,001 250-300 1,0-1,2 

orta 
0,2-0,01 200-250 0,8-1,0 

0,01-0,005 250-300 1,0-1,2 
0,005-0,001 200-250 1,2-1,5 

Muğan-Salyan zonası 

orta 
0,1-0,01 300-350 0,6-0,8 

0,05-0,001 250-300 0,8-1,0 
0,001-dən az 150-200 1,0-1,2 

güclü 
0,1-0,01 250-300 0,6-0,8 

0,05-0,001 250-300 1,0-1,2 
0,001-dən az 100-150 1,2-1,5 

Qarabağ-Mil zonası 
zəif 
və 

orta 

0,2-0,01 250-300 0,6-0,8 
0,01-0,005 350-400 0,8-1,0 

0,005-0,001 250-300 1,0-1,2 

güclü 
0,2-0,01 200-250 0,8-1,0 

0,01-0,005 250-300 1,0-1,2 
0,005-0,001 200-250 1,2-1,5 

Naxçıvan 
zəif 
və 

orta 

0,2-0,01 250-300 0,6-0,8 
0,01-0,005 350-400 0,8-1,0 

0,005-0,001 250-300 1,0-1,2 

güclü 
0,2-0,01 250-300 0,8-1,0 

0,01-0,005 350-400 1,0-1,2 
0,005-0,001 200-250 1,2-1,5 

 
Bu tövsiyələrə riayət olunması sahələ-

rin yuyulmasının (eroziyanın) qarşısını 

alır və suvarma normaları 900-1200 

m3/ha-dan artıq olmur, bu da şırımlarla 

suvarılan pambığın, qarğıdalının bitki 

kökləri yerləşən zonalarının normal nəm-

lənməsi üçün kifayətdir.  

Suvarma şırımlarının uzunluğu artdıq-

ca torpaq qeyri-bərabər nəmlənir, şırımın 

əvvəlində torpaq çox dərin nəmlənir, 

sonunda isə nisbətən az. Ona görə də 

şırımların aşağı hissəsində əlavə yarıqla-

rın (dərinliyi 8-10 sm, eni 3-4 sm) yaradıl-

ması tövsiyə olunur.  

Azərbaycanda mailliyi 0,01-0,0001 və 

ondan da az olan 388,6 min ha-dan çox 

suvarılan torpaqlar mövcuddur. Onlardan 

370 min ha Kür-Araz ovalığının pambıq 

becərilən rayonlarında yerləşirlər, o cüm-

lədən 267, 2 min ha Muğan-Salyan zona-

sında. Belə torpaqlarda pambığın və digər 

bitkilərin şırımlarla suvarılması çətinləşir. 

Təcrübələr göstərir ki, suvarılan ərazilər-

də hətta əsaslı hamarlamadan sonra da 

torpağın ideal səthini yaratmaq mümkün 

olmur, bir çox sahələrdə hündürlüyü 5-10 

sm olan nahamarlıqlar qalır. Belə halda 

suvarma şırımlarının az dərinliyi və sa-

hənin az mailliyi suyun şırımlardan aşıb 

daşmasına və əkinlərin çox hissəsinin su-

basmasına səbəb olurlar. 

Xəritələşmə ilə təyin olunmuşdur ki, 

pambıq belə sahələrdə hətta qısa (70-120 

m) şırımlarla suvarılanda, torpaq 55-58 % 

sahədə normal nəmlənir. Qalan sahədə isə 

şırımların aşıb daşması müşahidə olunur 

və suvarma suyu 2-3 dəfə artıq sərf olu-

nur. Suvarma normalarının çox olması 
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kollektor-drenaj şəbəkəsinin iş rejimini 

pozaraq, nəinki meliorativ vəziyyəti pis-

ləşdirir, həm də məhsuldarlığın aşağı düş-

məsinə səbəb olur. 

Suvarmanın keyfiyyətini yaxşılaşdır-

maq üçün qeyd olunan rayonlarda yer 

səthinin əsaslı hamarlanması ilə şırımların 

dərinliyini 25 sm-ə qədər artırmaq lazım-

dır. Lakin pambığın cərgə arasının eni 60 

sm olduqda belə dərin şırımların qazılma-

sı mümkün deyil, onun 90 sm-ə qədər ar-

tırılması lazımdır.  

Az maillikli və mikrorelyefin kəskin 

olduğu şəraitdə pambıq bitkisinin  60sm 

və 120sm (növbəli) aralı cərgələrlə əkil-

məsi məqsədəuyğundur.  

Dərin şırımlar yalnız pambığın cərgə 

arası məsəfəsi 120 sm olduğu halda qazı-

lır, ara məsafə 60 sm olduqda suvarma 

aparılmır. Onlar enli ara məsafədə olan 

dərin şırımlardan qidalanırlar.  

Suvarma şırımlarının ümumi dərinliyi-

nin 25 sm-ə qədər artırılması az maillikli 

sahələrin uzun şırımlarla suvarılmasına, 

suçuların əmək məhsuldarlığının 2,0-2,5 

dəfə artmasına, suvarma suyunun sərfinin 

30-50% azalmasına imkan yaradır.  

Az maillikli sahələrdə dərin şırımlarla 

suvarma texnikasının elementləri cədvəl 

3.12- də göstərilir.  

Dənli-sünbüllü bitkiləri və yoncanı az 

mailli sahələrdə (0,001) zolaqlara su ver-

məklə suvarmaq tövsiyə olunur. Bunun 

üçün sahələrdə əkindən qabaq zolaq dü-

zəldənin köməyi ilə hündürlüyü 10-25 sm 

olan tirələr çəkilir. Onların arasında mə-

safə 3,6 və ya 7,2 m təşkil edir.  Bundan 

sonra ərazıdə əkinə başlanılır.  
Cədvəl  3.12 

Az maillikli (<0,001)  sahələrdə pambığın geniş 
cərgələrlə əkininin dərin şırımlarla (25 sm) 

suvarma texnikasının elementləri 
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Belə suvarma üsulunun effektivliyi 

1964-1968-ci illərdə Şəmkir təcrübə stan-

siyasında 64,5 ha sahədə və Şəmkir rayo-

nunun keçmiş R.Əliyev adına kolxozda 

payızlıq buğda əkini altında olan torpaq-

larda və Yevlax rayonunun (1969-1970-ci 

illər) keçmiş 8 №-li sovxozunda 140 ha 

sahədə payızlıq arpa əkinində yoxlanıl-

mışdır.  

Müəyyən olunmuşdur ki, belə suvar-

manın hesabına məhsuldarlıq 28-30% və 

suçuların əmək məhsuldarlığı 2,2 dəfə art-

mışdır, taxılın bir sentnerinin maya dəyəri 

subasma üsulu ilə suvarmaya qarşı 19,5% 

aşağı düşmüşdür. 

Zolaqlarla suvarma apararkən zolağın 

uzunluğunun və suvarma şırnağının ölçü-

sünün təyin edilməsi vacibdir. 

Onlar suvarma normasına, ərazinin 

mailliyinə və torpağın sukeçiriliyinə əsa-

sən təyin olunur (cədvəl 3.13).  
Cədvəl 3.13 

Maillikdən və torpağın sukeçiriciliyindən asılı 
olaraq zolağın uzunluğu və şırnağın sərfi 
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Sahələrdə torpaq məcralı açıq kanalla-

rın olması suvarma suyunun, kənd təsər-

rüfatı maşınlarının və suvarılan torpaqla-

rın maksimal effektlə istifadə olunmasına 

imkan yaratmır. Azərbaycanda müharibə-

dən sonrakı illərdə örtülü və nov tipli su-

varma sistemlərinin tikintisi, iri kanalların 

beton üzlüklə üzlənməsi işlərinə başlanıl-

mışdır. Örtülü suvarma sistemləri Abşe-

ron yarımadasında 15 min ha sahədə, nov 

tipli suvarma sistemi Yevlax rayonunda 6 

min ha sahədə tikilmişdir.  

Bərk və  daşınan su borularının sahədə 

tətbiqinin əlverişli variantı, mövcud sıx 

müvəqqəti kanalların hidrantlarla təchiz 

olunmuş daimi örtülü borularla əvəz olun-

masıdır. Pambıq becərilən rayonlarda dai-

mi örtülü boru kəmərlərinin ara məsafəsi 

400-500 m tövsiyə olunur, hidrantların 

arasında olan məsafə torpaq və relyef şə-

raitinə uyğun olaraq şırımların və ya 

zolaqların uzunluğuna bərabər olmalıdır. 

Örtülü suvarma borularına su açıq beton-

laşdırılmış supaylayıcılardan, novlardan 

və bir-birindən 800-1000 m aralı yerləşən 

örtülü supaylayıcı borulardan verilə bilər. 

Suyun açıq supaylayıcılarından örtülü 

suvarma borularına öz axımı ilə verilməsi 

yalnız ərazinin suvermə boruları boyu 

mailliyi 0,005-0,02-dən az olmamaq şərti 

ilə mümkündür. Ərazinin təbii maillyi 

hesabına suvarma borularının hidrantla-

rında müəyyən təzyiq (1-2m) yaratmaq və 

suyu hidrantın hər iki tərəfindən uzunluğu 
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200-250 m daşınan suvarma boruları ilə 

vermək mümkündür. 

Mailliyi az olan ərazilərdə hidrantlar-

da suyun lazım olan təzyiqini yaratmaq 

üçün səyyar və ya stasionar nasos stansi-

yalarının tətbiqi məqsədəuyğundur. 

Yaxın keçmişdə Azərbaycanın suvarı-

lan torpaqlarının 20 % ərazisində kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin və çoxillik əkmələrin 

suvarılması yağışyağdırma üsulu ilə apa-

rılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu suvarma üsulunun istifadəsi üçün 

Abşeron və Lənkəran zonaları, həm də 

Gəncə-Qazax, Şirvan, Mil-Qarabağ, Şəki-

Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Dağlıq-Qarabağ, 

Naxçıvan zonalarının dağətəyi  rayonları 

və Muğan-Salyan zonası torpaqlarının bir 

hissəsi daha perspektivlidir. 

Abşeron yarımadasında suvarma tət-

biq olunandan sonra bağça və tərəvəz bit-

kilərinin, yoncanın, zəfəranın, üzümün, 

badamın və s. yaxşı becərilməsi və məh-

sulu müşahidə olunurdu. Suvarmaya ya-

rarlı olan torpaqların çox hissəsi mürək-

kəb relyef (maillik 0,02-0,07) və az laylı 

güclü sukeçiriciliyi ilə xarakterizə olu-

nurlar, bu da açıq kanallarla səthi suvarma 

üsullarının istifadəsini istisna edir. Belə 

torpaqlarda suvarmanın VNİİQİM-in 

(ÜETHvəMİ) konstruksiyası olan özügə-

zən ikikonsollu narınşırnaqlı ДМ-80 tipli 

yağışyağdırma maşınını tətbiq etməklə  

Abşeronda tikilmiş örtülü suvarma siste-

mində “AzHvəM” EİB-yi tərəfindən 

ДДА-100М, КДУ-55, ДДН-30С, ДДН-

70,”Voljanka”, “Freqat” və digər yağış-

yağdırma qurğuları sınaqdan keçirilmiş-

dir. Sınaqdan keçən aqreqatlardan Abşe-

ronda bütün növ yem bitkiləri və tərə-

vəzlərin suvarılması üçün daha əlverişlisi 

özügəzən iki konsollu ДДА-100 tipli 

aqreqat  olmuşdur. Bu aqreqata 100 l/san. 

su vermək üçün iki fəhlə xidmət edir. Bu 

aqreqat ara məsafəsi 120m olan açıq ka-

nallardan su götürərək suvarma aparmaq 

üçün düzəldilmişdir. Ona görə də, Ab-

şeron Suvarmanın Mexanikləşdirilməsi 

Təcrübə-Tədqiqat Sansiyasında ДДА-

100М aqreqatı müəyyən qədər yeniləş-

dirilərək örtülü suvarma sistemindən işlə-

məyə uyğunlaşdırılmışdır. 

Abşeronda tərəvəz və yem bitkilərini 

örtülü şəbəkədən suvarmaq üçün КДУ-65 

tipli yağışyağdırma qurğularından istifadə 

olunması istehsalata tövsiyə edilmişdir. 

Bu aqreqatlar müqayisədə az məhsuldar-

dırlar (suvarmaya 22-25 l/san su verirlər), 

onların işlək qanadları isə bir mövqedən  

o birisinə iki fəhlənin əl əməyi ilə daşınır. 

“AzHvəM” EİB-nin mexanizasiya şö-

bəsi tərəfindən bu qurğunun mexanikləş-

dirilmiş variantı (КДТ-25) işlənib hazır-

lanmışdır. 

Uzunşırnaqlı özügəzən yağışyağdıran-

lar (ДДН-45) traktorlarda quraşdırılır və 

80-90 m ara məsafəsi olan açıq kanallar-
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dan su götürməklə, suvarmada tətbiq olu-

nurlar. Abşeronda bu maşınlar çoxillik 

əkmələrin örtülü şəbəkədən suvarılması 

üçün istifadə oluna bilərlər, lakin bunun 

üçün əlavə köməkçi borular lazım olur. 

Qeyd olunan yağışyağdırma maşınları və 

qurğuları vasitəsilə Abşeron yarımadasın-

da 75-80 % ərazidə kənd təsərrüfatı bitki-

lərini və çoxillik əkmələri suvarmaq 

mümkündür. Qalan ərazidə torpaqların 

zəif və orta sukeçiriciliyi və maillik 0,03 

olduğu şəraitdə, şumlanan bitkilərin, çox-

illik əkmələrin suvarılmasını örtülü şə-

bəkənin hidrantlarından su götürülməklə 

şırımlarla suvarılması tövsiyə olunur. 

Abşeronda yağışyağdırma üsulunu tət-

biq etməklə tərəvəz-yem bitkilərinin yük-

sək məhsulunu almaq üçün torpağın bitki 

kökü yerləşən qatının nəmliyi tam tarla 

tutumundan 65-70% aşağı düşməməlidir. 

Bunun və həm də kənd təsərrüfatı bitkilə-

rinin su tələbatı üzrə faktiki məlumatları 

əsasında əsas tərəvəz-yem bitkilərinin su-

varma rejimi və əkilmə müddəti işlənib 

hazırlanmışdır (cədvəl 3.14). Lənkəran - 

Astara subtropik zonasında son vaxtlara 

kimi bütün kənd təsərrüfatı bitkiləri (çəl-

tikdən başqa) əsasən dəmyə əkinlərində 

yetişdirilirdi. Lakin, bir sıra institutların 

tədqiqatları əsasında təyin olunmuşdur ki, 

iyun-avqust aylarında torpağın üst 0,5 m-

lik qatında bütün rayonlarda quraqlıq 

müşahidə olunur və qeyd olunan aylarda 

yağan yağışların miqdarı (90-100 mm) 

çay və tərəvəzlərin normal inkişafını 

təmin etmir. Iyun-avqust aylarında 2-2,5 

min m3/ha norma ilə 4-6 suvarmanın 

aparılması çay yarpağının məhsulunu 3-4 

dəfə, tərəvəzlərin isə 2-2,5 dəfə artırır.  

Zonada suvarmanın az normalarla 

(300-500 m3/ha) aparılması lazımdır, bu 

torpağın üst (0,3-0,4 m) qatının nəmlən-

məsinə hesablanır. Belə suvarmaları ya-

ğışyağdırma üsulu ilə aparmaq müm-

kündür (cədvəl 3.15).  

Tərəvəz bitkilərini genişgötürümlü, 

əsasən ortaşırnaqlı (“Voljanka, ДДА-100 

tipli) yağışyağdıran maşınları ilə suvar-

maq məqsədəuyğundur. Bu qurğular möv-

qelərlə suyu örtülü suvarma sistemlə-

rindən götürərək işləyirlər. Mürəkkəb rel-

yefi olan sahələrdə orta və uzunşırnaqlı 

aparatları tətbiq etmək üçün örtülü sta-

sionar suvarma sistemi olmalıdır.  

Çay plantasiyalarını uzunşırnaqlı 

ДДН-45, ДДН-70, ДДA-1, ДДA-4, R-33, 

SR-41 (Baner firması), ПУК-3 (Çexoslo-

vakiya), AИДА-1 (MQMİ), ДН-1 

(“AzHvəM” EİB) və s. tipli yağışyağdı-

ranlarla (suyu stasionar örtülü suvarma 

sistemindən götürməklə) suvarmaq töv-

siyə olunur. Bunlardan AИДА-1 impulslu 

yağışyağdıran daha perspektivlidir.Gəncə-

Qazax, Şirvan, Mil-Qarabağ, Şəki-Zaqa-

tala, Quba-Xaçmaz, Dağlıq Qarabağ və 

Naxçıvan zonaları üçün yalnız özütəzyiqli 

yağışyağdırma sistemləri tövsiyə olu-

nurlar.
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Cədvəl 3.14 
Abşeron şəraitində yem və tərəvəz bitkilərinin yağışyağdırma üsulu ilə suvarılmasının müddəti və 

rejimləri 
 

Биткиляр Сяпин мцддяти 
Сувармаларын 
сайы (арат да 

дахил олмагла) 

Суварма мцддяти Суварма 
нормалары, 

м3/ща Яввяли Сону 

Помидор 25.ЫВ-5.В 20-27 23.ЫВ 30.ЫХ 5800-7100 

Фараш кялям 15-20.ХЫ 10-12 13.ХЫ 15.ВЫ 4000-4200 

Фараш картоф 5-10.ЫЫ 8-10 10.ВЫ 15.ВЫ 3800-4000 

Бостан (гарпыз, 
йемиш) 25.ЫВ-5.В 7-8 23.ЫВ 20.ВЫЫ

Ы 3500-4000 

Хюряк чуьундуру 20-30.ЫЫ 14-16 15.ЫЫЫ 15.ЫХ 6200-6500 

Йеркюкц 20.ВЫЫ-
25.ВЫЫЫ 15-20 18.ВЫЫ 10.Х 4500-5000 

Шякяр вя йа йем 
чуьундуру 5-10.ВЫЫ 5-6 3.ВЫЫ 1.ЫХ 1500-1600 

Йашыл йем цчцн 
гарьыдалы 5-10.ВЫЫ 5-6 3.ВЫЫ 1.ЫХ 1500-1600 

Тязя йонжа (1-жи 
ил) 5-10.Х 18-19 15.ЫЫЫ 15.ЫХ 6500-7000 

Кющня йонжа  
(2-жи illik) - 14-15 20.ЫЫЫ 15.ЫХ 5000-6000 

Цзцм - 3-4 10.ЫЫЫ 15.ВЫЫ
1 2200-2500 

Бадымжан 25.ЫВ-5.В 20-25 23.ЫВ 10.Х 5800-6500 

 
Cədvəl  3.15 

Lənkəran şəraitində çay və tərəvəz bitkilərinin yağışyağdırma üsulu ilə suvarılmasının səmərəli 
rejimləri 

 

Göstəricilər Vegetasiya 
dövründə 

O cümlədən 

mayda iyunda iyulda avqustda 
pomidor 

Suvarmaların sayı 4 - 2 2 - 

Suvarma  norması, 
m3/ha 1800-2000 - 900-1000 900-1000 - 

xiyar 

Suvarmaların sayı 7 2 3 2 - 

Suvarma  norması, 
m3/ha 2500-2800 700-800 1150-1200 700-800 - 

yaz əkinli kələm 

Suvarmaların sayı 2 1 1 - - 

Suvarma  norması, 
m3/ha 900-1000 450-500 450-500 - - 

çay plantasiyaları 
Suvarmaların sayı 7 1 2 2 2 
Suvarma  norması, 
m3/ha 3500-3800 500 1000-1100 1000-1100 1000-1100 

 



 237 

 
Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir 

ki, açıq torpaq məcralı kanallar örtülü 

borularla əvəz olunur və nasos stansiyala-

rını tətbiq etmədən suvarmanı yağışyağ-

dırma üsulu ilə aparmaq üçün ərazinin tə-

bii mailliyi hesabına onlarda təzyiq ya-

radılır. 

Belə sistem respublikada ilk dəfə 

Şəmkir suvarmanın mexanikləşdirmə təc-

rübə-tədqiqat stansiyasının ərazisində 36 

ha sahədə tikilmişdir və 1952-ci ildən is-

tismar olunur. 1960-cı ildə ikinci özütəz-

yiqli yağışyağdırma sistemi Şəmkir ra-

yonunun keçmiş “İnqilab” kolxozunda 66 

ha sahədə istismara təhvil verilmişdir. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin adi açıq 

kanallardan səth suvarma üsulu ilə müqa-

yisədə özütəzyiqli sistemlərdən yağışyağ-

dırma üsulu ilə suvarılması nəticəsində 

sistemin faydalı iş əmsalı 0,5-0,6-dan 

0,93-0,95 qədər, torpaqlardan istifadə əm-

salı 0,93-0,94-dən 0,96-0,98 qədər, suva-

rıcının əməyinin məhsuldarlığı isə 3-5 

dəfə artır. 

Yuxarıda qeyd olunan rayonlarda su-

varma üçün özütəzyiqli yarımstasionar su-

varma sistemlərindən özügəzən orta şır-

naqlı aparatla təchiz olunan və hidrantlar-

dan su götürməklə mövqelərlə işləyən 

yağışyağdırma qurğularını istifadə etmək 

olar (“Voljanka”, iki konsollu yağışyağ-

dırma maşınları və s.). Üzümçülükdə, 

bağçalarda uzunşırnaqlı yağışyağdırma 

aparatlarını istifadə etmək məqsədəuy-

ğundur. Bu aparatlar həm də çoxillik ot-

ların, qarğıdalının və ayrı-ayrı tərəvəz 

bitkilərinin suvarılmasında istifadə oluna 

bilərlər. 

Şəmkir təcrübə stansiyasının çoxillik 

tədqiqatları əsasında Gəncə-Qazax zona-

sının açıq şabalıdı torpaqları üçün kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin yağışyağdırma üsu-

lu ilə suvarılmasının aşağıda göstərilən 

səmərəli rejimləri təyin olunmuşdur. 

Yüksək xam pambıq məhsulu əldə et-

mək üçün (30 sen/ha və daha şox) torpa-

ğın 0,4 m-lik qatının suvarmadan əvvəlki 

nəmliyi qönçələmə dövründə tam tarla 

nəmlik tutumunun 60%-dən, gül açan 

dövrdə 65%-dən və  yetişən dövrdə 60 %-

dən aşağı olmamalıdır. 

Orta quraqlıq şəraitində bitkinin kökü 

yerləşdiyi qatda nəmliyin belə rejimi 

əkindən sonra (aprel ayının ikinci yarısı) 

300 m3/ha norma ilə bir qidalandırıcı 

suvarma, may ayında 350 m3/ha norması 

ilə bir vegetasiya suvarması, iyun ayında 

hər birisi 400 m3/ha norma ilə 2 suvarma, 

iyul ayında 500 m3/ha norması ilə 3 

suvarma və avqust ayında hər birisi 500 

m3/ha norma ilə 3 suvarma – ümumilikdə 

suvarma norması 4300 m3/ha ilə 10 

suvarma aparmaqla təmin olunur. 

Qarğıdalıdan 50-70 sen/ha məhsul əl-
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də etmək üçün torpağın bitki kökü yer-

ləşən qatın suvarmadan əvvəlki nəmliyi 

saçaqlarını tökən dövrə kimi tam tarla  

nəmlik tutumunun 75-80 %-dən aşağı 

olmamalıdır və sonrakı müddətdə 65-70 

% olmalıdır. Orta quraqlıq ili dövründə 

əkindən sonra (aprel ayının ikinci yarısı) 

350m3/ha norma ilə bir qidalandırıcı su-

varma, may ayında 450m3/ha norma ilə 

bir vegetasiya suvarması, iyun ayında hər 

biri 500m3/ha norma ilə 2 suvarma, iyul 

ayında hər biri 600 m3/ha norma ilə 3 su-

varma və avqust  ayının əvvəlində 600 

m3/ha norma ilə bir suvarma – ümumilik-

də 4200 m3/ha norma ilə 8 suvarma apar-

maq lazımdır. 

Pomidordan 300 sen/ha məhsul əldə 

etmək üçün torpağın bitki kökü yerləşən 

qatın suvarmadan əvvəlki nəmliyi bütün 

vegetasiya dövründə tam tarla nəmlik tu-

tumunun 70%-dən aşağı olmamalıdır. Bu-

nun üçün aprel ayında hər biri 250 m3/ha 

norma ilə – 2 suvarma; may ayında hər bi-

ri 250 m3/ha norma ilə – 2 suvarma; iyun-

da hər biri 450 m3/ha – 2 suvarma; iyulda 

hər biri 450 m3/ha – 4 suvarma; avqustda 

hər biri 400 m3/ha – 3 suvarma; sentyabr-

da hər biri 400 m3/ha – 2 suvarma, ümu-

milikdə (əkindən əvvəl və əkindən sonra-

kı suvarmalar daxil olmaqla) 5700 m3/ha 

suvarma norması ilə – 15 suvarma aparı-

lır. 

Üzümdən (Bayan-Şirəsi və Tavkveri  

növləri) 150-160 sen/ha məhsul əldə et-

mək üçün mövsümdə 7000 m3/ha norma 

ilə 10 suvarma aparmaq tövsiyə olunur, o 

cümlədən 1 suvarma fevral və martın əv-

vəlində (şirənin hərəkəti başlanana qədər), 

1 suvarma apreldə (gül açana qədər)  və 1 

suvarma mayda (gül açandan sonra), iyun, 

iyul, avqust aylarının hər birində 2 suvar-

ma (üzüm dənələrinin dolma və yetişmə 

dövrü) və 1 suvarma sentyabr ayında 

(məhsul yığılandan sonra). 

Göstərilən suvarma normaları aprel-

avqust vegetasiya dövründə təbii atmosfer 

yağıntılarının miqdarı 120-130 mm olan 

orta il şəraiti üçün hesablanıb. Yağıntıla-

rın miqdarı çox olduqda yağışyağdırma 

üsulu ilə suvarmanın rejiminə müvafiq 

korrektə olunmalıdır. 

Muğan-Salyan zonasında yağışyağdır-

ma ilə suvarılmaya çüzi mailli (0,001-

0,0001 və daha az), kəskin mikrorelyefi 

və güclü sukeçiriliciliyə malik meliorasi-

ya olunmuş torpaqlar ayrılır. Bu torpaq-

larda, ərazidə əsaslı hamarlanma aparıl-

madan, şırımlarla və zolaqlarla suvarma 

aparmaq praktiki olaraq mümkün deyil. 

Belə torpaqlarda pambıq və növbəli əkin 

bitkilərinin suvarılmasını ДДА-100 M 

aqreqatı ilə aparmaq məqsədəuyğundur. 

Muğan Meliorasiya-Təcrübə Stansiya-

sının (MMTS) və Saatlı rayonunun keç-

miş Lenin adına sovxozunun pambıq və 

yonca sahələrindən əldə edilən faktiki 



 239 

məlumatlardan görünür ki, ДДА-100 aq-

reqatı yüksək məhsuldarlığa malikdir və 

işə dayanıqlıdır, onun istismar etibarlılığı 

0,94 təşkil edir, 660 m3/ha norma ilə 

suvarmada bir saat ərzində məhsuldarlığı 

– 0,30 hektardır. 

1964-1965-ci illərdə MMTS-nin ərazi-

sində pambığı 93,85 ha sahədə ДДА-100 

M tipli yağışyağdırma aqreqatı ilə, 66,12 

ha sahədə isə şırımlarla suvararkən bütün 

faktiki xərclər nəzərə alınmışdır və 1 

sentner pambığın maya dəyəri hesablan-

mışdır  (cədvəl  3.16).  
 Cədvəl  3.16 

ДДА-100 M aqreqatı ilə yağışyağdırma və 
şırımlarla suvarmada  pambığın maya dəyəri və 

faktiki xərclər 
 

İşlərin növü 

Faktiki xərclər, man. 

Y
ağ

ış
ya

ğ-
dı

rm
a 

üs
ul

u 
ilə

 su
va

rm
a 

(9
3,

85
 h

a)
 

Şı
rı

m
la

rl
a 

su
va

rm
ad

a 
(6

6,
12

 h
a)

 

Əkinə hazırlıq 1445,9 968,4 
Əkinlərə qulluq 5154,6 4568,8 
Suvarmalar 2172,1 2677,7 
Çiyidli pambığın 
yığımı 13041,6 8598,7 

Toxumların, güb-
rələrin və zəhərli 
ximikatların qiy-
məti 

3993,3 2980,2 

Yanacaq-yağla-
ma material-
larının qiyməti 

1393,4 686,4 

Cari təmir 1002,0 616,0 
Amortizasiyaya 
ayrılmış məbləğ 11951,0 6649,5 

Digər xərclər 99,5 59,9 
Ümumi təsərrüfat 
xərcləri 7521,7 6002,7 

1 hektara cəkilən 
xərclər 517,3 508,7 

Faktiki məhsul-
darlıq, sen/ha 27,92 26,21 

1 sentner xam 
pambığın maya 
dəyəri 

18,54 19,46 

 
Yağışyağdırma üsulunu tətbiq etməklə 

1 ha sahədə pambığın becərilməsinə sərf 

olunan ümumi xərclər 517,3 man, 1 sent-

ner xam pambığın maya dəyəri isə 18,54 

man təşkil edir; şırımlarla suvarmada mü-

vafiq olaraq 508,7 və 19,46 man. Olmuş-

dur. Yağışyağdırma ilə pambığın maya 

dəyərinin 5% aşağı düşməsi məhsuldarlı-

ğın 1,7 sen/ha artması ilə izah olunur.  

ДДА-100 M aqreqatının üstünlüyü 

onun mineral gübrələri vermək üçün  hid-

roqidalandırıcısının olmasıdır.  

Muğan-Salyan zonasında ДДА-100 M 

aqreqatını tətbiq etmək üçün suvarılan 

sahələrin hər hektarına 593 man kapital  

xərcləri tələb olunur. Bu adi səth suvarma 

ilə müqayisədə 64 man coxdur. Lakin, bu 

əlavə xərclər pambıq məhsulunun 1,5-2,0 

sen/ha qədər artması hesabına birinci il 

müddətində ödənilir.  

Muğan Meliorasiya-Təcrübə Stansiya-

sının çoxillik təcrübəsi əsasında müəyyən 

olunmuşdur ki, Muğan-Salyan zonasının 

meliorasiya olunmuş, duzsuzlaşmış, qrunt 

suları yer səthinə yaxın (2,5-3,0 m) yer-

ləşdiyi torpaqlarda xam pambığın yüksək 

məhsulunu əldə etmək üçün (30-35 

sen/ha), torpağın 0,6 m-lik qatında nəmlik 

qönçələmə dövründə hər yağışyağdırma-

dan əvvəl tam tarla nəmlik tutumunun 
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60%-dən, gül açan və yetişən dövrlərdə 

isə 70 %-dən aşağı olmamalıdır. Orta qu-

raqlıq ilində əkindən əvvəl (martın sonu) 

1100-1200 m3/ha norma ilə bir nəmlən-

dirici suvarma iyunun ikinci yarısında 600 

m3/ha norma ilə bir vegetasiya suvarması, 

iyulda 2 suvarma  700 m3/ha, avqustda 1-

2 suvarma 650 m3/ha norma ilə aparmaq 

tövsiyə olunur.  

Yüngül və orta gilcəli torpaqlarda 

pambıq vegetasiya dövründə 5 dəfə (1-4-0 

sxemi üzrə), ağır gilcəli və gilli torpaqlar-

da 4 dəfə (1-3-0 sxemi üzrə: bir suvarma  

qönçələmə dövründə, 3-4 dəfə isə gül 

açan və yetişən dövrdə) suvarılır.  

Nisbətən nəmli ildə nəmləndirici suva-

rmanın norması 800-900 m3/ha qədər 

azalır, vegetasiya suvarmaları isə yüngül 

və orta gilcəli torpaqlarda 1-3-0 sxemi 

üzrə, ağır gilcəli və gilli torpaqlarda 1-2-0 

sxemi üzrə aparılır. Qrunt sularının səviy-

yəsi dərin yerləşdiyi sahələrdə nəmləndi-

rici suvarmanın normasını 1800-2000 

m3/ha qədər artırmaq, vegetasiya döv-

ründə 3600 m3/ha norma ilə yüngül gilcəli 

torpaqlarda 6 suvarma, orta və ağır gilcəli 

torpaqlarda 5 suvarma aparmaq məqsə-

dəuyğundur. 

Muğan-Salyan zonasında yağışyağdır-

ma suvarılmasına yalnız şorlaşmamış və 

zəif şorlaşmış sahələr ayrılmalıdır. Orta 

və şiddətli şorlaşmış torpaqlarda yağış-

yağdırma suvarmasının tətbiqindən əvvəl 

yaxşı fəaliyyət göstərən drenaj fonunda 

torpaqların 1,5-2,0 m-lik qatından zərərli 

duzlar yuyulmalıdır.  

Aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələ-

rini, istismar təcrübələrini və iqlim dəyiş-

mələrini nəzərə alaraq, kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin suvarma rejimlərində müvafiq 

dəqiqləşdirilmələr və düzəlişlərin aparıl-

ması labüddur. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma 

rejimləri əsasən ərazinin torpaq-iqlim şə-

raitindən, suvarma texnikası və texnologi-

yasından, tətbiq olunan aqrotexniki fon-

dan, suvarma suyunun keyfiyyətindən 

asılı olub, suvarma rejimi becərilən bitki-

lərin nəinki bioloji xüsusiyyətlərinə, hətta 

suvarılan sahənin torpaq-iqlim şəraitinə 

də təsir edir. Odur ki, qeyd edilən amilləri 

nəzərə alaraq, “AzHvəM” EİB-də aparıl-

mış çoxillik təcrübə materialları əsasında 

respublika üzrə kənd təsərrüfatı bitkiləri-

nin suvarma rejimi təyin edilmişdir. Təyin 

olunmuş suvarma rejimi 75 %-li təminat 

ilinə əsasən respublikanın bölgələri üzrə 

ayrı-ayrı bitkilər üçün aşağıdakılardan 

ibarətdir (cədvəl  3.17). 
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Cədvəl 3.17 
Respublikanın suvarılan torpaq sahələrində su tələbatının çatışmazlıq təminatı 75 % olan illərdə 

rayonlar və bitkilər üzrə korrektə edilmiş suvarma rejimləri  
 

Rayonlar 
Kənd 

təsərrüfatı 
bitkisi 

Suvarmanın 
növü 

Suvarmanın 
sayı 

Suvarmanın 
müddəti 

Arat, nəmləndi-
rici və vegetasiya 
(netto) suvarma 
norması, m3/ha 

1 2 3 4 5 6 
Qrunt sularının yatım dərinliyi 3 m-dən çox olduqda 

1. Naxçıvan MR 

1.Babək 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

25.IX-20.XI 
03.IV-31.V 

1000 
2500 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
16.V-21.VII 

800 
4500 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
16.V-4.VII 

800 
3700 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
6 

10.IV-30.IV 
13.V-28.VII 

1000 
5700 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 20.VI-18.IX 3900 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-20.IX 8300 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
7 

1.IV-20.IV 
10.V-24.VII 

800 
6700 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.X-10.III 
22.IV-9.VIII 

1000 
4800 

2.Ordubad 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

26.IX-20.XI 
10.IV-15.V 

1000 
1900 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
20.V-15.VII 

800 
3450 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
25.V-10.VII 

800 
2850 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-24.IX 

1000 
4350 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 1.VII-17.IX 3000 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 10.IV-20.IX 6350 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

1.IV-20.IV 
15.V-24.VIII 

800 
5100 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
1.V-10.VIII 

1000 
3700 

2.Gəncə-Qazax bölgəsi 

1.Ağstafa 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
11.V-27.VI 

1000 
1850 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.V-31.VII 

800 
3300 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
05.V-20.VII 

800 
2700 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-15.IX 

1000 
4100 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 5.VII-15.IX 2800 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-20.IX 6050 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-24.VIII 

800 
4800 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
20.V-20.VIII 

1000 
3500 

2.Qazax 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
10.V-25.VI 

1000 
1650 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
10.V-31.VII 

800 
3000 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
15.V-25.VII 

800 
2500 
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cədvəl 3.17-nin ardı 
1 2 3 4 5 6 

2.Qazax 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-15.IX 

1000 
3800 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 5.VII-15.IX 2600 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 10.IV-20.IX 5500 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-20.VIII 

800 
4450 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
20.V-20.VIII 

1000 
3200 

3.Tovuz 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.İX-20.XI 
10.V-25.VI 

1000 
1900 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
10.V-31.VII 

800 
3400 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
15.V-25.VII 

800 
2800 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
25.V-20.IX 

1000 
4300 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 5.VII-15.IX 3000 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 10.IV-20.IX 6200 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-24.VIII 

800 
5000 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
20.V-20.VIII 

1000 
3600 

4.Göygöl 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
10.V-25.VI 

1000 
1500 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
10.V-31.VII 

800 
2750 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.IV-30.IV 
15.V-25.VII 

800 
2300 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-15.IX 

1000 
3500 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 5.VII-15.IX 2400 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 10.IV-20.IX 5050 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
20.V-20.VIII 

1000 
2950 

5.Goranboy 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

15.II-5.IV 
5.VI-20.VIII 

1200 
3800 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
10.V-25.VI 

1000 
2000 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
10.V-31.VII 

800 
3550 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
15.V-25.VII 

800 
3000 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
25.V-20.IX 

1000 
4500 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 5.VII-15.IX 3100 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 10.IV-20.IX 6600 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-24.VIII 

800 
5300 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
20.V-20.VIII 

1000 
3850 

6.Şəmkir 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
10.V-25.VI 

1000 
1950 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
10.V-31.IV 

800 
3500 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
15.V-25.VII 

800 
2950 
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6.Şəmkir 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
25.V-20.IX 

1000 
4450 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 5.VII-15.IX 3050 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 10.IV-20.IX 6450 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-24.VIII 

800 
5200 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
20.V-20.VIII 

1000 
3750 

7.Samux 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
10.V-25.VI 

1000 
2000 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
10.V-31.VII 

800 
3550 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
25.V-20.IX 

1000 
4500 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 5.VII-15.IX 3100 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 10.IV-20.IX 6550 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-25.VIII 

800 
5300 

3. Muğan-Salyan bölgəsi 

1.Cəlilabad 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
30.IV-5.VI 

1000 
2100 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
5.VI-20.VIII 

800 
3700 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
8.VI-4.VII 

800 
3200 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
10.VI-15.IX 

1000 
4700 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 3.VII-15.IX 5400 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 30.III-20.IX 8600 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
31.V-21.VIII 

700 
5100 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
20.V-20.VIII 

1000 
3800 

2.Hacıqabul 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
15.VI-26.VIII 

1500 
4300 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
18.IV-28.V 

1000 
2200 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-20.IX 5600 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-28.IX 8900 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
 15.V-19.VIII 

700 
5300 

3.Neftçala 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
11.VI-27.VIII 

1200 
4250 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
16.IV-30.V 

1000 
2150 

   Qarğıdalı 
(silos) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
20.V-7.VII 

800 
3250 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
24.V-17.IX 

1000 
4800 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-29.IX 5500 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-28.IX 8700 

4.Salyan 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
11.VI-27.VIII 

1200 
4350 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
16.IV-30.V 

1000 
2200 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
20.V-27.VII 

800 
3900 
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4.Salyan 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
24.V-17.IX 

1000 
4900 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-29.IX 5600 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-28.IX 8900 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
17.V-19.VIII 

700 
5300 

5.Sabirabad 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
15.VI-26.VIII 

1500 
4300 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-6.VI 

1000 
2150 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-15.IX 5500 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-28.IX 8850 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
15.V-20.VIII 

700 
5200 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
8.V-15.VIII 

1000 
3950 

6.Saatlı 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
15.VI-26.VIII 

1500 
4200 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-6.VI 

1000 
2100 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-15.IX 5400 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-28.IX 8650 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
15.V-20.VIII 

700 
5100 

7.Biləsuvar 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
1.VI-20.VIII 

1200 
4500 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-30.V 

1000 
2300 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
31.V-10.VII 

800 
3400 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-15.IX 

1000 
5100 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-25.IX 5800 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-25.IX 9300 

Tərəvəz (tomat) Arat 
Vegetasiya 

1 
6 

10.IV-30.IV 
20.V-20.VIII 

700 
5500 

Üzüm Arat 
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
21.V-17.VIII 

1000 
4100 

4.Mil-Qarabağ bölgəsi 

1.Bərdə 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
16.VI-20.VII 

1500 
4450 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
24.IV-7.VI 

1000 
2250 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-28.VII 

800 
4000 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
1.VI-10.VII 

800 
3500 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
6.VI-19.IX 

1000 
5050 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-26.IX 5700 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-20.IX 9200 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-18.VIII 

700 
5400 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
21.V-19.VIII 

1000 
4100 

2.Tərtər Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
16.VI-20.VIII 

1500 
4300 
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2.Tərtər 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.IX 
24.IV-7.VI 

1000 
2200 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-28.VII 

800 
3850 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
1.VI-10.VII 

800 
3250 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
6.VI-19.IX 

1000 
4800 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-26.IX 5500 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-20.IX 8800 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.V-18.VIII 

700 
5200 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
21.V-19.VIII 

1000 
3900 

3.Beyləqan 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
16.VI-20.VIII 

1500 
4400 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
19.IV-6.IV 

1000 
2200 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
24.V-29.VIII 

800 
3900 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
25.V-10.VII 

800 
3300 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
4.VI-27.IX 

1000 
4950 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-25.IX 5600 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-24.IX 9000 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
25.V-19.VIII 

700 
5300 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
8.VI-20.VIII 

1000 
4000 

4.Ağdam 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
22.VI-26.VIII 

1200 
4050 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
4.IV-10.VI 

1000 
1600 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
4.V-26.VII 

800 
2850 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.IV-30.IV 
1.VI-10.VII 

800 
2400 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
6.VI-20.IX 

1000 
3600 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 2.VII-24.IX 4900 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.IV-19.IX 7750 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
20.V-18.VIII 

700 
4200 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
25.V-24.VIII 

1000 
3050 

5.İmişli 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
5.VI-27.VIII 

1500 
4300 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
22.IV-8.VI 

1000 
2200 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 30.VI-26.IX 5500 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-25.IX 8850 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
16.V-20.VIII 

700 
5200 

6.Yevlax Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

1.XII-20.III 
1.VI-28.VIII 

1500 
5100 
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6.Yevlax 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
23.IV-8.VI 

1000 
2600 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 6 25.VI-20.IX 6550 
Ikiillik yonca Vegetasiya 9 1.IV-24.IX 10500 

7.Ağcabədi 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
5.VI-27.VIII 

1500 
4450 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
22.IV-8.VI 

1000 
2250 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
24.V-25.VII 

800 
4000 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
24.V-4.VII 

800 
3350 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
17.V-.11.IX 

1000 
5000 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 30.VI-26.IX 5700 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-25.IX 9100 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
16.V-20.VIII 

700 
5350 

8. Füzuli 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
12.V-18.VIII 

1000 
4100 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
21.VI-27.VIII 

1200 
4450 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
5.V-4.VI 

1000 
1750 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
5.VI-25.VII 

800 
3100 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.IV-30.IV 
5.VI-5.VII 

800 
1750 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-7.IX 

1000 
3950 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 1.VII-22.IX 2700 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.IV-23.IX 5700 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
25.V-29.VIII 

700 
4600 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
8.VI-20.VIII 

1000 
3300 

5.Şirvan bölgəsi 

1.Ağdaş 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

1.XII-20.III 
1.VI-28.VIII 

1200 
4800 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
23.IV-8.VI 

1000 
2400 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 25.VI-20.IX 5500 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-24.IX 9900 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
6 

10.IV-30.IV 
16.V-24.VIII 

700 
5800 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
20.V-20.VIII 

1000 
2600 

2.Ağsu 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
15.VI-26.VIII 

1200 
4400 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
1 

25.IX-20.XI 
25.IV-8.VI 

1000 
2200 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-27.IX 5650 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-15.IX 9050 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.X-10.III 
18.V-15.VIII 

900 
2550 

3.Qəbələ Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 1 10.V-5.VI 1250 
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3.Qəbələ 

Birillik yonca Vegetasiya 3 5.VII-26.VIII 2300 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 1.IV-23.VIII 4200 
Tərəvəz (tomat) Vegetasiya 4 16.V-20.VIII 3400 

Üzüm Vegetasiya 2 15.VII-
20.VIII 

2100 

Tütün Vegetasiya 4 25.VI-31.VIII 4050 

4.Kürdəmir 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

1.XII-20.III 
1.VI-28.VIII 

1500 
4850 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
23.IV-8.VI 

1000 
2450 

Qarğıdalı (silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
24.V-8.VII 

800 
3700 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
18.V-1.IX 

1000 
5500 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 25.VI-20.IX 6250 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-24.IX 9950 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
6 

10.IV-30.IV 
16.V-24.VIII 

700 
5900 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
20.V-20.VIII 

1000 
4450 

5.Göyçay 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-1.IV 
20.VI-25.VIII 

1500 
4100 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-9.VI 

1000 
2050 

Qarğıdalı(silos) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
20.V-8.VII 

800 
3100 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
16.V-17.IX 

1000 
4600 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 28.VI-18.IX 5250 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.IV-20.IX 8400 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
25.V-20.VIII 

1000 
3750 

6.Zərdab 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
10.VI-25.VIII 

1500 
4700 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
25.IV-10.VI 

1000 
2400 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-27.IX 6050 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-26.IX 9700 

7.Ucar 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

1.XII-20.III 
13.VI-25.VIII 

1500 
5000 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-8.VI 

1000 
2500 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-28.IX 6400 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 1.IV-23.IX 10150 

8.Şamaxı 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 20.V-5.VI 1600 

Birillik yonca Vegetasiya 3 1.VI-10.VIII 2900 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 15.V-5.VIII 5300 
Üzüm Vegetasiya 2 25.V-20.VI 2200 

9.İsmayıllı 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 10.V-5.VI 1500 

Birillik yonca Vegetasiya 3 1.VI-25.VIII 2700 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 1.IV-30.VIII 4700 
Tərəvəz (tomat) Vegetasiya 4 1.VI-15.VIII 3900 
Üzüm Vegetasiya 2 24.VI-10.VIII 2000 
Tütün Vegetasiya 4 20.VI-31.VIII 4600 
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6. Quba-Xaçmaz bölgəsi 

1.Xaçmaz 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-10.VI 

1000 
1550 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
21.V-31.VII 

800 
2800 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
25.V-31.VIII 

1000 
3850 

Birillik yonca Vegetasiya 3 5.V-15.IX 2800 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 1.V-10.IX 5000 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
10.V-10.VIII 

300 
4550 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.VIII 
16.V-10.VIII 

1000 
3300 

2.Qusar 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 1.V-10.VI 1300 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Vegetasiya 3 20.V-10.VII 2400 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Vegetasiya 4 20.V-10.IXZ 3300 

Birillik yonca Vegetasiya 2 10.VI-20.VIII 2150 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 15.V-31.VIII 4300 
Alma bağı Vegetasiya 3 5.VI-31.VII 3200 

3.Quba 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 15.V-10.VI 1300 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Vegetasiya 3 20.V-15.VII 2400 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Vegetasiya 4 20.V-31.VIII 3300 

Birillik yonca Vegetasiya 3 10.VI-25.VIII 2150 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 15.V-31.VIII 4300 
Alma bağı Vegetasiya 3 10.VI-25.VIII 3200 

4.Siyəzən 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.IV-30.IV 
25.V-31.VI 

1000 
1600 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
15.V-10.VII 

800 
3000 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-5.IX 

1000 
4100 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 1.VII-15.IX 2700 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.V-10.IX 5350 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
5.V-5.VIII 

800 
3450 

5.Dəvəçi 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.IV-30.IV 
25.V-31.VI 

1000 
1600 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
15.V-10.VII 

800 
2900 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-7.IX 

1000 
4000 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 1.VI-5.IX 2600 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.V-10.IX 5150 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
5.V-5.VIII 

800 
4600 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
20.II-31.VII 

1000 
3300 

6.Xızı 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 1.V-10.VI 1450 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Vegetasiya 3 20.V-10.VII 2600 
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6.Xızı 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Vegetasiya 4 20.V-10.IX 3600 

Birillik yonca Vegetasiya 3 10.VI-20.VIII 2400 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 15.V-31.VIII 4700 

7. Şəki-Zaqatala bölgəsi 

1.Balakən 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 10.V-5.VI 1500 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Vegetasiya 3 27.V-10.VIII 2800 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Vegetasiya 4 1.VI-25.VIII 3800 

Birillik yonca Vegetasiya 3 1.VII-25.VIII 2600 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.IV-23.VIII 5050 
Tütün Vegetasiya 4 20.VI-31.VIII 3900 
Alma bağı Vegetasiya 3 5.VI-10.VIII 3450 

2.Zaqatala 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 10.V-5.VI 1500 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Vegetasiya 3 25.V-5.VIII 2800 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Vegetasiya 4 1.VI-25.VIII 3800 

Birillik yonca Vegetasiya 3 1.VII-25.VIII 2750 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 1.IV-23.VIII 5000 
Tütün Vegetasiya 4 20.VI-10.IX 3900 
Alma bağı Vegetasiya 3 5.VI-10.VIII 3450 

3.Qax 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 1.V-5.VI 1450 

Birillik yonca Vegetasiya 3 1.VI-25.VIII 2400 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.IV-27.VIII 4850 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
1.VI-15.VIII 

300 
4050 

4.Şəki 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 10.V-5.VI 1400 

Qarğıdalı (dən 
üçün) 

Arat  
Vegetasiya 

1 10.IV-30.VI 
27.V-15.VIII 

800 
2600 

Çuğundur (yem 
üçün) 

Vegetasiya 4 3.VI-31.VIII 3300 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 1.VI-25.VIII 2300 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.IV-23.VIII 4700 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
21.V-15.VIII 

300 
3900 

Üzüm Vegetasiya 2 10.VII-
20.VIII 

2300 

Tütün Vegetasiya 5 25.VI-31.VIII 4550 
Alma bağı Vegetasiya 4 5.VI-7.VIII 3450 

5.Oğuz 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 10.V-5.VI 1350 

Birillik yonca Vegetasiya 3 5.VII-24.VIII 2200 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.IV-23.VIII 4500 
Tərəvəz (tomat) Vegetasiya 4 22.VI-16.VIII 3700 
Tütün Vegetasiya 5 25.VI-31.VIII 4350 

8. Abşeron bölgəsi 

1. Abşeron 

Birillik yonca Vegetasiya 6 15.IV-25.IX 6900 
Ikiillik yonca Vegetasiya 8 25.IV-20.IX 8300 

Tərəvəz (tomat) Arat 
Vegetasiya 

1 
5 

10.IV-30.IV 
20.VI-25.VIII 

300 
5350 
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1. Abşeron Üzüm Arat 
Vegetasiya 

1 
4 

10.X-10.III 
26.V-16.VIII 

900 
3850 

9.Lənkəran bölgəsi 

1.Lənkəran 

Qarğıdalı (silos) Vegetasiya 3 6.IV-30.VII 2700 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 1.V-25.VIII 3800 

Tərəvəz (tomat) Arat 
Vegetasiya 

1 
5 

1.IV-20.IV 
15.V-20.VII 

300 
2700 

Üzüm Vegetasiya 3 15.VI-15.VIII 2300 
Çay Vegetasiya 5 1.VI-25.VIII 3000 

2.Masallı 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 15.IV-25.VI 2100 

Qarğıdalı (silos) Vegetasiya 5 1.IV-30.VII 3050 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.V-25.VIII 4300 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

5 1.IV-20.IV 
15.V-20.VII 

300 
3050 

Çay Vegetasiya 5 25.V-31.VIII 3350 

3.Astara 

Qarğıdalı (silos) Vegetasiya 5 5.IV-25.VII 2950 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.V-25.VIII 4100 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

5 1.IV-20.IV 
15.V-20.VII 

300 
2900 

Çay Vegetasiya 5 5.VI-25.VIII 3250 
Qrunt sularının dərinliyi 3m-dən az olduqda 

1. Şirvan bölgəsi 

1.Ağsu 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

1.XII-20.III 
3.VI-27.VIII 

1200 
3200 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
19.IV-8.VI 

1000 
1800 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 26.VI-28.IX 4650 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.IV-20.IX 7650 

2.Kürdəmir 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
3.VI-27.VIII 

1500 
3650 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
19.IV-8.VI 

1000 
2150 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 26.VI-28.IX 5250 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.IV-20.IX 7550 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
5.V-13.VIII 

900 
2600 

3.Zərdab 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
5.VI-26.VIII 

1500 
3800 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-10.V 

1000 
2000 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 1.VII-25.IX 5450 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.IV-24.IX 7600 

4.Göyçay 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

1.XII-20.III 
5.VI_26.VIII 

1500 
3100 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
24.IV-10.VI 

1000 
1550 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 1.VII-10.IX 4250 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-15.IX 6400 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.X-10.III 
15.V-15.VIII 

900 
2150 

5.Ağdaş 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
5.VI-26.VIII 

1200 
3600 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
25.IV-10.VI 

1000 
1900 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 1.VIII-12.IX 4500 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.IV-14.IX 7900 
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6.Ucar 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
3.VI-28.VIII 

1500 
4000 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-10.VI 

1000 
1900 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 25.VI-25.IX 5200 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.IV-20.IX 7850 

2.Muğan-Salyan bölgəsi 

1.Biləsuvar 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
1.VI-27.VIII 

1200 
3500 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
23.IV-30.V 

1000 
2000 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 27.VI-23.IX 4900 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-20.IX 7350 

2.Sabirabad 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
14.VI-28.VIII 

1500 
3400 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
22.IV-31.V 

1000 
2050 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 29.VI-28.IX 4900 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-20.IX 6950 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
15.V-16.VIII 

700 
4200 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.X-10.III 
15.V-20.VIII 

1000 
2450 

3.Hacıqabul 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
10.VI-26.VIII 

1500 
3450 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
22.IV-31.V 

1000 
2100 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 29.VII-28.XI 4800 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-20.IX 7000 

4.Neftçala 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
15.VI-27.VIII 

1200 
3550 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
22.IV-31.V 

1000 
2050 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 1.VIII-28.IX 4700 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-28.IX 6800 

5.Salyan 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
15.VI-28.VIII 

1200 
3550 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
22.IV-31.V 

1000 
2050 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 1.VII-28.IX 4700 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-28.IX 6800 

6.Saatlı 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.II-5.IV 
14.VI-28.VIII 

1500 
3350 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
22.IV-31.V 

1000 
2000 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 29.VI-28.IX 4800 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-20.IX 6750 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
16.V-15.VIII 

700 
4100 

3.Mil-Qarabağ bölgəsi 

1.Ağcabədi 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

1.XII-20.III 
14.VI-29.VIII 

1500 
3250 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
21.IV-7.VI 

1000 
1950 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 26.VI-21.IX 4850 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-27.IX 7200 
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1.Ağcabədi 
Tərəvəz (tomat) Arat  

Vegetasiya 
1 
4 

10.IV-30.IV 
20.V-18.VIII 

700 
4350 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
8.V-15.VIII 

900 
2600 

2.Ağdam 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

1.XII-20.III 
20.VI-26.VIII 

1200 
2750 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.V-10.VI 

1000 
1300 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 2 1.VII-24.IX 1500 
Ikiillik yonca Vegetasiya 3 1.IV-22.IX 3250 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.IV-30.IV 
16.V-15.VIII 

700 
3200 

3.Bərdə 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
20.VI-26.VIII 

1500 
3550 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-5.VI 

1000 
1750 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 28.VI-20.IX 4800 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-18.IX 7100 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
16.V-8.VIII 

700 
4300 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

10.X-10.III 
10.V-15.VIII 

900 
2600 

4.Beyləqan 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
7.VI-25.VIII 

1500 
3400 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
17.IV-5.VI 

1000 
1700 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 1.VII-24.IX 4900 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 3.V-20.IX 7050 

5.İmişli 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

1.XII-20.III 
14.VI-29.VIII 

1500 
3100 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
24.IV-7.VI 

1000 
1900 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 1.VII-24.IX 4650 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-20.IX 6950 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
16.V-20.VIII 

700 
4200 

6.Füzuli 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

1.XII-20.III 
7.VI-25.VIII 

1200 
3250 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
25.IV-31.V 

1000 
1450 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 2 1.VII-18.IX 2300 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 1.IV-5.IX 4800 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.X-10.III 
1.VI-18.VIII 

900 
1800 

7.Tərtər 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
20.VI-26.VIII 

1500 
3400 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
22.V-6.VI 

1000 
1700 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 4 1.VII-24.IX 4600 
Ikiillik yonca Vegetasiya 6 1.IV-18.IX 6700 

Tərəvəz (tomat) Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

10.IV-30.IV 
16.V-18.VIII 

700 
4100 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.X-10.III 
11.V-15.VIII 

1000 
2400 

8.Yevlax Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
4 

1.XII-20.III 
5.VI-25.VIII 

1500 
4100 
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8.Yevlax 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-10.VI 

1000 
1900 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 5 25.VI-25.IX 5350 
Ikiillik yonca Vegetasiya 7 1.IV-20.IX 8200 

4.Lənkəran bölgəsi 

1.Lənkəran 

   Qarğıdalı 
(silos) 

Vegetasiya 3 10.IV-30.VIII 2250 

Ikiillik yonca Vegetasiya 4 5.V-25.VIII 2600 

Tərəvəz (tomat) Arat 
Vegetasiya 

1 
4 

1.IV-20.IV 
10.V-18.VII 

300 
2100 

Üzüm Vegetasiya 2 15.VI-17.VIII 2100 

2.Masallı 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Vegetasiya 2 20.V-28.VI 1900 

Qarğıdalı (silos) Vegetasiya 4 5.IV-25.VII 2550 
Ikiillik yonca Vegetasiya 5 5.V-28.VIII 3100 

Tərəvəz (tomat) Arat 
Vegetasiya 

1 
4 

1.IV-20.IV 
15.V-25.VII 

300 
2450 

3.Astara 

Qarğıdalı (silos) Vegetasiya 4 5.IV-25.VII 2400 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 10.V-28.VIII 2900 

Tərəvəz (tomat) Arat 
Vegetasiya 

1 
4 

1.IV-20IV 
10.V-18.VII 

300 
2300 

5.Quba-Xaçmaz bölgəsi 

1.Dəvəçi 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.X 
20.IV-6.VI 

1000 
1400 

Birillik yonca Vegetasiya 2 10.V-12.IX 2200 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 5.V-5.IX 3900 

2.Xaçmaz 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.X 
20.IV-6.VI 

1000 
1400 

Birillik yonca Vegetasiya 2 10.V-12.IX 2300 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 6.V-15.IX 3700 

Üzüm Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

10.X-10.III 
 

900 
1700 

6.Gəncə-Qazax bölgəsi 

1.Goranboy 

Pambıq Arat  
Vegetasiya 

1 
3 

1.XII-20.III 
10.VI-28.VIII 

1200 
2800 

Payızlıq dənli 
bitkilər 

Arat  
Vegetasiya 

1 
2 

25.IX-20.XI 
20.IV-6.VI 

1000 
1600 

Örtükaltı yonca Vegetasiya 3 1.VII-25.IX 2500 
Ikiillik yonca Vegetasiya 4 1.IV-20.IX 5050 

 
Gəncə-Qazax bölgəsi üzrə: pambığa 

20 iyun-26-30 avqust müddətində 4 su 

verməklə, ümumi suvarma norması 3890-

4520 m3/ha; örtüklü payızlıq buğdaya 20 

aprel-29 may müddətində 2 su verməklə, 

ümumi suvarma norması 1300-1780 

m3/ha; örtüklü yoncaya 4 iyul-19-20 sent-

yabr müddətində 4 su verməklə, ümumi 

suvarma norması 3400-3920 m3/ha; ikiil-

lik yoncaya 6-10 may-18-20 sentyabr 

müddətində 5-6 su verməklə, ümumi su-

varma norması 5400-6390 m3/ha, üzüm-

lüyə 17-31 may 5-15 avqust müddətində 4 

su verməklə, ümumi suvarma norması 

3500-4200 m3/ha olmalıdır. 

Muğan-Salyan bölgəsi üzrə: pambığa 

9-15 iyun-27 avqust müddətində 5 su ver-

məklə, ümumi suvarma norması 5000-
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5200 m3/ha; örtüklü payızlıq buğdaya 20-

30 aprel-5-6 iyun müddətində 2 su 

verməklə, ümumi suvarma norması 2000-

2220 m3/ha; örtüklü yoncaya 3 iyun-15 

sentyabr müddətində 5 su verməklə, ümu-

mi suvarma norması 5000-5950 m3/ha; 

ikillik yoncaya 28 aprel-20-26 sentyabr 

müddətində 8 su verməklə, ümumi suvar-

ma norması 9330-9440 m3/ha; üzümlüyə 

11-27 may-17-18 avqust müddətində 4-5 

su verməklə, ümumi suvarma norması 

4000-4600 m3/ha olmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsi üzrə: pambığa 

10-22 iyun-23 avqust müddətində 5-6 su 

verməklə, ümumi suvarma norması 5620-

6110 m3/ha; örtüklü payızlıq buğdaya 20-

23 may-4-10 iyun müddətində 2-4 su ver-

məklə, ümumi suvarma norması 1920-

3860 m3/ha; örtüklü yoncaya 1-2 iyul-19-

28 sentyabr müddətində 5-7 su verməklə, 

ümumi suvarma norması 5620-7310 

m3/ha; ikiillik yoncaya 29 aprel-25 may - 

16-23 sentyabr müddətində 7-10 su ver-

məklə, ümumi suvarma norması 8810-

12230 m3/ha; üzümlüyə 12 may-14 iyun-

16-18 avqust müddətində 4-6 su vermək-

lə, ümumi suvarma norması 3800-5700 

m3/ha olmalıdır. 

Şirvan bölgəsi üzrə pambığa 10-20 

iyun - 25-26 avqust müddətində 5-6 su 

verməklə, ümumi suvarma norması 4960-

6130 m3/ha; örtüklü payızlıq buğdaya 20-

25 aprel-8-10 iyun müddətində 3 su 

verməklə, ümumi suvarma norması 2730-

3860 m3/ha; örtüklü yoncaya 1 iyul-26-28 

sentyabr müddətində 6-7 su verməklə, 

ümumi suvarma norması 6110-7380 

m3/ha; ikiillik yoncaya 23 aprel-1 may 

müddərtində 10 su verməklə, ümumi 

suvarma norması 9450-122300 m3/ha; 

üzümlüyə 18-23 may-17-18 avqust müd-

dətində 4-5 su verməklə, ümumi suvarma 

norması 4300-5500 m3/ha olmalıdır. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində üzümlüyə 

ümumi suvarma norması 2100 m3/ha ol-

maqla, 2 su verilməlidir, suvarmalar 12 

iyul-14 avqust müddətində aparılmalıdır. 

Uyğun olaraq Abşeron bölgəsində ümumi 

suvarma norması 3700 m3/ha olmaqla,  

üzümlüyə 4 vegetasiya suyu verilməlidir, 

suvarmalar 27 may-26 avqust müddətində 

aparılmalıdır.  

Quba-Xaçmaz və Lənkəran bölgələ-

rində üzümlüyə uyğun olaraq suvarma 

norması 3000, 2300 m3/ha olmaqla 3 ve-

getasiya suyu verilməlidir. Vegetasiya 

suvarmaları Quba-Xaçmaz bölgəsində 16 

may-10 avqust, Lənkəran bölgəsində isə 

15 iyun-14 avqust müddətində aparılma-

lıdır. 

Hidrotexniki qurğular. Meliorasiya 

və su təsərrüfatı sahəsində Respublikada 

və digər xarici ölkələrdə tikilmiş bir çox 

hidrotexniki qurğuların layihə parametrlə-

rinin təyinində istifadə edilmiş, yeni ya-

radılmış konstruksiyaların əsasını təşkil 
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edən nəzəri, respublika ərazisini tam əhatə 

edən natur və geniş eksperimental  tədqi-

qat işləri əsasən aşağıdakı istiqamətlər üz-

rə yerinə yetirilmişdir: 

– su anbarlarının iş rejimlərinin opti-

mallaşdırılması və onların məsul hidrotex-

niki qurğularının (sukeçirən, suburaxan, 

sutullayıcı, enerjisöndürücü, qapılar ka-

merası, güc tunelləri və s.) yeni və səmə-

rəli konstruksiyalarının işlənilməsi; 

– hidrodüyünlərin sugötürən qurğula-

rının və durulducularının tədqiqi; 

– magistral kanalların və onlar üzərin-

dəki hidrotexniki qurğuların layihə para-

metrlərinin dəqiqləşdirilməsi və optimal 

konstruktiv həll variantlarının verilməsi; 

– çay məcralarında sel və daşqınlara 

qarşı etibarlı və effektiv mübarizəni təmin 

edən sahilbərkidici, sahilqoruyucu və 

məcranizamlayıcı qurğuların komponovka 

və konstruksiya həllərinin verilməsi; 

– qlobal iqlim dəyişmələrinin və artan 

antropogen fəaliyyətlərin çay hövzələrinə 

təsiri fonunda məcra prosesləri tədqiqat-

ları nəticəsində çay ekologiyasının qorun-

masını, su ehtiyatlarından səmərəli istifa-

dəni və təbii dayanıqlığını itirmiş çay 

məcralarının bərpasını təmin edən kom-

pleks hidrotexniki tədbirlərin işlənib ha-

zırlanması. 

Yuxarıda qeyd olunan istiqamətlər 

üzrə aparılmış tədqiqatlar nəticəsində çay-

ların dağlıq hissələri üçün sugötürən qur-

ğuların yeni konstruksiyaları yaradılmış, 

layihələndirilməsi üçün tövsiyələr hazır-

lanmış və istehsalatda tətbiq edilmişdir. 

Bu qurğu Vəlvələçay və Qudyalçay üzə-

rində müvafiq olaraq 7,5 və 1,5 m3/san 

sərflər üçün tikilmişdir. Hər iki qurğunun 

istifadəyə verilməsi nəticəsində Samur-

Abşeron kanalı və yerli suvarma sistem-

ləri əlavə su ilə təmin edilir. 

Sugötürən qurğulara çay gətirmələri-

nin daxil olmasının qarşısını almaq məq-

sədi ilə suqəbuledici hissənin qabagında 

yarımsilindrik formalı xüsusi konstruksi-

ya işlənmişdir ki, bunun tətbiq edilməsi 

nəticəsində sugötürücü qurğunun hidrav-

lik iş rejimi yaxşılaşır və nəzərdə tutulan 

sərfin qəbul edilməsinə şərait yaranır. 

Çayların dağətəyi və düzənlik hissələ-

rindən su götürmək məqsədi ilə dövretdi-

rici kamera adı ilə tanınan sugötürən qur-

ğu yaradılmışdır. Bu qurğunun iş prinsipi 

kamera içərisində süni dövredici hərəkət 

yaranmasına əsaslanmışdır ki, nəticədə 

çay gətirmələri onun mərkəzindəki deşiyə 

istiqamətlənərək aşağı byefə verilir, nis-

bətən təmizlənmiş su isə suvarma siste-

minə daxil olur. 

Dövretdirici kamera Quba rayonunda 

Şıxəhmədarx kanalının başlanğıcında 

Qudyalçay suvarma sisteminin 6 kanalın-

da və Füzuli rayonunda Dağ-tumas kanalı 

üzərində tikilmişdir. Qurğu avtomatik və-

ziyyətdə işlədiyi üçün əlavə işçi qüvvəsi-
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nə ehtiyac yoxdur. 

Suvarma kanallarına lillərin daxil ol-

ması texniki və iqtisadi cəhətdən onların 

normal vəziyyətdə işləməsinə mənfi təsir 

edir. Bunun qarşısını almaq üçün durul-

duculardan istifadə edərkən respublikanın 

Kür çayı sahili zonasında durulducuları 

ekskavator və torpaqsoran maşınlar vasi-

təsi ilə təmizləyirlər. Lakin bu üsul 

müsbət nəticə vermir, durulducuların hid-

ravliki iş rejimi pozulur və lillərin kanal-

lara daxil olmasının qarşısı alınmır. Bu-

nunla əlaqədar olaraq durulducunun yeni 

konstruksiyası işlənmişdir və onun lillər-

dən təmizlənməsi üçün hidravliki üsuldan 

istifadə etmək, yəni sifon vasitəsilə təmiz-

ləmək təklifi tətbiq edilmişdir. Belə du-

rulducu Salyan və Sabirabad rayonlarında 

6 obyektdə işlənib istifadəyə  verilmişdir. 

Mingəçevir su anbarından sugötürən  

Yuxarı Şirvan kanalının başlangıcında 

axının kinetik enerjisini söndürmək üçün 

xüsusi konstruksiyaya malik qurğu yara-

dılmış və tətbiq edilmişdir. Keçmiş SSRİ-

də ilk dəfə olaraq şaxta tipli sutullayıcı 

qurğunun konstruksiyası işlənmiş və Xa-

çınçay su anbarında tətbiq edilmişdir. 

Bundan başqa Xaçınçay su anbarından 

olan sızmanın qarşısını almaq məqsədilə 

təklif verilmiş və bəndin tikintisində is-

tifadə olunmuşdur. 

Dövretdirici kamera əsasında balıqla-

rın suvarma kanallarına daxil olmasının 

qarşısını almaq üçün balıqqoruyucu qur-

ğunun 3 yeni konstruksiyası yaradılmış və 

müəlliflik şəhadətnaməsinə layiq görül-

müşdür. Bu qurğulardan biri Salyan ra-

yonunda Kür çayından su götürən Aşağı 

Surra üzən nasos qurğusunun yanında ti-

kilib istifadəyə verilmiş, digəri isə Qu-

badlı rayonunda Həkəriçay suqəbuledici 

qurgusunun tərkibində layihələndirilmiş-

dir.  

Azərbaycanın iqtisadiyyatında böyük 

əhəmiyyətə malik olan və müxtəlif bölgə-

lərində yerləşən 16 su anbarının tərkibinə 

daxil olan sutullayıcı, suburaxıcı, güc 

tunelləri və enerjisöndürücü qurğuların 

model tədqiqatları aparılmış, hidravliki 

cəhətdən normal rejimlərdə işləyən kons-

truksiyaları yaradılmış və layihələndiril-

mədə tətbiq edilmişdir. 

Əyriçay su anbarı üçün inşaat və istis-

mar dövrləri üçün sutullayıcı və suvarma 

sisteminə suburaxıcı qurğuların  konstruk-

siyaları işlənmişdir. Sərfi 200 m3/san bə-

rabər olan daşqın sutullayıcı qurğunun iki 

novdan ibarət düzbucaqlı en kəsikli, mü-

əyyən bucaq altında yerləşdirilmiş kons-

truksiyası təklif edilmişdir ki, bu da nor-

mal su səviyyəsindən (NSS) 0,6 m yuxarı 

olan basqıda hesabat daşqın sərfini bura-

xır. Suvarmaya tələb olunan 20 m3/san 

sərfini buraxmaq məqsədi ilə inşaat sərf-

lərini buraxan dib sutullayıcı borunun bi-

rindən yan suqəbuledici kimi istifadə edil-



 257 

məsi tövsiyə olunmuşdur. Sutullayıcı qur-

ğunun aşağı byefində 342m3/san sərfli 

axının kinetik enerjisini söndürmək üçün 

xüsusi konstruksiyaya malik enerji sön-

dürücülər yaradılmışdır. 

Naxçıvan MR ərazisində Arpaçay və 

Vayxır su anbarlarının inşaat və daşqın 

sutullayıcı qurğularının suqəbuledici baş-

lıqlarının konstruksiyaları yaradılmışdır. 

Hər iki su anbarı üçün daşqın sutullayıcı 

qurğular şaxtavari tipli qəbul edilmiş 750 

və 500 m3/san sərflərin buraxılmasını 

təmin edirlər. Vayxır su anbarının daşqın 

sutullayıcı qurğusunun aparıcı tunelində 

və şaxtavari hissəsinin 90 dərəcəli döngə-

sində basqısız hidravliki rejimin təmin 

edilməsi və kavitasiya hadisəsinin əmələ 

gəlməsində şərait yaranmasının qarşısını 

almaq üçün döngənin əvvəlində Azər-

baycanda ilk dəfə tətbiq edilən xüsusi 

axınsıxıcı konstruksiyadan istifadə olun-

muşdur. 

Su anbarlarının layihələndirilməsində 

daşqın sutullayıcı qurguların suqəbuledici 

başlıqları konstruksiyaları xüsusi əhəmiy-

yətə malikdir. Beləki, onlar hesabat daş-

qın sərfini ən az basqıda buraxmalıdırlar 

ki, bəndin hündürlüyünün azaldılmasına 

və anbar kasasında ətraf ərazilərin su ilə 

basılmasının minimuma endirilməsinə im-

kan yaransın. Bu məqsədlə şaxta tipli su-

tullayıcı qurguların suqəbuledici başlıq 

hissələri üçün yeni konstruksiyalar yara-

dılmışdır. 

Xəndək və dairəvi konstruksiyalara 

malik suqəbuledici başlıqlarla müqayisə-

də yeni konstruksiyanın sərf buraxma qa-

biliyyəti normal su səviyyəsindən yuxarı 

eyni basqıda 1,5-2,0 dəfə çoxdur. Bu 

konstruksiya Qudyalçay, Bazarçay, Şəm-

kirçay və Bolqarçay su anbarlarının layi-

hələndirilməsində tətbiq edilmişdir. 

Xudafərin və Qız qalası su anbarları-

nın daşqın sutullayıcı, inşaat suburaxıcı və 

SES-lərin güc tunellərinin model tədqiqat-

ları aparılmış və alınan nəticələr istehsa-

latda tətbiq olunmuşdur. 

 
 

Xudafərin su anbarının daşqın sutullayıcı 
qurğusunun modelində hidravliki parametrlərin 

tədqiqi 
 

Qəbələ rayonunda tikintisi nəzərdə tu-

tulan Yengicə su anbarının suötürücü və 

suburaxıcı qurğusunun 1:30 miqyasında 

model qurğusu tikilmiş, qısa müddətdə 

həyata keçirilmiş eksperimental tədqiqat-

larla layihə parametrləri dəqiqləşdirilərək  

istehsalata tətbiqi üçün tövsiyə olunmuş-

dur.  

Yüksək basqılı hidrotexniki qurgular-

da kavitasiya prosesini tədqiq etmək məq-
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sədi ilə Zaqafqaziyada birinci, keçmiş İtti-

faqda dördüncü xüsusi kavitasiya qurğusu 

yaradılmış və Boladıçay su anbarının su-

buraxıcı qülləsinin sipərlər kamerası təc-

rübədən keçirilərək kavitasiyaya qarşı da-

yanıqlı konstruksiyalı variant layihələn-

dirmə üçün təklif edilmişdir.  

 
 

Qəbələ rayonunda tikintisi nəzərdə tutulan 
Yengicə su anbarının suötürücü və suburaxıcı 

qurğusunun qurulmuş modelində sınağın 
aparılması 

 
Son onilliklərdə qlobal iqlim dəyiş-

kənlikləri və sürətlə artan antropogen fəa-

liyyət təsirləri fonunda respublika çayla-

rında baş verən sel və daşqınların tezliyi 

və təhlükəlilik xarakteri kəskin şəkildə 

artmışdır. Sel və daşqınların zərərli təsir-

ləri nəticəsində külli miqdarda torpaq 

sahələri, yaşayış yerləri, çay məcraların-

dakı hidrotexniki tikintilər, çoxsaylı kom-

munikasiya xəttləri su altında qalır, yuyu-

lur, dağılır və nəticədə iqtisadiyyata bö-

yük zərər dəyir. 

Neftçala rayonunda Bankə balıq kom-

binatının Kür çayının təsirindən, Quba şə-

hərindəki stadionun Qudyalçayın təsirin-

dən, Balakən rayonunda əkin sahələrinin 

Balakənçayın təsirindən, yaşayış məntə-

qələrinin və əkin sahələrinin Qusarçay, 

Qaraçay, Vəlvələçay və Qudyalçayın təsi-

rindən qorunması məqsədi ilə sahilqoru-

yucu qurğuların konstruksiyaları yaradıl-

mış və layihələndirilmə üçün hesabat 

üsulları işlənmişdir. 

Dağıstan Respublikasının sifarişi ilə 

Axtı və Məhərrəmkənd rayonları ərazilə-

rində əkin sahələrinin Samurçayının tə-

sirindən qorunması üçün məcra prosesləri 

modelində aparılan eksperimentlərlə sa-

hilqoruyucu qurğuların etibarlı kompo-

novka və konstruksiya variantları işlənil-

miş və layihələndirilmədə tətbiq edil-

mişdir. 

Сугябуледиъи вя низамлайыъы гурьулар. 

Сугябуледижи гурьуларын тякмилляш-

дирилмяси вя щазырланмасы 

истигамятиндя qейд етмяк лазымдыр 

ки, сугябуледижи гурьуларын 

конструксийаларынын сечилмяси вя 

işinin nizamlanmasında гидаландырыжы 

чайларын, су ахымларынын кямиййят 

вя кейфиййятжя дяйишмяси вя гида-

ландырыжы чайларда гурьуларын 

йерляшяжяйи йерлярин сечилмяси мя-

сяляляри дя нязяря алынмалыдыр.  

Республикамызда даща бир пробле-

мли мясяля сел вя дашгынлара гаршы 

мцдафиянин тяшкилидир.  

Узун мцддят ярзиндя апарылмыш 

системли мцшащидялярин нятижяляри 
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эюстярмишдир ки, Бюйцк Гафгазын 

жянуб йамажындан ахан Кцрцн  сол 

голу олан чайларын мяжралары даима 

деформасийайа мяруз галырлар. 

Тядгигатларла мцяййян едилмишдир 

ки, бу просес чайлардан эцжлц сел ке-

чян заман йатаьын саь сащилинин йу-

йулмасы иля ялагядардыр. Чайларда 

баш верян динамики дяйишмяляр эя-

тирмя конусун формасынын 

вахташыры дяйишмясиня сябяб олур. 

Беля ки, чай щювзяляриндя торпаг, 

мешя вя файдалы иншаат 

материаллары йатагларындан истифадя 

едилмяси селлярин тез-тез тякрарлан-

масыны вя шиддятлянмясини артырыр.  

Республика яразисиндя селли 

чайлар цзяриндя апарылмыш 

тядгигатлар нятижясиндя селя гаршы 

щидротехники гурьуларын лайищялян-

дирилмяси мягсядиля сел ахынла-

рынын низамланма схеми щазыр-

ланмыш вя мцхтялиф конструктив 

тядбирляр тяклиф едилмишдир: 

– чайларда сел вя мяъра просесляринин 

тядгиги вя онларын зярярли тясирляринин 

арадан галдырылмасы; 

– даь чайлары ахымларынын низамлан-

масы вя ахымлардан сямяряли истифадя 

едилмяси; 

– даь чайлары ахымларынын низамлан-

масы вя истифадясиндян ютрц чайда гурул-

муш гурьуларын тякмилляшдирилмяси вя 

онларын йени конструксийа вя компо-

новка схемляринин ишлянилмяси; 

– чай ахымларынын низамланмасы вя 

истифадясинин еколожи етибарлылыьынын елми 

ясасландырылмасы; 

– республиканын сел вя дашгын тящлц-

кяли чайларда системли мониторингин апа-

рылмаsı; 

– селли чай ахымларынын низамланмасы 

вя истифадясиндян ютрц олан гурьуларын иш 

режиминин вя истисмарынын йахшылашдырыл-

масы тядбирляринин щазырланмасы. 

Eлми-тядгигат ишляри həmçinin ашаьы-

дакы истигамятляр цзря aparılmışdır: даш-

гын вя селли чай ахымларынын вя мяъра 

просесляринин тядгиги вя онларын зярярли 

тясирляриня гаршы мцбаризя тядбирляринин 

щазырланмасы, дашгын вя сел ахымларынын 

щидравлики вя щидроложи параметрляринин 

тяйини вя низамлайыъы гурьуларын техники 

истисмар гайдаларынын щазырланмасы вя с. 

Апарылмыш елми-тядгигат ишляринин ня-

тиъяляри ясасында даь чайлары цчцн сугя-

буледиъи вя сащилмцщафизя гурьуларынын 

мцхтялиф вариантларда расионал конс-

труксийалары щазырланмышdır. Бу конс-

труксийаларын бир гисми Азярбайъан вя 

Украйнанын даь чайларында (Эиланчай, 

Зящличай, Балакянчай, Прут, Веча, Быст-

ритса, Латоритса, Свича вя с.) тятбиг 

едилмишdir.  

Сел ахымларынын вя ерозийа просесинин 

низамланмасы иля баьлы мяъра щидротех-
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ники гурьуларын расионал конструксийала-

рынын щазырланмасы, онларын, щесабат па-

раметрляринин тяйини вя гурьуларын чайда 

йерляшдирмя схеминин тяртибиндян ютрц 

щазырланмыш тювсийя «Азярбайъан Рес-

публикасында ерозийайа гаршы тядбирлярин 

баш схеминин щазырланмасы»нда истифадя 

едилмишdir.  

Müxtəlif mühəndisi-geoloji şəraitlər-

də meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlə-

rinin layihələndirilməsinin və tikintisinin 

geotexniki təminatı. Məlum оlduğu kimi, 

ərazinin mühəndisi-gеоlоji şəraiti dеdik-

də, оnun gеоlоji quruluşu, süхurları, rel-

yefi, hidrоgеоlоji şəraiti, gеоdinamiki 

prоsеsləri və оnların bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqəsi bir sözlə, mühəndisi fəaliyyətlə 

əlaqədar tədqiqat və təsir оbyеktinə çеvri-

lən gеоlоji mühit nəzərdə tutulur. Yəni, 

təbii-gеоlоji şərait mühəndislik fəaliyyəti 

ilə əlaqədar öyrənildiyinə və qiymətlən-

dirildiyinə görə mühəndisi-gеоlоji şərait 

kimi adlandırılır.  

Müхtəlif tikintilərin, хüsusilə gеniş 

əhatəli оlan qurğuların (magistral kanal-

lar, magistral bоru kəmərləri, hidrоqоvşaq 

və s.) gеоlоji mühitdə yеrinin təyini za-

manı layihə variantına uyğun gеоlоji mü-

hitdə süni dəyişikliyin aparılması (mühən-

disi-gеоlоji şəraitin yaхşılaşdırılması) və 

ya layihə variantında gеоlоji mühitə uy-

ğun dəyişikliyin еdilməsi  (layihə varian-

tının gеоlоji mühitdə yеrinin dəyişdiril-

məsi, kоnstruktiv dəyişikliyin aparılması 

və s.) məsələsinin düzgün həllinin tapıl-

ması böyük çətinlik törədir. Qеyd еdilən 

məsələnin həllində çətinliklərin yaranması 

mühəndisi-gеоlоji şəraitdə mövcud оlan 

mürəkkəbliklərlə əlaqədar оlur. Ərazinin 

mühəndisi-gеоlоji şəraitinin öyrənilməsi 

zamanı isə mürəkkəblik səviyyəsinə görə 

əsasən 3 katеqоriyaya-sadə şəraitə, оrta 

mürəkkəbliyə və çох mürəkkəbliyə malik 

ərazilər fərqləndirilir. Mühəndisi-gеоlоji 

şəraitin mürəkkəbliyinə görə ərazilərin 3 

katеqоriyaya ayrılmasında mürəkkəblik 

göstəriciləri kimi ərazinin gеоmоrfоlоji 

еlеmеntlərində, ərazinin hidrоgеоlоji şə-

raitində və litоlоji-stratiqrafik kəsilişində 

mürəkkəblik müəyyənеdici göstəricilər 

(rеlyеfin parçalanma səviyyəsi, litоlоji 

tərkibdə fasial dəyişkənlik səviyyəsi, lay-

ların sululuq səviyyəsi, layların su kеçi-

ricilik göstəricilərinin yüksək оlması, sulu 

layın təzyiqli оlması və s.), gеоdinamiki 

prоsеslərin intеnsivlik səviyyəsi, qrunt şə-

raitində mürəkkəblik göstəriciləri (şişmə 

qabiliyyəti, batma səviyyəsi, suda həll оl-

ma, parçalanma və s.) əsas götürülür.  

Respublika ərazisində hidrotexniki və 

meliorativ tədbirlərin yerinə yetirilməsi 

zamanı geoloji mühitə uyğunluq prinsi-

pinə əməl edilməsi zəruriyyətindən, ilkin 

olaraq mühəndisi-geoloji şəraitin tədqiqi 

həyata keçirilmişdir. Belə ki, layihələn-

dirilən və inşa olunan hidromeliorativ 
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qurğuların dəyanətliliyini təmin etmək 

məqsədi ilə müxtəlif fiziki-mexaniki xas-

sələrə malik olan qruntların respublika 

ərazisində yayılma hüdudlarının öyrənil-

məsi və müvafiq mühəndisi tədbirlərin 

işlənib hazırlanması, qrunt şəraitindən və 

tikintinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 

əsasların düzgün hesabatının aparılması 

və s. məsələlər öz həllini tapmışdır. 

Geoloji mühitdə həyata keçirilən mü-

həndislik fəaliyyəti zamanı mühəndisi-

geoloji şərait həmin fəaliyyətə uyğun ol-

madıqda, ya konstruktiv həll variantının 

seçilməsi, ya da mühəndisi-geoloji şərai-

tin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin hazır-

lanması istiqamətində tədqiqatlar aparıl-

malıdır.  

Aparılmış çoxillik tədqiqatlar əsasında 

qruntların fiziki-mexaniki xassələrinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində müxtəlif 

mühəndisi tədbirlər işlənib hazırlanmış, 

torpaq məcralı kanallardan baş verən su 

itkisinin azaldıması üçün dərin sıxlaş-

dırma üsulunun təsir effekti laboratoriya 

və çöl sınaqlarında tədqiq edilmiş, dəya-

nətsiz strukturlu qruntlarda (lös, lösvari və 

şişən) baş verən deformasiyaların nizam-

lanması üçün hazırlanmış fiziki, kimyəvi 

və fiziki-kimyəvi təsir üsulları respublika 

ərazisində tikilən hidromeliorativ obyekt-

lərin əsaslarında tətbiq edilmişdir. 

Aparılmış laboratoriya və çöl tədqiqat-

larının nəticələri əsasında dərin sıxlaşdır-

ma üsulunun müsbət effekti müəyyən 

edilmişdir. Həmin tədqiqatlar əsasında 

pozulmuş strukturlu, əlaqəli qruntların 

optimal sıxlaşma nəmliyi və bu nəmliyə 

uyğun sıxlaşma həddində qruntun sukeçi-

ricilik qabiliyyətinin azalması, texniki 

tələbata cavab verən sıxlaşma həddi, sıx-

laşmanın texniki göstəriciləri təyin edil-

mişdir. 

Tökmə qruntların sıxlaşdırılmasının 

effektivliyi onların sukeçiriciliyinin azal-

masına və mexaniki xassələrinin yaxşı-

laşma səviyyəsinə görə müəyyən olunur 

və dambaların, bəndlərin, torpaq bəndlə-

rin, avtomobil və dəmir yollarının və s. 

tikintilərin inşası zamanı geniş tətbiq edi-

lir. Aparılmış çöl və laboratoriya tədqiqat-

larının nəticələri əsasında müəyyən olun-

muşdur ki, zərbə təzyiqi ilə sıxlaşdırma 

zamanı əlaqəli qruntun sukeçirməzliyi və 

fiziki-mexaniki xassələri süzülməyə qarşı 

yaradılan ekrana qoyulan tələblərə cavab 

verir. 

Suvarma kanallarının məcrasından baş 

verən su itkisinə qarşı ekran rolu oynayan 

sıxlaşdırılmış qruntdan istifadə etmək iqti-

sadi nöqteyi-nəzərdən də böyük əhəmiy-

yət kəsb edir. Müqayisə üçün onu qeyd 

etmək lazımdır ki, beton üzlüklü kanal-

larda 85-95 % su itkisinin qarşısı alınırsa, 

sıxlaşdırma üsulu ilə inşa olunmuş torpaq 

məcralı kanallarda su itkisinin qarşısı 70-

80 % alınır. Yəni beton üzlüyün təsir 
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effektinə yaxın effekt alınır. Sərf olunan 

kapital qoyuluşu 40-120 dəfəyədək beton 

üzlüklə müqayisədə ucuz başa gəlir. 

Çoxillik tədqiqatlarla müəyyən olun-

muşdur ki, sıxlaşdırma aparılan qruntda 

sonradan sukeçiriciliyin artması istiqamə-

tində dəyişiklik baş vermir, bundan başqa 

bu üsul beton üzlük çəkilən kanallarda üz-

lüyün çəkilişinə qədər tətbiq edildikdə, 

daha da faydalı olur.  

Aparılmış tədqiqatlar əsasında kanal 

məcrasında lös qruntlarında batma (çök-

mə) deformasiyasını təyin etmək üçün  

alınmış hesablama düsturları vasitəsi ilə 

islatmadan sonra batmanın dinamikasını 

tədqiq etmək mümkün olmuşdur. Təklif 

edilən hesablama düsturlarının praktiki 

uyğunluğunun araşdırılması məqsədi ilə 

Yuxarı Qarabağ və Şıxlı kanallarının is-

ladılmasından sonra, məcrasının müxtəlif 

nöqtələrində, müxtəlif zaman anlarında 

batan lös qruntları üzrə çöl tədqiqatları 

aparılmış, alınmış nəticələrin nəzəri nə-

ticələrə yaxın olduğu müəyyən edilmişdir.  

Batan qruntlar (lösvari) üzərində inşa 

olunan meliorasiya tikintilərinin dəyanət-

liyinin artrılması üçün çökmə deformasi-

yasının aradan qaldırılması məqsədi ilə 

əvvəlcədən islatmaya aid geniş çöl, la-

boratoriya və nəzəri tədqiqat işləri apa-

rılmış və batma ilə əlaqədar qanunauy-

ğunluqlar müəyyən edilmişdir. Həmin 

tədqiqatların nəticələri əsasında batmaya 

qarşı mübarizə metodları yerli şəraitə 

uyğun olaraq təkmilləşdirilmişdir. 

Qruntun əvvəlcədən isladılması zama-

nı əsas parametrlər islatmanın müddəti, 

çökmənin sabitləşməsi üçün lazım olan 

suyun miqdarı və s. təcrübi və nəzəri cə-

hətdən öyrənilmişdir. Eyni zamanda, ağır 

döyəclərlə qruntların sıxlaşdırılması sahə-

sində elmi-tədqiqatlar aparılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının müxtəlif 

rayonlarının lös qruntlarının batma və su-

keçirmə xüsusiyyətlərininin öyrənilməsi 

üzrə geniş laboratoriya tədqiqatlarının 

aparılması nəticəsində çökmə deformasi-

yasının yaranması və inkişafının qanu-

nauygunluqları aşkar edilmişdir. 

Külli miqdarda təcrübə məlumatları-

nın riyazi cəhətdən təhlili nəticəsində, lös 

qruntlarının batmasını qabaqcadan müəy-

yənləşdirən əsas fiziki xassə göstəriciləri 

təyin edilmiş, bu əsas xassə göstəricilərin-

dən asılı olan başlanğıc batma təzyiqi, sü-

zülmə əmsalı və batma həddi üçün riyazi 

asılılıq alınmışdır. Batma deformasiyasını 

təyin etmək üçün təkmil təcili təyin üsulu 

işlənib hazırlanmışdır. Nəticədə lös qrunt-

larının çətin və çox vaxt tələb olunan mü-

vafiq xassə göstəricilərinin təyini üçün la-

boratoriya və çöl tədqiqatlarının aparılma-

sına ehtiyac qalmamışdır.  

Uzun illər aparılmış batmaya qarşı tət-

biq edilən mübarizə tədbirlərinin (müx-

təlif variantlarda batmanı əmələ gətirmək 



 263 

üçün qruntun qabaqcadan isladılması, ağır 

kipləşdiricilərlə sıxlaşdırılması, hidropart-

layış üsulu ilə çökmənin aradan qaldırıl-

ması və s.) təkmilləşdirilməsinə aid geniş 

çöl, laboratoriya və axtarış-tədqiqat işləri-

nin nəticələrindən istifadə etməklə batma-

ya dair müəyyən edilmiş qanunauyğun-

luqlar sistemləşdirilmişdir. Qabaqcadan 

islatma üsulunun əsas parametrləri çöl 

şəraitundə tədqiq edilib və təkmilləşdiril-

mişdir. Ağır kipləşdiricilərlə qruntun key-

fiyətli sıxlaşdırılması texnologiyası hazır-

lanmışdır. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsin-

də bir neçə variantda hidropartlayışla bat-

manın aradan qaldırılması üçün yeni üsul-

lar hazırlanmış və qurğunun və qruntun 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, batmaya 

qarşı təkmilləşdirilmiş optimal tədbirlər 

işlənib hazırlanmışdır. 

Yuxarıda qeyd edilən istiqamətlərdə 

aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələ-

rinin istehsalata tətbiqinə dair aşağıdakı-

ları göstərmək olar: Süzülməyə qarşı və 

qruntun möhkəmliyinə aid (Naxçıvan 

MR-də Sirab, Füzuli rayonunda Köndə-

lənçay, Qusar rayonunda Kalacuq su an-

barlarında); əvvəlcədən islatma yolu ilə 

batmanı əmələ gətirdikdən sonra, ağır 

döyəcələrlə qruntun kipləşdirilməsi; Yu-

xarı Mil kanalının sistemində leysan sula-

rını aradan qaldırmaq üçün layihələndi-

rilmiş qurğunun əsasında hidropartlayış 

üsulu; Qazax rayonunda batan qruntlarda 

örtülü suvarma şəbəkəsinin tikintisinin 

texnologiyası; Yuxarı Mil kanalının 

trassasında təcili təyin üsulu ilə qruntun 

batmasının təyini və s.  

Gilli qruntlarda baş verən şişmə prose-

sinin nizamlanması üzrə aparılmış elmi-

tədqiqatlar əsasında fiziki, kimyəvi, fiziki-

kimyəvi üsulların təsir effekti araşdırıl-

mış, şişmə prosesinin qruntda baş vermə 

mexanizmi Elektron-Hesablama Maşını-

nın köməyi ilə kinetik model vasitəsi ilə 

analiz edilmişdir.  

Respublikada istismar olunan Ağstafa-

çay, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şirvan və 

Cənubi Muğan magistral kanalları üzər 

aparılmış çöl tədqiqatlarının nəticələrinə 

görə sızma hesabına su itkiləri təyin edil-

miş, həmin kanalların etibarlılıq səviyyəsi 

onların hər bir elementi üzrə etibarlılıq 

nəzəriyyəsi əsasında qiymətləndirilmiş, 

sistemin etibarlılıq səviyyəsinin artırılma-

sı üçün müvafiq tədbirlər işlənib hazırlan-

mışdır. Aparılmış tədqiqatların nəticələri 

əsasında “Müxtəlif mühəndisi-geoloji şə-

raitdə layihələndirilən və istismar olunan 

magistral kanalların etibarlılıq təminatının 

artırılmasına dair” və “Respublikanın Cə-

nubi Muğan düzündə və Lənkəran-Ma-

sallı bölgəsində istismar olunan magistral 

kanalların etibarlılıqlarının artırılması 

üçün elmi əsaslandırılmış tədbirlərin işlə-

nib hazırlanmasına dair” tövsiyələr hazır-

lanmışdır. 
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Hidrotexniki və meliorativ qurğuların 

səciyyəvi tikinti materialları ilə təminatı. 

Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində ən 

vacib məsələlərdən biri yerli inşaat ma-

teriallarının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

və onlardan meliorasiya və su təsərrüfatı 

tikintilərində istifadə texnologiyasının ha-

zırlanmasıdır.  

Bununla əlaqədar olaraq yeni material 

və konstruksiyalara dair aktual tədqiqatlar 

aparılmış, saxsı-drenaj borusunun hazır-

lanma texnologiyası işlənilmişdir. Həmin 

məqsədlə boru istehsal edən konveyerin 

konstruksiyası yaradılmışdır. Həmin kon-

veyer sadə olduğundan, istənilən kərpiç 

zavodunda quraşdırılması və istismarı 

asan olmuşdur. Onda sığallı boruların, 

həmçinin cüzi dəyişiklik etməklə verilmiş 

ölçülü və yerləşmə vəziyyətli yarıqlı 

boruların istehsalı mümkün olmuşdur. Bu 

konveyerdə istehsal olunan drenaj borula-

rından Sumqayıt şəhərinin drenaj siste-

mində və Şirvan təcrübə sahəsində geniş 

istifadə edilmişdir. Həmin materiallar 

uzun müddət istismarda özünü doğrult-

muşdur. 

Bundan başqa, polimer materialların-

dan müxtəlif tikinti məmulatlarının hazır-

lanması və istehsalatda tətbiq edilməsi 

üçün tövsiyələrin işlənilməsi sahəsində də 

geniş tədqiqat işləri aparılmışdır. Polimer 

neft məhsullarının beton hazırlanmasında 

əlavə bir material kimi istifadə olunması 

sahəsində aparılan tədqiqat işlərinin nə-

ticəsində bu materialların əlavə olunması 

texnologiyası, miqdarı, tətbiq sahəsi və s. 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Yerli polietilendən istifadə edərək 

elastiki boruların hazırlanması texnolo-

giyası işlənilmiş, belə boruları istehsal 

edən qurğunun konstruksiyası yaradılmış 

və diametrləri 100 mm, 135 mm və 200 

mm olan boruların istehsalı təşkil olun-

muşdur. Belə borular respublikada suvar-

ma üçün geniş istifadə olunmuşdur. Elas-

tiki suvarma borularının həmin dövrlərdə 

istehsalı az olduğundan, Abşeron rayo-

nunda və Yevlax rayonunun keçmiş 8 

nömrəli sovxozunda kənd təsərrüfatı bit-

kilərinin suvarılması zamanı istifadə edil-

mişdir.  

Yığma, əvvəlcədən gərginlikli kanal-

ların-akveduk örtüklərinin laboratoriya 

tədqiqi göstərmişdir ki, armaturu betonda 

gərginlikli vəziyyətə gətirməklə hazırlan-

mış blokları epoksid yapışqanı ilə biri-bi-

rinə yapışdırmaqla yığma akveduk kons-

truksiyasının mümkünlüyü müəyyən edil-

mişdir. Belə konstruksiyanın kifayət qə-

dər möhkəm, sərt və çata qarşı davamlı 

olması aşkar edilmişdir. Nəzəri-təcrübi 

tədqiqatlar əsasında müəyyənləşdirilmiş-

dir ki, akvedukun aşırımının hidravliki və 

statiki göstəriciləri baxımından onun 

elliptik en kəsikli (yarım oxlarının nisbəti 

0,7-0,8) hazırlanması qəbul etmək lazım-
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dır. Texniki-iqtisadi göstəricilər də ak-

vedukların bu konstruksiya əsasında 

hazırlanmasının səmərəli olduğunu isbat 

etmişdir. 

Aparılmış tədqiqatlara əsasən qabaq-

cadan gərginlikli konstruksiyalarda arma-

turun gərginlikdən azad olma prosesinin, 

onun catadavamlılığa və möhkəmliyə 

təsirinin tədqiqi əsasında, qabaqcadan 

gərginlikli hala gətirilmiş armaturların 

möhkəmliyinin və çata qarşı davamlılığı-

nın təmini üçün armaturların gərginlikdən 

azad olma metodu işlənib hazırlanmışdır. 

Respublikadakı neftayırma zavodları-

nın tullantı materiallarından betonun ha-

zırlanmasında istifadə olunması sahəsin-

də, korroziyaya qarşı mübarizə üçün 

müxtəlif polimer qarışıqlarından ibarət 

məmulatların hazırlanmasında istifadə 

olunması sahəsində elmi-tədqiqat işləri 

aparılmış, meliorasiya tikintilərdə istifadə 

olunan beton hissələrinin möhkəmliyini, 

sukeçirmə qabiliyyətinin azalmasını, kor-

roziyaya qarşı mübarizə üçün müxtəlif 

polimer qarışıqlarından ibarət məmulat-

ların hazırlanmasını, şaxtaya davamlı-

lığının artırılmasını, deformasiyaya qarşı 

elastiki olmasını və s. təmin edən tex-

nologiya və hazırlanma resepti işlənilmiş 

və istehsalatda tətbiq edilmişdir. 

Yüksək səviyyəli fiziki-texniki və iqti-

sadi sərfəli tikinti materialının işlənilib 

hazırlanması məqsədi ilə aparılmış tədqi-

qatlarla QSP “40-03M” qranulalaşdırılmış 

superplasifikatorun, xüsusi polifunksional 

sementin və beton üçün kolloid polimer-

sement kompozisiyalı antikorroziya və 

hidroizolyasiya örtüyünün tərkibi və ha-

zırlanma üsulu işlənib hazırlanmışdır. 

Həmçinin betonun səthi ilə təklif edilmiş 

materiallar arasında “təmas möhkəmli-

yi”nin təyini üzrə metodika təklif edilmiş, 

kolloid polimersement kompozisiyanın 

“təmas möhkəmliyi” (yapışqanlığı) ilə 

beton səthinə adgeziya ilişkənliyinin son 

möhkəmliyi arasında əlaqə müəyyən edil-

mişdir. 

 
III.4. Meliorasiya və su təsərrüfatı  

sistemlərinin layihələndirilmə   
prinsiplərı 

 
Xarici ölkələrin təcrübəsi və Azərbay-

can dövlətinin mövcud qanunvericilik akt-

larına əsasən  hidromeliorativ sistemlərin 

tikintisinin layihə hazırlığı bir qayda 

olaraq üç mərhələdən ibarətdir. 

1-ci mərhələ – investisiya qoyuluşu-

nun məqsədini, tikinti obyektinin həcmi 

və təyinat istiqamətini, məhsulun no-

menklaturasını, sifarişçinin (investorun) 

xüsusi tələblərini və şəraitini nəzərə ala-

raq obyektin yerləşdiyi yerin müəyyənləş-

dirilməsidir. Müxtəlif təşkilatların fond və 

ədəbiyyat materiallarına əsaslanaraq, sifa-

rişçi (investor) onu təmin edən texniki-

iqtisadi göstəriciləri əldə etmək üçün 

investisiya qoyuluşunun mümkünlüyünü 
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və məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirir. 

Sifarişçi (investor) öz məqsədləri barədə 

Bəyannamə işləyib hazırlayır və yerli icra 

hakimiyyətinə müzakirə üçün təqdim edir. 

Yerli icra hakimiyyətinin müsbət rəyini 

aldıqdan sonra, investor hidromeliorativ 

sistemlərin tikintisinə sərmayə qoyuluşu-

nun əsaslarını işləyib hazırlayır. 

İkinci mərhələ – investisiya əsaslarının 

işlənib hazırlanması. Torpaqların meliora-

siyasında istifadə olunan obyektlərin ti-

kintisinə investisiya əsaslarının tərkibinin, 

təsdiq olunmasının, razılaşdırılmasının və 

işlənib hazırlanmasının qaydası mövcud 

sahə qanunvericiliyinə uyğun yerinə ye-

tirilir. İnvestisiyaların əsaslarında bunlar 

sübut olunmalıdır: maliyyə və idarəetmə 

nöqteyi-nəzərindən tikintinin həyata keçi-

rilməsinin reallığı; rayonun (regionun, ra-

yonun müvafiq ərazisinin) sosial, ekoloji 

və təsərrüfat inkişafı məsələlərinə əsasla-

naraq tikintinin həyata keçirilməsinin 

məqsədəuyğunluğu; tədqiqat variantları-

nın əsasında torpaqların meliorasiyasına 

dair qəbul olunan mühəndisi və texnoloji 

qərarların optimallığı; nəzərdə tutulan tə-

sərrüfatcılığın və digər fəaliyyətlərin eko-

loji, sanitar-epidemioloji təhlükəsizliyi; 

istehsal olunması nəzərdə tutulan kənd tə-

sərrüfatı məhsulunun rəqabətliliyi; layihə-

ləndirilən tədbirlərin mərhələlərlə həyata 

keçirilməsinə dair tövsiyələr; meliorasiya 

olunan torpaqların mənimsənilməsinin və 

tikintiyə olan investisiyaların erffektivliyi. 

Bu mərhələdə investor (və ya onun tapşı-

rığı ilə investisiyaların əsaslarını işləyib 

hazırlayan təşkilat) müvafiq sahibkarlar-

dan və ya dovlət qurumlarından layihələn-

dirilən obyektin təchizat mənbələrinə, 

mühəndisi şəbəkələrə və kommunikasiya-

lara qoşulmaq üçün şərtlər əldə etməlidir: 

təbii, enerji və əmək ehtiyatlarından 

istifadə şərtləri; çirkləndiriçi məddələrin 

atılmasına və tullantıların yerləşdirilməsi-

nə dair şərtlər; bitki və heyvan aləminin 

qorunmasına dair şərtlər; tarixi və mədəni 

abidələrin qorunmasına dair şərtlər; 

hidrotexniki qurğuların (HTQ) təhlükəsiz-

lik  şərtləri; sənaye təhlükəsizliyi şərtləri. 

İnvestisiya əsaslarının materialları la-

zım olan razılaşmalarla və dövlət eksper-

tizasının müsbət qərarı ilə meliorativ ob-

yektin yerləşdirilmə yerinin qabaqcadan 

razılaşdırılması və tikintisinə dair Torpaq 

Sahəsinin Seçilmə Aktının tərtib edilməsi 

üçün kənd təsərrüfatının idarə olunmasını 

icra edən icra hakimiyyətinə göndərilir. 

Üçüncü mərhələ – investisiya əsasları-

nın təsdiqindən sonra, sifarışçi layihə 

hazırlığına başlayır. Burada layihə sənəd-

ləri işlənib hazırlanır, razılaşdırılır, eks-

pertiza və təsdiq edilir və onun əsasında 

hidromeliorativ sistemin tikintisi üçün 

torpaq sahəsinin ayrılmasına dair razılıq 

əldə edilir. Mülki və sənaye tikintisi si-

farişçi ilə müqavilə əsasında müvafiq 
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lisenziyaları olan layihə, layihə-axtarış və 

layihə-tikinti təşkilatları tərəfindən aparı-

lır. Layihə sənədələri hidromeliorativ sis-

temlərin yeni tikintisi; yenidən qurulması 

və bərpası, onların yenidən texniki-təchi-

zat (məsələn, daha inkişaf etmiş enerjiyə 

qənaət edən nasos-güc avadanlıqlar ilə, 

daha da təkmilləşdirilmiş avtomatizasiya 

vasitələri və s. əvəz etmək) üçün işlənib 

hazırlana bilər. Layihə sənədləri həmçinin 

eroziya əleyhinə tədbirlərin, aqromeşə 

meliorativ, mədəni-texniki və kimyəvi 

meliorasiyanın aparılması, şorlaşmış tor-

paqların yuyulması üçün hazırlana bilər. 

Meliorasiya obyektlərinin tikintisinə dair 

layihə sənədlərinin işlənib hazırlanması, 

razılaşdırılması və təsdiq olunması Azər-

baycan Respublikasının “Meliorasiya və 

irriqasiya haqqında Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu”, “Hidrotexniki qurğula-

rın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu”, “Su təchizatı 

və tullantı sular haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu”, “Bələdiyyələ-

rin su təsərrüfatı haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu”, ”Sanitar-epide-

moloji sağlamlıq haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu”, “Ətraf mühitin 

mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respub-

likasının Qanunu”, “Torpaq islahatı haq-

qında Azərbaycan Respublikasının Qa-

nunu”, “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqla-

rın monitorinqi və yerquruluşu haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, 

“Torpaq məcəlləsi Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu”, “Torpaqların münbitliyi 

haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu”, “Torpaq icarəsi haqqında Azər-

baycan Respublikasının Qanunu”, “Tor-

paq bazarı haqqında Azərbaycan Respub-

likasının Qanunu”, “Kənd təsərrüfatı təyi-

natlı torpaqların məhsuldarlığının təmina-

tının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi haq-

qında Qanun”. “Azərbaycan Respublika-

sının su məcəlləsi” qanunlarına; “Yerüstü 

suların tullantı suları ilə çirkləndirilməsin-

də mühafizə qaydaları”, “Su obyektlərinin 

mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət 

nəzarətinin aparılması qaydaları” qaydala-

rına; “Balıqçılıq əhəmiyyətli su obyekt-

lərinə zərərli təsirlərin yol verilən norma-

ları”, TNvəQ 11-01-95 – İdarələrin, bina-

ların və qurğuların tikintisinə dair layihə 

sənədlərinin işlənib hazırlanması, tənzim-

lənməsi, təsdiq olunması və tərkibi qayda-

ları haqqında təlimat”, “TNvəQ 

2.06.03.88 – Meliorativ sistem və qurğu-

lar” tikinti norma və qaydalarına, həmçi-

nin digər mövcud qanun və normativ 

aktlara uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Meliorasiya obyektlərinin tikintisinə dair 

əsas layihə sənədi – layihədir. Tikintinin 

təsdiq olunmuş layihəsi əsasında işçi 

sənədlər hazırlanır. Mürəkkəb təbii şəraiti 

və texniki qərarları olmayan obyektlər 

üçün işçi sənədləri hazırlana bilər (təsdiq 
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olunan hissə və işçi sənədlər). Layihələrdə 

(işçi layihələrdə) investisiya əsaslarında 

qəbul olunan təbiətqoruyucu tədbirlər, 

mühəndisi və texnoloji qərarlar əsaslı işlə-

nib hazırlanır və detallaşdırılır, əsas texni-

ki-iqtisadi göstəricilər dəqiqləşdirilir. La-

yihə sənədləri sanitar-epidemioloji xid-

mət, yanğın əleyhinə xidmət idarələrinin 

ərazi qurumları ilə, təbii ətraf mühitin 

mühafizəsi dövlət qulluğu bölmələri ilə, 

balıqçılığın tənzimlənməsi, balıq ehtiyat-

larının artırılması, mühafizəsi üzrə hövzə 

idarələrinin, ovçuluq ehtiyatlarının səmə-

rəli istifadəsi və mühafizəsi üzrə ərazi 

bölmələri ilə və digər aidiyyatı təşki-

latlarla razılaşdırılır. 

Layihə-axtarış işləri – layihə işlərinə 

daxil edilir: torpaqların meliorasiyası, su 

təsərrüfatı tikintisi və kənd təsərrüfatının 

su təchizatı sahəsində layihələndirmə, 

hidrotikinti sənədlərinin işlənib hazırlan-

ması, ərazilərin və yaşayış yerlərinin in-

kişafının şəhər tikinti layihələndirilməsi, 

şəhər və kənd yaşayış yerlərinin tikintisi; 

memarlıq-inşaat və texnoloji işlərin apa-

rılması; mühəndisi şəbəkənin və layihələ-

rin xüsusi bölmələri sistemlərinin layihə-

ləndirilməsi; neft və qaz sənaye obyekt-

lərinin, magistral və mədən borularının 

layihələndirilməsi, kənd təsərrüfatı əra-

zilərinin çay daşqınlarından mühafizəsinə 

dair tədbirlərin işlənib hazırlanması, məc-

ratənzimləyici və məcra duzləşdirən qur-

ğularla çay məcralarının nizamlanması; 

dəniz, çay və yamac eroziyalarından, sü-

rüşmə proseslərindən mühafizəyə dair 

tədbirlərin işlənib hazırlanması; avtomo-

bil yollarının, yol qurğularının (tunellərin, 

körpülərin, mühafizə və hidrotexniki 

qurğuların (HTQ), daxili su yollarında 

qurğular və s.) tikintisi, yenidən qurulma-

sı və təmiri üçün layihə işləri; kənd təsər-

rüfatında qrup şəklində su borularının, su 

təmizləyici qurğuların, paylayıcı şəbəkə-

nin layihələndirilməsi; mövcud, tikilən və 

layihələndirən su anbarlarında və nohur-

larda dəyirman kompleksinin və mikro-

HES-lərin layihələrinin işlənib hazırlan-

ması; nasos stansiyalarının, su buraxıcı-

ların sanitar zonalarının işlənib hazırlan-

ması; enerji təchizatı və rabitə şəbəkələri-

nin layihələndirilməsi; suvarma sistem-

lərinə suyun verilməsi üçün və həmçinin 

sənaye su təchizatı məqsədi ilə yüksək 

məhsuldarlıqlı üzən nasos stansiyalarının 

yaradılması; hidrotexniki dəmir-beton 

yığma zavodunun, dəmir yollarının, dəmir 

yolları körpülərinin, bərə daşıyıcıların is-

tehsalat və dəmir yolu bazalarının layi-

hələndirilməsi. 

Digər növ işlərə: su üçün quyuların 

qazılması; torpaqların istifadəsinə, bütün 

kateqoriyalı torpaqların (o cümlədən şə-

hərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin) 

inventarlaşdırılması, vahid dövlət siste-

minə dair sahibkarların torpaq sahəsinin 



 269 

və ərazi-adminstrativ yerlərinin sərhədlə-

rini təyin etməklə, torpaqların bölgüsünə 

dair kompleks işlərə və torpağa olan ica-

zəni təsdiq edən sənədlərin və torpaq sa-

hələrinin sənədlərinin  tərtib edilməsi; la-

yihələrin naturada təqdim olunması; 

müəllif nəzarəti; tikinti-montaj işlərinin 

keyfiyyətinə nəzarət, mühəndisi və tex-

noloji monitorinqə, məhsulun keyfiyyəti-

nə nəzarət; ekoloji monitorinq, təbii mü-

hiti çirkləndirən maddələrə qarşı tədbirlər 

sisteminin, tullantıların yerləşməsinin nor-

mativlərinə və ətraf mühitə təsinin buraxı-

la bilən səviyyəsinin keyfiyyət və kə-

miyyət limiti; layihədən əvvəlki və layihə 

sənədlərinin tərkibində “Ətraf mühitə tə-

sirin qiymətləndirilməsi” və “Ətraf mü-

hitin mühafizəsi” bölmələrin işlənib hazır-

lanması; baş layihəçinin, sifarışçi-inşaatçı 

və podradçı funksiyalarının aparılması; 

binaların, qurğuların texniki vəziyyətinə 

müşahidələrin  aparılması və s. dair layi-

hələndirmə, axtarış və tədbirlərin işlənib 

hazırlanması daxildir. 

Layihə-smeta sənədləri – layihə və 

smeta sənədləri komplektidir. Onların 

əsasında obyektlərin tikintisi, planlaşdırıl-

ması və işlərin maliyyələşdirilməsi həyata 

keçirilir. Layihə-smeta sənədlərini sifariş-

çi ilə müqavilə əsasında layihə təşkilatı 

işləyib hazırlayır. Bu sənədlərin hazırlan-

ması üçün  əsas-layihə və podratçı tikinti 

təşkilatlarının iştirakı ilə sifarişçi tərəfin-

dən tərtib edilmiş layihə tapşırığıdır. Layi-

hə-smeta sənədləri obyektin mürəkkəbli-

yindən, analoqların mövcüdluğundan, ti-

kinti müddətindən və smeta dəyərindən 

(qiymətindən) asılı olaraq bir və ya iki 

mərhələdə aparılır. Bir mərhələli layihə-

ləndirmədə onun tərkibinə: aydınlaşdırıcı 

mətn; işçi cizgilər; smeta sənədləri; quraş-

dırılan konstruksiyalara, mallara və ava-

danlıqlara sifarişli spesifikasiyalar; kon-

kret tikinti sahəsinə bağlanma; tipik və 

təkrar tətbiq olunan layihələr daxil edilir. 

İki mərhələli layihələndirmədə ardıcıllıqla 

smeta hesablamaları ilə birgə layihə, son-

ra isə smetalarla işçi sənədlər işlənib ha-

zırlanır. Layihənin tərkibinə daxil olun-

malıdır: ümumi aydınlaşdırıcı mətn, əsas 

cizgilər, tikintinin təşkilinə və işlərin  

aparılma texnologiyalarına dair əsas qə-

rarlar, qurğulara dair konstruktiv qərarlar, 

smeta sənədləri (ümumi smeta hesabatı, 

xərclər haqqında məlumat, obyekt və 

lokal smeta hesabatları, layihə və axtarış 

işlərinə dair smetalar), layihənin pasportu. 

Layihə-smeta sənədləri tikinti müddəti iki 

ildən çox olduğu halda növbə ilə hazırlana 

bilər və mövcud təlimatların və normativ 

sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır. 

İşlərin icra layihəsi – layihə sənədidir 

və aşağıda qeyd olunan məqsədlərlə iş-

lənib hazırlanır: konkret yerli şəraitdə iş-

lərin aparılmasının daha effektiv metodla-

rının seçilməsi; maşınların və avadanlıq-
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ların daha səmərəli və tam şəklində istifa-

dəsinin təminatı, işlərin yüksək keyfiyyə-

tinə nail olmaq, işlərin həcminin azaldıl-

ması, müddətinin qısaldılması, bütün ehti-

yat növlərinin sərfinin və smeta dəyərinin 

azaldılması. İşlərin icra layihəsinə daxil-

dir: tikintinin baş planı; xətti təqvim planı 

(və ya şəbəkə qrafiki); obyektə malların, 

avadanlıqların, konstruksiyaların və mate-

rialların gətirilmə qrafiki; obyektin ərazi-

sində işçi kadrların və əsas tikinti maşın-

larının hərəkət qrafiki; ayrı-ayrı iş növlə-

rinə dair texnoloji xəritələr; işlərin keyfiy-

yətinə nəzarətə dair qərarlar; briqadaları 

təchiz etmək üçün texnoloji komplektlərin 

tərkibi, əməyin mühafizəsinə və texniki 

təhlükəsizliyə dair tədbirlər; təbii mühitin 

mühafizəsinə dair tədbirlər; tikintini mü-

vəqqəti binalarla, avadanlıqlarla və kom-

munikasiyalarla təmin edilməsinə dair 

məsələlərin həlli; tikinti sahəsinin su, 

istilik və enerji təminatına dair qərarlar; 

texnoloji inventarların (avadanlıqların) və 

montaj ləvazimatlarının siyahısı; aydın-

laşdırıcı mətn. Aydınlaşdırıcı mətndə iş-

lərin icra olunması, ehtiyatların istifadə 

olunması və onların ödənilməsi haqqında 

qəbul olunmuş qərarların əsasları verilir; 

müvəqqəti binalardan, qurğulardan və 

kommunukasiyalardan istifadənin, təbii 

mühitin mühafizəsinin zəruriliyi, texniki-

iqtisadi göstəricilər qeyd olunur. İşlərin 

icra layihəsini, əsas və hazırlıq dövrlə-

rində aparılacaq işlərə dair  hazırlayırlar. 

İşlərin icra layihəsi təsdiq olunma-

dıqda obyektin tikintisinə qadağa qoyulur. 

Tikintinin təşkil olunma layihəsi – 

obyektin tikinti layihəsinin tərkibinə daxil 

olunan layihə sənədidir. Tikintinin təşkil 

olunma layihəsində smeta dəyərinin və ti-

kinti müddətinin əsasları, tikintinin mər-

hələləri və illəri üzrə tikinti-montaj işləri-

nin həcminin və sərmayə qoyuluşunun 

paylanması, material-texniki və əmək 

ehtiyatlarına tələbatın və onların ödənilmə 

mənbələrinin təyin edilməsi, obyektin  

tikintisinə dair əsas təşkilati-texnoloji qə-

rarlar və onların texniki-iqtisadi göstə-

riciləri qeyd olunur. 

Tikintinin təşkil olunma layihəsinə: ti-

kintinin əsas hazırlıq mərhələləri üçün ti-

kintinin baş planı; təqvim planı (xətti, şə-

bəkəli); əsas tikinti-montaj və xüsusi ti-

kinti işlərinin həcminin cədvəli; tikinti 

konstruksiyalarına, mallara, əsas avadan-

lıqlara, materiallara tələbat cədvəli; əsas 

tikinti maşınlarına və nəqliyyat vasitələ-

rinə tələbat qrafiki; tikinti kadrlarına olan 

tələbat qrafiki; təşkilati-texnoloji sxemlər; 

tikintini yerli ehtiyatlarla (materiallarla, 

elektrik enerjisi, su, işçi kadrlarla, yaşayış 

və mədəni-məişət binaları ilə və s.) təmin 

olunma məsələlərinə dair qərarlar; tikinti 

üzrə sənədlərin nəzarət orqanları ilə razı-

laşdırılması; aydınlaşdırıcı mətn daxildir. 

Aydınlaşdırıcı mətndə tikintinin şərt-
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ləri, tikintinin icra olunma metodlarının 

əsaslandırılması, əməyin mühafizəsi və 

ətraf mühitin qorunmasına dair tədbirlər, 

işlərin keyfiyyətinin nəzarətinə dair sərən-

camlar, əlavə köməkçi obyektlərin, qurğu-

ların siyahısı, anbarlara və montaj sahələ-

rinə, kadrlara, yaşayış yerlərinə, sosial-

məişət və mədəni xidmətlərə olan tələba-

tın əsaslandırılması, tikinti təşkilatlarının 

sayı göstərilir. 

Tikintinin təşkil olunma layihəsinin  

məzmununa və tərkibinə obyektin tikinti-

sinin mürəkkəbliyini (tədqiqat işləri, iş-

lərin keyfiyyətinə nəzarət metodları,  rabi-

tənin və operativ-dispetçer idarəsinin təş-

kili, fiziki-coğrafi və iqtisadi amilləri 

nəzərə almaq və s.) nəzərə alaraq əlavələr 

daxil oluna bilər. Tikintinin təşkil olunma 

layihəsi – sifarişçi, podratçı təşkilatlar və 

tikintinin material-texniki təchizatını və 

maliyyələşdirilməsini aparan təşkilatlar 

üçün vacib sənəddir. 

Tikintinin təşkil olunma layihəsinin iş-

lənib hazırlanması üçün ilkin material – 

layihənin texniki hissəsi, axtarış material-

ları, tikinti aparılan rayonda təsərrüfat və 

istehsalat şəraitləri haqqında məlumatlar-

dır. 

Tikintinin təşkil olunma layihəsi – 

kompleks mexanikləşdirmə, təşkilatçılığın 

mütərəqqi formaları, planlaşdırma, idarə 

etmə, industrial metodlar və müasir texno-

logiyalar əsasında qoyulan vəsaitin azal-

dılması, müddətin qısaldılması, tikintinin 

keyfiyyətinin və əməyin məhsuldarlığının 

artırılması tələbləri nəzərə alınmaqla,  iş-

lənib hazırlanir. 

Mühəndisi-geodeziya axtarışları – 

qurğuların geoloji mühitdə daha məqsədə-

uyğun yerləşdirilməsi və meliorativ sis-

temlərin layihələndirilməsində torpaq iş-

lərinin həcminin hesablanılması üçün il-

kin topoqrafik materialların əldə edilməsi, 

həmçinin mühəndisi-geolojı, hidrogeolojı, 

torpaq-meliorativ, botaniki-mədəni-texni-

ki və s. xəritə və planların tərtibi üçün 

topoqrafik əsasların yaradılması məqsədi 

ilə aparılır. Mühəndisi-geodeziya axtarış-

ları müxtəlif geodeziya alətlərini, cihazla-

rını və qurğularını (ləvazimatlarını) istifa-

də etməklə, yerüstü və aerokosmik metod-

larla aparılır. Planlar, profillər, koordinat-

ların və yüksəkliklərin kataloqları və di-

gər axtarış məlumatları iş aparılan rayon-

lara dair 1:10000 – 1:500 miqyaslı planal-

ma ilə əlaqəli çöl-mühəndisi-geodeziya 

işlərinin aparılması, magistral kanalların, 

kollektorların, təzyiqli su borularının, yol-

ların, bəndatmanın, rabitə və elektrik ötü-

rücü xətlərin trassasının, mövcud magis-

tral kanalların, kollektorların, göllərin, 

çayların və digər su axınlarının planalma-

sı, geofiziki tədqiqat məntəqələrinin, geo-

lojı və torpaq qazmalarının plan-yüksəklik 

bağlamaları üzrə xəritəalma və başqa ma-

terialların toplanılması yolu ilə əldə olu-
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nur. 

Mühəndisi-geodeziya axtarışlarının 

tərkibinə daxildir: tikinti aparılan rayona 

(sahəyə) dair ötən illərin mövcud topoqra-

fik-geodeziya məlumatlarının toplanıl-

ması və analizi; dayaq geodeziya şəbəkə-

lərinin yaradılması – 3-cü və 4-cü sinif 

geodeziya şəbəkələrinin, I və II dərəcəli 

sıxlaşmış geodeziya şəbəkələrinin və II, 

III və IV sinif nivelir şəbəkələrinin; plan-

yüksəklik planalma geodeziya şəbəkəsi-

nin yaradılması; yeraltı qurğuların plan-

alınması daxil edilməklə, 1:10000 – 1:500 

miqyaslı topoqrafik (yerüstü və aerofoto-

topoqrafik) planalmaları; 1:10000 – 1:500 

miqyasda mühəndisi-topoqrafik planların 

yeniləşdirilməsi; xətti qurğuların istiqa-

mətlərinin təyin edilməsi; mühəndisi-geo-

loji qazmaların, geofiziki və digər nöq-

tələrin (məntəqələrin) geodezik şəbəkə ilə 

əlaqələndirilməsi və naturaya köçürülmə-

si; mühəndisi–hidroqrafik işlər; təhlükəli 

geoloji proseslərin (sürüşmə, karstlar, sa-

hillərin yenidən işlənilməsi və s.) öyrənil-

məsi üçün geodeziya işləri; yeraltı və yer-

üstü qurğuların planalınmasını, koordina-

siyasını, binaların (qurğuların) xarici tə-

rəfdən olçülməsini, mövcud dəmir və av-

tomobil yollarının planalınmasını və s. 

daxil etməklə, mövcud müəssisələrin, bi-

naların (qurğuların) yenidənqurulması və 

texniki təchizat vasitələrinin tamamilə 

yeniləşdirilməsi layihələrinin əsaslandırıl-

ması üçün geodeziya işləri; planların tər-

tib edilməsi və artırılması (çoxaldılması). 

Sahədə  mühəndisi-geodeziya axtarışları 

aparmaq üçün geodeziya əsası kimi dayaq 

geodeziya şəbəkələrinin məntəqələri, 

həmçinin planalma geodeziya şəbəkəsinin 

məntəqələri (nöqtələri), xətti qurğuların 

trassaları üçün isə planalma geodeziya şə-

bəkəsinin məntəqələri (nöqtələri) xidmət 

edirlər. Planalma geodeziya şəbəkəsi – 

teodolit gedişləri və ya trianqulyasiya 

(teodolit gedişini əvəz edir), texniki və 

triqonometrik nivelirləmə gedişləridir. 

Mühəndisi – geodeziya axtarışlarında 

geodeziya şəbəkələri aşağıdakı cədvəl 

3.18-ə uyğun qurulur.  

Dayaq geodeziya şəbəkələri məntəqə-

lərinin koordinatları  trianqulyasiya (4-cü 

sinfin, 1-ci və 2-ci dərəcəlilərin),  trilate-

rasiya (4-cü sinfin, 1-ci və 2-ci dərəcəlilə-

rin), poliqonometriya (4-cü sinfin, 1-ci və 

2-ci dərəcəlilərin) metodları və ya onların 

birgə tətbiqi ilə təyin olunurlar.  

Dayaq yüksəklik şəbəkəsi məntəqələri 

mərkəzlərinin hündürlüyü həndəsi nivelir-

ləmə metodu ilə təyin olunur. Nivelir şə-

bəkəsi ayrı-ayrı gedişlər şəklində yaradılır 

və ilkin olaraq, adətən, iki yüksək sinifli 

nivelir nişanlarına (reperlərə) bağlanılır. 

Nivelir gedişləri II, III və IV sinifli 

olurlar. 

Planalma geodeziya şəbəkəsi müstəqil 

geodeziya əsası kimi, dayaq geodeziya şə-
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bəkəsinin inkişafında yaradılır və düz, əks 

istiqamətli və kombinə olunmuş teodolit  

gedişlərindən (və ya onu əvəz edən trian-

qulyasiyadan), texniki və triqonometrik 

nivelirləmə gedişlərindən ibarətdir. Plan-

alma nöqtələri, bir qayda olaraq, mü-

vəqqəti nişanlarla bağlanılır: metallik mil 

və borucuqlarla, taxta dirək və payalarla, 

həmçinin kötüklərə və dirəklərə calınmış 

mıxlarla. 

Tikinti aparılmış ərazidə daimi plan-

alma şəbəkəsinin nöqtələri kimi, yeraltı 

kommunukasiyaların baxış quyularının 

lüklarının mərkəzləri, əsaslı tikilmiş bina-

ların (qurğuların) küncləri və digər aydın 

görünüşlü yerli əşyalar istifadə olunurlar. 

1:5000, 1:2000, 1:1000 və 1:500 miqyaslı 

mühəndisi-topoqrafik planlar topoqrafik 

planalma və ya daha iri miqyaslı plan-

almaların materialları əsasında yaradı-

lırlar. Topoqrafik planalmaların miqyasla-

rı və relyefin kəsmə hündürlüyü ərazinin 

xüsusiyyətindən və qurğuların növündən 

asılı olaraq cədvəl 3.19-a əsasən müəyyən 

edilirlər.

 Cədvəl 3.18 

Mühəndisi–geodeziya axtarışları zamanı geodeziya şəbəkələri 

Axtarış işləri aparılan 
ərazinin sahəsi, km2 

Dayaq geodeziya şəbəkəsi 
Nivelirləmə 

sinifləri Trianqulyasiya, trilaterasiya və poliqonometriya 

siniflər dərəcələr 

1 -ə qədər - - - 

1-dən 5 -ə qədər - 2 IV 

5-dən 10-ə qədər - 1; 2 IV 

10-dən 25-ə qədər 4 1; 2 IV 

25-dən 50-ə qədər 4 1; 2 III, IV 

50-dən 200-ə qədər 3; 4 1; 2 II-IV 

200 və daha çox 2;  3;  4 1; 2 I-IV 
 
 

Cədvəl 3.19 
Topoqrafik planalmaların miqyasları 

 

Plan alma aparılan ərazinin, qurğunun səciyyəsi Planalmanın 
miqyası 

Relyefin 
kəsmə 

hündürlüyü
, m 

1 2 3 

Yeraltı və yerüsütü qurqularla təchiz olunmuş və əsaslı tikinti 
(yenidənqurma, genişləndirmə) işləri aparılmış ərazi   1:500 1; 0,5 

Tikilməmiş, az tikilmiş ərazi və ya  yeraltı və yerüstü qurğulu 
azmərtəbəli tikintili ərazi 1: 2000, 1:1000 2; 1; 0,5 
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Yeni və ya yenidənqurulmuş mikrorayonların, kvartalların, 
şəhərtikinti komplekslərinin, həmçinin qrup yaşayış və ictimai 
binaların ərazisi 

1:1000, 1:500 
 

1; 0,5 
 

 
 

cədvəl 3.19-un ardı 
1 2 3 

Mürəkkəb olmayan şəraitdə magistral boruların trassası  1:10000 - 

Trassalar: Magistral kanalların trassaları; düzən yerlərdə 
avtomobil və dəmir yolları; sənaye və aqrosənaye müəssisələrinin 
sahədənkənar kommunikasiyaları və tikilməmiş ərazidə şəhər 
kommunikasiyaları; elektrik və rabitə kabellərinin; elektrik  ötürücü 
xəttlərin; mürəkkəb şəraitdə (bataqlıq, çayların subasar sahələri və 
s.) magistral boruların;  qəza nəticəsində neft yayılmış ərazi.  

1:5000; 1:2000 2; 1; 0,5 

Kəsilmiş relyef və dağ şəraitilərində, ərazinin mürəkkəb yerlərində 
(karstlar, səpilmələr, sürüşmələr və s.) avtomobil və dəmir yollarının 
trassası; kiçik süni qurğuların yerləşdiyi ərazi; mürəkkəb şəraitli 
ərazilərdə magistral kanalların trassası; elektrik ötürücü xəttlərin və 
elektrik kabellərin stansiyalara və yarımstansiyalara yaxınlaşdığı 
ərazi; trassaların nəqledici və digər kommunkasiya və qurğularla 
kəsişdiyi və yaxın olduğu ərazilər; qruntun ehtiyatı və tikinti 
materiallarının yataqları  

1:2000; 1:1000 
 - 

Şəhərlərin, sənaye və aqrosənaye müəssisələrinin tikilmiş 
ərazilərində xətti qurğuların trassaları        

1:1000; 1:500 
1:5000; 1:500 2; 1; 0,5 

Su maneələrindən keçid 
 (çayların 

enindən asılı 
olaraq) 

1; 0,5 
2; 1; 0,5 

 
Ərazidə topoqrafik planalmalar yer 

səthinin üfüqi və şaquli, menzul, taxeo-

metrik nivelirləmə, stereotopoqrafiya, 

kombinə olunmuş aerofototopoqrafiya, 

yerüstü fototopoqrafiya metodları ilə və 

həmçinin müxtəlif metodların birlikdə 

tətbiqi ilə aparılır. Dəmir və avtomobil 

yollarının, magistral kanalların və magis-

tral boruların axtarış işlərində mühəndisi-

topoqrafik planlar bir qayda olaraq, aero-

fotoplanalma materiallarına əsasən ae-

rofoto-topoqrafik metodla tərtib olunurlar. 

Yerüstü topoqrafik planalma, aerofotopla-

nalmanın aparılması iqtisadi nöqteyi-

nəzərindən məqsədəuyğun və mümkün 

olmadığı hallarda, həmçinin aerofototo-

poqrafiya metodu lazım olan dəqiqliyi 

təmin etməyəndə aparılır. Menzual plan-

alma o hallarda tətbiq olunur ki, tikilmiş 

və tikinti aparılmamış ərazilər üçün 

1:5000...1:2000 miqyasda, tikinti aparıl-

mamış və əsaslı tikililər olmayan ərazilər 

üçün isə 1:1000...1:500 miqyasında mü-

həndisi-topoqrafik planların tərtib edil-

məsi məqsədi ilə aerofotoplanalmanın 

iqtisadi və yaxud texniki cəhətdən aparıl-

ması mümkün deyildir. Taxeometrik plan-

alma aerofototopoqrafik və menzual plan-

almalarının aparılması iqtisadi cəhətdən 

məqsədəuyğun və texniki cəhətdən müm-
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kün olmadıqda, kiçik və ensiz ərazilər 

üçün aparılır. 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500 miqyaslarında mühəndisi-topoqra-

fik planları tərtib etmək üçün aerofototo-

poqrafik planalma, stereotopoqrafik və 

kombinə olunmuş metodlarla aparılır. 

Metodun seçimi, çəkiliş aparılan ərazinin 

relyefindən, planalma işlərinin sahəsindən 

və miqyasından, mövcud fotoqrammetrik 

hesablamalardan asılı olaraq aparılır. 

Qeyd olunan amilləri və işlərin istehsal 

şəraitini nəzərə alaraq, konkret obyekt-

lərdə stereotopoqrafik və kombinə olun-

muş metodların birgə istifadəsi buraxıla 

bilinəndir. 

Planda ərazinin relyefi horizontallarla  

birlikdə yüksəklik nöqtələri və şərti işarə-

lərlə göstərilir. Şərti işarələrlə çala-çuxur-

lar, uçurumlar, dağılmalar, qayalar, də-

rələr və s. göstərilir. Əsas horizontallarla 

ifadə olunmayan mikrorelyef, planda ya-

rımhorizontallarla göstərilirlər. Yarımho-

rizontallar, relyefin kəskin dəyişdiyi yer-

lərdə  və əsas horizontalların planda ara 

məsafəsi 30 mm-dən çox olduğu hallarda 

çəkilirlər. Lazım olan hallarda planda 

mikrorelyef mütləq hündürlüyü yazılmış 

köməkçi horizontallarla əks olunur. Plan-

alma əsaslandırmalarının yaxın nöqtələ-

rinə nəzərən relyefin planalmasının orta 

xətaları aşağıdakı hündürlüklər üzrə gös-

tərilən həddən çox olmamalıdırlar: 1:5000 

və kiçik miqyaslı xəritələr üçün maillik 20 

olduqda qəbul olunmuş kəsmə hündürlü-

yünün 1/4-dən və maillik 20-60 -əyə qədər 

olduqda kəsmə hündürlüyünün 1/3-dən; 

0,5 və 0,25 m kəsmə hündürlüklü, 

1:5000…1:2000 miqyaslı planlarda relye-

fin kəsmə hündürlüyünün 1/3-dən; malliyi 

10 qədər olan ərazidə örtülü drenajın layi-

hələndirilməsi üçün 0,5 m kəsmə hündür-

lüklü, 1:2000 miqyasında planalmada kəs-

mə hündürlüyünün 1/4-dən. Meşəlik ərazi 

üçün bu buraxıla bilən hədlər 1,5 dəfə 

çoxdur (meşəlik ərazilərdə örtülü drenajın 

layihələndirilməsi zamanı planalmaya yol 

verilmir). Planalma əsaslandırmalarına 

yaxın nöqtələrə nisbətən planda situasi-

yanın dəqiq konturlarının və ərazidə olan 

əşyaların yerləşmə vəziyyətinin orta xə-

taları, planın miqyasından asılı olmaya-

raq, 0,5 m-dən çox olmamalıdırlar. Layi-

hədən əvvəl sənədlərin işlənib hazırlan-

masında, əsasən, relyefin 1 m kəsmə hün-

dürlüklü, 1:10000 miqyaslı topoqrafik 

fond materiallarından, onlar olmadığı hal-

da isə 1:25000 miqyaslı xəritələrdən (yal-

nız böyük obyektlər üçün) istifadə olunur.  

İki mərhələli layihələndirmədə texniki 

həllin əsaslandırılması üçün, layihəndirmə 

mərhələsində 1:10 000...1:5 000, tipik sa-

hələr üçün 1:2000 miqyaslarında topoqra-

fik planalmalar aparılır. İşçi sənədləşdir-

mələr mərhələsində təbii şəraitlərin mü-

rəkkəbliyindən asılı olaraq planalma 

1:5000 ...1:2000 miqyasda (əgər əvvəllər 
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bu miqyasda planalma aparılmayıbsa) 

aparılır.  Hidrotexniki qurğular altında 

olan 2 hektaradək sahəni 1:500 miqyasın-

da çəkirlər. İşçi sənədləşdirmələr mərhə-

ləsində mühəndisi-geodeziya axtarışları-

nın nəticələrinə əsasən bunları tərtib edir-

lər: piketlər və bağlayıcı işarərələrlə birgə 

nizamlanan suqəbuledicilərin, magistral 

kanalların, kollektorların, dağüstü və tutu-

cu kanalların,  təzyiqli boruların, elektrik 

ötürücü və rabitə xətlərinin, yolların və 

şəbəkənin üzərində olan qurğuların trassa-

larını qeyd etməklə topoqrafik plan; mü-

rəkkəb topoqrafik şəraitdən və dağətəyi 

sahədən keçən iri miqyaslı trassaların 

planlarının surətini; nizamlanan suqəbule-

dicilərin, magistral kanalların, kollektor-

ların, dağüstü və tutucu kanalların və s. 

uzununa və eninə profillərini; bütün mas-

siv üçün iri miqyaslı planalmanın və hid-

rotexniki qurğular altında olan sahənin 

planlarının surəti; hamarlama (planirovka) 

işlərinin layihəndirilməsi üçün relyefin 

hər 0,25 m bir kəsmə hündürlüklü,  

1:2000 miqyasında planlarını. Bir mər-

hələli layihələndirmədə (işçi layihə), mü-

həndisi-geodeziya axtarışlarına da layihə 

və işçi sənədləri mərhələsinə dair olan 

tələblər qoyulur.  

Mühəndisi-hidroqrafiya işlərinə daxil-

dir: plan-hündürlük geodeziya şəbəkəsi-

nin yaradılması; sahilyanı hissənin topoq-

rafik  (o cümlədən məcra) planalması; su 

səthinin nivelirlənməsi. Su hövzələrinin 

və çay məcralarının planalması 

1:10000...1:500  miqyaslarında aparılır; 

məcra planalmaları isə  1:10000...1:2000 

miqyaslarında yerinə yetirilir. Məcra 

planalmasında sahil zolağının eni hər 

sahil üçün (mejen dövründə məcra yama-

cının qaşından başlayaraq) aşağıda göstə-

rilən miqyaslar üçün – 1:2000; 1:5000; 

1:10000 miqyasları üçün müvafiq olaraq 

100 m, 150 m və 200 m təşkil edir. Dib 

relyefinin kəsmə hündürlüyü, onu hori-

zontallarla (izobatlarla) ifadə edəndə, aşa-

ğıda qeyd olunan kimi qəbul olunur: sa-

hilyanı hissənin topoqrafik planalmasının 

kəsmə hündürlüyünə analoji olaraq; 10 m 

dərinlikdə xüsusi və ətraflı ölçmələr üçün 

– 0,5 m, 5 m-dən az dərinlikdə yüngül-

ləşdirilmiş və rekoqnostirovka (qabaq-

layıcı) kəşfiyyat ölçmələri üçün – 0,5 m, 5 

m-dən çox dərinlikli ölçmə üçün isə 1 m 

qəbul olunur.  

Mühəndis-geoloji axtarışların melio-

rativ praktikaya tətbiqi – kanalların və 

qurğuların konstruksiyalarının və yerləş-

mə yerlərinin seçilməsi, onların parametr-

lərinin əsaslandırılması, tikinti material-

ların təbii ehtiyatlarının müəyyən edilməsi 

məqsədi ilə geoloji proses və hadisələrin 

tədqiqindən ibarətdir. Mühəndis-geoloji 

axtarışların əsas metodu kimi layihələn-

dirmənin məqsədindən asılı olaraq, hidro-

geoloji elementlərlə (qurğu altında olan 
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tikinti ərazisinin öyrənilməsi zamanı) bir-

likdə, kompleks mühəndisi-geoloji plan-

alma şəklində də aparıla bilər. Adətən, 

mühəndis-geoloji axtarışlar tədqiq olunan 

ərazinin mühəndisi-hidrogeoloji planal-

ması ilə birgə aparılır. Qruntlar üzrə apa-

rılan çöl-geoloji tədqiqatların və laborator 

analizlərinin tərkibi çədvəl 3.20 və cədvəl 

3.21-də verilmişdir. 

Cədvəl 3.20 

Qruntların çöl-geoloji tədqiqatlarının tərkibi 

Öyrənilən 
səciyyələr 

Tədqiqat 
metodları 

Tədqiqat 
dərinliyi, m Tətbiq olunma şəraiti 

Qruntların 
müxtəlif-
cinsliliyi, 

vəziyyəti və 
xassələri 

Statiki 
zondlamalar 20-yə dək 

Qumlu və gilli qruntlar (DÜİST 20069-74 
“Qruntlar.  Statik zondlamalarla çol -sınaq 
metodu ” və SN 448-72 “Tikinti üçün 
qruntların zondlanması üzrə göstərişlər”). 

Dinamiki 
zondlamalar 20-yə dək 

Qumlu və gilli qruntlar (DÜİST 19912-7 4 
“Qruntlar.  Dinamiki zondlamalarla çol-sınaq 
metodu ” və SN 448-72 ). 

Penetrasiya- 
korotaj tədqiqtları 30-a dək 

Kütlə üzrə 25%-ə qədər iri qırıntılı 
materiallardan təşkil olunan qumlu və gilli 
qruntlar.  

Mikropenetrasiya 2-yə  qədər Torflu, qumlu, gilli qruntlar 

Qruntların 
deformasiya 

xassələri 

Ştamplara statiki 
yük verməklə çöl 

sınağı 
20-yə qədər 

İriqırıntılı, qumlu və gilli qruntlar (DÜİST 
12374-78” Qruntlar. Statiki yüklərlə çöl-sınaq  
metodu”) 

Pressiometrlərlə 
sınaqlar 20-yə  qədər 

Qum və gilli qruntlar (DÜİST 20276-
74“Qruntlar. Çöl şəraitində pressiometrlərlə 
deformasiya modulunun təyin etmə metodu” .  

Statik yoxlamalar 20  qədər Qumlu və gilli qruntlar (DÜİST 20069-74 və  
SN 448-72) 

Dinamik 
yoxlamalar 20  qədər Qumlu və gilli qruntlar (DÜİST 19912-74 və 

 SN 448-72) 

Qruntun 
möhkəmlik 

xassəsi 

Bütöv  qrunt 
kütləsinin müstəvi 

üzrə kəsilməsi 

Proqramla 
təyin olunur 

Axıçı konsistensiyalı gilli və su ilə doymuş 
qumlu qruntlar istisna olunmaqla, bütün növ 
qruntlar. 

Fırladılmaqla 
kəsmə 

Proqramla 
təyin olunur 

Torflaşmış gilli qruntlar, torflar, lillər (DÜİST 
21719-76 “Qruntlar. Fırladılmaqla kəsmə çol-
təcrübə metodu”.) 

Mikropenetrasiya 2-yə qədər Torflu, qumlu, gilli qrutlar 
Statiki 

zondlamalar 20-yə qədər Qumlu və gilli qruntlar (DÜİST 20069-74 və 
SN 448-72) 

Dinamiki 
zondlamalar 20 qədər Qumlu və gilli qruntlar (DÜİST 19912-74 və 

 SN 448-72) 
 
 

Cədvəl 3.21 
Mühəndis-geoloji axtarışlarda qruntların laborator analizlərinin tərkibi 

Laborator analizlərinin 
növü 

Qurudulan ərazi və 
su anbarlarının 

zonası 
Kanalların 
trassaları 

Bəndlərin, 
dambaların, nasos 

stansiyalarının 
sahəsi 

əlaqəsiz 
qruntlar 

əlaqəli 
qruntlar 

əlaqəsiz 
qruntlar 

əlaqəli 
qruntlar 

əlaqəsiz 
qruntlar 

əlaqəli 
qruntlar 

1 2 3 4 5 6 7 
Qranulometrik tərkib + + + + + + 
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Plastiklik  - + - + - + 
Suda həll olunan duzların 
miqdarı  

+ + + + + + 

Humusun miqdarı  + + + + + + 
cədvəl 3.21-in ardı 

1 2 3 4 5 6 7 
Gipsin miqdarı + + + + + + 
Sıxlıq  + + + + + +     
Orta sıxlıq + + + + + + 
Təbii nəmlik + + + + + + 
Məsaməlilik və məsaməlilik 
əmsalı 

+ + + + + + 

Konsistensiya  - + - + - + 
Maksimal-molekulyar nəm-
lik tutumu 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Tam nəmlik tutumu + + + + + + 
Süzülmə əmsalı + + + + + + 
Quruda və su altında təbii 
yamaclıq bucağı 

+ - + - + - 

Şişmə - + - + - + 
Həllolma - -(+) - + - +(-) 
Büzülmə  - + - + - + 
Kompressiya  - -(+) - + - + 
Kəsilməyə qarşı müqavimət - + - + - + 
Nisbi çökmə əmsalı - - - + - + 

Qeyd. Mötərəzidəki işarələr, qurutma-nəmləndirici sistem yaradılanda su anbarları zonaları və nasos 
stansiyaları üçün qeyd olunurlar; “+”  analizlərin aparılmasının lazım olduğunu göstərir. 
 

Massivdə aparılan mühəndisi-geoloji 

axtarışların əsasında, massivin və qur-

ğuların tikinti sahələrinin mühəndisi-geo-

loji xəritələri, həmçinin verilmiş səviy-

yələrdə kəsim-xəritələri tərtib olunurlar. 

İmkan daxilində bu xəritələri, mühəndisi-

hidrogeoloji axtarışların nəticəsində tərtib 

olunmuş xəritələrlə uyğunlaşdırırlar. Ax-

tarışların tərkibi və həcmi layihələndir-

mənin mərhələsindən asılı olaraq, tikinti 

rayonunun (sahənin) mühəndisi-geoloji 

şəraitlərinin etaplarla kompleks tədqiqini 

nəzərdə tutur. Bütün hallarda qəbul edil-

miş metodikaya müvafiq olaraq 

1:200000-1:50000 miqyasında geoloji və 

hidrogeoloji fond xəritələrindən istifadə 

olunur. Planalmanın miqyası, 1 km2 sahə-

yə düşən tələb olunan müşahidə nöq-

tələrini (kəşfiyyat qazmaları daxil olmaq-

la) təyin edir, onların əsasında mühəndisi-

geoloji xəritə tərtib olunur. Verilmiş miq-

yasın hədlərinə uyğun tələb olan müşa-

hidə nöqtələrinin sayı fond xəritələrinin 

(kiçik miqyasda) mövcudluğundan və ob-

yektin mürəkkəblik kateqoriyasından ası-

lıdır. Mürəkkəblik kateqoriyaları aşağıda 

qeyd olunan mühəndisi-geoloji və hidro-

geoloji şəraitlərlə xarakterizə olunurlar: I 

kateqoriya – bir-birinə oxşar çökmə sü-

xurlara malik; sadə stratiqrafiyalı; nişan-

lanmış horizontları aydın görüntülü; layla-

rın yatımları üfüqi və ya çox yatıq, mono-

klinal; mürəkkəb olmayan relyef formalı, 

aydın izlənilən; yeraltı suları eyni kimyəvi 
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tərkibli və eynicinsli süxurların laylarına 

aid; kəskin geoloji proseslər və hadisələr 

müşahidə olunmayan sahələr; II kateqo-

riya – a) bir-birinə oxşar çökmə süxurları 

olan, nişanlanmış horizontları zəif görün-

tülü; məhdud intişar tapmış effuziv və 

intruziv süxurlu; çökmə və püskürmüş sü-

xurlar arasında sadə əlaqəli, layların ya-

tımı üfüqi, monoklinal və ya sadə, yatıq-

qırışıqlı struktur formalı, relyefin forma-

ları eroziyalı-akkumulyativ; çoxlu və ya-

xud qeyri-aydın ifadə olunmuş terraslı; 

kəskin geoloji proses və hadisələr müşahi-

də olunmayan; profil üzrə və qalınlığı da-

vamsız, müxtəlifcinsli kimyəvi tərkibli 

(kimyəvi tərkibi fərqli olan) laylı sulu ho-

rizontlar üstünlük təşkil edən; b) fiziki-

geoloji prosesləri əhəmiyyətli dərəcədə 

inkişaf edərək, ərazinin mühəndisi-geoloji 

şəraitinə və ya süxurların yaxşı inkişafına 

təsir edən, zəif yükdaşıma qabiliyyəti ilə 

fərqlənən süxurları, qalınlığına və izlənil-

məsinə ğörə davamsız, fərqli kimyəvi tər-

kibli sulu horizontlu I kateqoriyalı rayon-

lar; III kateqoriya – a) mürəkkəb litoloji 

tərkibli müxtəlif süxurlar kompleksli; me-

tamorfik, effuziv, intruziv süxurlarlı; qırı-

şıq və qırılmalar inkişaf etmiş, dağlıq və 

dağətəyi relyef formaları üstünlük təşkil 

edən; mürəkkəb yatım şəraitli müxtəlif 

tipli yeraltı sular; b)geoloji proseslər və 

hadisələr kifayət dərəcədə inkişaf edərək, 

ərazinin mühəndisi-geoloji şəraitinə təsir 

göstərmiş və ya çətin xəritələnən tektoni-

kası olan II kateqoriyalı rayonlar; c) tikil-

miş, suya basılmış və potensial suya 

basıla bilən ərazilər. 

Mühəndis-hidrogeoloji axtarışlar 

qrunt sularının və qrunt-təzyiqli sularının 

ərazinin bataqlaşmasında rolunu təyin et-

mək, su qidalanmasının tipinin əsaslan-

dırılması üçün lazım olan materialları əldə 

etmək, qrunt sularının və qrunt-təzyiqli 

suların su-duz rejimini öyrənmək və 

onların balansını tərtib etmək, meliorasiya 

və su təsərrüfatı sistemlərinin fəaliyyəti 

nəticəsində massivdə və ona bitişik tor-

paqlarda hidrogeoloji vəziyyəti proqnoz-

laşdırmaq üçün ilkin məlumatları əldə 

etmək məqsədi ilə aparılır. Bu axtarışların 

əsas metodu – mühəndis-hidrogeoloji 

planalmadır. Layihələndirmənin məsələ-

sindən asılı olaraq, mühəndisi-geologiya-

nın elementlərini (ərazini tədqiq edəndə) 

tətbiq etməklə, kompleks mühəndisi-hid-

rogeoloji planalma və ya hidrogeologiya-

nın elementlərini (qurğular altında tikinti 

sahəsini tədqiq edəndə) tətbiq etməklə, 

kompleks mühəndisi-geoloji planalma 

aparıla bilər. Mühəndisi-hidrogeoloji ax-

tarışlarda aparılan çöl-tədqiqatların me-

todları cədvəl 3.22 və cədvəl 3.23-də ve-

rilmişdir. Meliorasiya və su təsərrüfatı ob-

yektləri tikilən massivlərdə hidrogeoloji 

və geofiziki  tədqiqat metodlarının seçimi, 

obyektin təbii şəraitindən və layihənin tə-
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ləblərindən asılıdır. Fərqli miqyaslarda 

mühəndis-geoloji planalma, süxurları və 

onların yatım şəraitini öyrənməklə, yer 

səthinə çıxışlarının yerləşdiyi yerləri və 

müşahidə nöqtələrini təyin etməklə, çöl 

müşahidələrinin məlumatlarını xəritəyə 

keçirməklə aparılır. Kiçik miqyaslı plan-

almalarda, marşrut kəsişmələri metodu 

tətbiq olunur. Orta miqyaslı planalmalar 

həm marşrut kəsişmələri metodu ilə, həm 

də layı onun yatım istiqaməti üzrə izlə-

məklə aparılır. İri miqyaslı planalmalar 

layların uzanma istiqaməti üzrə və ona 

köndələn istiqamətdə süxurların kəsişməsi 

metodu ilə və layların kəsimlərinin istiqa-

mətinə köndələn istiqamətlər üzrə mü-

qayisəsi metodu ilə təyin olunurlar. Hər 

bir geoloji xəritənin tərkibinə, Yer kürəsi-

nin xəritələnən səthi üzrə layların yer 

səthinə təbii çıxışlarının və dağ qazmaları 

ilə ayrılmış sərhədləri, təbəqələrin laylan-

ma ardıcıllığı, layların yatım xarakteri və 

qalınlığı, süxurların litoloji tərkibi daxil-

dir. Geoloji  xəritəçəkmə topoqrafik əsas-

da geoloji cisimlərin (damarlı və digər 

intruziyaların, layların, qatların və s.) təbii 

çıxışlarının sərhədlərinin köçürülməsidir. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə,  mü-

həndisi–geoloji xəritələr süxurların xassə-

ləri (sıxlıq göstəriciləri, məsaməlilik, de-

formasiya modulu, süzülmə əmsalı, daxili 

sürtünmə bucağı, ilişkənlilik və s.) barədə 

məlumat daşımalıdırlar. Mühəndisi-geo-

loji planalmada hidrogeoloji tədqiqatlar 

aparılır, yeraltı suların yatım dərinliyi, su-

lu süxurların qalınlığı, onların hidravlik 

səciyyələri (təzyiqli, təzyiqsiz, suların 

növləri – karst, çat və məsamə suları, 

qidalanma və boşalma şəraitləri), suların 

minerallıq dərəcələri, yeraltı suların re-

jimləri müəyyən edilir. Mühəndisi-geoloji 

planalmada geomorfoloji müşahidələrə 

geniş yer ayrılır. Bu müşahidələr çay 

vadisinin formalaşma tarixini dərk etmək 

üçün məlumat verirlər. Mühəndisi-geoloji  

planalmanın əsas elementləri kimi qurğu-

nun statiki və hidravliki işini təyin edən 

geoloji hadisələr ola bilərlər. Belə  hadisə-

lərə batma, karst, sürüşmə, uçqun, qar uç-

qunları, zəlzələlər və s. geodinamiki hadi-

sələr aiddirlər. Bu hadisələrin öyrənilməsi 

və xəritədə əks etdirilməsi, verilən ərazidə 

tikintinin aparılmasının məqsədəuyğunlu-

ğunu və qurğunun möhkəmliyini və eti-

barlılığını təmin etmək üçün lazım olan 

tədbirlərin səciyyəsi haqqında mülahizə 

sürməyə imkan verir. Mühəndisi-geoloji 

planalmanı apararkən, yerli tikinti mate-

riallarının tədqiqinə xüsusi diqqət verilir. 

Quyuların qazılması təcrübə məqsədləri 

üçün lazım olan dərinliklərdən süxur nü-

munələrinin götürülməsinə imkan verir. 

Süxurların tərkibinə və onların yatım ar-

dıcıllığına aid məlumatlara əsasən yer 

səthində nəzərdə tutulan xətlər üzrə geo-

loji kəsilişlər tərtib olunur. 
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Mühəndisi-hidrogeoloji axtarışlar nəti-

cəsində mətn və qrafik materiallar əldə 

olunur və onlarda aşağıda qeyd olunan 

məlumarlar işıqlandırılır: geomorfoloji şə-

rait, çay vadiləri quruluşunun xüsusiy-

yətləri, terrasların, yamacların, su ayrıcı-

larının xarakteri, həmçinin ərazinin bataq-

laşmasına mikro və makrorelyefin təsiri; 

ərazinin litoloji quruluşu, süxurların lito-

loji tərkibi, onların yayılması və 25 m-dən 

dərin olmayaraq, birinci lokal və regional 

su keçirməyən laya qədər dərinliklərdə 

yatım şəraitləri; sulu horizontların möv-

cudluğu, yayılması və yatım dərinlikləri, 

onların biri-biri ilə və yerüstü sularla əla-

qəsi, qrunt sularının rejimi və balansı, 

massivin geofiltrasiya sxemi və hidrogeo-

loji parametrlərin hesablanan qiymətləri; 

bataqlaşmanın səbəbləri, bataqlıqların və 

bataqlaşmış torpaqların qidalanma şərait-

lərinə görə növləri (torpaq-meliorativ ax-

tarışların nəticələrini nəzərə alaraq təyin 

olunurlar); geodinamiki proses və hadi-

sələrin (sürüşmələrin, yuyub aparmaların) 

yayılması və xarakteri; layihələndirilən 

obyektin analoji şəraitlərində tikilmiş, is-

tismar olunan meliorativ sistemin bitişik 

ərazilərin hidrogeoloji şəraitinə təsiri və 

onların iş təcrübəsi haqqında məlumatlar. 

Massivdə aparılan axtarışların əsasında 

aşağıda göstərilən xəritələr tərtib olunur:  

qrunt sularının və qrunt-təzyiqli suların 

boşalma və qidalanma göstəriciləri ilə 

hidrogeoloji-meliorativ rayonlaşdırma xə-

ritəsi; qrunt sularının və qrunt-təzyiqli su-

ların kimyəvi tərkibini, minerallığını, 

yatma dərinliyini göstərməklə, mühəndisi-

hidrogeoloji xəritə; hidrogeoloji kəsilişlər. 

İmkan daxilində xəritələri birləşdirirlər. 

Sonralar bu məlumatlardan torpaq-melio-

rativ, mühəndisi-hidrogeoloji və mühən-

disi-geoloji planalmaların nəticələrini 

ümumləşdirən və meliorativ tədbirlərin 

layihələndirməsinin əsası olan kompleks 

torpaq-meliorativ və mühəndisi-geoloji 

xəritələrin tərtibatında istifadə edirlər. 

Mühəndisi-hidrogeoloji axtarışların tər-

kibi və həcmi tikinti aparılan rayonun 

(sahənin) hidrogeoloji şəraitinin etaplarla 

kompleks tədqiqini təmin edir. Bir qayda 

olaraq, layihələndirmədən əvvəl mərhə-

lədə çöl planalmaları aparılmır. Massivin 

meliorasiyası üzrə prinsipial texniki qərar-

ları əsaslandırmaq üçün 1:200000… 

1:50000 miqyaslı hidrogeoloji və geoloji 

fond xəritələrindən istifadə olunur. 1 km2 

planalmaya düşən müşahidə nöqtələrinin 

tələb olunan sayı planalmanın növündən 

və onun miqyasından asılıdır (cədvəl 

3.24). Dağ kəşfiyyat qazmalarının və 

müşahidə nöqtələrinin sayı yuxarıda veri-

lən cədvəl əsasında təyin edilir, bununla 

yanaşı, tədqiq olunan çöküntülərin laylar 

üzrə təhlili olmadan, statiki, dinamiki və 

geofiziki sınaq nöqtələri dağ kəşfiyyat 

qazmalarına daxil olmurlar, lakin müşahi-
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də nöqtələrin ümumi sayında nəzərə alı-

nırlar. Baş planın sxemini tərtib edəndə, 

hidrogeoloji və mühəndis-geoloji para-

metrləri dəqiqləşdirmək və onların hesab-

lama qiymətlərini seçmək üçün açar sahə-

də aparılan tədqiqatlar nəzərə alınır. Adə-

tən, sahəsi 2 min ha-dan az olmayan hər 

bir morfogenetik element üçün bir açar 

sahə nəzərdə tutulur. Torpaq-meliorativ 

axtarışlar zamanı açar sahənin yeri tor-

paqların su və duz rejiminin təyini  üzrə 

təcrübə sahəsinin yeri ilə əlaqələndirilir. 

Açar sahənin 200...500 ha olur. Burada 

müşahidə nöqtələrinin və dağ kəşfiyyat 

qazmalarının sayı ərazinin mürəkkəblik 

kateqoriyasından asılı olaraq, 1:10000 

...1:25000 miqyasına əsaslanaraq qəbul 

edilir. Əgər, layihə mərhələsində obyektin 

tikintisi üçün baş planın sxemi növbələrlə 

işlənib hazırlanmayıbsa (obyektin bir növ-

bədə tikilməsi nəzərdə tutulur), meliorasi-

ya massivinin 1:25000...1:10000; çətin şə-

raitdə isə – 1:5000 miqyasında kompleks 

planalmasının aparılması tövsiyə olunur. 

Bir mərhələli layihələndirmədə (işçi layi-

həsi), layihə və işçi sənədlər mərhələlə-

rinə müvafiq həcmdə kompleks axtarış 

işləri yerinə yetirilir. 

Mühəndisi-hidrometeoroloji axta-

rışlar meliorasiya və su təsərrüfatı ob-

yektlərində tikintiyə dair aparılan axta-

rışların tərkibinə daxildir. Bu axtarışların 

məsələləri suqəbuledicinin və su mən-

bələrinin, onların ayrı-ayrı sahələrinin və 

yaxud verilmiş en kəsiklərinin hidroloji 

rejimi üzrə məlumatları toplamaq, melio-

rativ sistemi layihələndirmək, eyni za-

manda sistemin istismarı və tikintisinin 

təsiri altında ərazidə hidrometeoroloji şə-

raitin mümkün olan dəyişikliklərini qiy-

mətləndirmək üçün iqlimşünaslığa aid 

məlumatları əldə etməkdən ibarətdir.  Mü-

həndis-hidrometeoroloji axtarışlara əv-

vəlki illərdə yerinə yetirilmiş axtarışların 

materiallarını daxil etməklə, tikinti aparı-

lan rayonun hidroloji və meteoroloji şə-

raitləri haqqında məlumatların toplanıl-

ması, analizi və ümumiləşdirilməsi, re-

koqnostirovka (qabaqlayıcı axtarış işləri), 

hidroloji müşahidələr və tədqiqatlar, hid-

roqrafik işlər, layihə üçün lazım olan he-

sabi parametrlərin təyin olunması aiddir. 

Adətən müvafiq sahə üzrə sxemlərin 

işlənib hazırlanmasında çöl-hidroloji işlər 

aparılmır. Belə hallarda hidroloji müşahi-

dələrin materiallarından və həmçinin ədə-

biyyat mənbələrinin məlumatlarından isti-

fadə edilir. Suvarma və qurutma obyekt-

ləri üçün sahə sxemlərini tərtib edərkən, 

ümumi halda aşağıda qeyd olunanlar la-

zımdır: ərazinin fiziki-coğrafi xarakteristi-

kası; hidrometeoroloji öyrənilməsi; illik 

axımın norması və onun dəyişkənliyi; he-

sabi təminat üzrə suyun illik sərfi; axımın 

il ərzində paylanması; magistral kanalla-

rın tökülmə yerlərində və inşası nəzərdə 
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tutulan qurğuların stvorlarında suyun sər-

finin onun səviyyəsi ilə əlaqə əyriləri; bü-

tün hesabat dövrləri üçün axımın hidro-

qrafı; buz rejimi; vegetasiya müddətində 

suyun bulanıqlığı və onun kimyəvi tərki-

bi; məcranın deformasiyası haqqında mə-

lumat; iqlim haqqında məlumatlar (hava-

nın temperaturu, yağıntılar, külək, hava-

nın rütubəti, su və yer səthindən buxarlan-

ma, torpağın qlobal şəkildə donması). La-

yihə mərhələsində qabaqcadan suqəbul-

edicinin və su mənbəyinin xüsusiyyətləri, 

layihələndirilən qurğunun tipi və sinfi nə-

zərə alınmaqla,  hidroloji və su təsərrüfatı 

hesablamalarının tərkibi təyin edilir, bu-

nunla yanaşı, stasionar müşahidələr və 

qabaqlayıcı müayinələr zamanı dəqiqləş-

dirilməsi tələb olunan məsələlər müəyyən 

edilir. Mühəndis-hidroloji axtarışlara da-

xil olan işlərin tərkibi və hidrometeoroloji 

xarakteristikaların hesablanılması metod-

ları ərazinin öyrənilmə dərəcəsindən və 

qurğunun məsuliyyət sinfindən asılı ola-

raq cədvəl 3.25-də göstərilmişdir. 

 
Cədvəl 3.22  

Çöl-hidrogeoloji tədqiqatlar 

Öyrənilən hidrogeoloji 
parametrlər Tədqiqat metodları Tətbiq olunma şəraiti 

Süzülmə əmsalı (sukeçiriçilik) 

Tək və topa quyulardan suçək-
mələr Susaxlayan qruntlar(sulu laylar) 

Şurflardan suçəkmələr Susaxlayan qruntlar(sulu laylar) 
Şurflara sutökmələr Quru qruntlar 
Yeraltı və yerüstü suların sə-
viyyəsinə stasionar müşahidələr Susaxlayan qruntlar(sulu laylar) 

Su ilə doyma və suvermə əmsal-
ları Topa quyulardan  suçəkmələr Susaxlayan qruntlar(sulu laylar) 

Səviyyəkeçirmə (təzyiqkeçirmə) 
əmsalı 

Topa quyulardan suçəkmələr Susaxlayan qruntlar(sulu laylar) 
Topa quyulara sutökmələr Susaxlayan və quru qruntlar 
Quyularda suyun səviyyəsinə 
stasionar müşahidələr Susaxlayan qruntlar(sulu laylar) 

Aşıb daşma əmsalı Topa quyudan  suçəkmələr Zəif sukeçirən qrunt layı ilə bö-
lünən susaxlayan qrutlar 

 
 

Cədvəl 3.23 
Geofiziki tədqiqatlar 

Öyrənilən xassələr Əsas metodlar kompleksi 

Qrunt massivinin quruluşu (kəsimin parçalanması, 
qayavari qruntların tavanının relyefinin təyini, 

aşınma qabığının qalınlığının təyin olunması və s) 
və qrunt sularının səviyyəsinin vəziyyəti 

Şaquli elektrik zondlaması ilə tədqiqatlar, elektrik 
profilləmə, sınan dalğaların korrelyasiya metodu, 

sınan dalğalar metodu 

Yeraltı suların istiqaməti, axım sürəti və boşalma 
yerləri 

Yüklənmiş cisim metodu, rezistivimetriya, termo-
metriya, sərfin ölçülməsi 

Qruntların korroziya aktivliyi və azan cərəyanların 
intensivliyi 

Şaquli elektrik zondlaması, o cümlədən, süni 
yaradılmış polyarizasiya metodu, elektrik profillə-

mə, təbii sahə metodu 
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Çöl-hidroloji axtarışlarının təşkil olun-

masından əvvəl, tədqiqat aparılan su axı-

mı (hövzəsi) üzrə, onlar olmadığı halda 

isə qonşu, analoq su axımı üzrə hidroloji 

və meteoroloji məlumatlarla tanışlıq apa-

rılır. Qənaətbəxş suqəbuledicilərlə təchiz 

olunmuş sisteminin layihəsini əsaslandır-

maq üçün aşağıdakilar lazımdır: çoxsulu-

luq dövrünün və daşqın sularının maksi-

mal sərfi və səviyyəsi; əkindən əvvəlki və 

mejen dövrlərində suyun səviyyəsi və 

sərfi; iqlim məlumatları (havanın və tor-

pağın temperaturu, vegetasiya dövrünün 

müddəti, əkin vaxtı, yağıntılar, qarda su 

ehtiyatı, qruntun donma dərinliyi, torpaq-

dan buxarlanma); dağüstü kanalların sərf 

səciyyələri. Qeyri-qənaətbəxş suqəbuledi-

cilərlə təchiz olunmuş sistemlər üçün 

əlavə olaraq aşağıdakılar tələb olunur: 

çoxsululuq dövrünün və daşqın sularının 

axımının həcmi; daşqın və çoxsululuq 

dövründə suyun sərfinin və səviyyəsinin 

dəyişilməsinin hesablama qrafikləri. 

Suvarma və qurutma sistemlərinin la-

yihələndirməsində mühəndisi-hidrome-

teoroloji axtarışların məsələlərinə, eyni 

zamanda aşağıda göstərilən məlumatların 

əldə olunması da daxildir: su mənbəyinin 

illik axımının norması və onun dəyişik-

liyi; suyun hesabi təminatı ilə illik sərfi; 

hesabi təminatı ilə illər üçün aylar (deka-

dalar) üzrə axımın il ərzində paylanılması; 

çayın bir sahəsinin su balansı; vegetasiya 

dövründə suyun kimyəvi tərkibi və 

bulanıqlığı. Obyekt hidroloji cəhətdən 

kifayət qədər öyrənilmədiyi halda, istifadə 

olunacaq su axımlarının və nohurların 

(göllərin) və onların hövzələrinin qa-

baqlayıcı müayinələri aparılır, iri obyekt-

lər üçün isə bir ildən az olmayaraq suyun 

səviyyəsinin və sərfinin ölçülmələri təşkil 

olunur. Az tədqiq olunmuş rayonlarda 

meliorativ işlər aparılarkən, alınmış nəti-

cələrdən sonradan analoji obyektlərdə 

istifadə etmək məqsədi ilə 5 il və daha 

çox il ərzində, obyektin su axımının 

birində müşahidələrin aparılması təşkil 

edilir. Çaylar müxtəlif hidroloji şəraitləri 

olan sahələr və qollar üzrə müayinə (də-

rinliyinin kəskin dəyişilməsi; adaların, 

qolların, astanaların əmələ gəlməsi; mail-

liyinin və çayın eninin dıyişilməsi, iri 

axımların tökülməsi, məcra tipinin dəyi-

şilməsi) edilirlər. Göllərin qabaqlayıcı 

müayinəsi zamanı dərinliyi ölçülür; dibi-

nin qruntundan nümunələr götürülür; su-

yun rəngi və temperaturu, gölün otlarla 

örtülməsi təyin olunur; kimyəvi analiz 

üçün su nümunələri götürülür; ən yüksək 

su səviyyələri qeyd olunur. Gölün hövzəsi 

haqqında da məlumatlar toplanılır: onun 

su hövzəsinin sərhədləri dəqiqləşdirilir, 

yamacların dikliyi, bitki və torpaq örtüyü-

nün xarakteri təyin olunur. Gölün dərin-

liyi popereçniklər (kəsimlər) üzrə ölçülür, 

onların sayı gölün sahəsindən və konfiqu-
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rasiyasından asılı olaraq təyin edilir. Su 

hövzəsinin sahəsinin sərhədlərini və 

axımsız enmələrini və karstların mövcud-

luğunu təyin etmək, daşqın axımlarının 

dəmir və avtomobil yollarının altından 

keçirilmə yerlərini qeyd etmək, mövcud 

hidromeliorativ sistemlərin, torf istehsalı 

karxanaların yerləşmə yerlərini dəqiqləş-

dirmək, su hövzəsinin şumlanılan və meşə 

ilə örtülü yerlərini qeyd etmək lazım 

olduqda, hövzələrin qabaqlayıcı müayi-

nəsi aparılır. Xüsusilə diqqətlə bu məlu-

matları kiçik çay hövzələri (100 km2 qə-

dər) üçün toplayırlar. Çünki onlar üçün 

hesabi parametrlər tez-tez empirik düs-

turlar üzrə təyin olunurlar. 

Su anbarlarının və suvarma nasos 

stansiyalarının layihələndirilməsi zamanı 

hidroloji müşahidələrə qatı (bərk) axımın 

ölçülməsi (xüsusilə böyük eroziya fəaliy-

yəti olan rayonlarda)  daxil ola bilər. Su-

yun sərfinə, səviyyəsinə, qatı axına dair 

müşahidələr “Hidrometeoroloji stansiya-

lara və məntəqələrə dair təlimat”-a əsasən 

yerinə yetirilir. Suyun kimyəvi tərkibi 

onun torpaqların suvarılması üçün yararlı 

olduğunu müəyyənləşdirmək, həm də 

beton və dəmir-beton hidrotexniki qur-

ğulara təsiri baxımından aqressiv xüsusiy-

yətlərini qiymətləndirmək üçün təyin edi-

lir. Suların kimyəvi tərkibinin rejimini 

müəyyən etmək üçün analiz üçün su 

nümunələri axımın müxtəlif fazalarında  

(yay və qış mejen, çoxsululuq, yağış daş-

qınları zamanı) götürülür. Su nümunələ-

rinin həcmi 1,5 l-dən az olmamaqla, çayın 

dərin yerində 0,2-0,5 m dərinlikdən (çayın 

eni 200 m-dən çox olduqda – dərin yerdən 

və sahildən) götürülür. Məcra tədqiqatları 

və axımın dinamikası deformasiyaya uğ-

rayan məcrada aparılır. Məcra tədqiqat-

larının tərkibi və həcmi, hər bir hal üçün, 

obyektin konkret şəraitindən və əvvəllər 

aparılmış tədqiqat materiallarının möv-

cudluğundan asılı olaraq müəyyən edilir. 

İşlərin tərkibinə tədqiq olunan sahədə ça-

yın qabaqlayıcı müayinələri, layihələndi-

rilən qurğunun sahəsində məcranın ölçül-

mələri ilə birlikdə plan və hündürlük plan-

almaları, sahillərin deformasiyasına dair 

vizual müşahidələr, suyun müxtəlif səviy-

yələrində axımın istiqamətinin və sürəti-

nin təyin olunması, popereçniklərın (kə-

simlərin) vaxtaşırı planalması (kəsimlər 

bir-birindən çayın eni qədər məsafədə, 

100 m-dən çox olmamaqla  qoyulur), asılı 

və dib gətirmələrinin miqdarı üzrə mü-

şahidələr, onların qranulometrik tərkibinin 

təyini daxildir. Hidroloji məlumatların 

kameral işlənilməsi mərhələsində, çöl ax-

tarışlarından əvvəl müşahidələrin keyfiy-

yəti və tamlığı qiymətləndirilməklə, mü-

vafiq dayaq şəbəkəsinin toplanılmış mate-

riallarının analizi və sistemləşdiriməsi 

aparılır, həmçinin çöl axtarışlarının və 

tədqiqatlarının materialları işlənib hazırla-
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nır. Qəbul olunmuş qaydaya əsasən, işçi 

sənədləşmələrinin hazırlanması zamanı 

çöl-hidroloji işlər aparılmır. Bu işlərin 

aparılmasına ehtiyac layihənin müzakirəsi 

zamanı çöl şəraitində öyrənilməsi tələb 

olunan məsələlər müəyyən edildikdə, la-

yihəyə əhəmiyyətli dəyişikliklər daxil 

edildikdə (hesablama stvorunun dəyişdi-

rilməsi və s) yarana bilər. Hidroloji hesab-

lamalar aparılarkən hesablama dəqiqliyi 

natur ölçülmələrin dəqiqliyindən çox ol-

mamalıdır. 

Mühəndisi-botaniki–mədəni-texniki 

axtarışlar bitki örtüyünün kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikalarının, yer səthi-

nin texniki vəziyyətinin təyin edilməsi 

üçün aparılır və mühəndisi-torpaq-melio-

rativ axtarışlarının əsas tərkib hissəsidir. 

Meliorativ tikinti obyektində mühəndisi-

botaniki–mədəni-texniki axtarışlar, plan-

almanın miqyasından asılı olaraq biçin 

sahəsi göstərilməklə, mədəni biçənək sa-

hələrində otluğun keyfiyyətinin qiymət-

ləndirilməsi üçün, mədəni otlaqlarda bota-

niki (geobotaniki) planalmalardan ibarət-

dir (1:2000 miqyasında – 5 ha-da 1 biçin, 

1:5000...1:10000 miqyasında – 10 ha-da 1 

biçin, 1:25000...1:50000 miqyasında – 25 

ha-da 1 biçin). Kökündən yaxşılaşdırılma-

sı və gələcəkdə çəmən salınması nəzərdə 

tutulan çəmənlərdə botaniki (geobotaniki) 

planalma işləri aparılmır; bitki, əsasən də 

ağac örtüyünün, torflu torpaqların kötük-

lülüyünün, üst təbəqədə (0-40 sm) mineral 

torpaqların daşlılığının, diametrinə və ya-

şına görə ağacların kəsilmiş yerlərində 

kötüklərin sayının, təpəciklərin, dərələrin, 

karxanaların, qurğu qalıqlarının  mədəni-

texniki axtarışları aparılır ki, bu da 

ərazinin tikintiyə hazırlamasına dair iş-

lərin həcminin təyin adilməsi üçün zə-

ruridir. Mədəni-texniki axtarışlar zamanı 

planalmanın 1 km2 düşən 10x10 m ölçü-

sündə ağac örtüyünü qiymətləndirmək 

üçün nəzarət sahələri qoyulur. Nəzarət 

sahələrinin sayı təbii şəraitin mürəkkəblik 

kateqoriyasından və planalmanın miqya-

sından asılıdır. Daşlılığı qiymətləndirmək 

üçün planalmanın 1 km2 düşən 2x2 ölçüdə 

nəzarət sahələrinin miqdarı təbii şəraitin 

mürəkkəbliyindən və planalmanın miqya-

sından asılıdır. Kötüklüyü təyin etmək 

üçün planalmanın miqyasından asılı ola-

raq nəzarət sahələri qoyulur. Çöl planal-

maların nəticəsi hər kontur cədvəli veril-

məklə və ya eksplikasiyalarla, mühəndisi-

botaniki-mədəni-texniki xəritənin tərtib 

edilməsindən, həm də botaniki mədəni-

texniki və texniki hesabatda mühəndisi-

torpaq-meliorativ axtarışlar haqqında mü-

vafiq bölmənin yazılmasından ibarətdir.  

Tikinti üçün mühəndisi axtarışlar 

müxtəlif vəsait və kəşfiyyat metodlarının 

köməyi ilə qurğuların iqtisadi cəhətdən 

optimal və texniki cəhətdən məqsədəuy-

ğun yerləşdirilməsi və tikilməsi şəraitinin 
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aşkar edilməsi başa düşülür. Mühəndisi 

axtarışların məsələləri rayonun, sahənin, 

ərazinin, layihələndirilən tikintinin trassa-

sının təbii şəraitinin, yerli tikinti material-

ların və su təchizat mənbələrinin kom-

pleks öyrənilməsi, təbii mühitin səmərəli 

istifadə olunmasını və mühafizəsini nə-

zərə almaqla, obyektin layihələndirilməsi 

və tikintisi üzrə iqtisadi məqsədəuyğun və 

texniki əsaslandırılmış qərarları işləyib 

hazırlamaq üçün kifayət qədər və lazım 

olan materialların əldə edilməsi, qurğula-

rın, binaların, müəssisələrin tikintisi və 

istismarı nəticəsində təbii mühitin də-

yişilməsinin proqnozunu tərtib etmək 

üçün məlumatların toplanılmasından iba-

rətdir. Mühəndisi axtarışlar yeni tikin-

tilərin texniki-iqtisadi əsaslarını, fəaliy-

yətdə olan qurğuların, isismar olunan bi-

naların, müəssisələrin yenidənqurulması-

nı, genişləndirilməsini, texniki təchizat 

vasitələrinin tamamilə yeniləşdirilməsini 

işləyib hazırlamaq üçün yerinə yetirilir. 

Tikinti üçün mühəndisi axtarışlar axtarış, 

layihə-axtarış və layihə təşkilatları tərəfin-

dən aparılır. Mühəndisi axtarışlar apar-

maq üçün texniki tapşırıq, axtarışların 

proqramı, smeta-müqavilə sənədləri tərtib 

olunur, həm də axtarış işlərini aparmaq 

üçün icazə alınır. Aparılan mühəndisi ax-

tarışların nəticəsində texniki hesabat (nə-

ticə) tərtib olunur, bura sifarişçinin texniki 

tapşırığında və axtarışların proqramında 

nəzərdə tutulan məlumatlar, ərazinin 

mühəndisi hazırlığı və obyektin layihələn-

dirilməsi və tikintisində təbii şəraitə nəza-

rət üzrə tövsiyə və təkliflər, layihələndir-

mənin digər mərhələləri üçün axtarışların 

aparılmasına dair tövsiyələr daxildir. Mü-

həndisi axtarışlara geodeziya, mühəndisi-

geoloji və mühəndisi-hidrometeoroloji 

axtarışlar da daxildir. 

Mühəndisi torpaq-meliorativ axta-

rışlar torpağın mövcud vəziyyətini təyin 

etmək, torpaqların kənd təsərrüfatı isteh-

salında istifadə olunması ilə əlaqədar me-

liorasiyasının zərurətini qiymətləndirmək 

və lahiyə qərarlarını əsaslandırmaq məq-

sədi ilə  məlumatları əldə etmək, torpaq-

hidroloji şəraitlərin dəyişilməsinin proq-

nozunu tərtib etmək və ətraf mühitin 

mühafizəsi üzrə tövsiyələrin işlənib ha-

zırlanması üçün aparılır. Meliorativ tikinti 

(yenidənqurulma) obyektində mühəndisi 

torpaq-meliorativ axtarışlara təbii şərait-

lər, torpaq örtüyünün xarakteri, eroziya 

proseslərinin inkişafı, texnogen və təsər-

rüfat çirklənməsi haqqında fond və digər 

materialların toplanılması, analizi və 

ümumiləşdirilməsi, həmçinin işlərin proq-

ramının tərtibi və texniki tapşırıq əsasında 

onların dəyərinin qiymətləndirilməsi məq-

sədi ilə qabaqlayıcı müayinələrin aparıl-

ması; dağ qazmalarının qazılması və tor-

pağın fiziki və kimyəvi xassələrini, onun 

çirklənmə dərəcəsini və xarakterini  təyin 
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etmək üçün nümunələrin götürülməsi ilə, 

torpaq-çöl planalma işlərinin aparılması; 

torpağın fiziki və su-fiziki xassələrinin 

(təbii yatım sıxlığını, mikroaqreqat tərki-

bini, süzülmə əmsalını, tam tarla nəmlik 

tutumunu, maksimal-molekulyar nəmliyi-

ni, kapilyar təzyiqin və nəmlikkeçiricili-

yin nəmlikdən asılılığı və s. parametrləri-

nin) öyrənilməsi;  meliorativ və ekoloji 

tədbirlərdə, gübrələrə tələbatını təyin et-

mək üçün torpaqların kimyəvi tərkibinin 

laborator analizləri; şorlaşmış torpaqların 

yuma normalarını, şorakət torpaqlar üçün 

meliorantların dozalarını, krot drenlərin 

dayanıqlılığı üzrə kartoqramların yaradıl-

masını və s. təyin etmək üçün xüsusi və 

təcrübə işləri; mühəndisi-geoloji və hid-

rogeoloji materialları istifadə etməklə, 

torpaq-meliorativ xəritənin və ona aid 

eksplikasiyaların tərtib olunması aiddir. 

Torpaq-meliorasiya rayonlaşdırmasının 

əsas vahidi meliorativ rayondur ki, o, da 

təbii və torpaq-ekoloji şəraitlərin (torpaq-

ların tipi və müxtəlifliyi, qrunt sularının 

dərinliyi və minerallığı, ərazinin litologi-

yası, relyefin formaları və geomorfologi-

yası, eroziya proseslərin inkişafı, torpaq-

ların çirklənməsi) cəmi, meliorativ tədbir-

lərin xarakteri və metodu; kənd təsərrüfa-

tında istifadəsi;  meliorativ və ekoloji təd-

birlərin, istismar nəticəsində torpaq şərai-

tinin dəyişilməsinin proqnozu, həmçinin 

meliorativ obyektlərin bitişik ərazilərə tə-

siri haqqında elmi asaslandırılmış texniki 

hesabat  üzrə ayırd olunur 

 
III.5. Meliorasiya olunan torpaqların 

monitorinqinin təşkili 
 

Torpaqların meliorativ vəziyyəti kənd 

təsərrüfatı təyinatlı əkin sahələrinin məh-

suldarlığına təsir edən və ərazinin torpaq-

hidrogeoloji şəraitini xarakterizə edən 

göstəricilər sistemidir. Bu, suvarılan və 

meliorasiya olunmuş torpaqların meliora-

tiv vəziyyətinə nəzarət prosesində təyin 

olunur, müəyyənləşdirilir və bu nəzarət 

xüsusi normativ-metodiki materiallara uy-

ğun olaraq xüsusi ixtisaslaşmış hidrogeo-

loji-meliorativ xidmət idarəsi tərəfindən 

hidromeliorativ sistemlərin istismarı za-

manı aparılır. 1981-ci ildən etibarən keç-

miş SSRİ-də və Azərbaycan Respublika-

sında hər il suvarma sistemləri və kollek-

tor-drenaj şəbəkələri ilə təmin olunmuş 

torpaqların meliorativ vəziyyətinin ka-

dastrı təttib olunur. Bu praktika respubli-

kamızda indi də saxlanılır. Qeyd olunan 

kadastrlarda suvarılan torpaqların melio-

rativ vəziyyətinin əsas göstəriciləri: ərazi-

nin drenləşmə dərəcəsi, qrunt sularının 

yatım dərinliyi, qrunt sularının minerallığı 

və kimyəvi tərkibi, 1-100 sm-ik qatda 

torpaqların şorlaşma və şorakətləşmə də-

rəcəsidir. Bu göstəricilər ayrı-ayrı iqlim 

zonaları və xüsusi torpaq-hidrogeoloji şə-

raitlər üçün mütəmadi olaraq dəqiqləşdi-
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rilir, həmin göstəricilərin qiymətlərinə 

uyğun olaraq müvafiq təsnifatlar əsasında 

torpaqların yaxşı, qənaətbəxş və qeyri-qə-

naətbəxş vəziyyətdə olub-olmaması ayırd 

edilir. 

Meliorasiya olunan torpaqların moni-

torinqinin məqsədi aşağıdakılardır: dəyi-

şikliklərin vaxtında müəyyən edilməsi, 

onların qiymətləndirilməsi, proqnozu, hə-

yata keçirilən meliorasiya tədbirlərinin 

təsirindən yaranan mənfi təzahürlərin və 

proseslərin nəticələrinin aradan qaldırıl-

ması və vaxtında qarşısının alınması; tor-

paqdan səmərəli istifadə olunması; melio-

rasiya olunan torpaqlardan istifadəyə nə-

zarət; meliorativ tədbirlərin effektivliyinə 

və fəaliyyətinə nəzarət; regional və lokal 

səviyyədə aparılan monitorinqin struktur-

larının informasiya əlaqəsi; dövlət torpaq 

kadastrının informasiyalarla təmin olun-

ması. Meliorasiya olunmuş torpaqların 

monitorinqi – torpaqların kənd təsərrüfatı 

təyinatlı monitorinqinin bir hissəsidir, 

meliorativ sistemlərin və onlara qonşu 

olan əazilərin sərhədlərində torpaq və tor-

paq örtüyünün, suvarma, drenaj və qrunt 

sularının və suqəbuledicilərin (su mənbə-

lərinin) rejimlərinin, xüsusiyyətlərinin və 

tərkibinin parametrlərinə nəzarət olun-

maqla, torpaqların meliorasiyası sahəsinə 

daxil olan landşaftlarda, antropogen geo-

ekoloji sistemlərdə torpaq ehtiyatlarından 

səmərəli istifadəyə və ekolojı tarazlığın 

əldə olunmasının informasiya təminatına  

istiqamətləndirilir. Meliorasiya olunmuş 

torpaqların monitorinqinin regional səviy-

yədə təşkil olunmasını tələb edən iri me-

liorativ sistemlər istisna olunmaqla, çox 

hallarda meliorasiya olunmuş torpaqların 

monitorinqi lokal səviyyə daşıyır. 

Meliorasiya olunan torpaqların moni-

torinqinin təşkilinin və fəaliyyətinin meto-

dologiyası, su və torpaq ehtiyatlarının sə-

mərəli istifadəsi və təbiətin mühafizə 

olunması sahəsində tələbləri nizamlayan 

normativ sənədlərə və qanunverici akt-

lara, aerokosmik və yerüstü məlumatlara  

əsaslanır. Meliorasiya olunmuş torpaq-

ların monitorinqinin keyfiyyəti – su-duz 

balansı stansiyalarının və meliorativ sta-

sionarların mövcudluğundan, torpaqların 

meliorativ vəziyyətinə nəzarətin stasionar 

yerüstü və distansiyalı aerokosmiki me-

todların əlaqəsindən və aparılmış tədqi-

qatların zaman tezliyindən (müddətindən) 

asılıdır. Bununla yanaşı, meliorasiya olun-

muş torpaqların monitorinqinin əsas isti-

qamətlərindən biri yerüstü müşahidələr-

dir. Meliorasiya olunmuş torpaqların mo-

nitorinqində əsaslı meliorasya sistemi (su-

varma, əsaslı yuma, kimyəvi meliorasiya 

v.s.) daha prioritetdir, çünki, onlarda bio-

kimyəvi proseslər aktivləşir, bütün torpaq 

profili, landşaft və regional səviyyələrdə 

maddələrin miqrasiyası artır. Meliorasiya 

olunmuş torpaqların monitorinqi sistemin-
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də rejim və operativ müşahidə sistemləri-

nin əsasında müşahidələr: torpaqların  

meliorasiyadan əvvəlki vəziyyətini xarak-

terizə edən (təbii mənfi prosesləri müm-

kün ola bilən antropogen proseslərdən 

ayırmağa imkan yaradan) baza müşahidə-

lərinə; dövri müşahidələrə (dövrlər: gün, 

ay, il və daha çox); obyektin vəziyyətinin 

dəyişilməsini müəyyənləşdirən operativ 

müşahidələrə; fövqəladə halların nəticələ-

rini xarakterizə edən təcili (qəza) müşahi-

dələrə bölünürlər. Meliorasiya olunmuş 

torpaqların monitorinqi – meliorasiya olu-

nan torpaqların təbii mühitinin vəziyyəti-

nin (təbii hadisələrin və proseslərin möv-

cudluğu) və onun komponentlərinin antro-

pogen təsirlərdən pozulması haqqında mə-

lumatların əldə olunmasını və təhlilini; 

ərazinin su-duz rejiminin və torpağın 

münbitliyini məhdudlaşdıran mənfi pro-

seslərin (şorlaşma, bataqlaşma, eroziya, 

subasma) proqnozlaşdırmasını; keyfiyyət 

və kəmiyyət göstəriciləri əsasında yeraltı 

və yerüstü suların, meliorasiya olunan 

torpaqların vəziyyətinin qiymətləndiril-

məsi və ərazinin zonal və regional xüsu-

siyyətlərini, onun landşaft xarakteristika-

sını, torpaq örtüyünün genezisini və struk-

turunu nəzərə almaqla, yuxarıda qeyd olu-

nan göstəricilərin normativlərin və stan-

dartların tələblərinə uyğunluğuna nəzarə-

ti; obyektin təsir zonasında baş verən pro-

seslərə və ətraf mühitə meliorativ obyek-

tin təsirinin komponent – keyfiyyət xarak-

teristikasını; torpaqların meliorasiyasında 

ekoloji riskin qiymətləndirilməsini və 

landşaftın, torpaqların dayanıqlığının tə-

yin olunmasını; torpaqların münbitliyini 

məhdudlaşdıran xoşagəlməz hadisələri və 

prosesləri korrektə edən kompleks təbiət 

qoruyucu meliorativ tədbirlər vasitəsi ilə 

su və torpaq ehtiyatlarından səmərəli isti-

fadəyə dair tövsiyələrin işlənib hazırlan-

masını  həyata keçirir.  Meliorasiya olu-

nan torpaqların monitorinqinin əsas his-

səsi – xidmət müddəti zamanı meliorativ 

şəbəkənin və hidrotexniki qurğuların təbii 

mühitə təsirini qiymətləndirmək üçün 

aparılan müşahidələri daxil edən ekoloji-

texniki (mühəndisi) monitorinqdir. Melio-

rasiya olunan torpaqların monitorinqini 

təşkil edərkən vacib obyektlərin timsalın-

da perspektivdə texniki təsir ya minimal 

ölçüdə planlaşdırılan, yada ki, planlaşdı-

rılmayan  fon ərazilər ayırd olunur. Me-

liorasiya olunmuş torpaqların monitorin-

qinin əhatə dairəsinə melio-ekosistemlərin 

ekoloji vəziyyətini qiymətləndirməyə, 

meliorativ tədbirlərin intensiv təsiri və 

torpaq proseslərinin istiqamətini təyin 

etməyə imkan yaradan, həmçinin və me-

liorativ tədbirlərin təsirinə məruz qalma-

yan landşaft və torpaqlarda aparılan tədqi-

qatlar daxildir; geokimyəvi balansın tərtib 

edilməsi üçün torpağın, sahənin, land-

şaftın bütün növ çirkləndiriciləri nəzərə 
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alınır; gübrələrin, pestisidlərin və əkinçili-

yin digər kimyalaşdırma vasitələrinin 

kompleks tətbiqinin uzun müddətli təcrü-

bəsi nəzərə alınır; lokal, landşaft və tor-

paq şəraitlərini nəzərə almaqla təhlükəli-

lik, zəhərlilik sinfinə və qatılığın buraxıla 

bilən həddinə görə texnogen çirklənmə 

qiymətləndirilir; hidromeliorativ sistemlə-

rin torpaqla yanaşı, xüsusilə su mənbələ-

rinə (yerüstü və yeraltı sulara), ekosistem-

lərə təsir dərəcəsi qiymətləndirilir, ərazi-

nin zəif təbii drenlənən zonalarında qrunt 

sularının səviyyəsi (QSS) böhran dərinli-

yindən yuxarı olduqda su-duz proqnozu 

aparılır və suvarma sistemlərində drenajın 

tikintisi proqnozlaşdırılır; tərkibində hətta 

az miqdarda soda və digər inqrediyentlər 

olan suvarma suları mütləq yoxlanılmalı-

dır. 

Meliorasiya olunan torpaqların moni-

torinqində torpaqların pisləşmə dərəcəsi 

aşağıdakı göstəricilərlə təyin olunur: bio-

geosenozun və ya ərazinin vahid sahəsi-

nin müəyyən vaxt ərzində bioloji məhsul-

darlığının aşağı düşməsi; torpaqların mün-

bitliyinin azalması; ərazinin bataqlaşması 

və ya aridləşməsi; qoruq (fon) ərazi ilə, 

stasionar təcrübə sahəsi ilə və su-balans 

stansiyası ilə müqayisə edilməsi. 

Meliorasiya olunan torpaqların moni-

torinqinə daxil olan etalon hidromeliorativ 

sistemlər üçün əsas meyarlar aşağıdakılar-

dır: torpaq örtüyünün regional xüsusiyyət-

ləri və ekomeliorativ vəziyyəti; hidrome-

liorativ sistemlərin  fəaliyyəti; suvarmada 

istifadə olunan suyun keyfiyyəti; drenaj-

tullantı sularının keyfiyyəti; meliorativ 

tədbirlərin növü, tipi və dövrülüyü; tor-

paqların vəziyyətinə nəzarət və onun döv-

rülüyü; meliorasiya olunan torpaqların 

qısa (3-5 il) və ya uzunmüddətli (10 və 

daha çox illər) monitorinqinin yerinə ye-

tirilməsinin maliyyələşdirilmə mümkün-

lüyü. 

Suvarma meliorasiyasında meliorasiya 

olunan torpaqların monitorinq sisteminə – 

təbii ehtiyatların zəhərli maddələrlə çirk-

lənmə dərəcəsinə və bu çirklənmənin in-

sanlara, heyvanlara və bitkilərə olan təsi-

rinə (zəhərli maddələrin patogen mikroor-

qonizmləri, ağır metal birləşmələrinin, 

üzvü maddələrin, neft məhsullarının təyin 

olunması) nəzarəti təmin edən sanitar-tok-

sikoloji monitorinq daxildir. 

Meliorasiya olunan torpaqların moni-

torinqində təbii (təkamül-genetik) proses-

ləri (əsasən torpağın məhsuldarlığını məh-

dudlaşdıran) antropogen təsirlər səbəbin-

dən (texnogenez) əmələ gələn proseslər-

dən ayırmaq vacibdir, məsələn, yağış ero-

ziyasını suvarma eroziyasından və ya su-

varma nəticəsində əmələ gələn sodalı şor-

laşmanı təbii sodalı şorlaşmadan, torpaq-

ların hidromorfizminin dövrülüyünü an-

tropogen suvarmadan və s. 

Meliorasiya olunmuş torpaqlarda mən-
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fi proseslərin mümkünlüyü, istiqaməti və 

dərəcəsi – hidrogeoloji, ekoloji-geokim-

yəvi, torpaq-meliorativ qiymətləndirmə və 

rayonlaşdırma, həmçinin landşaftın ekolo-

ji risk və dayanıqlılıq dərəcəsinin qiymət-

ləndirmə zamanı torpaqların təsərrüfat is-

tifadəsinin istiqamətindən asılı olaraq, 

texnogen təsirlərdə antropogen torpaqlar-

da biogeosenoz bazasında müşahidə olu-

nur. 

Meliorasiya olunan torpaqların nəzarət 

göstəricilərinin regional böhran səviyyəsi-

nin təyin olunması, torpağın məhsuldarlı-

ğını və ekosistemin dayanıqlılığını məh-

dudlaşdıran xoşagəlməz proseslərin tən-

zimlənməsi üzrə tədbirlərin vaxtında qə-

bul edilməsi mümkünlüyünü yaradır. 

İqtisadi-ekoloji nöqteyi-nəzərindən 

meliorasiya olunan torpaqların monitorin-

qinin meliorativ sistemin landşaft – eko-

loji qiymətləndirilməsi ilə təyin olunan 

optimallaşdırılmış prioritet göstəricilər 

toplusu mövcuddur, bu göstəricilər eko-

loji vəziyyətin dəyişilməsinə həssasdırlar, 

yaxşı təyin ediləndirlər. Torpağın vəziy-

yətini xarakterizə edən və onun təsnifat 

uyğunluğunu təyin edən xassələrin əsas 

göstəriciləri bunlardır: qranulometrik tər-

kib, sıxlıq, struktur, skeletinin sıxlığı, aq-

reqat tərkibi, humusun miqdarı, humus 

layının qalınlığı, əsaslarla zənginliyi, hid-

rolitik turşuluq, pH, karbonatlılıq, məsa-

məlilik, nəmlik tutumu, sukeçiricilik, tor-

pağın litoloji xüsusiyyətləri, mineraloji 

tərkib, geokimyəvi tərkib, mikromorfoloji 

quruluş, duzlar və digər qeyri-üzvi torpaq-

geokimyəvi akkumulyasiyalar, torpaq-

qrunt sularının səviyyəsi və kimyəvi tər-

kibi və s. Meliorasiya olunan torpaqların 

monitorinqində əsas göstəricilər bazasın-

da aşağıda qeyd olunan müşahidələr apa-

rılır:  

1) humussuzlaşmaya (dehumusifikasiya), 

aşınma (deflyasiya) səviyyəsinə; 2) qrunt 

sularının su-duz rejiminə (yatım dərinliyi-

nə və kimyəvi tərkibinə), torpaqların şor-

laşmasına (ümumi, sodalı, təkrar), yerüstü 

suların keyfiyyətinə, bataqlaşma və ya 

təkrar bataqlaşmaya, torpaqların nəmliyi-

nin artmasına, subasmasına; 3) torpaqların 

şorakətləşmə mümkünlüyünə; 4) torpaq 

örtüyünün strukturuna; 5) torpağın fiziki 

vəziyyətinə (sadə aqrotədbirlərdə və əsaslı 

meliorativ tədbirlərdə – suvarma, qurut-

ma, əsaslı yuma, kimyəvi meliorasiya və 

s.); 6) pestisidlərin və onların metabolitlə-

rinin, ağır metalların, kimyəvi və radio-

aktiv elementlərin, politsiklik, aromatik 

karbohidrogenlərin, mineral gübrələrin, 

tullantı suların çöküntülərinin yığılma sə-

viyyəsinə görə. 

Torpaqların, suların, bitkilərin analizi 

təsdiq olunmuş metodikalar əsasında at-

testasiya olunmuş analitik laboratoriyalar-

da aparılır. 

Meliorasiya olunan torpaqların moni-



 297 

torinqinin nəticələri texniki sənədlərin 

normativlərinə uyğun olaraq  ekoloji pas-

port, xəritə materialları və yekun hesabat 

formasında təqdim olunurlar. 

Meliorasiya olunan torpaqların moni-

torinqinin aparılması yüksək elmi-praktiki 

hazırlığı və yaradıcılıq qabiliyyəti olan, 

düşüncəli mütəxəssislərə etibar olunur. 

 
III.6. Meliorasiya və su təsərrüfatı 

sahəsində proqnozlaşdırma 
 

Proqnozlaşdırma – hər hansı bir 

hadisə və ya prosesin inkişaf istiqamətinin 

müəyyən edilməsinə yönəldilmiş xüsusi 

elmi tədqiqatdır. Proqnozlaşdırma müddə-

tindən asılı olaraq qısa (1-2 il), orta (5-10 

il) və uzunmüddətli (10 ildən artıq) olur. 

Su anbarlarının təsir zonasında və suva-

rılan torpaqlarda qrunt suyunun səviyyəsi-

nin qalxması daxil olmaqla torpaqların 

ekoloji-meliorativ vəziyyətinin, hidroloji 

və hidrogeoloji proseslərin proqnozlaş-

dırılması meliorasiyada daha geniş yayıl-

mışdır. Meliorasiyanın inkişaf proqno-

zuna sahənin formalaşması və uzunmüd-

dətli inkişaf strategiyasının hazırlanması, 

ölkənin ərzaq müstəqilliyini təmin edən 

effektiv və ekoloji baxımdan təhlükəsiz 

işləmələr və tədbirlər daxil edilir. Proq-

nozlaşdırmada analogiya yanaşma, sis-

temli, problemli və ekspertli analizlər, 

həmçinin hesabi sıraların bərpası və s. 

metodlarından geniş istifadə edilir. İqtisa-

diyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə müxtəlif 

hadisə və prosesləri proqnozlaşdırma üzrə 

tədqiqatlar  daha geniş və hərtərəfli aparı-

lır. Proqnozların nəticələrindən müxtəlif 

istiqamətlərdə və bütün fəaliyyət sahələ-

rində (beynəlxalq, ümummilli, regional, 

korporativ və s.), həmçinin uzunmüddətli 

proqramların hazırlanmasında, inkişaf 

perspektivlərinin qiymətləndirilməsində, 

layihələndirmə işlərində və s. geniş isti-

fadə olunur. 

Suvarma zamanı torpaqlarda duz 

mübadiləsinin proqnozlaşdırılması. 

Proqnoz metodları, zərərli və toksiki duz-

ların aktiv  mübadiləsi gedən torpaq qa-

tında onların hərəkət proseslərinin riyazi 

modelləşdirilməsinə, suvarma sisteminin 

başlangıc və sonunda yerləşdirilmiş mü-

şahidə quyularında duz ionlarının axınının 

müqayisəsinə, stasionar məntəqələrdə 

aparılan uzunmüddətli müşahidələrin nə-

ticələrinə görə meliorativ obyektlərə daxil 

olan çirkləndiricilərin statistik hesabla-

malarına əsaslanır. Çay hövzələrində illər 

üzrə maye (qarışıq) və bərk gətirmələrin  

dinamikası, suvarmanın təsiri altında tor-

paqların duz balansının dəyişməsində əsas 

göstərici ola bilər. Səth sularında kimyəvi 

maddələrin artması, drenaj suları ilə izafi 

duzların kənarlaşdırılması, qrunt sularının 

səviyyəsinin qalxması zamanı torpaqda 

duzların həll olunması hesabına səth sula-

rına qarışan yeraltı suların minerallaşma-
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sının artmasının göstəricisidir. Proqnoz 

məsələləri sərhəd şərtləri düzgün qoyul-

maqla fraqmentlər metodu ilə həyata 

keçirilə bilər. Hövzənin ümumi fiziki mo-

deli – məkandır. Riyazi modellər mövcud 

məkanlarda baş verən proseslərin tələblə-

rinə cavab verməlidir. Bu modellər təyin 

olunmuş başlanğıc və sərhəd şərtləri daxi-

lində differensial tənliklərin xüsusi  həlli-

ni əks etdirir. Tənliklər ümumən birölçülü 

modelə uygun olaraq, sabit süzülmə sürəti 

zamanı eyni cinsli məsaməli mühitdə, yə-

ni yarımməhdudiyyətli mühitdə, eyni öl-

çülü ilkin duzlaşma profilində və yaxud 

onun pilləli funksiyasında su və duzların 

şaquli hərəkətini əks etdirir. 

Meliorativ praktikada duz rejiminin is-

tiqaməti fazalardan asılı olaraq aşağıdakı 

cədvəldə verilmiş müvafiq düsturla müəy-

yənləşdirilə bilər (cədvəl 3.26).  
 
 

Cədvəl 3.26 
Duz rejiminin hesabat düsturları 

İl ərzində fazalar Hesabat düsturları Müəlliflər 

Torpaq qatının 
nəmlənməsi (səviyyələrin 

qalxması fazası) 

 

S.F.Averyanov və 
Tzya-Da-Lin (1960) 

Süzülmənin boğulmuş 
rejimi fazası (vegetasiya 

müddəti) 

 
 

 

S.F.Averyanov (1965) 

Səviyyənin düşməsi 
(vegetasiyalar arası 

müddət fazası) 

 

S.F.Averyanov (1965) 

 

S.K.Abramov (1960) 

 

V.M.Şestakov (1963) 

Səviyyənin düşməsi 
(vegetasiyalar arası 

müddət fazası) 

 

 

V.A.Baron (1967) 

 

N.N.Veriqin (1953) 

 

A.C.Həşimov (2003) 
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Cədvəldəki tənliklərdə aşağıdakı şərti 

işarələrdən istifadə edilmişdir:  

C – duzların hesabat (proqnoz) miqdarı, 

% və ya q/l; C1 – qrunt sularının mineral-

lığı, % və ya q/l; C2 – üst qatlarda duzla-

rın miqdarını hesablamaq üçün suvarma 

suyunun minerallığı, aşağıdakı qatlarda 

isə duzların hərəkət istiqaməti üzrə  onlar-

dan yuxarıdakı qatın hesablanmış mine-

rallığı qəbul olunur, % və ya q/l; My – yu-

ma və yaxud suvarma suyunun minerallı-

ğı, % və ya q/l; N – yuma və yaxud suvar-

ma norması, m3/ha; C0- aerasiya zonasın-

da qruntların hesabat qatındakı duzların 

ilkin miqdarı, % və ya q/l; CH – hesabat 

qatında qrunt sularının ilkin minerallığı, 

% və ya q/l; şorlaşma rejimi üçün: 

02

H
CC

CC
C

−
−

= , duzsuzlaşma rejimi üçün 

20

0
CC
CC

C
−
−

= ; X – hesabat qatının yer 

səthindən dərinliyi, m; X1 – qrunt 

sularının yer səthindən dərinliyi, m; n - 

aktiv məsaməlik; Pe – aerasiya zonasında 

qruntda Pekle parametri; Dt – konvektiv 

diffuziya əmsalı, m2/gün; V – süzülmə 

axımının sürəti, m/gün; V0 – aerasiya 

zonası qruntlarında şaquli süzülmə sürəti, 

m/gün; l – islanma dərinliyi, m; 
t
x

X = ; µn 

α tgα+C=0 tənliyi üzrə 
Pe

tg n
n

µ
µ −=  

tənliyinin konturudur C=Pe olduqda iki 

birinci köklər kifayətdir.
  

2
f

0
l

tD
F

⋅
=  - Furye meyarı; 

f

2

d D
l

P
β

=  - Prandtl meyarı; 

2

2

V
Pd

=Π  - yuma meyarı; 

β - duzsuzlaşma əmsalı, l/gün; 

);X1(aZ1 += );X1(aZ2 += ;
X
XX

o
=    

;
Dn2

tV
a

f

o= ;
n
NVX t0 ==

f

002
nD2

XV
a2Pe == ;  

N – yuma normasıdır; erfc u=1-erf  

∫= −
u

0

y dye
2

u
2

π
 ehtimal inteqralı; ierfc  

∫=
00

u
erfcu   u  du ; erfc  u;  ierfc u funksiya-

larının qiymətləri cədvəl şəklində tərtib 

olunmuşdur. 

Bu düsturlar vasitəsi ilə il ərzində su-

varılan ərazilərdə duz rejimini proqnoz-

laşdırmaq mümkündür. 

Cədvəldə verilən düsturlardan başqa 

duz rejiminin bir növbəli əkin rotasiyası 

dövrü üçün proqnozu 3 m-lik dərinlikdə 

duz profili pilləvari formada olduğu halda 

L.M.Reksin: 
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erfc2)u(erfc −=− u ; erfcu2)u(ierfc +=− u  

Burada: C0
 - 0-1 m dərinlikdə duzların 

miqdarı; k – baxılan torpaq qatlarının 

sayı; c – qatların say nömrəsi (g=0, 1, 

2,...k); jc – c qatında duzların miqdarı; hc 

– yerin səthindən c qatına kimi olan 

məsafə; jn – suvarma suyunun minerallığı; 

j – t müddətində x dərinlikdə duzun 

miqdarı; Dx – konvektiv diffuziya əmsalı, 

m2/gün; t – su verilən vaxtdan onun tor-

paqda hərəkəti, gün; v0 – torpaq-qruntun 

süzülmə əmsalı, m/gün; makt – aktiv məsa-

məlikdir. Duzların miqdarı q/l və yaxud 

%, məsafələr isə m-lə göstərilir. 

İlkin şorluq dərəcəsi torpağın dərinliyi 

üzrə bərabər epürdə yayılmış olan halda 

isə cədvəldə S.F. Averyanovun vegetasiya 

fazası üçün verilmiş düsturundan istifadə 

oluna bilər. 

Yuxarıda bəhs olunan düsturlar vasitə-

si ilə meliorasiya olunan ərazidə torpağın 

duz rejimini proqnozlaşdırmaq nəzəri ba-

xımdan dəqiq olsa da, çox saylı amillər-

dən istifadə olunması, onların tətbiq olun-

masında müəyyən çətinliklər yaradır. Ona 

görə də meliorativ praktikada V.R.Volo-

buyevin: 
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şəkildə istifadə olunur. 

Burada: Sh – vegetasiya sonundakı şorluq 

dərəcəsi, %; S0 – buraxıla bilinən şorluq 

dərəcəsi, %; e – natural loqarifmanın 

əsası; E – tarladan ümumi buxarlanma, 

m3/ha; D – tarladan drenaj axını, m3/ha; m 

– onluq loqarifmadan natural loqarifmaya 

keçid modulu (m=0,434); V=e=2,718; α - 

duzvermə əmsalıdır. 

Bu parametrlərin təyini – suvarma su-

yunun həcmini və drenaj axımını nizamla-

maqla lazımi rejimi təmin etmək müm-

kündür. 

Meliorasiya olunan ərazilərdə suvarma 

rejimi və drenajın parametrlərindən asılı 

olaraq qrunt sularının rejim müəyyənləş-

dirilmələri təbii-təsərrüfat şəraitinə əsasən 

texniki-iqtisadi hesabatlarla əsaslandırıl-

malıdır. 

Su rejiminin proqnozu – müəyyən 

vaxt ərzində torpaq-qruntda nəmliyin və 

qravitasiya sularının tipik paylanmasını və  

yaxud dəyişməsini, yeraltı suların forma-

laşma prosesi və dinamikasını, çayda su-

yun səviyyə və  sərfini, su balansını təşkil 

edən proseslərin formalaşmasını, su re-

surslarının kəmiyyət göstəricilərini, su 

balansı elementlərinin və onları təyin 

edən faktorların qarşılıqlı əlaqəsini qabaq-

cadan görmək deməkdir. Su resurlarından 

səmərəli istifadə və suyun mühafizəsi 

məqsədi ilə meliorasiya olunan torpaqlar-

da su rejiminin nizamlanması ücün suya 

tələbat proqnozu işlənilməlidir. Su rejimi 

torpaqların meliorativ vəziyyətinə, bitkilə-

rin inkişafına və torpaq proseslərinə güclü 

təsir edən, lakin idarə olunan göstəricidir. 
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Bitkilərin kök sistemi yerləşən torpaq qa-

tında optimal su rejiminin yaradılması 

məsələnin həlli zamanı qurutma və nəm-

ləndirmə üzrə  hesablama metodları əsa-

sında sudan qənaətlə istifadə nəzərə alın-

malıdır. Bu məqsədlə qrunt sularının qu-

ruduculara dogru hərəkəti  hidrodinamik  

üsulu və drenaj xəttinin, çayların və ka-

nalların məcraları keçdiyi yerdə, kritik   

nəmlənmə müddətində (sel, daşqınlar) 

yeraltı qrunt sularının səviyyəsini müəy-

yən edən hidravliki hesablama metodu 

tətbiq edilir. Belə hesablamalar bu dövrdə 

sahələrin buraxıla bilən nəmləndirmə re-

jimini hərtərəfli xarakterizə edir. Kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin vegetasiya dövrünün 

qalan hissəsində nəmlənmə prosesi me-

teoroloji şəraitdən asılı olan nəmliyin gə-

lir və çıxış elementləri də daxil olmaqla, 

mürəkkəb kompleks amillərlə müəyyən 

edilir. 

Torpaqların su rejimini proqnozlaşdı-

rarkən, su balansı elementlərinin dinami-

kası, fəaliyyət prosesində dəyişən nəmli-

yin gəlir və çıxış elementlərinin birgə za-

man daxilində qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə 

alınmalıdır. Hər hansı bir başlanğıc mə-

qamda fasiləsiz müddətdə ardıcıl dəyişən 

intervallar ilkin məlum olan meyarlarla 

birlikdə qəbul edilir. Belə yanaşmada 

nəmliyin dəyişmə şəraiti  ilə əvvəlki dövr-

dəki vəziyyəti və hesabat müddətində su 

balansının ayrı-ayrı elementlərinin möv-

sümdaxili gedişatının xüsusiyyətləri nəzə-

rə alınır. Su balansı hesablamalarının əsa-

sını kütlənin saxlanması haqqında fizi-

kanın məşhur qanunu təşkil edir. Nəticə 

etibarilə konkret təbii şəraitə və texniki 

təsir üsullarının həllinə maksimal ya-

xınlaşma əldə edilir. Ərazidə su kütləsinin 

hərəkəti və dəyişkənliyinin qanunauyğun-

luğu nəzərə alınmaqla, nəmliyin butun 

gəlir və çıxış elementlərinin uyğunlaşması 

və onun tərkib hissələrinin ümumi ba-

lansla əlaqələndirilməsi proqnoz  nəticələ-

rinin etibarlılığını əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəldir. Bataqlıq torpaqlarının qurudul-

masının layihələndirilməsində su balansı 

metodundan istifadə etməklə qrunt suyu-

nun səviyyəsinin dəyişmə rejimini təyin 

etmək, artıq suların kənarlaşdırılması he-

sabına drenaj modulunu müəyyənləşdir-

mək, aerasiya zonasında, o cümlədən ve-

getasiya dövründə torpağın bitkinin kök-

yayılan qatında nəmlik ehtiyatının dina-

mıkasını hesablamaq olar. Hesablamalar 

hər təqvim ilinə və eləcədə gəlir və çıxış 

elementlərinin rejiminə görə tipik  illər 

ücün aparılır. 

Yeraltı suların rejiminin proqnozu 

(hidrogeoloji proqnoz) – yeraltı suların 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərində 

(səviyyə, kimyəvi, ehtiyat qaz, temperatur 

və s.) baş verən qanunauyğunluqlar və də-

yişmələrin elmi cəhətdən qabaqcadan mü-

əyyənləşdirilməlidir. Proqnozun iki növü 
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mövcuddur: təbii rejimin proqnozu və sü-

ni amillərin təsiri ilə (yeraltı suların çıxa-

rılması, kanalların, su anbarların, drenajın 

və s.) pozulmuş rejimin proqnozu. Proq-

nozlar qoyulan məqsədə uyğun olaraq – 

layihə və istismar; əhatə sahəsinə görə 

yerli və regional; zaman göstəricisinə gö-

rə qısa müddətli (mövsümi və ya illik), or-

tamüddətli (1ildən 5 ilə qədər) və uzun-

müddətli (5 ildən çox)  proqnozlara bölü-

nür. Meliorasiya və su təsərrüfatı obyekt-

lərinin layihə öncəsi və layihələndirilmə 

mərhələsində yeraltı suların rejiminin 

proqnoz göstəriciləri mütləq istifadə edil-

məlidir. Suvarma sistemlərinin layihələn-

dirilməsində su rejiminin, su səviyyəsinin 

qalxması, qrunt sularının əmələgəlmə 

müddəti və qalxma sürəti, onların suvarı-

lan torpaqların və ətraf ərazilərin su tə-

minatına təsiri; suvarma zamanı drenaja 

suyun süzülmə sxeminin əsaslandırılması 

və meliorativ drenajın hidrodinamik hesa-

batı; suvarma və kənd təsərrüfatının su 

təchizatı məqsədilə quyulardan çıxarılan 

yeraltı suların kimyəvi tərkibi və mineral-

laşması; drenaj sularının kimyəvi tərkibi 

və minerallaşması; hidrotexniki qurğula-

rın yaxınlığında suyun səviyyəsinin qalx-

ması  və s. məsələlər üzrə proqnozlardan 

istifadə edilməlidir. Torpaqların suvarıl-

ması və qurudulması zamanı verilən proq-

nozlara olan tələbat, hidrogeoloji şəraitin 

tipləri nəzərə alınmaqla differensiasiya 

olunmalıdır. Proqnozların tərtib olun-

masında: balans və təbii analoq, riyazi 

statistika (variasiya) və riyazi model-

ləşdirmə (analitik, say-analitik) üsul-

larından istifadə olunmur. 

Hidroloji proqnoz – iqlimin fəsillər 

və illər üzrə dəyişməsi nəticəsində çay-

larda və göllərdə əmələ gələn və bir-birini 

əvəz edən təbii proseslərin,  gözlənilən  

hadisənin, bir sözlə hidroloji rejimin 

qabaqcadan elmi əsaslandırılması demək-

dir. Hidroloji proqnoz, rejimin və ya 

hadisənin hər hansı bir elementinin 

qabaqcadan tələb olunan dəqiqlik dərəcəsi 

ilə təyin edilməsindən  çayın, göl və su 

anbarılarının konkret şəraitdə hidrometeo-

roloji proseslərinin inkişaf qanunauyğun-

luqlarının əvvəlcədən hesablanmasından 

ibarətdir. Proqnoz hadisənin kəmiyyət 

xüsusiyyətləri, başlanğıc vaxtı və davam 

etmə müddəti haqqında məlumatlardan 

ibarətdir. Hidroloji proqnozlar elementlə-

rin əvvəlcədən müəyyən edilməsindən, 

onların xüsusiyyətlərindən, istifadə məq-

sədindən və s. əlamətlərdən asılı olaraq 

bir neçə növə bölünür. Əvvəlcədən müəy-

yənləşdirilmə xüsusiyyətlərinə görə proq-

nozlar qısamüddətli  (15 günə qədər) və 

uzunmüddətli  (bir aydan bir neçə aya qə-

dər və daha çox müddətli proqnozlara bö-

lünür. Proqnozlar, rejimin əvvəlcədən mü-

əyyənləşdirilmiş elementlərinin xüsusiy-

yətlərinə görə su və buz hadisələri proq-
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nozlarına ayrılırlar. Su hadisələri proq-

nozuna, mövsümi və sel axınının həcmi, 

sellərin və ya daşqınların maksimal sərfi 

və səviyyəsi, suyun minimal orta sərfi və 

səviyyəsi, müxtəlif təqvim müddətində 

suyun orta sərfi, xarakterik sərflərin və 

səviyyələrin baş vermə vaxtı və s. aiddir. 

Buz hadisələri proqnozlarına, çayların, 

göllərin və su anbarlarının donma və əri-

mə vaxtlarının, buz qatının qalınlaşması 

və digər məsələlər üzrə proqnozlar aiddir. 

Məqsədli təyinatına görə proqnozlar, 

ümumi istifadə və təsərrüfatın müxtəlif 

sahələri ücün ixtisaslaşdırılmış proqnozla-

ra ayrılır. Ümumi istifadə üçün nəzərdə 

tutulan proqnozlara ümumi əhəmiyyət 

kəsb edən, o cümlədən sellərin və daş-

qınların maksimal səviyyəsi haqqında, 

daşqınların baş verə biləcəyi barədə xə-

bərdarlıq və s. proqnozlar aid edilir. İxti-

saslaşdırılmış proqnozlarda təsərrüfat sa-

hələrinin özünə xas olan tələbləri: hidro-

energetika məqsədi ilə – su elektrik stan-

siyasından su anbarına suyun axını; su 

nəqliyyatı – gəmi işləyən çaylarda suyun 

səviyyəsi; suvarma məqsədi ilə – vegeta-

siya dövründə çaylardan suyun götürül-

məsi nəzərdə tutulur. Əvvəlcədən xəbər 

verilən hadisələrə səbəb olan proseslərə 

görə hidroloji proqnozları üç: 1) məcralar-

da suyun hərəkəti; 2) çay hövzəsinə axı-

nın formalaşma prosesi; 3) böyük ərazi 

üzərində atmosferin dövr etməsi qanuna-

uyğunluqlarına əsaslanan növə bölmək 

olar.  

 
III.7. Meliorasiya və su təsərrüfatı 

obyektlərində ekoloji vəziyyətin 
qiymətləndirilməsi  prinsipləri 

 
Canlı aləm təbiətin yaratdığı bütün 

sərvətlərin mənbəyi olan torpaqdan bəhrə-

lənir. Uzun sürən tarixi dövr ərzində 

insanlar da bu neməti – torpağı mənim-

səyərək, həyatı tələbatlarını ödəmişlər. 

Faktlar göstərir ki, bəşəriyyətin inkişafı və 

gələcək insanların ərzaq və qida məh-

sulları ilə təmin olunma problemi ilə 

bağlıdır. Bu məsələ insanın əmələ gəldiyi 

gündən mövcud olmuşdur. Lakin sonralar 

insanların həyat tərzinin inkişafı sayəsin-

də ərzaq və qida ilə təmin olunma prosesi 

bir istehsal formasından digərinə keçərək, 

zaman baxımından dəyişmişdir. Məsələn, 

əvvəllər hazır qida məhsulları torpaqdan 

alınmış (ot, meyvə, xırda heyvanlar, həşə-

ratlar və s.), sonradan insanlar ovçuluğa, 

ovçuluqdan heyvandarlığa və nəhayət 

əkinçiliyə keçmişlər. 

Aparılan müşahidələr göstərmişdir ki, 

Azərbaycanın əksər bölgələrində XIX 

əsrin ortalarına kimi təbii landşaft kom-

pleksləri özünün ilkin, antropogendən əv-

vəlki formalarında mövcud olmuşdur. 

Xüsusilə dağ və düzən ərazilərdəki meşə 

örtüyü, yay və qış otlaqları təbii-tarixi 

strukturlarını qoruyub saxlamışdır. Son 

150-160 ildə əhalinin artımı, urbanizasiya, 
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sənaye və kənd təsərrüfatı tikililərinin, 

meliorasiya və su təsərrüfatı qurğularının 

yaradılması, şosse və dəmir yollarının, 

boru kəmərlərinin çəkilişi və digər təd-

birlərlə əlaqədar ölkənin təbii şəraitində 

əsaslı dəyişikliklər yaranmışdır. Nəticədə, 

dağlıq və dağətəyi bölgələrdə eroziya pro-

sesi baş vermiş, düzən ərazilərin torpaq-

larında aridləşmə və səhralaşma təzahür-

ləri artmış, şorlaşma və şorakətləşmə pro-

sesi güclənmişdir.  

Keçmişdə suvarma əkinçiliyinə keçid, 

sonralar elmi-texniki tərəqqi, vahid sahə-

dən əldə edilən məhsulun miqdarının daha 

da artmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, 

ibtidai əkinçilik dövründə 1 hektar sahə-

dən 3-5 sentner məhsul alınırdısa, indi bu 

göstərici 15-20 dəfə artmışdır. Son illərdə 

taxıl, çəltik, qarğıdalı, dənli və tərəvəz 

bitkilərinin yeni, yüksək məhsuldar sortla-

rının yaradılması və onların münbit aqro-

texniki şəraitdə yetişdirilməsi bu bitkilərin 

məhsuldarlıqlarının artırılmasına imkan 

yaratmışdır. 

Lakin dünyanın bir sıra ölkələrində ər-

zaq problemi gündən-günə kəskinləşir, 

milyonlarla insan aclıq çəkir. Buna səbəb, 

ilk növbədə torpaqdan istifadədə cəmiy-

yətdəki ictimai-iqtisadi şəraitdən doğan 

nöqsanlar, insanın istehsal fəaliyyəti nəti-

cəsində torpağın məhsuldarlığının kəskin 

aşağı düşməsi və digər antropogen mənşə-

li pozuntulardır. 

Torpağı nə yaratmaq, nə də başqa 

məhsullar kimi istehsal etmək mümkün-

dür. Onun təbii yolla bərpası üçün uzun 

vaxt tələb olunur. Torpağın korlanması, 

onun yararlı hissələrinin sıradan çıxması 

hamını narahat edən problemlərdən biri-

dir.  

Hər bir təsərrüfatçı torpağı becərərkən 

ilkin olaraq onun münbitliyi haqqında dü-

şünməlidir. Lakin çox vaxt münbitliyin nə 

demək  olduğunu  doğru-düzgün  dərk  et-

mədən  torpağın becərilməsində buraxılan 

səhvlər onun su-fiziki xassələrinin pozul-

masına, şorlaşmasına, şorakətləşməsinə, 

eroziyaya uğramasına və s. gətirib çıxarır. 

Əlverişli iqlim və münbit torpaq örtü-

yünə malik olan ölkəmizdə XX-XXI əsr-

lərdə suvarma şəbəkələri xeyli genişləndi-

rilmiş, Mil, Muğan, Şirvan və Qarabağ 

düzlərində uzun illərdən bəri istifadəsiz 

qalmış ərazilərə həyat gətirilmiş və xeyli 

torpaq sahələri kənd təsərrüfatı istehsalı 

dövriyyəsinə daxil edilmişdir. 

Bununla belə Respublikamızda suvar-

ma əkinçiliyi yayılmış torpaqlar fiziki 

quruluşu və kimyəvi tərkiblərinə görə 

fərqlənirlər. Həmin müxtəliflik torpaqla-

rın qranulometrik tərkibi, şorlaşması, ba-

taqlaşması, qida elementlərinin miqdarı, 

eroziyaya uğrama dərəcəsi, qalınlığı, ske-

letliliyi, qaysaqbağlaması və s. əlamətlər-

də özünü göstərir. Bütün bunlar mütərəqqi 

suvarma üsul və texnikasının tətbiq edil-
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məsini, elmi cəhətdən əsaslandınlmış su-

varma rejimini və aqrotexniki tədbirləri 

həyata keçirməklə yüksək mədəni əkin-

çilik sistemini yaratmağı tələb edir. 

Hazırda respublikamızın bəzi yerlərin-

də (yay və qış otlaqlarında, meşələrdə, 

əkin sahələrində) torpaq örtüyünün böyük 

bir hissəsi müxtəlif dərəcədə eroziyaya 

məruz qalmışdır. Ölkənin dağlıq və dağ-

ətəyi rayonlarında qobularda, suvarılan 

sahələrdə irriqasiya eroziyası, aran rayon-

larında isə külək eroziyası müşahidə edi-

lir. Yamaclarda yerləşən əkin sahələrinə 

şiddətli leysan düşdükdə, eroziyanın təsi-

rindən min illər ərzində əmələ gəlmiş və 

qalınlığı 20-22 santimetr olan münbit əkin 

qatı bütünlüklə yuyulub dağılır. 

Torpaq profilində morfoloji cəhətdən 

əmələ gələn dəyişikliklər, atmosfer yağın-

tıları və suvarma suyu ilə yuyulub gətiri-

lən müxtəlif aşınma məhsullarının ərazidə 

çöküb, dərin qatlara basdırılması ilə əla-

qədardır. Bəzi hallarda təbii bitki örtüyü-

nün məhv edilməsi, becərmə və aqrotex-

niki tədbirlərin düzgün aparılmaması ero-

ziya prosesini o dərəcədə sürətləndirir ki, 

dağətəyi düzənlik sahələrdə iki profilli 

torpaq törəmələri əmələ gətirir. 

Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində 

həyata keçirilən layihələrdə torpağın mü-

hafizəsinin kompleks tədbirlərinə aşağı-

dakılar daxil edilir. Suvarma və qurutma 

sistemlərində torpaqların müfəssəl hesaba 

alınması, onun səmərəli və düzgün is-

tifadə edilməsi üzərində nəzarətin təşkili; 

yerin relyefindən, əkiləcək bitkilərin nö-

vündən, qəbul ediləcək suvarma üsul və 

texnikasından asılı olaraq tarlaların ölçü-

lərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi; boru, 

kanal, yol, elektrik və rabitə xətləri boyu, 

hidrotexniki qurğular, su anbarları və di-

gər tikililər ətrafı əkin üçün istifadə olun-

mayan sahələrin azaldılması; eroziyaya 

(ilk növbədə suvarma eroziyasına) qarşı 

mübarizə; təkrar şorlaşma və şorakətləş-

mənin qarşısının alınması; suvarma suyu-

nun tərkibinə nəzarət edilməsi; çirkab su-

larından suvarmada istifadə edildikdə sa-

nitariya-gigiyena mühafizə tədbirlərinin 

yerinə yetirilməsi; suvarma suyu ilə bir-

likdə əraziyə gübrə və digər kimyəvi mad-

dələri verdikdə mövcud tövsiyələrin göz-

lənilməsi və s. 

Uzunmüddətli suvarılan ərazilərdə tor-

pağın morfoloji quruluşunda baş verən də-

yişikliklər özünü daha qabarıq büruzə ve-

rir. Belə sahələrdə torpaq profilində kiplik 

yaranır, narın dispersləşmiş gil hissəciklə-

rin və müxtəlif formalı karbonatların dərin 

qatlara yuyulması müşahidə olunur. Bütün 

bunlar, torpaq profilində çoxlu yeni törə-

mə və torpaq möhtəviyyatı maddələrinin 

toplanmasına şərait yaradaraq, aşağı qat-

larda irriqasiya çöküntülərinin təbəqələş-

məsinə səbəb olur. 

Torpağın morfogenetik xüsusiyyətinin 
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dəyişilməsinə kənd təsərrüfatı və meliora-

tiv texnika da (traktor, kombayn, suvarma, 

hamarlama maşınları və s.) müəyyən təsir 

göstərir. Bu təsir torpağın şum qatının 

sıxılmasına, strukturunun pozulmasına, 

kipləşməsinə və əkinaltı qatda mikroillüvi 

təbəqənin yaranmasına, sahə düzgün su-

varılmadıqda təkrar şorlaşma, eroziya 

prosesi, qaysaq əmələgəlmə və bataqlaş-

ma əlamətlərinə və s. əlverişsiz halların baş 

verməsinə səbəb olur.  

Məlum olduğu kimi bir sıra texniki 

tədbirləri özündə cəmləşdirən torpaqların 

meliorasiyası mühüm ekoloji əhəmiyyətli 

problemlər doğurur. İstər suvarma, istərsə 

də qurutma meliorasiyası ilə əlaqədar hər 

bir layihə həyata keçirilərkən, çalışmaq 

lazımdır ki, tikintinin gələcək fəaliyyəti 

ətraf mühitə zərər vurmayıb, ekoloji gər-

ginliyi azaltsın və təbiətdəki tarazlığı poz-

masın. Bu ərazilərdə su mənbələri, hava 

mühiti, bitki örtüyü, landşaft, heyvanat 

aləmi, tarixi və mədəni abidələrlə yanaşı, 

torpaq örtüyü də tikintinin istismar müd-

dətində yarana biləcək zərərli təsirdən 

qorunmalıdır. 

Ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

texnologiyası. Bu meliorasiya və su təsər-

rüfatı obyektlərinin yerləşdiyi ərazilərdə 

normativ metoddan istifadə edilmə əsasın-

da səciyyəvi göstəricilərin ardıcıl təhlili 

yolu ilə həyata keçirilir. Göstəricilər kom-

pleksinə görə qiymətləndirmə və təhlilin 

yerinə yetirilməsi alqoritmi aşağıdakı ki-

midir.  

Hər hansı bir konkret göstərici qeyri-

kafi qiymətləndirilirsə, sistemin yenidən 

qurulması mərhələsində ekoloji vəziyyə-

tin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər mü-

əyyən edilir və onların reallaşdırılması 

dəyərinin hesabatı aparılır. Əgər xoşagəl-

məz halların həllinə dair tədbirlər işlənil-

məmişdirsə, onda təhlillərin nəticəsində 

qeyri-kafi vəziyyətin əsas səbəblərini gös-

tərməklə, daha ətraflı şəkildə tövsiyələr 

verilir. Göstərilən texnologiyaya uyğun 

olaraq, mövcud istismar şəraitində kon-

kret göstəricilərin kafi qiymətləndirildiyi 

halda onların proqnozu verilməlidir. Bu-

nun üçün retrospektıv təhlil əsasında sta-

tistik proqnoz metodlarından istifadə et-

mək təklif olunur. Retrospektiv təhlil 

əsasında approksiməedici funksiya və tən-

liyin əmsalları seçilir. Onlara əsasən eks-

trapolyasiya metodu ilə beşillik dövr üçün 

proqnoz hazırlanır. Qiymətləndirmə proq-

noz və normativ qiymətlərinin müqayisə 

edilməsi yolu ilə aparılır. Əgər proqnoz 

qiyməti qeyri-kafi olarsa, onda meliorativ 

sistemlərin istismarı prosesində vəziyyə-

tin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər həyata 

keçirilir. 

Kənd təsərrüfatı əkin sahələrinin me-

liorativ yüklənmə əmsalının (Km) buraxıla 

bilən qiymətdən (Km
n) çox olmadığı hal-

larda, meliorativ yüklənməyə görə ekoloji 
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vəziyyətin qiymətləndirılməsi kafi hesab 

olunur. Bu əmsalın buraxıla bilən qiyməti 

(Km
n) ərazinin təbii şəraitinə görə təyin 

edilir, landşaft-iqlim zonalarına təsiri 

əsasında müəyyənləşdirilir. Onun zonalar 

üzrə qiymətləri cədvəl 3.27-də verilmiş-

dir.  
Cədvəl 3.27 

Landşaft-iqlim zonası Km
n  qiymətləri 

Çöl-meşə 0,50 

Çöl 0,55-0,60 

Quru səhra və yarımsəhra 0,65-0,70 

Səhra 0,70-0,85 
 

Meliorativ yüklənmə əmsalının faktiki 

qiymətinin buraxıla bilən qiymətdən çox 

olması ekoloji sistemin pozulduğunu və 

meliorativ sistemin yenidən qurulması 

üzrə işlərin aparılması üçün əsas yaran-

dığını göstərir.  

Suvarma üçün su mənbəyinin vəziyyə-

tinin qiymətləndirilməsi yerüstü və yeraltı 

sular üzrə ayrı-ayrılıqda aparılır. Burada 

5-10 il ərzində bir il belə faktiki götürülən 

su həcminin normativ qiymətdən 5% artıq 

olmasına yol verilmir. Əks halda ekoloji 

vəziyyət qeyri-kafi qiymətləndirilir və 

hidromeliorativ sistem yenidən qurulma 

siyahısına daxil edilir. 

Hidromeliorativ sistemlər tərəfindən 

götürülən yerüstü və yeraltı suların istis-

mar həcmləri hidromeliorativ sistemlərin 

layihəsi hazırlanarkən hidroloji və hidro-

geoloji hesabatlarla əsaslandırılır. Götürü-

lən su həcminin normativ qiymətləri su 

ehtiyatlarından kompleks istifadənin höv-

zə sxemləri tərtib edilərkən müəyyənləş-

dirilir. 

Yerüstü su mənbəyinin ekoloji vəziy-

yəti sistemdə balıq qoruyucu tədbirlərin 

kifayət qədər və ya ümumiyyətlə olmadığı 

hallarda qeyri-kafi hesab edilir. Qiymət-

ləndirmə layihə məlumatlarına və balıq 

mühafizə xidmətinin materiallarına əsasən 

yerinə yetirilir. 

 Tullantı və kollektor-drenaj sularının 

su qəbuledicilərinin həcmi kifayət qədər 

olmadıqda, eləcə də onun məcrasında 

struktur dəyişiklikləri olduqda, ekoloji 

vəziyyət qeyri-kafi qiymətləndirilir və sis-

tem yenidən qurulması ehtimal olunan ob-

yektlər sırasına daxil edilir. Sistemin hü-

dudlarından kənar edilən su həcminin 

müəyyənləşdirilməsi və onun suqəbuledi-

cilərinin imkanları ilə əsaslandırılması 

layihə tərtibi mərhələsində həyata keçi-

rilir. 

Suvarılan sahələrdən kənar edilən su-

yun keyfiyyəti faktiki qiymətin buraxıla 

bilən qiymətdən çox olduğu hallarda qey-

ri-kafi hesab olunur. Minerallığın buraxıla 

bilən qiymətləri və ion tərkibinə görə 

məhdudiyyətlər hər bir çay hövzəsi və ya 

digər suqəbuledici üçün hövzə müfəttişli-

yinin və təbiəti mühafizə xidmətinin tə-

ləbləri əsasında fərdi olaraq müəyyən 

edilir. 
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Əgər xoşagəlməz hallar olan torpaq-

ların sahəsi (Sp) sistemin ümumi sahəsi 

(Süm) ilə təsir zonasında olan sahələrin (St) 

cəminin 5%-dən çox olmazsa, hidrome-

liorativ sistemlərin təsir zonasındakı tor-

paqların ekoloji vəziyyətinin qiyməti kafi 

hesab olunur, yəni: 

.05,0
SS

S

tüm

p


+
 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ekoloji 

təhlükəsizliyi faktiki qiymətlərin sanitar-

gigiyenik tələblərə uyğun müəyyən edil-

miş normativ qiymətlərlə müqayisə edil-

məsi əsasında qiymətləndirilir. Əgər zə-

hərli komponentlərdən hər hansı birinin 

belə qiyməti buraxıla bilən qiymətdən ar-

tıq olarsa, ekoloji vəziyyət qeyri-kafi he-

sab olunur. 

Mövcud ekoloji vəziyyətin təhlilinin 

proqnoz qiymətlərini nəzərə almaqla yu-

xarıda göstərilən göstəricilərin qiymətləri 

əsasında ərazinin ümumi qiymətləndiril-

məsini həyata keçirmək lazımdır. Suvarı-

lan və ona yaxın sahələrdə ekoloji vəziy-

yət göstəricilərindən hər hansı birinin 

qeyri-kafi qiymətində qeyri-kafi hesab 

olunur.
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FFЯЯSSИИLL  ЫЫВВ..    
МЕЛИОРАСИЙА ВЯ СУ 
ТЯСЯРРЦФАТЫ СИСТЕМЛЯРИНИН 
ИСТИСМАРЫ 

 
ЫВ.1. Мелиорасийа вя су тясяррцфаты  

системляринин истисмарынын тяшкили 
 

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

тяйинатына, ящатя даирясиня вя 

мигйасына эюря юлкямиздя 

игтисадиййатын апарыжы вя ян 

нящянэ сащяляриндян биридир. 

Азярбайжанда Мелиорасийа вя Су 

Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар 

Жямиййяти тяряфиндян кянд тясяррц-

фатыны вя сянайени су иля давамлы 

тямин етмяк; шящяр вя йашайыш мян-

тягялярини, яразиляри вя якин сащяля-

рини сел, дашгын вя суларын диэяр 

зярярли тясириндян горумаг; шорлаш-

мыш вя шоракятляшмиш торпагларын 

мцнбитлийини бярпа етмяк вя 

йахшылашдырмаг; су ещтийат-

ларындан сямяряли вя гянаятля 

истифадя етмяк; ятраф мцщити 

мцщафизя етмяк вя еколоъи таразлыьы  

горумаг;  балыгчылыьы вя туризми 

инкишаф етдирмяк; юлкянин енер-

эетика базасыны мющкямляндирмяк 

мягсяди iля эениш тикинти вя ис-

тисмар ишлярi апарылыр.  

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

комплексиня дахил олан 

щидротехники гурьулар, ирригасийа 

системляри вя коллектор-дренаъ 

шябякяляри конкрет тяйинат цзря вя 

ейни заманда, мцхтялиф тябии шяраит-

лярдя ишлядикляри, хцсуси конструк-

сийалара вя иш принсипляриня малик 

олдуглары цчцн онларын истисмарына 

фярди йанашма тяляб олунур. 

Тяжрцбяляр эюстярир ки, бир жоьрафи 

вя тябии шяраитдя тятбиг едилмиш 

гурьунун вя йа системин истисмар 

принсиплярини диэяр шяраитя, щямин 

шяраитин сяжиййяви хцсусиййятляри 

нязяря алынмадан, механики шякилдя 

кечирилмяси йол верилмяздир. Бу мцд-

дяаны вя bəzi sistem və qurğuların azə-

rbaycan dilində истисмар гайдаларынын 

олмадыьыны нязяря алараг, мелио-

расийа вя су тясяррцфаты комплексиня 

дахил олан щидротехники вя щидро-

мелиоратив системлярин (ирригасийа 

системляри вя коллектор-дренаъ 

шябякяляри) техники истисмарыны 

тяшкил етмяк цчцн лазым олан ясас 

принсиплярин ишлянилмясиня жящд 

едилмишдир. Эцман едирик ки, 

республикада илк тяшяббцс олан бу 

ишляр эяляжякдя мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты системляринин 

истисмарында бир сыра важиб проблем 

вя мясялялярин щяллиня юз тющфяси-

ни веря биляжякдир. Шцбщясиз ки, 

нязярдян гачан бязи мясяляляр бизим 

эюркямли алимляр вя истисмарла 

мяшьул олан мцтяхяссисляр тяряфин-
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дян тякмилляшдириляжяк вя инкишаф 

етдириляжякдир.  

Гурьу вя системлярин техники 

истисмарынын ясас принсипляри 

онларын ишляк вязиййятдя сахланыл-

масына, кянар тясирлярдян горун-

масына, мцщафизясиня вя узун юмцр-

лцлцйцнцн тямин едилмясиня гойулан 

ясас тяляблярин мцяййян едилмясин-

дян ибарятдир. 

Техники истисмарын ясас мягсяди 

гурьу вя системлярдян даща сямяряли 

истифадя, онларын файдалы иш 

ямасалыны йцксяк сявиййядя сахламаг 

вя  давамлы ишини тямин етмякдян, 

изафи вя лцзумсуз истисмар хярж-

ляриня йол вермямякдян, лайищя 

эюстярижиляриндян кянарлашмайа им-

кан йаратмамагдан ибарятдир. Сон 

нятижядя ися су вя торпаг ещ-

тийатларындан даща сямяряли вя 

гянаятля истифадяни тямин етмякдян, 

кянд тясяррцфаты биткиляриндян 

йцксяк вя давамлы мящсул алмаьа шя-

раит йаратмагдан, ятраф мцщитин мц-

щафизяси вя еколоъи таразлыьы гору-

магдан ибарятдир. 

 
ЫВ.2. Щидротехники гурьуларын 

истисмары 
 
 Су анбарлары. Арид зоналарда мяcра 

типли су анбарлары комплекс мягсядляр 

цчцн, мяcрадан кянар су анбарлары ися 

сятщ суларыны вя гисмян гуруйан ахар-

ларын sularını аккумулйасийа етмякля, 

суварма вя су тяcщизаты мягсядиля инша 

едилир. Су анбарларынын иш реjими онларын 

комплекс истифадясиня уйьун шякилдя 

тяртиб едилир. Su anbarlarının istismarı 

“Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin 

istismarı və qoruyucu meşə əkinlərinin 

saxlanması” və “Meliorasiya və irriqa-

siya sistemlərinin pasportlaşdırılması” 

qaydalarına uyğun aparılır. Ири су ан-

барларынын (щяcми 10 мин м3-дан артыг 

олан) истисмары су ещтийатынын вязиййяти-

ня уйьун хцсуси тялиматлар ясасында, 

кичик  су анбарларынын (щяcми 10 мин 

м3-а гядяр олан) истисмары ися цмуми 

типли тялимат вя йахуд да, тяйинатына вя 

тябии шяраитя уйьун шякилдя тяртиб едилмиш 

тялимат ясасында апарылыр. 

Су анбарларынын истисмары заманы бц-

тцн гурьулара, о cцмлядян онларын бц-

тювлцкдя вя йа айры-айры щиссяляринин 

чюкмясиня вя чатларын йаранмасына, ти-

кишлярин, юртцклярин, пярчимлярин даьыл-

масына, гурьуларын ясасындаn вя йа 

онун кянарындан су сцзмяляриня, дренаj 

гурьуларынын ишиня, мяcраларын дефор-

масийасына, сащиллярин йуйулмасына вя 

ятраф яразилярин су алтында галмасына 

cидди нязарят етмяк лазымдыр. 

Щидродцйцнцн тяркибиня дахил олан 

су анбарлары вя щидротехники гурьуларын 

сахланмасы вя истисмары, ахынын тянзим-
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лянмясиня даир хцсуси эюстяришляр вя 

истисмар тялиматларына уйьун апарылыр. 

Су анбарларынын ишчи аваданлыглары, 

метал конструксийалары, гяза тыхаcлары вя 

бармаглыглары, галдырыcы механизмляр вя 

лявазиматлары, няглиййат васитяляри, истилик 

cищазлары, автоматик идаряетмя авадан-

лыьы вя с. там горунмаlы вя онларын ишляк 

вязиййятдя сахланылмасына тяминат ол-

малыдыр. 

Бу sistemin баш гурьуларында вя ири 

дцйцнляриндя олан bağlayıcının dayandı-

rılması вя щярякяти тясдиг олунмуш тяли-

матлар ясасында апарылыр. Щесабланмыш 

максимал гяза су сярфинин бурахылмасы 

заманы bağlayıcı щярякяти дцйцнцн ишиня 

cавабдещ олан шяхсин билаваситя нязаряти 

алтында  апарылыр. 

Галдырыжы аваданлыглар 

bağlayıcının лазымы вязиййятдя 

сахланылмасы цчцн яйляж васитяляри 

иля, важиб бяндлярин тоз вя йа-

ьынтылардан горунмасы цчцн хцсуси 

юртцклярля, техники тящлцкясизлийин 

тялябляриня уйьун мцщафизя иля, ещ-

тийат щиссяляри вя алятляр дясти иля 

тяжщиз олунмалыдыр. 

Bağlayıcının щяр бир ишчи гайдада 

галхмасы вя енмясиндян яввял авадан-

лыглара, кипляшмяляря бахыш 

кечирмяк, яйляж елементлярини йохла-

маг лазымдыр. Насазлыг ашкар 

едилдикдя, тыхажларын щярякят 

етмяси гадаьандыр. Механизмлярин 

сазланмасы вя тямири тыхажларын 

енмиш вязиййятиндя тящлцкясизлик 

техникасы гайдаларына там риайят 

етмякля апарылыр. Щярякят щиссяля-

ринин, ютцрцжцлярин, яйляжлярин, 

галдырыжыларын вя с. механизмлярин 

иши галдырыжы механизмлярин тящ-

лцкясизлийи ишинин тялябляриня 

уйьун олараг вахташыры 

йохланылмалыдыр. 

Баш суэютцрян гурьулар. Судан 

истифадя планы иля нязярдя тутулмуш 

щяжмлярдя суйун мцнтязям олараг 

суварма системиня эютцрцлмяси 

гурьуларын дцзэцн истисмары иля 

тямин олунур. 

Баш суэютцрян гурьулар дцйцнцня 

торпагларын айрылма золаьы иля 

тяйин олунмуш сярщядляри 

чярчивясиндяки баш гурьу иля йанашы 

олан чай сащяси; суйун маэистрал 

канала кечмясини тямин едян вя тян-

зимляйян гурьулар; дурулдужулар; ма-

эистрал каналын баш сащяси; эириш 

йоллары, рабитя васитяляри, няглиййат 

васитяляри, хидмятчи-истещсалат вя 

йашайыш тикинтиляри, аваданлыг, 

йанажаг, материал анбарлары, эеоде-

зийа ишаряляри, нязарят-юлчц жищаз-

лары вя с. дахилдир. 

Баш суэютцрян гурьуларын ишиня 

даими нязарятин апарылмасы цчцн 
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онлар ашаьыдакыларла: баш гурьудан 

йухарыда вя ашаьыда йерляшян 

юлчцжц створлары цзря щидрометрик 

постларла, гурьуларын вязиййятини 

тясбит едян истинад реперляри вя 

маркалары иля суйун максимал, 

нормал вя минимал сявиййяляри иля 

басгы яйрисинин йайылмасыны тяйин 

едян вя хцсусиля тящлцкяли йуйулма 

вя даьылма сярщядлярини эюстярян 

ишарялярля тяжщиз олунмалыдыр. 

Постларын сайында вя йерляшдирил-

мясиндя, ишарялярин вя жищазларын 

йерляриндя вя мцшащидя 

мцддятляриндя йухары тяшкилатларын 

ижазяси олмадан дяйишмяляр 

апармаьа ижазя верилмир. 

Баш суэютцрцжц гурьудан канала 

диб чюкцнтцляринин дцшмясиндян вя 

сащили йуйулмадан горуйан ахынисти-

гамятляндирижи системля тяжщиз 

олунма заманы, техники 

ямякдашларын онун истисмарына даир 

гайдалара риайят етмяси важибдир. 

Сащядя лиман вя йедяк васитяляри ол-

малы вя ахынистигамятляндирижи сис-

темин щярякяти иля ялагядар ишлярдя 

тящлцкясизлик гайдалары тямин 

олунмалыдыр. 

Ирригасийа системляринин су 

дурулдужулары камераларда 

чюкцнтцлярин щəжмини, суда чюкцн-

тцлярин вя чюкдцрцжцдян хариж 

олунан пулпанын (horranın) мигдарыны 

тяйин етмяйя имкан верян идарəетмя 

васитяляри вя аваданлыьы иля тəжщиз 

олунмалыдыр. 

Баш суэютцрцжц гурьуда тямир вя 

тикинти ишляринин апарылмасы 

суварма системиня суйун верилмяси 

щагда тясдиг олунмуш графики позма-

малыдыр. Бу ишлярин апарылма 

дюврц систем цзря цмуми су 

истифадяси планында нязяря алынма-

лыдыр. 

Эежя вахтында суварма системинин 

баш суэютцрцжц гурьулары 

ишыгландырылмалы, суйун сятщиня 

ачылан мейданчалар вя кечидляр ися 

щасарланмалыдыр. Гыш дюврцндя 

хидмяти кюрпцжцкляр, мейданчалар, 

ачыг пиллякян кечидляри гардан вя 

буздан тямизлянмялидир. 

Баш суэютцрцжц гурьуларын 

дцзэцн истифадясиня вя гуллуг 

едилмясиня даир бцтцн тялябляр 

онларын истисмарына даир тялимат-

ларда нязярдя тутулдуьу кими, 

хидмяти heyət тяряфиндян вахтлы-вах-

тында там щяжмдя йериня 

йетирилмялидир. Су сярфи 25 м3/с 

гядяр олан баш суэютцрцжц гурьу-

ларын истисмар тялиматлары суварма 

системи идаряси тяряфиндян тясдиг 

олунур, лакин даща ири системлярин 

баш дцйцнляри цчцн – Азярбайжан 
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Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг 

Сящмдар Жямиййятинин юзц вя йахуд 

онун тапшырыьы иля мцвафиг мелио-

расийа вя су тясяррцфаты органлары 

тяряфиндян тясдиг олунур. 

Баш суэютцрцжц гурьуйа аид аша-

ьыдакы сянядляр олмалыдыр: 

– гурьу дцйцнцнцн цмуми техники 

паспорту вя онун бцтцн гурьуларынын 

паспортлары; 

– бцтцн гурьулары, эеодезийа 

ишарялярини вя нязарят юлчц 

жищазларыны эюстярмякля, 1:500-

1:1000 мигйасында гурьу дцйцн-

ляринин схематик планы; 

– гурьуларын баш дцйцнц 

сярщядиндя чай сащясинин вя бцтцн 

каналларын узунуна профилляри; 

– суйун сяжиййяви вя щесаби 

сявиййяляри эюстярилмякля, дамба вя 

мцдафия бяндляринин узунуна  

профилляри; 

– сяжиййяви створлара ясасян чай 

мяжрасынын, канал, дамба вя 

тирялярин ен кясикляри; 

– гурьуларын ишчи жизэиляри; 

– гейдиййатлары олан репер 

сийащысы; 

– чайларын вя каналларын нязарят 

створлары цзря су сярфинин 

сявиййядян асылылыьыны характеризя 

едян асылылыглар; 

– суйун системя верилмяси 

графики; 

– гурьуларда вя баш дцйцндя апа-

рылан ишлярин ъурналы; 

– суварма системляри 

гурьуларынын баш дцйцнцнцн 

истисмарына даир техники тялимат. 

Бцтцн садаланан сянядляр 

мцнтязям олараг долдурулмалы, 

техники сянядлярдя ися йени 

мялуматлар дахил олдугжа, ялавя вя 

дцзялишляр олунмалыдыр. 

Мцщафизя гурьулары. Мцщафизя 

гурьуларына мцдафия бяндляри, 

сащилгоруйужу, сащилбяркидижи, 

ахынистигамятляндирижи, лейсанютц-

рян вя диэяр гурьулар дахилдир. 

Мцщафизя гурьуларынын иншасында 

ясас мягсяд  ятраф яразиляри, якин са-

щялярини, шящяр вя йашайыш мянтя-

гялярини, тясяррцфат обйектлярини вя 

диэяр тикинтиляри суйун зярярли 

тясириндян мцдафия етмякдян 

ибарятдир. 

Мцщафизя гурьуларынын техники 

истисмарынын ясас мягсяди мцщафизя 

гурьуларынын ашынма вя зядялярдян 

горунмасы, онларын нормал ишлямя-

сини тямин етмякдир.   

Мцщафизя гурьулары вя онларын 

цзяриндя йерляшян кюмякчи гурьулар 

саз вя ишляк вязиййятдя 

сахланылмалы, суйун максимал 

тязйигиня вя дальа зярбяляриня дюзмя-
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лидир. Бу ишляр хцсуси хидмят тяря-

финдян апарылыр. 

Мцщафизя гурьуларынын ишляк 

вязиййятдя олма яламятляри 

ашаьыдакылардыр: 

– гурьуларын эювдясиндя 

габарыглар, чатлар, сцрцшмяляр, 

торпаг оймаглары вя битки кюкляри 

йохдур; 

– диварларын йамажлары вя 

дайаглары щамарланыб,  бяркидилиб; 

– мцщафизя гурьулары тямасда ол-

дуглары йерлярдя чатлар, ойуглар вя 

йуйулмалар йохдур; 

– ен кясиклярдя сцзцлмя норманы 

ашмыр вя суффозийа просеси баш 

вермир; 

 – кечидляр вя йоллар техники 

тялябляря уйьундур. 

Мцщафизя гурьуларында ясасян, 

мцщафизя бяндляриндя мал-гара 

йоллары цчцн айрылмыш сащяляр 

ишарялярля тяжщиз олунмалы, кечид 

щиссяляри щасарланмалы, йол мющ-

кям юртцкля юртцлмялидир. Дам-

балардан кечидлярин гурашдырылма-

сы ися анжаг мцщафизя бяндинин 

горунмасына жавабдещ олан 

мелиорасийа вя су тясяррцфаты орган-

ларынын ижазяси иля апарылыр. 

Лайищядя нязярдя тутулмадыьы 

щалда, беля мцщафизя бяндинин йол 

кими истифадя олунмасы гадаьандыр. 

Мцщафизя гурьуларынын йанында 

партлайыжы ишлярин апарылмасына 

мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

органларынын ижазяси иля вя щямин 

гурьуларын мцмкцн зядялярдян там 

тяжрид олундуьу щалда ижазя 

верилир.  

Эямилярин дамбалара йаналма йер-

ляри чай донанмасынын тялябляриня 

уйьун щазырланыр вя ишаря иля 

тяжщиз олунур. 

Материалларын, алятлярин вя ава-

данлыьын гяза ещтийаты хцсуси 

айрылмыш йерлярдя сахланылмалы-

дыр. Гяза ещтийатлары сахланылан 

йерляря эириш анжаг истисмар иля 

мяшьул олан хидмятя верилир. 

Мцщафизя гурьуларынын 

истисмары заманы чай мяжрасында вя 

су сявиййясиня нязарят цчцн тязйиг 

йамажында щидрометрик рейкалар, 

щямчинин бяндляшдирмя зонасында 

сащиллярин йуйулма интенсивлийи-

нин тяйини мягсяди иля бяркидилмиш 

створлар олмалыдыр. Постларын вя 

створларын мигдары вя 

йерляшдирилмяси, мцшащидялярин 

тяшкили вя апарылмасы мелиорасийа 

вя су тясяррцфаты органлары 

тяряфиндян тяйин олунур. Чайда суйун 

тящлцкяли сявиййяси йарандыгда, 

мцщафизя гурьулары цзяриндя лазымы 

аваданлыг, машын-механизм вя ишчи 
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гцввяси иля  нювбятчилик тяшкил 

олунур.  

Мцщафизя гурьуларынын 

даьылмасынын гаршысыны алмаг цчцн 

дивар вя чай ахыныны mцщафизя 

бяндляринин дамбаларындан йайын-

дыран каналлар газылмалы, чай мяжра-

сында сугайтаран вя ахынистигамят-

ляндирян шпорлар гурулмалы; сащил 

йамажлары бяркидилмяли; мцщафизя 

бяндляринин дамбаларында кюндялян 

травеrсли икинжи вя цчцнжц хятляр 

гурашдырылмалыдыр. 

Дашгынлар башлайана гядяр дамба 

дараьынын нязарят 

нивелирляшдирилмяси апарылмалы, 

бцтцн мцщафизя вя истинад дивар-

ларына вя дамбалара онларын цзя-

риндяки ялавя гурьуларла бирликдя 

бахыш кечирилмяли, ещтийатлары 

щазырланмалы, нювбятчи ишчиляр вя 

машын-механизмляр тяшкил олун-

малы, хцсуси иля тящлцкяли вя 

мясулиййятли сащялярля рабитя 

ялагяси йарадылмалыдыр. 

 
ЫВ.3. Ирригасийа системляринин 
истисмары 

 
Ирригасийа системляриня суварма 

каналлары, новлар, бору кямярляри, 

каналлар цзяриндяки щидротехники 

гурьулар – суютцрцжцляр, судцшцрян-

ляр, дцкерляр, акведуклар, тунелляр, 

жялдахыданлар, шлцзляр, су 

пайлайыжы говшаглар, балыгмц-

щафизя гурьулары, субартезиан 

гуйулары вя онун  кюмякчи 

щиссяляри, кюрпцляр, кечидляр, йол-

лар вя с.  кюмякчи тикинтиляр 

дахилдир. 

Ирригасийа системляринин техники 

истисмарынын ясас мягсяди 

бцтцнлцкля системин вя она дахил 

олан йардымчы елементлярин даими 

саз вя ишляк вязиййятдя сахланылма-

сындан, су мянбяляриндян суйун 

планлы шякилдя эютцрцлмясиндян, 

няглиндян, бюлцшдцрцлмясиндян вя 

истифадячиляря вахтында 

чатдырылмасындан ибарятдир. 

Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяляринə 

вя mövcud qaydalara görə ирригасийа 

системlərи üç гисмя (magistral, təsərrü-

fatlararası вя тясяррцфатдахили суварма 

системляриня) və dörd dərəcəyə (magis-

tral, I, II və III dərəcəli) айырılırлар. Бу, 

суварма системляринин хидмят етдийи 

сащяйя вя  инзибаты ярази бюлэцсцня 

эюря апарыла биляр. Мювжуд тикинти 

гайда вя  нормаларына (ТГ вя Н) эюря 

суварма системляри хидмят етдийи 

суварылан яразинин сащясиндян 

асылы олараг ашаьыдакы синифляря 

бюлцнцр (жядвял 4.1).  
Cядвял 4.1 

Суварма системляринин хидмят сащясиня эюря 
синифляри 
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Ики вя йа даща чох тясяррцфата 

хидмят эюстярян суварма системляри 

вя су тясяррцфаты гурьулары 

билаваситя Азярбайжан Мелиорасийа 

вя Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар 

Жямиййятинин истисмар хидмятинин 

табелийиндя олур. Тясяррцфат-

ларарасы ящямиййятли обйектлярин 

тяркибиня аиддир: баш суютцрцжц 

гурьулар, цзяриндя щидротехники гур-

ьулар йерляшян маэистрал вя пайлайы-

жы каналлар, коллекторлар, маэистрал 

вя пайлайыжы каналлардан су 

истифадя едян тясяррцфатлара айры-

лан суйун учотуну апаран гурьулар вя 

жищазлар, тясяррцфатларарасы ящя-

миййятли йоллар, рабитя хидмятляри 

вя диэяр гурьулар. Тясяррцфатлар-

арасы каналларын, щидротехники вя 

диэяр гурьуларын дцзэцн 

истифадясиня вя сахланылмасына 

Азярбайжан Мелиорасийа вя Су Тясяр-

рцфаты Ачыг Сящмдар Жямиййяти 

тяряфиндян тясдиг едилмиш 

мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

истисмар хидмяти органларынын ясас-

намясиня уйьун олараг истисмар тяш-

килатлары жавабдещдирляр. 

Суйу билаваситя суварма мян-

бяйиндян эютцрян вя анжаг бир 

тясяррцфатын торпагларына хидмят 

едян суварма системляри тясяррцфат-

дахили суварма системи категори-

йасына аид олур. Тясяррцфатдахили 

суварма системляриня тясяррцфат, 

пайлайыжы, сутуллайыжы, кичик бору 

кямяри, новлар вя онларын цзяриндяки 

гурьулар, суйун учотуну апармаг цчцн 

аваданлыглар, суварыжы гурьулар, 

жищаз вя машынлар; суварма шябякя-

синя хидмят етмяк цчцн йоллар, рабитя 

хятляри, тясяррцфат ящямиййятли 

суварма сащяляриндя олан диэяр 

гурьулар вя аваданлыглар дахилдир. 

Тясяррцфатдахили ящямиййятли су-

варма вя коллектор-дренаъ 

шябякясинин, щидротехники гурьу-

ларынын истисмары мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты органларынын истисмар 

хидмяти тяряфиндян апарылыр. 

Тясяррцфатларарасы вя 

тясяррцфатдахили суварма 

системляринин истисмар хидмятинин 

сайы, структур вя штаты мювжуд нор-

мативляр ясасында вя айры-айры 

щалларда фярди гайдада тяйин олунур. 

Йени тикилмиш вя йенидян 

гурулмуш суварма системляри 

истисмара «Тикинтиси тамамланмыш 

мелиоратив обйектлярин истисмара 
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верилмяси гайдалары»на  уйьун гябул 

олунур. 

Истисмарын тяшкили. Тясяррц-

фатларарасы вя тясяррцфатдахили 

суварма системляринин истисмары иля 

мяшьул оланлара ашаьыдакылар щява-

ля олунур: 

– су истифадяси планларынын 

тяртиби вя онларын ижрасы, даща 

тякмилляшмиш суварма цсуллары вя 

техникасынын тятбиги вя тяблиьи; 

– суварма каналларында су 

иткиляри иля мцбаризя вя суварма 

системиня верилян судан истифадянин 

еффективлийинин тямин олунмасы; 

– суварма системляринин, о 

жцмлядян каналларынын лиллянмяси 

вя биткилярля юртцлмяси сябябляри 

иля мцбаризя; 

–  канал вя гурьуларын вахтлы-вах-

тында тямиринин апарылмасы, мешя 

золагларынын якилмясиня даир 

ишлярин эюрцлмяси; 

–  кянд тясяррцфаты истещсалында 

суварылан торпагларын там 

истифадясиня даир техники вя 

тяшкилати-тясяррцфат тядбирляринин 

йериня йетирилмяси; 

–  каналларын, гурьуларын вя 

онларын мцщафизя золагларынын сел 

ахынлары вя су басмаларла дол-

масындан вя йуйулмасындан мцдафия; 

– суварма системляри вя 

щидротехники гурьуларын техники 

тякмилляшдирилмяси, супайлама нюг-

тяляринин суюлчян жищазларла 

тяжщизаты вя онларын истисмар 

сявиййясинин йцксялдилмяси, елми-

техники тяряггинин наилиййятляринин 

тятбиги; 

– истисмар ишляринин 

механикляшдирилмяси, суварма 

системляринин истисмар тяшкила-

тынын мцасир аваданлыгларла тямин 

едилмяси; 

– суварма системляринин 

истисмарына гойулан вясаитин 

сямярялилийинин артырылмасы; 

–  истисмар вя диэяр ишлярин 

габагжадан планлашдырылмасы; 

–  суварма системляриндя 

истещсалат-тяжрцбя тядгигатларынын 

апарылмасы; 

–  суварма системляриня даир 

кадастр ишляринин апарылмасы вя 

суварылан торпагларын учоту. 

Каналлар вя онларын цзяриндяки 

гурьуларын истисмары. Техники 

истисмарын ясас мягсяди каналлары вя 

онун цзяриндяки гурьулары саз вя 

ишляк вязиййятдя сахламагдан 

ибарятдир. Каналлар суварма суйунун 

нягли, пайланмасы вя тялябатчыйа вах-

тында чатдырылмасы функсийасыны 

йериня йетирдийи цчцн, онларын 

сярфиндян асылы олараг, 
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дамбаларынын щцндцрлцйц максимал 

сявиййяйя эюря ашаьыдакы техники 

шяртляри юдямялидир (жядвял 4.2). 
Cядвял 4.2 

Каналын сярфиндян асылы олараг дамбасынын 
щцндцрлцйц 

Каналын 
сярфи, м3/сан 

1-
дя

н 
аз

 

1-
10

 

10
-3

0 

30
-5

0 

50
-д

ян
 

чо
х 

Су 
сятщиндян 
дамбанын  
щцндцрлцйц, 
м 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

 
Каналларын вя онларын цзяриндяки 

гурьуларын саз вя ишляк вязиййятдя 

олмасыны шяртляндирян 

эюстярижиляр ашаьыдакылардан 

ибарятдир. 

1. Лайищядя нязярдя тутулан субу-

рахма габилиййяти тямин олунур. 

2. Сызма вя истисмар-техники 

иткиляр минималдыр. 

3. Лиллянмя, сызма, биткилярля 

юртцлмя, учма, йуйулма, ятраф 

яразилярин батаглашмасы баш вермир. 

4. Системдяки механизмляр, авто-

матика, телемеханика вя рабитя 

васитяляри тялябляря там жаваб верир. 

5. Каналлар цзяриндяки насос стан-

сийалары, супайлайыжы дцйцнляр, 

кюмякчи гурьулар, акведуклар, 

дцкерляр, тунелляр, судцшцрянляр, 

жялдахыданлар, кюрпцляр, кечидляр, 

суютцрянляр, лейсанбураханлар вя 

диэяр гурьулар даими ишляк вязиййят-

дядирляр. 

Йени тикилмиш каналларын 

истисмарынын биринжи илиндя 

фарсировка сярфинин бурахылмасына 

ижазя верилмир. Каналларда суйун 

максимал вя минимал сцряти лиллянмя 

вя йума щадисяляри тюрятмямялидир. 

Канал диварларынын чюкмясинин 

гаршысыны алмаг цчцн онларын 

долдурулмасы вя бошалдылмасы 

тядрижян апарылмалыдыр. Айры-айры 

бурахылышлар вя йа су сярфинин азал-

дылмалары арасындаkı вахт ики саат-

дан аз олмамалыдыр, сярф дяйишмяля-

ри ися тясяррцфат каналлары цчцн 20 

%-дян, тясяррцфатларарасы каналлар 

цчцн ися 10 %-дян чох олмамалыдыр. 

Мал-гаранын каналлардан су 

ичмяси, кечидляр, автомобил вя 

трактор йоллары вя с. анжаг бу 

мягсядля тяжщиз олунмуш хцсуси 

сащялярдя щяйата кечирилир. 

Канал йамажларында, дамба вя бер-

маларда мал-гаранын отарылмасы, 

канал мяжраларында щяр щансы бир 

аракясмянин, газмаларын вя диэяр 

гурьуларын гурашдырылмасы  

гадаьандыр. 

Гапалы вя нов суварма системини 

суйун донмасы нятижясиндя 

зядялянмядян горумаг мягсяди iля 

веэетасийа дюврцнцн сонунда онлары 

су галыгларындан азад едирляр ки, 

суйун гыш дюврцндя гапалы бору 
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хяттиндя вя нов шябякядя галмасы 

гейри-мцмкцн олсун. Цзлцклярин, 

каналларын сызма ялейщиня сятщ юр-

тцкляринин, нов шябякя дайагларынын 

чюкмясинин дцрцст мцшащидяси 

тяшкил олунур. 

Бцтцн тапылмыш зядяляр дярщал 

арадан эютцрцлмяли вя онларын 

сябябляринин гаршысы алынмалыдыр. 

Су иткиляри иля мцбаризя биринжи 

нюв суварма каналларында – маэис-

трал, тясяррцфатларарасы, тясяррцфат-

дахили вя биринжи нювбядя йцксяк су-

вармайа вя су иткисиня малик олан са-

щялярдя апарылмалыдыр. 

Су иткиляри иля тяхирясалынмаз 

истисмар-мцбаризя тядбирляри ашаьы-

дакылардыр: 

– сутка бойу сувармаларын апарыл-

масы вя суйун тясяррцфатлара йыьжам 

ахынларла верилмяси; 

– суйун артыг эютцрцлмясинин вя 

каналлара верилмясинин гаршысынын 

алынмасы; 

– йуйулма, сулама вя суварма нор-

маларына жидди риайят етмя; 

–  илин суварма апарылмайан дюв-

рцндя суварма шябякяси 

фяалиййятинин максимум мящ-

дудлашдырылмасы; 

– су истифадя едян тясяррцфатлара 

су айырма нюгтяляринин мцмкцн 

гядяр азалдылмасы вя суэютцрмянин 

дцзэцн апарылмасына жидди нязаря-

тин вя учотун тяшкили; 

– сугалдырыжы гурьуларда су 

иткиляринин вя суйун онларын 

цстцндян ашмасынын гаршысынын 

алынмасы; 

– минимум басгы йаратмагла канал-

ларын ишинин тямин олунмасы; 

– каналларын лиллянмясинин вя 

биткилярля юртцлмясинин 

гаршысынын алынмасы; 

– гумлу, чынгыллы вя диэяр йцнэцл 

грунтлардан кечян каналларда сцни 

колматасийанын апарылмасы. 

Су иткиляри иля истисмар-тикинти 

мцбаризя тядбирляриня ашаьыдакылар 

аиддир: 

– суварма каналларынын транзит 

сащяляринин мясафясинин 

азалдылмасы вя онларын лазымы ен 

кясикляринин вя маиллийинин сахла-

нылмасы; 

–  дамбалардан сцзцлмя баш верян  

йерлярдя канал дамбаларынын эцжлян-

дирилмяси; 

– пайлайыжы шябякядя суйун 

суткалыг тянзимлянмяси цчцн су 

щювзяляринин тикинтиси вя транзит 

каналларда суйун пайлама 

нюгтяляринин сайынын азалдылмасы; 

– каналын дибинин вя 

йамажларынын бяркидилмяси; 

– эил екранларынын вя 
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юртцкляринин гурашдырылмасы; 

–  асфалт, бетон вя диэяр 

юртцклярин гурашдырылмасы; 

– каналларын сцни 

дузлашдырылмасы; 

– торпаг каналларынын бору хятти 

вя нов каналларла явяз олунмасы. 

Истисмар вя истисмар-тикинти 

тядбирляри техники-игтисади 

ишлямяляр вя лайищя гярарлары яса-

сында истифадя олунурлар. 

Каналлар цзяриндяки супайлайыжы 

дцйцнляр суюлчян жищазларла 

тяжщиз олунмалыдырлар. Дцйцн 

диварынын  пaнур щиссясиндя, су 

сявиййясиндя гырмызы рянэдя гяза 

хятти чякилмялидир. Су сявиййясинин 

щямин хятдян йухары вязиййятдя сах-

ланылмасы гяти  гадаьандыр. 

Акведукларын, сифонларын, дцкер-

лярин, боруларын вя диэяр гурьуларын 

эириш щиссяляри цзян яшйаларын 

тутулмасы цчцн щазырланмалыдыр вя 

хцсуси васитя иля тямин едилмялидир. 

Бу гурьуларын истисмары заманы 

онларын эириш щиссясиндя тыхаж-

ларын йаранмасына йол вермяк олмаз. 

Дямир вя шоссе йолларынын, 

щямчинин нефт вя газ кямярляринин 

каналларла кясишдийи йерлярдя 

тикинти ишляри мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты органлары  иля разылаш-

дырылмыш тялиматлар ясасында апа-

рылмалыдыр. 

Тясяррцфатларарасы суварма 

каналлары бойунжа пикетляр, 

километр ишаряляри вя даими репер-

лярля бяркидилмиш щярякят хятляри 

салынмалыдыр. Реперин йерляшмя 

нюгтяси онун горунмасы вя 

эюрцнмяси ясасында сечилмялидир. 

Гурьулар, кюрпцляр, бина эцнбязляри 

репер гисминдя истифадя олуна 

билярляр. Щяр бир дцйцн гурьусунда 

даими репер гурашдырылыр. Эеоде-

зийа ишаряляринин мцщафизяси 

ганунла нязярдя тутулмуш гайдада 

апарылыр. 

Гурьулар вя каналлар, хцсусиля дя 

тящлцкяли сащялярдя йерляшянляр 

даима мцшащидя олунмалы вя онун 

нятижяси хцсуси ъурналларда гейд 

олунмалыдыр. Тящлцкяли сащяляря 

йцксяк дамбалардан, учурум 

йамажлардан вя чюкян грунтлардан 

кечян каналлар аиддир. Су сярфляри-

нин максимал бурахылмасы дюврцндя 

онлара бцтцн сутка нязарят тяшкил 

олунмалыдыр. 

Судан истифадянин тяшкили вя 

суварма системляриндя суйун учоту. 

Азярбайжанда су истифадячиляри 

гисминдя дювлят вя ижтимаи мцяс-

сисяляр, тяшкилатлар, идаряляр вя рес-

публикамызын вятяндашлары ола 

биляр. Азярбайжан ганунверижилийи 
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иля нязярдя тутулмуш щалларда диэяр 

тяшкилатлар вя шяхсляр дя су 

истифадячиляри ола биляр. Судан 

истифадянин ики нювц mövcuddur: су-

йун вязиййятиня тясир едя билян хц-

суси гурьулардан вя техники васитя-

лярдян истифадя етмяйян цмуми су ис-

тифадяси вя суйун вязиййятиня тясир 

едян хцсуси гурьу вя аваданлыгдан 

истифадя едян хцсуси су истифадяси. 

Бязи щалларда хцсуси су истифадясиня 

гурьу вя техники васитялярдян исти-

фадя етмяйян, лакин суйун 

вязиййятини дяйишдирян су обйектля-

риндян истифадяни дя аид едирляр. 

Суварма, суварыжы-сулайыжы вя 

диэяр су тясяррцфаты обйектляринин 

судан истифадяси Азярбайжан 

Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты 

АСЖ-нин истисмар хидмяти 

органларынын низамнамяси иля 

нязярдя тутулмуш гайда цзря тятбиг 

едилян вя тясдиглянян тясяр-

рцфатдахили вя систем цзря цмуми су-

дан истифадя планлары ясасында апа-

рылыр. 

Тясяррцфатдахили судан истифадя 

планы су истифадячиляринин 

истещсал планынын тяркиб 

щиссясидир. Кянд тясяррцфаты битки-

ляринин суварма мцддятляри вя норма-

лары мцяййян зона цчцн гябул едил-

миш, тясдиглянмиш, торпагларын 

мелиоратив вязиййятини йах-

шылашдыран вя габагжыл агротехники 

гайдалара жаваб верян суварма реъими 

ясасында тяйин олунур. 

Тясяррцфатдахили судан истифадя 

планында кянд тясяррцфаты 

биткиляринин вя якинлярин фактики 

сащяси, суварма мцддятляри вя 

нормалары ясасында тясяррцфатын су-

варма вя диэяр ещтийажларыны юдя-

йян суйун пайланма нюгтясиндя айры-

айры декадалар цзря сярфиййат 

нормалары тяйин олунур. Тясяр-

рцфатдахили судан истифадя планында 

цмуми су истифадяси суварма 

системинин су ещтийатлары вя тясяр-

рцфатларарасы канал вя гурьуларын 

субурахыжы габилиййяти иля 

узлашдырылмалыдыр. Истифадя 

олунан суйун сямярялилийини ар-

тырмаг мягсяди иля сувармадан 

сонракы ямялиййатлар вахтлы-

вахтында апарылмалыдыр. 

Тясяррцфатдахили су истифадяси 

планыны тяртиб етмяк цчцн су 

истифадячиляриня ашаьыдакылары 

ялдя етмяк лазымдыр: 

– якин сащяляринин сярщядлярини, 

суварылан сащялярин нюмрясини вя 

яразисини, суйун тясяррцфатлара вя 

щяйятйаны сащяляря верилмя нюгтя-

лярини, гурьулары, суюлчян жи-

щазлары вя мцшащидя гуйуларыны 
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юзцндя якс етдирян 1:10000 вя 1:5000 

мигйасында тясяррцфатын торпаг-

сащяляринин планы; 

– суварылан торпагларын план цзря 

сащяси, кянд тясяррцфаты 

биткиляринин йерляшдирилмяси; 

– грунт суларынын сявиййяси 

щагда мялумат вя торпаг-мелиоратив 

вязиййятин тяснифаты; 

– тясяррцфатдахили каналларын 

fайдалы иш ямсалы (ФИЯ); 

– каналларын техники тяснифаты 

(паспорту); 

– сулама вя суварма нормалары, 

кянд тясяррцфаты биткиляринин щяр 

бир тясяррцфат шяраитиня уйьун 

суварма мцддятляри вя цсуллары, щям-

чинин диэяр су истифадячиляри цчцн 

ясас иш шяраити вя вязиййяти. 

Суйун тясяррцфатдахили 

истифадяси планы тясяррцфатлар 

тяряфиндян тяртиб олунур. Айры-айры 

канал вя суварма системляринин 

файдалы иш ямсалы, цмумиликдя щид-

рометрик баланс мялуматлары, баланс 

щидрометрийасы вя суйун каналлардан 

фактики иткиси эюстярижиляринин 

юйрянилмяси ясасында тяйин едилир. 

Су истифадясинин систем цзря 

цмуми планы тясяррцфатдахили су 

истифадяси планлары ясасында 

суварма системляри идаряляри тя-

ряфиндян бир тягвим или цчцн 

тутулур. Суйун енерэетикa, сянайе, 

няглиййат, коммунал вя с. мягсядлярля 

суварма системляриндян истифадяси 

су истифадясинин систем цзря цмуми 

планларында нязяря алыныр. Судан 

истифадя планларынын тясдиги 

мцвафиг мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты органлары тяряфиндян 

апарылыр. 

Систем цзря цмуми судан истифадя 

планынын иллик тяртибатыны 

садяляшдирмяк цчцн суварма системи 

идаряси 3-5 ил мцддятиня суварма сис-

теминдя суйун эютцрцлмяси вя 

пайланмасы лимитлярини ишляйиб 

щазырлайыр. Беля щалда, цмуми пла-

нын иллик тяртибаты юз яксини 

систем цзря суварманын тягвим 

планынын дягигляшдирилмясиндя, 

системин башында, план цзря брутто 

сярфиййатларда, суайырманын айры-

айры дцйцнляриндя, пайлайыжы ка-

налларын башында, сащя сярщядля-

риндя вя мцяййян илин шяраитиня 

уйьун олараг, тясяррцфатлара суйун 

айрылмасы нюгтяляриндя тапыр. Яэяр 

суварма мянбяйинин суйу (чай, эюл, су 

анбары вя с) бир нечя тясяррцфат вя 

системлярин каналлары иля там 

эютцрцлцрся, беля мянбя тясяррцфат-

ларарасы категорийайа аид олунур вя 

онун цзяриня тясяррцфатларарасы 

канал вя системляря аид олан бцтцн 
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мцддяалар шамил едилир. 

Суварма системляриндян суйун 

эютцрцлмяси сащяляр, дцйцнляр, 

каналлар вя айры-айры тясяррцфатлар 

арасында пайланылмасына 

щазырлыьын вязиййяти суварма мюв-

сцмцнцн яввялиндя мцвафиг истисмар 

хидмяти органлары тяряфиндян йох-

ланылыр. Системлярин планлы су 

истифадясиня щазырлыьыны 

йохлайаркян ашкар едилян гцсурлар 

суварма дюврцнцн яввялиня гядяр 

арадан эютцрцлмялидир. 

Суварманын башланмасына гядяр 

суварма системляри идаряси 

тяряфиндян су истифадячиляри вя 

щидротехникляр иля тялимат мц-

шавиряси апарылыр вя щяр бир хятт 

цзря ишчи су истифадясинин цмуми 

планындан чыхарыш алыр. 

Суйун системя эютцрцлмяси вя 

пайланылмасы ямялиййатынын идаря 

олунмасы диспетчерляшдирилмиш 

ясасда, тясдиг едилмиш систем цзря 

цмуми су истифадяси планына уйьун 

олараг апарылыр. 

Диспетчерləşmiş вязифяляр ижра 

олунур: 

– суйун суварма мянбяйиндян 

эютцрцлмяси су истифадячиляри 

арасында пайланылмасы вя тямир 

ишляри – нювбятчи диспетчер, 

системин, каналын истисмар 

идарясинин мцщяндиси тяряфиндян; 

– суйун истифадячиляр арасында 

пайланылмасы: канал сащяляри вя 

тямир ишляри – сащя щидротех-

никляри тяряфиндян. 

Диспетчерин ишиня су 

тясяррцфаты истисмар тяшкилатынын 

рящбяри, онун мцавини вя судан исти-

фадя шюбясинин ряиси нязарят вя 

дцзялиш едирляр. 

Судан истифадянин ижрасына даир 

су истифадячиляри иля суварма 

системляри истисмар идаряляри 

арасында суйун верилмясиня даир 

мцгавиля баьланылыр. Бу мцгавилядя 

суварма системляри идаряляри 

тяряфиндян тясяррцфатдахили су 

истифадяси планларында нязярдя 

тутулан щяр бир суварма нюгтясиня 

мцяййян дюврлярдя вя мигдарда суйун 

верилмяси щяваля олунур, 

тясяррцфатлар ися юз нювбясиндя 

план цзря суварманын апарылмасыны, 

су иткиляринин гаршысынын алынма-

сыны, суварма техникасынын йахшы-

лашдырылмасыны вя онларын 

торпагларын суварылмасындан сонра 

вахтлы-вахтында ишлямясини, шя-

бякянин вя гурьуларын ишляк 

вязиййятдя сахланылмасыны тямин ет-

мялидирляр. Тясяррцфата суйун ве-

рилмясиня даир мцгавилянин йериня 

йетирилмяси щагда ясас сяняд суйун 
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верилмяси вя гябулу ъурналыдыр. 

Суйун верилмя нюгтяляриндя суюл-

чянляр гурашдырылыр вя щид-

рометрик постлар тяшкил олунур. Щяр 

декадада суйун орта сярфиййатыны вя 

верилмя щяжмини эюстярмякля акт 

тяртиб олунур. Акт су истифадяедижи 

иля системин щидротехники тяря-

финдян имзаланыр. 

Систем цзря судан истифадянин 

цмуми планына онун ижрасы 

просесиндя ашаьыдакы щалларда 

дцзялиш олуна биляр. 

– якин сащясинин яразиси вя йа 

тяркиби 10 %-дян артыг дяйишяндя; 

– су мянбяйи эюстярижиляринин 

планда нязярдя тутулан 

эюстярижилярдян мцнтязям олараг 10 

%-дян артыг фярглянмяси; 

– суварма мцддятляринин дяйишмя-

синя вя суварма нормаларынын 

щяжминя тясир эюстярян тябии 

йаьынтыларын кцлли мигдарда 

дцшмяси. 

Систем цзря судан истифадянин 

цмуми планына дцзялиш суварма мян-

бяляриндя  олан су ещтийатларынын 

вя якинлярин фактики вязиййятинин 

дягигляшдирилмяси ясасында апарыла 

биляр. 

Суварма мянбяйиндя суйун 

кифайят гядяр олдуьу щалда беля, 

суварма шябякясиня суйун пландан 

артыг верилмясиня, бир гайда олараг 

ижазя верилмир. Йени суютцрцжц 

(субурахыжы) гурьуларын тикилмяси 

тясяррцфатларарасы суварма системля-

риндян суйун эютцрцлмяси цчцн мц-

вяггяти насосларын вя диэяр 

аваданлыьын гурашдырылмасы анжаг 

мелиорасийа вя су тясяррцфаты ор-

ганларынын ижазяси иля апарыла 

биляр. 

Суварма системляриндя суйун вах-

тында вя дцзэцн апарылмыш учоту 

суйун планлы шякилдя пай-

ланылмасынын вя су ещ-

титйатларынын файдалы 

истифадясинин ясасыны тяшкил едир. 

Суварма системляриндя суйун учоту 

тясдиг олунмуш схем ясасында йер-

ляшдирилмиш щидрометрик постлар, 

гапалы суварма шябякяляриндя гураш-

дырылмыш щидрогурьулар вя суюлчян 

жищазлар васитяси иля апарылыр. 

Щидрометрик постлар ашаьыдакы 

йерлярдя йерляшдирилир: 

– дайаг – су ещтийатларынын тяйин 

олунмасы вя учоту мягсяди иля 

суварма мянбяляриндя;  

– баш – суварма системиня 

эютцрцлян суйун учоту цчцн суварма 

мянбяляриндян суйу канала эютцрян 

бцтцн маэистрал каналларын баш-

ланьыжында; 

– пайлайыжы – верилян суйун 
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учоту мягсяди иля маэистрал 

каналларын башланьыжында вя тясяр-

рцфатлара суйун айрылмасы 

нюгтяляриндя; 

– туллайыжы – тулланан вя гайыдан 

суйун учоту цчцн туллайыжы 

каналларда; 

– баланс вя нязарят – су ещтийатла-

рынын балансынын вя суварма 

шябякясиндя суйун фактики 

иткилярини тяйин етмяк цчцн, суварма 

мянбяляриндя вя йа каналларында; 

– хцсуси – тядгигат вя ахтарыш 

ишляри апарылан йерлярдя. 

Баш суэютцрцжц гурьудан тутмуш 

судан истифадя едян тясяррцфатлара, 

суайыран постлара гядяр суварма 

системинин щидрометрик постлары 

суварма системляри идарясинин 

истисмар штаты иля хидмят олунур вя 

онларын табечилийиндядир. 

Щидрометрик постларда мцшащи-

дялярин гайдасы, мцддяти вя ижра 

цсулу, щямчинин суйун учотуна аид 

мялуматын ишлянилмяси мцвафиг 

тялиматлар ясасында апарылыр.  

 
ЫВ.4. Коллектор-дренаъ 

шябякясинин истисмары 
 

Коллектор-дренаъ шябякяси (КДШ) 

цч – цфцги, шагули вя комбиня 

едилмиш дренаъ шябякяляриня 

бюлцнцр. КДШ суварылан яразилярдя 

шорлашма вя батаглашма иля мц-

баризя  апармаг, онларын гаршысыны 

алмаг, торпагларын мцнбитлийини 

йахшылашдырмаг вя артырмаг, кянд 

тясяррцфаты биткиляриндян йцксяк вя 

давамлы мящсул алмаг, грунт 

суларынын сявиййясини тянзимлямяк, 

йералты сулардан тякрар сувармада ис-

тифадя етмяк, якин вя йашайыш 

сащялярини фювгяладя щалларда 

субасма вя сятщ суларындан мцщафизя 

етмяк вя диэяр мягсядляр цчцн инша 

едилир. 

Цфцги дренаъ шябякяси – илкин 

тянзимляйижи дренлярдян, 

суйыьыжыдан, коллектордан вя онлар 

цзяриндя йерляшян кюмякчи вя йар-

дымчы гурьулардан ибарятдир. Цфцги 

дренаъ системи ачыг вя юртцлц 

формада тикилир. Яксяр щалларда 

илкин дренляр юртцлц, суйыьыжылар 

вя коллектор ачыг типдя инша олунур. 

Цфцги дренаъ шябякясинин 

сямяряли, еффектив вя етибарлы 

ишлярини тямин етмяк цчцн бцтцн шя-

бякя цзяриндя даими вя мцнтязям 

нязарят тяшкил едилир. Инкишаф 

етмиш юлкялярин тяжрцбяляриня вя 

юлкямиздя ялдя едилян нятижяляря 

ясасян юртцлц дренаъ системи 

цзяриндя жидди йохлама илдя бир 

дяфя, мцшащидя ишляри щяр эцн апа-

рылыр. Бу мягсядля истисмар идаря-
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ляриндя хцсуси мцшащидячи-

нязарятчи штаты нязярдя тутулур. 

 
 

Üfüqü drenaj 
 

Мцшащидяляр яввялжя коллектор, 

сонра суйыьыжы, даща сонра юртцлц 

дренляр вя бахыш гуйулары цзяриндя 

апарылыр. Ашкар едилян чатышмаз-

лыглар хцсуси ъурналда гейд едилир. 

Йохлама заманы ачыг коллекторун 

суйыьыжы иля вя суйыьыжыларын 

илкин дренлярля бирляшдийи 

йерлярдя суйун сявиййяляр фяргиня 

диггят йетирилир. Коллектор вя суйы-

ьыжыларын мяжраларындакы 

шишмянин сябябляри дярщал арадан 

галдырылыр. Бу заман мяжраларда 

ямяля эялян лилляр, йамажлардакы 

учгунлар, сцрцшмяляр, ахынын 

гаршысыны алан сусевяр биткиляр, 

зир-зибил, кол-кос вя диэяр кянар 

яшйалар дярщал тямизлянир.  

Юртцлц дренлярин бахыш 

гуйуларынын вя мянсяб щиссясинин 

кянар яшйаларла, туллантыларла, даш 

гырынтылары, шах, чырпы, кол-кос вя 

саирля долмасы вя тутулмасы баш  ве-

рибся, онда бу щал дярщал арадан гал-

дырылыр. Бу тядбирляр лазымы 

сямяря вермядийи щалларда дренаъ 

хятти (борулар) хцсуси дренйуйан 

машынларла йуйулур. 

Йени истифадяйя верилян юртцлц 

дренляр истисмарын биринжи илиндя, 

сонра ися 3-5 илдян бир йуйулур. 

Ачыг цфцги дренаъ шябякясинин 

истисмары ачыг суйыьыжыларын вя 

коллекторун истисмар гайдалары иля 

ейнидир. 

Коллектор-дренаъ шябякясинин 

истисмары хцсусиляшдирилмиш təmir-

bərpa və ya istismar идаряляри тяряфин-

дян щяйата кечирилир. 

Комбиня едилмиш дренаъ шябякяси 

Азярбайжанда олмадыьы цчцн онун 

истисмары щаггында данышылмыр. 

Шагули дренаъ шябякяси вя 

субартезиан гуйулары – гуйудан, 

дяринлик насосундан, идарəетмə 

пултундан (мянтягясиндян) вя сувар-

ма-туллайыжы (ачыг вя йа бору 

шякилли) каналдан ибарятдир. Цфцги-

дренаъ шябякясиндян фяргли олараг, 

шагули дренаъ даща йыьжам вя ком-

пактдыр. 

Шагули дренаъ шябякясинин 

сямяряли вя етибарлы иши ясасян 

дяринлик насосларынын вя електрик 
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тяжщизатынын сявиййясиндян асылы-

дыр. 

Дяринлик насосларынын саз вя 

ишляк вязиййятдя сахланылмасы цчцн 

гуйу вя идаряетмя пулту нязарят-юлчц 

жищазлары вя мцщафизя-

тянзимляйижи аваданлыгларла там 

тямин олунмалыдыр. Дяринлик насос-

ларынын гуру реъимдя ишляйяряк йан-

масына сябяб олан динамик 

сявиййянин дцшмясиня хцсуси нязарят 

олмалыдыр. 

Гуйуда динамик сявиййяйя нязарят 

етмяк цчцн, монтаъ-демонтаъ борусун-

да сявиййянин дяйишмясини хябяр 

верян датчикляр гурашдырылыр вя 

автоматик идаряетмя мянтягяси иля 

бирляшдирилир. Гыса гапанмаларын, 

енеръинин фасилялярля верилмясинин 

вя хятдя эярэинлийин ениб-галхмасы-

нын фясадларыны арадан галдырмаг 

цчцн, идаряетмя мянтягяси хцсуси 

мцщафизя релеси иля тяжщиз едилир. 

 
 

Təcrübə sahəsində şaquli drenaj 
 

Дяринлик насосларынын истисмар 

мцддятини азалдан вя онун ишчи 

органларыны ашынмадан (йонулмадан) 

мцщафизя етмяк цчцн гуйуларын 

гумвермя просесиня нязарят 

олмалыдыр вя гумвермяни йарадан 

сябябляр вахтында арадан галдырыл-

малыдыр. Бу мягсядля насос-эцж ава-

данлыьыны (дяринлик нососуну) ишя 

салма вя дайандырма ямялиййатлары 

хцсуси мцщафизя-тянзимляйижи 

аваданлыгларла щяйата кечирилмяли-

дир. Мясялян, дяринлик насосунун 

вуружу борусунда дроссел вя йа насос 

мцщафизя гурьусу гурашдырылма-

лыдыр. Шагули дренаъ шябякясинин 

хцсуси иш реъими тяртиб едилир. 

Енеръи иткиляриня йол вермямяк 

мягсяди иля шябякянин иш реъими су-

варма реъиминя уйьунлашдырылыр. 

Йяни шябякя ил ярзиндя мцтамади 

дейил, фасилялярля ишляйир. Бу 

заман, грунт суларынын реъими 

мцшащидя гуйулары васитясиля 

нязарят алтында сахланылыр. Грунт 

суларынын дяринлийи бющран дярин-

лийиндян аз олан щалда, шагули 

дренаъ шябякясинин иши давам 

етдирилир. Гейд едилян просесляр вя 

ишляр идаряетмя пулту вя йа 

диспетчер мянтягяси тяряфиндян авто-

матик щяйата кечирилир. 

Шагули дренлярля щасил едилян су 

сувармайа вя йа йумайа верилдийи 

цчцн онун кейфиййяти нязарят 

алтында сахланылыр. Щасил едилян 

судан суварма дюврцндя щяр 5-10 

эцндян бир нцмуняляр эютцрцлцб ким-
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йяви, ясасян, експрес анализя жялб 

едилиб, онун минераллыьы вя ион 

тяркиби (хлор вя сулфат ионлары) 

тяйин едилир. Сувармайа вя йумайа 

йарарлы олмайан сулар суварма-

туллайыжы каналла коллектора 

ахыдылыр. 

Шагули дренаъ шябякясинин 

сямяряли вя етибарлы иши дяринлик 

насосларынын теxники вязиййятиндян, 

гуйуларын гумвермя просесиндян вя 

енеръи тяжщизатындан асылы олдуьу 

цчцн, дяринлик насосларынын тямири 

хцсуси тямир-бярпа мцяссисяляриндя 

(емалатханаларда) апарылыр, гу-

йуларын дебити вя динамики 

сявиййяси мцнтязям нязарят алтында 

сахланылыр, енеръи тяжщизатынын са-

битлийи вя давамлылыьы тямин 

олунур. 

Шагули дренаъ шябякясиня дахил 

олан щиссялярин, ясасян гуйуларын вя 

трансформаторларын ятрафы 

чяпярлянир, идаряетмя мянтягяси 

килидлянир. Орайа хидмят персоналла-

рындан башга, кянар шяхслярин дахил 

олмасы гадаьан едилир. 

Шагули дренаъ шябякясинин 

електрик тяжщизаты енеръи сатышы 

идаряляри тяряфиндян тямин едилир. 

Сатыш тяшкилаты трансформаторлара 

гядяр чякилян електрик шябякясинин 

(дайагларын вя електрик хятляринин) 

саз вя ишляк вязиййятдя олмасына 

жавабдещлик дашийыр. 

Дяринлик насосларынын техники 

вязиййяти йаратдыьы басгыйа, 

мящсулдарлыьына вя эцжцня эюря 

тяйин едилир. Бу мягсядля вуружу 

боруда гойулан монометрин, су 

сайьажынын вя идаряетмя пултунда 

йерляшян ваттметрин эюстярижиляри 

даими нязарят алтында сахланылыр. 

Шябякядя эярэинлийин дяйишмяси 

идаряетмя пултунда йерляшян 

амперметр вя волтметрля юйрянилир. 

Шагули дренаъ шябякясинин 

техники истисмар гайдалары 

субартезиан гуйуларынын истисмар 

гайдалары иля яксяр щалларда цст-

цстя дцшцр. Йалныз мелиоратив 

дюврдя шагули дренляр субартезиан 

гуйулары иля мугайисядя даща чох 

ишлямяли олурлар. Чцнки шагули 

дренаъын гаршысында гойулан мягсяд 

даща эенишдир. Субартезиан гуйулары 

йалныз йералты сулардан суварма вя 

су тяжщизаты мягсядляри цчцн 

истифадя едилир. Лакин шагули 

дренаъ щям гейд едилян, щям дя бу 

бюлмянин яввялиндя эюстярилян ме-

лиоратив мягсядляр цчцн нязярдя 

тутулур. 

Суварылан торпагларын 

мелиоратив вязиййятиня нязарят вя 

онларын шорлашмасынын вя батаг-
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лашмасынын гаршысыны алан 

тядбирляр. Суварылан торпагларын 

мелиоратив вязиййятиня нязарят 

суварма системляринин истисмар 

хидмятинин тяркиб щиссяси олан ме-

лиоратив хидмяти тяряфиндян 

апарылыр. 

Торпаг фондунун, торпаг мцнбит-

лийинин даим йахшы вязиййятдя 

сахланылмасы, истисмар ор-

ганларынын ясас мягсядидир. 

Мелиоратив хидмятин фяалиййяти 

суварылан торпагларын шорлашмасы 

вя батаглашмасы сябябляринин 

мцяййянляшдирилмясиня, яввялляр 

шорлашмыш вя батаглашмыш торпаг-

ларын сярщядляринин мцяййянляш-

дирилмясиня, щидротехники вя агро-

техники тядбирляр комплексинин 

апарылмасы йолу иля суварылан 

торпагларын мелиоратив вязиййятинин 

йахшылашдырылмасы истигамятиндя 

тядбирляр системинин щазырланмасы-

на йюнялдилир. 

Мелиоратив хидмят тяряфиндян 

щидроэеолоъи материаллар, торпаг-

грунтларын (сцхурларын) шорлашмасы 

вя грунт суларынын минераллашмасы 

щагда мцшащидяляр ясасында, 

суварылан торпагларын мелиоратив вя-

зиййятинин йахшылашдырылмасына 

даир тядбирляр ишляниб щазырланыр. 

Мелиортаив хидмят ашаьыдакы 

ишляри щяйата кечирмялидир: 

– коллектор-дренаъ шябякясинин, 

мцщафизя гурьуларынын вя шагули 

дренаъын инкишафыны вя техники 

истисмарыны, грунт суларынын 

реъиминя вя онларын минерал-

лашмасына нязаряти; дренаъ вя 

тулланты суларынын, зярярли 

дузларын щяжминин су-

гябуледижиляря ахыдылмасынын 

учотуну; щидроизоэипс хятляринин 

тяртибини вя мелиоратив районлаш-

дырма хяритяляринин дя-

гигляшдирилмясини; 

– йума тясирли сувармаларын кечи-

рилмясиня, тясяррцфатдахили (III 

dərəcəli) коллектор-дренаъ 

шябякясинин истисмарында вя 

инкишафында тясяррцфатлара (torpaq 

sahiblərinə) техники кюмяйин эюстя-

рилмяси; 

– шорлашмыш торпагларын 

йуйулма еффективлийинин 

гиймятляндирилмяси; 

– суварылан торпагларын 

мелиоратив вязиййятиня нязарят; 

– щидротехники, щидроэеолоъи вя 

торпаг-мелиоратив експедисийаларын, 

мцшащидя гуйулары шябякясинин, 

щидропостларын вя коллектор-дренаъ 

шябякясинин ишиня нязарят; 

– торпаьын нямлийини вя 

мелиоратив вязиййятини нязяря 
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алмагла, сувармаларын апарылмасы 

щагда судан истифадя едян тясяр-

рцфатлары вахтлы-вахтында хябярдар 

етмяк; 

– торпагларын батаглашмасы вя 

тякрар шорлашмасына гаршы лазымы 

профилактики вя мцбаризя 

тядбирляринин апарылмасынын ясас-

ландырылмасы; 

– стасионар мцшащидя гуйулары 

шябякясинин гурашдырылмасы вя 

аваданлыгларла тямин едилмяси 

цсуллары вя гайдалары, суварылан 

торпагларда грунт суларынын реъими-

нин вя онларын минераллашмасына 

даир системли мцшащидялярин апа-

рылмасы вя бу мцшащидялярин 

нятижясиндя suvarılan torpaqların 

meliorativ vəziyyətinin ilkin hesa-

batlarının щазырланмасы. 

 
ЫВ.5. Суварма системляриндя вя 

коллектор-дренаъ 
шябякясиндя йерляшян насос 
стансийаларынын истисмары 

 
Суварма системляриндя насос 

стансийалары суйу мянбядян эютцрцб 

щяр щансы эеодезик йцксякликдя 

йерляшян яразини суварма суйу иля 

тямин етмяк, коллектор-дренаъ 

шябякяляриндяки насос стансийалары 

ися сутутарлара юз ахыны иля 

чыхышы олмайан коллекторлардан 

дренаъ суларыны  хариж етмяк цчцн 

инша едилир. 

Насос стансийалары насос-эцж аг-

регатларындан, сорма, вурма вя нягл-

едижи бору кямяриндян, йардымчы вя 

кюмякчи аваданлыглардан, низам-

лайыжы, тянзимляйижи ар-

матурлардан, енеръи тяжщизаты шябя-

кясиндян, идаряетмя-диспетчер мянтя-

гясиндян, ясас вя кюмякчи бинадан, 

хидмят йериндян вя с. гурьулардан 

ибарятдир. 

Насос стансийалары стасионар, 

сяййар вя цзян формада олурлар. 

Насосларын ишини тямин етмяк цчцн 

эцж мцщяррикляри електрик вя йана-

жаг енеръиси иля гидаланыр. 

Насос-эцж агрегатларынын 

сямяряли ишини тямин етмяк цчцн 

насос стансийасы бцтцн тялябляри 

юдяйян нязарят-юлчц жищазлары вя 

мцщафизя-тянзимляйижи аваданлыг-

ларла тяжщиз олунур.  

Щяр бир насос стансийасында енер-

эетик вя щидротехники аваданлыьын, 

биналарын, щидротехники гурьуларын 

вя с. Истисмарына вя сахланылмасына 

жавабдещ олан мясулиййятли шяхс 

тяйин олунмалыдыр. Насос стан-

сийасына онун ряисинин вя йахуд ряис 

функсийасыны дашыйан баш мцщян-

дисин ижазяси олмадан кянар шяхсляр 

дахил ола билмяз. 

Енерэетик вя щидромеханики 
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аваданлыьын хидмятиня мцвафиг 

сянядляри олан хцсуси щазырланмыш 

шяхсляр бурахылыр. 

Насос стансийаларында тямината 

уйьун ясас вя кюмякчи аваданлыьын 

истисмарына вя тямириня аид 

ъурналлар, тикишли китаблар вя диэяр 

сянядляр мцнтязям олараг тяртиб 

олунмалыдыр. 

Насос стансийаларынын истисмары 

заманы эятирижи каналын, 

сугябуледижинин, зибил тутан бармаг-

лыгларын тямизлянмяси, юз ахары 

олан боруларын йуйулмасы апарылыр, 

ясас вя кюмякчи аваданлыьын сазлы-

ьына вя тамлыьына даир нязарят олу-

нур. Дашгынларын башланмасы вахты 

насос стансийасында сутка ərzində 

нювбятчилик тяйин олунур. 

Дашгынлар заманы цзян насос станси-

йаларынын пантонларынын бурун 

щиссяляриндя хцсуси горуйужу ва-

ситяляр йерляшдирилир вя онлар ялавя 

йаналма кяндирляри (трослар) иля 

бяркидилир. 

Ясас вя кюмякчи аваданлыьын дцз-

эцн истисмарына жавабдещлик ряис вя 

йа онун сялащиййятлярини дашыйан 

баш мцтяхяссисин цзяриня гойулур. 

Насос стансийаларынын истисмарына 

жавабдещ олан тяшкилатлар вя 

вязифяли шяхсляр ашаьыдакылары 

тямин етмяйя боржлудурлар: 

– насос вя эцж аваданлыьынын 

вахтлы-вахтында тямири вя 

мцшащидяси; 

– електрик енеръиси, йанажаг вя 

сцртэц йаьларынын сярфиййат 

нормаларына риайят олунмасы; 

– агрегатларын сямяряли вя 

етибарлы ишини тямин едян йени 

техниканын тятбиги; 

– илдырым ялейщиня вя реле мцба-

дилясинин дюври йохланылмасы; 

– тящлцкясизлик техникасына даир 

тядбирлярин апарылмасы; 

– гязалар ялейщиня тядбирлярин 

тяшкили вя кечирилмяси. 

Суварма дюврцнцн башланылма-

сындан яввял мцщяррикляр вя 

насослар ятрафлы мцшащидя олунма-

лы, арматура гурашдырылмалы, 

автоматика, телемеханика вя рабитя ва-

ситяляри йохланылмалы вя сынагдан 

кечирилмялидир. Машынларын ишляк 

вязиййятя чатдырылмасындан сонра 

онлар сынагдан кечирилмялидир. 

Насос стансийаларынын иши 

ашаьыдакы ясас тялябляря уйьун 

апарылмалыдыр: 

– суварма цчцн суйун верилмяси 

планынын тяйин олунмуш дюврлярдя 

ижра олунмасы; 

– насос агрегатларынын арамсыз вя 

етибарлы ишлямяси; 

– насос агрегатларынын вя станси-
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йаларынын цмумиликдя гянаятlə 

ишлямяси. 

Насос стансийаларынын истисмар 

реъимини тяйин етдикдя 

ашаьыдакылары нязяря алмаг лазым-

дыр: 

– насос стансийаларынын техники 

göstəriciləri; 

– насос стансийаларында 

агрегатларын айлыг йцклянмя 

графики; 

– мцщяррик вя насосларын, 

електрик шябякясинин, эцж 

трансформаторларынын вя кюмякчи 

аваданлыьын ясаслы вя дюври тямир 

планларынын йериня йетирилмяси. 

Мцщярриклярин узун мцддят номи-

нал реъимдян кянарда ишлямясиня 

ижазя верилмир. Мцщяррикин гыса 

мцддятли иш эярэинлийи насос-эцж 

агрегатынын истисмарына даир 

тялиматла тяйин олунмуш щалларда да 

баш веря биляр. Ещтийат насослары 

вахташыры, 10 эцндя бир дяфядян аз 

олмайараг, там yüklənmə rejimində сы-

нагдан кечирилмялидир. Сынаг вахты 

ишлямя мцддяти 30 дягигядян аз олма-

малыдыр. 

Бцтцн насос стансийалары йаньын 

ялейщиня нормалара мцвафиг олараг 

йаньынсюндцрмə васитяляри иля 

тяжщиз олунмалы, илдырым вурмалар-

дан горунмалы, даим ишляк вя тямиз 

вязиййятдя сахланылмалыдыр. Мц-

щяррик вя насослар цзяриня паспорт 

эюстярижяляри олмагла, метал лювщя-

жикляр бяркидилмялидир. Насосун 

эювдясиндя ишчи чархын фырланма 

истигамяти охла эюстярилмялидир. 

Електрик мцщяррикинин вя ишя салма 

аваданлыгларынын эювдяляри тяйин 

олунмуш гайдалара ясасян йерля ялагя-

ляндирилмялидир. Атмосфер тязйигин-

дян йцксяк тязйиг алтында олан щава 

бурахыжы балонлар, бору хятляри вя 

апаратлар, щямчинин галдырыжы 

механизмляр тяйин олунмуш мцддят-

лярдя сынагдан кечирилмяли вя шяща-

дятнамялянмялидирляр. 

Мцвяггяти вя ачыг насос стансийа-

ларынын истисмарындакы 

юзцнямяхсус мцддяалар мцвафиг 

органлар тяряфиндян тясдиг олунмуш 

тялиматларла тяйин олунурлар. 

Насос стансийаларындакы електрик 

аваданлыгларынын вя щава жяряйан 

хятляринин истисмары «Сянайе 

мцяссисяляринин електрик 

аваданлыьынын техники истисмары 

гайдалары» вя «Електрик станси-

йаларынын вя шябякяляринин техники 

истисмар гайдалары»на уйьун 

апарылыр. 
 
ЫВ.6. Суварма системляринин вя 

насос стансийаларынын гыш 
шяраитиндя сахланылмасы 
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Гыш дюврцндя суварма 

системляриня su йума, арат вя диэяр 

гыш сувармаларынын апарылмасы, су 

анбарларынын долдурулмасы, истилик 

вя щидроелектрик стансийаларынын 

ишинин тямин олунмасы, суварма 

шябякясинин диэяр идхалчыларынын 

су тяжщизаты мягсяди иля верилир. 

Гыш дюврцндя канал вя 

гурьуларын ишиня нязарят хцсуси иля 

жидди олмалыдыр, чцнки щяр бир 

бахымсызлыг гяза иля нятижяляня 

биляр. 

Гыш дюврцндя ишляйян канал вя 

гурьуларын истисмарына даир 

тядбирляр планы щазырланмалыдыр. 

Планда бцтцн гыш дюврцндя суварма 

системинин гязасыз ишини тямин едян 

ашаьыдакы тяшкилати-техники 

тядбирляр нязярдя тутулмалыдыр. 

– тыхажларын йарандыьы щалда 

суварма мянбяйинин алчаг 

сащилляринин субасмадан горунмасы; 

– чай вя каналлардакы бяндлярин, 

кюрпцлярин вя диэяр гурьуларын 

йахынлыьында тящлцкяли тыхаж-

ларын йаранмасы иля мцбаризя; 

– мяжраларын буз гырыгларынын 

сярбяст кечмясиня мане олан 

йыхылмыш цзян кол-кос, аьаж 

парчалары, кютцкляр вя диэяр кянар 

яшйалардан тямизлянмяси; 

– баш суютцрцжцйя дахил олан буз 

салларынын кянарлашдырылмасы; 

– акведук, дренляр, дурулдужу, тяз-

йигли бору кямярляринин вя 

низамлайыжы гурьуларын гаршы-

сындакы бармаглыгларын юнцндяки 

буз гатынын парчаларынын гырыл-

масы; 

–  канал вя гурьуларда суйун сявий-

йясинин ашаьы салынмасы; 

– яэяр тыхажлардан вя донмагдан 

горумаг мцмкцн олмурса, гурьулары 

вахташары галдырмаг вя ендирмяк 

лазымдыр; 

– каналларын, кюрпцлярин, 

щидротехники вя диэяр гурьуларын 

сащилляринин донмасынын гаршысы-

ны алмаг цчцн, каналларда су 

щоризонтунун кяскин дяйишмясиня 

йол вермямяк лазымдыр; 

– суварма шябякясинин, 

щярякятедян насос стансийаларынын 

вя бу тип диэяр гурьуларын гыш 

мювсцмцня лазымы гайдада 

сахланылмасы цчцн, суварма мювсцмц 

гуртардыгдан сонра, суварма ка-

наллары лил, чюкцнтц, чай эятирмя-

ляриндян вя битки галыгларындан 

тямизлянмялидир; 

– яэяр мцвяггяти каналлар йаз дюв-

рцндя сутуллайыжы кими истифадя 

едилмирся, онда онлар долдурулуб 

щамарланыр; 
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– шябякядяки мцвяггяти 

щярякятедян гурьулар (гапылар, 

борулар, сифонлар) чиркдян тямиз-

лянмяли, йуйулмалы, гурудулмалы, 

мяркязи анбарда вя йа хидмяти анбар-

ларда сахланылмалыдыр; 

– шябякядяки даими гурьулары 

(субурахыжылар, кечид борулары, 

судцшцрянляр вя с.) лил вя зибилдян 

тямизлямяк вя ачыг сахламаг лазым-

дыр; 

– бцтцн гурьуларын метал 

щиссялярини рянэлямяк вя йа 

коррозийа ялейщиня  сцртэц  йаьы иля 

юртмяк, йив щиссялярини ися солидол 

иля йаьламаг лазымдыр; 

– гапалы бору кямярлярини судан 

азад етмяли, пайлайыжы шябякядя вя 

щидронюгтялярдя тыхажлары ачыг 

сахламаг, тыхажларын йивли 

щиссялярини ися солидолла йаьламаг 

лазымдыр; 

– сяййар насос стансийаларыны 

гыш дюврцндя сахланма йериня 

апармаг, чиркдян тямизлямяк 

лазымдыр; 

– насос стансийаларынын гыш сах-

ланмасына кечмясиндян яввял, 

деффект жядвяли тяртиб едилмяли, 

тямиря ещтийажы олан бцтцн 

дцйцнляр емалатханайа эюндярилмя-

лидир; 

– насос стансийаларында 

насослардан суйу бурахыжы дяликляр 

васитяси иля бурахмаг, онлары ачыг 

гоймаг, цзян насосларын тыхажларыны 

вя якс клапанларыны ачыг гоймаг вя 

судан азад етмяк лазымдыр; 

– насос стансийаларынын метал 

сятщлярини рянэлямяк вя йа коррозийа 

ялейщиня сцртэц йаьы иля юртмяк, 

резин бирляшмяляри вя шарнир васи-

тялярини ися солидолла йаьламаг 

лазымдыр; 

– резин лявазимат (манъетляр, 

щачашякилли кямярляр, аралыглар вя 

резин борулар) мцсбят температурлу 

отагларда сахланылмалыдыр. Щачашя-

килли кямярляр ачыг вязиййятдя 

асылган цзяриндя сахланылмалыдыр; 

– сюкцлян метал бору хятлярини 

суварма тамамландыгдан сонра 

ашаьыдакы гайдада гыш сахланмасына 

щазырлайырлар: 

– борулар сахлама йериня автома-

шынлар вя йа икиохлу гошмасы олан 

тракторлар васитяси иля эятирилир; 

– бору жярэялярля йерляшдирилир 

вя онларын арасына тахта гатлар 

гойулур; 

– гыш дюврцндя сахланма йериня 

гойулмаздан яввял борулар чиркдян 

тямизлянмяли, тямир олунмалы, 

рянэлянмяли вя йа коррозийа 

ялейщиня сцртэц йаьы иля юртцлмяли-

дир. Резин манъетляр тахта йешикляря 
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гойулмалы вя мцсбят температурлу 

отагларда сахланылмалыдыр. Борулар 

хцсуси мейданчаларда таванын 

алтында, цст-цстя йыьылмыш щалда 5 

цфги жярэядян ужа олмамаг шярти иля 

сахланылмалыдыр. Биринжи жярэяни 

тахта ясаслар цзяриня йыьыб, онларын 

арасына тахта аракясмяляр гойурлар. 

Боруларын дийирлянмясинин гаршы-

сыны алмаг цчцн, торпаьа аğжаc да-

йаглар вурулур вя цстдян мяфтилляр 

чякилир. 

 
ЫВ.7. Рабитя вя няглиййат 

васитяляри, хидмяти вя 
йашайыш биналары, 
емалатханалар вя анбарлар 

 
Лазымы эюстяришлярин, 

сярянжамларын вя ямрлярин оператив 

шякилдя ютцрцлмяси цчцн почт-

телеграф, телефон, радиорабитя вя с. 

истифадя олунур. Мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты комплексинин айры-айры 

сащяляри арасында телефон рабитяси-

нин йарадылмасы цчцн сабит телефон 

хятляри, телефон стансийалары (АТС 

коммутатор) вя бцтюв эцн ярзиндя 

нювбятчи телефончуларла хидмят олу-

нан мцяййян сеleктор гурьулары гу-

рашдырылыр. Радиостансийаларын 

гурашдырылмасы вя хидмят олунмасы 

мцвафиг органлар тяряфиндян гябул 

олунмуш гайдада верилян ижазя 

ясасында апарылыр. 

Тикинти, тямир вя истисмар 

идаряляри йцкдашымалары вя 

истисмар тядбирлярини тямин едян 

мигдарда йцк вя миник автоняглиййат 

васитяляри иля тямин олунмалыдыр. 

Сащя истисмар ишчиляриня (щид-

ротехникляр, щидрометрляр, су няза-

рятчиляри вя с.)  щяваля олунан 

сащяляря хидмят етмяси цчцн онлар 

автомашынлар, мотосиклетляр, мопед-

ляр вя диэяр щярякят васитяляри иля 

тямин олунмалыдырлар. 

Щава шяраитиндян асылы 

олмайараг ири каналлар вя дамбалар 

бойунжа йерляшян бцтцн щидро-

техники гурьулара сярбяст щярякяти 

тямин едян истисмар йоллары салын-

малы вя ишляк вязиййятдя сахланыл-

малыдыр. 

Суварма системляриндя, маэистрал 

каналларда  вя су анбарларында 

лазымы йцклярин  эятирилмяси вя 

мцфяттишлик мягсядляри иля лазымы 

су няглиййаты (катерляр, баръалар, 

баркаслар, моторлу гайыглар вя с.) ол-

малıдыр. 

Щяр бир обйектдя ишчилярин 

сайына уйьун олараг хидмяти, мядяни-

мяишят, йашайыш отаглары вя 

истещсал ящямиййятли биналар 

олмалыдыр. Ишчилярин хидмяти вя 

йашайыш биналарында йерляшдирил-

мяси мцвафиг гайда цзря апарылыр.  
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Планлы тикинти ишляринин вя 

итсисмар тядбирляринин ижрасы цчцн 

эюрцлян ишлярин щяжминя уйьун 

олараг идарялярин тямир емалат-

ханасы, сехляри, гараълары вя ис-

тещсал биналары олмалыдыр.  

Идарялярин йанында, истисмар 

сащяляриндя ямлак анбары, тикинти-

тямир материаллары, аваданлыг вя 

жищазлар олмалыдыр. 

 
ЫВ.8.  Тямир ишляри вя 

тящлцкясизлик техникасы 
 
Мелиорасийа вя су 

тясяррцфатларында бцтцн 

системлярин, шябякялярин, гурьу вя 

аваданлыгларын саз вя ишляк 

вязиййятдя сахланылмасы онлара  

лазымы нязарятин вя даими гуллуьун 

олмасы, тящлцкяли сащялярдя вахтлы-

вахтында апарылан тямирин вя хябяр-

даредижи тядбирлярин эюрцлмяси, 

гейдя алынан зядялярин арадан гал-

дырылмасы вя ейни заманда, онларын 

техники вязиййятинин йах-

шылашдырылмасына йюнялян 

ишлярин мцнтязям вя давамлы 

шякилдя апарылмасы сайясиндя мцм-

кцндцр. 

Характериндян вя щяжминдян 

асылы олараг тямир ишляри cari, 

ясаслы вя гяза нювляриня бюлцнцр. 

Кичик зядялярин дцзялдилмяси cari 

тямирин бир нювц олуб, хябярдар-

едижи (профлактики) характер 

дашыйыр. Истисмар щейяти тяряфин-

дян ашкар едилян зядялянмялярин гар-

шысынын алынмасы cari тямир щесаб 

олунур. Cari тямиря айры-айры сащя-

лярин, берма вя каналларын чюкцнтц-

лярдян вя биткилярдян тямизлянмяси, 

щейванларын йуваларынын да-

ьыдылмасы, тахта конструксийаларын 

бяркидилмяси, нязарят вя хидмят 

апарылан ишляр аиддир. Бу ишлярин 

щяжми истисмар идаряляри тяряфин-

дян тяйин олунур. 

Ясаслы тямиря щидротехники гур-

ьуларын, систем вя шябякялярин айры-

айры конструксийаларынын вя диэяр 

ясас фондларынын дяйишдирилмяси 

иля баьлы олан ишляр аиддир. 

Гяза тямири тябии фялакят вя йа су 

тясяррцфаты обйектляринин истисмар 

гайдаларынын позулмасы нятижясиндя 

даьылан тикинтилярин вя гурьуларын 

бярпасы заманы апарылыр. 

Тямир ишляринин апарылма 

зяруряти, онларын тяркиби вя щяжми 

щяр ил гябул олунмуш гайда цзря 

йарадылмыш комиссийаларын 

бахышлары нятижясиндя тяйин 

олунур. Бахыш нятижясиндя комисси-

йа тяряфиндян дефект жядвялляри вя 

актлары тяртиб олунур. Щидротехники 

гурьуларын вя су анбарларынын 
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техники бахышы илдя ики дяфя – 

пайызда вя йазда апарылыр. 

Тямир ишляринин щяжмини, 

тяркибини вя смета дяйярини 

ясасландыран бцтцн техники сянядляр 

вя материаллар тяйин олунмуш форма 

цзря тяртиб олунур. Тямир ишляринин 

щяжми юлчмялярин, билэилярин 

ясасында (нивелирлямя, хятти 

юлчмяляр вя с. цсулларла) тяйин 

олунур. Тямир-тикинти ишляринин 

нювбялилийи вя мцддятляри тясдиг 

олунмуш планларла тяйин олунур. Су-

варма системиндя гяза вязиййяти йара-

нанда тямир-тикинти ишляри пландан-

кянар гайдада, хцсуси комиссйаларын 

актлары ясасында апарылыр вя щямин 

актлар рящбяр су тясяррцфаты 

органлары тяряфиндян, онлара верилян 

щцгуг чярчивясиндя тясдиг олунур. Бу 

ишлярдя истисмар идаряляриндяки 

мювжуд олан материалларын гяза 

ещтийатлары истифадя олунур вя об-

йектдя тящлцкяли вязиййят арадан 

эютцрцлдцкдя, онлар бярпа олунур.  

Истисмар идаряляри тясдиг 

олунмуш дювлят планына уйьун 

олараг, каналларын тямириня вя 

тямизлянмясиня аид кцтляви ишляря, 

мцдафия бяндляри дамбаларынын тя-

мириня, тянзимляйижи вя дашгын 

ялещиня тядбирлярин эюрцлмясиня, 

фювгяладя щалларла мцбаризяйя, гяза 

вя диэяр тяхирясалынмаз ишлярин 

ижрасына, йерли тикинти материалла-

рындан тядарцк эюрцлмясиня жялб 

едиля биляр. Эюрцлян ишляр (ямяк 

иштиракына эюря) суварма системляри 

идаряляри вя су идхалчы тясяррцфат-

ларын нцмайяндяляри тяряфиндян 

имзаланан арайышла 

рясмиляшдирилир. 

Тямир-тикинти вя истисмар ишляринин 

апарылмасы заманы «Tикинтидя вя щидро-

техники гурьуларын истисмарында техники 

тящлцкясизлик» гайдаларына риайят олун-

малыдыр. Мелиорасийа обйектляриндя йерли 

вя истисмар шяраитини нязяря алмагла, тящ-

лцкясизлик техникасына даир тялиматлар 

щямкарлар иттифагынын мцфяттишлийи иля ра-

зылашма ясасында баш мцщяндис тяряфин-

дян тясдиг олунур. 

Юз эюстяришляри вя йа 

щярякятляри иля тящлцкясизлик 

техникасы вя ямяк мцщафизяси гайда-

ларыны позан мцдириййят, техники 

щейят шяхсляри, гцввядя олан ганун-

верижилик ясасында жавабдещлийя 

жялб олунурлар. 

Хцсуси билик вя щазырлыг тяляб 

едян ишлярин ижрасына 

(електротехники, партлайыш, кящриз, 

механизм вя автомашынларын идаряси 

вя с.) анжаг бу ишляри йериня 

йетирмяк щцгугу олан шяхсляр жялб 

олуна биляр. 
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Дашгынлар дюврцндя апарылан 

ишлярдя, эежя вахты вя гяза 

щалларында тящлцкясизлик техникасы 

гайдаларынын ижрасына нязарят едян 

хцсуси шяхсляр олмалыдыр. 

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты ис-

тисмар хидмяти органларынын 

йашайыш, хидмяти вя кюмякчи 

отаглары «Истещсал мцяссисяляринин, 

отаг вя аваданлыьынын санитар сах-

ланмасына даир тялимат»-ла тяйин 

олунан санитар-эиэийеник вя техники 

тялябляря жаваб вермялидир. 

Йашайыш, хидмяти вя кюмякчи 

отаглар ишляк вя саз вязиййятдя сахла-

нылан, йаньын ялейщиня аваданлыг вя 

диэяр гязадан мцщафизя васитяляри 

иля гябул олунмуш нормалар ясасында 

тяжщиз олунмалыдыр. Истисмар сащя-

ляриндя, насос стансийаларында, ис-

тещсал мцяссисяляриндя вя тямир 

ишляри обйектляриндя илкин кюмяйин 

эюстярилмяси цчцн дярман васитяляри 

вя сарьы материаллары ещтийаты олан 

баьлама олмалыдыр. 

 
ЫВ.9. Мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты системляриня 
дахил олан тикинти вя  
гурьуларын хидмят (истисмар) 
мцддяти, ясаслы вя cari 
тямирин дюврилийи вя 
истисмар хяржляри 

 
Мяжра типли дямир-бетон, бетон, 

даш-галаг бяндли (ири ЩЕС-лар 

истисна олмагла) су анбарларынын  

истисмар мцддяти 70 ил, cari вя ясаслы 

тямир мцддятляри анбарын техники 

вязиййятиндян вя тябии-тясяррцфат 

шяраитляриндян (гязалар, тябии фяла-

кятляр вя с. щаллардан) асылы олараг 

тяйин едилир. Мяжрадан кянар бянди, 

йамажлары вя диби дямир-бетон, бетон 

вя даш-галаглы материаллардан 

тикилмиш су анбарларынын истисмар 

мцддяти 100 ил, cari вя ясаслы тямир 

мцддяти онларын техники 

вязиййятиндян вя тябии-тясяррцфат 

шяраитляриндян асылы олараг 

мцяййян едилир. Мяжра типли вя 

мяжрадан кянар торпаг вя тахта бяндли 

су анбарларынын вя сцни эюллярин 

истисмар мцддяти 50 ил, ясаслы вя cari 

тямирин дюврилийи тябии-тясяррцфат 

амилляри нязяря алынмагла тяйин еди-

лир. Cari вя ясаслы тямирин дяйяри 

мцвафиг комиссийа тяряфиндян 

мцяййянляшдирилир. 

Ахын истигамятляндирижи, 

сащилгоруйужу вя сащилбяркидижи 

гурьуларын истисмар мцддяти тикинти 

материалларындан асылы олараг 

ашаьыдакы кими дяйишир: дамба вя  

диварлары дямир-бетон мямулатындан 

тикилмиш гурьуларын истисмар мцд-

дяти 30-50 ил, ясаслы тямир щяр 5-10 

илдян бир, cari тямир щяр ил 

апарылыр. Габион, даш-чынгыл вя 
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сипащи дамбалы гурьуларын истисмар 

мцддяти 10 илдир, cari тямир щяр ил, 

ясаслы тямир вязиййятдян асылы 

олараг апарылыр. 

Сащилляри дямир-бетон 

лювщялярля бяркидилмиш мяжраларда 

гурьуларын истисмар мцддяти 50 

илдир, ясаслы тямир 5 илдян бир, cari 

тямир щяр ил апарылыр. Сащилляри 

фашина иля бяркидилмиш мяжраларда 

истисмар мцддяти 15 илдир, ясаслы 

тямир  3 илдян бир, cari тямир щяр ил 

апарылыр. Сащилляри дашла дол-

дурулмуш тохума ханаларла вя ханалы 

сцхурларла бяркидилмиш мяжраларда 

гурьуларын истисмар мцддяти 5 илдир, 

яасаслы тямири щяр ил, cari тямири 

вязиййятдян асылы олараг щяйата 

кечирилир. 

Ахынистигамятляндирижи, сащил-

горуйужу вя сащилбяркидижи гурьула-

рын ясаслы вя cari тямириня сярф 

едилян хяржляр, хцсуси комиссийа 

тяряфиндян мцяййян едилмиш 

ишлярин щяжми тямир-бярпа 

лайищяляри вя смета сянядляри яса-

сында тяйин олунур.  

Мяжра типли эюллярин торпаг 

бяндляринин истисмар мцддяти 60 

илдир, ясаслы тямири щяр 10 илдян 

бир, cari тямири тябии-тясяррцфат 

амилляриндян асылы олараг тяйин 

едилир. Мяжрадан кянар эюллярин 

торпаг бяндляринин истисмар мцддяти 

80 илдир, ясаслы тямири 15  илдян бир, 

cari тямири йухарыдакы гайда иля 

мцяййян олунур. Ясаслы вя cari тямир-

бярпа ишляринин дяйяри тяртиб 

едилмиш тямир-бярпа лайищяляри 

ясасында тяйин едилир. 

Сугябуледижи дямир-бетон, бетон 

вя даш бяндлярин истисмар мцддяти 

70 илдир, ясаслы тямири 10 илдян бир 

апарылыр, cari тямири тябии-тя-

сяррцфат амилляриндян асылы олараг 

тяйин едилир. Сугябуледижи назик 

диварлы дямир-бетон бяндлярин 

истисмар мцддяти 60 илдир, ясаслы 

тямири 10 илдян бир, cari тямири щяр 

ил апарылыр. 

Ири вя орта юлчцлц бяндлярдя 

тикилян дренаъын истисмар мцддяти 

30 илдир, онун ясаслы тямири 10 илдян 

бир, cari тямири щяр ил апарылыр. 

Сугябуледижи бяндлярдя ясаслы вя 

cari тямирин дяйяри тяртиб едилмиш 

тямир-бярпа лайищяляри вя смета 

сянядляри ясасында тяйин едилир. 

Суэютцрян баьлы гурьуларын 

истисмар мцддяти 10 илдир, онларын 

ясаслы тямири щяр 5 илдян бир, cari 

тямири щяр ил апарылыр. Су 

тясяррцфаты цчцн суэютцрян (дямир-

бетон, бетон вя даш материаллары иля 

тикилмиш) гурьуларын истисмар 

мцддяти 50 илдир, онларын ясаслы 
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тямири 10 илдян бир, cari тямири щяр 

ил щяйата кечирилир. Суэютцрян 

гурьуларын ясаслы вя cari тямириня 

сярф едилян хяржляр тяртиб едилмиш 

тямир-бярпа лайищяляри вя смета 

сянядляри ясасында тяйин едилир. 

Дурулдужуларын бяндли 

сцэютцрмядя истисмар мцддяти 80 ил, 

бяндсиз суэютцрмя заманы 30 ил 

тяшкил едир, онларын ясаслы тямири 

10 илдян бир, cari тямири щяр ил 

апарылыр. Дурулдужуларда 

тянзимляйижи гурьуларын истисмар 

мцддяти 40 илдир, онлар 8 илдян бир 

ясаслы, щяр ил cari тямир олунур. 

Дурулдужуларын вя тянзимляйижи 

гурьуларын там бярпа хяржляри 

онларын баланс дяйяринин 10 %-ни, 

ясаслы тямири – 2,0 %-ни тяшкил едир. 

Каналлар цзяриндяки сярфи 10 

м3/сан-дян чох олан субурахан 

тянзимляйижи гурьуларын истисмар 

мцддяти 60 ил, ясаслы тямири 15 илдян 

бир, cari тямири щяр ил апарылыр. 

Сярфи  1 м3/сан-дян 10 м3/сан-йя гядяр 

олан субурахыжы вя тянзимляйижи 

гурьуларын истисмар мцддяти 40 ил, 

ясаслы тямири 10 илдян бир, cari 

тямири щяр ил апарылыр. Сярфи 1 

м3/сан-дян аз олан субурахан гурьула-

рын истисмар мцддяти 20 ил, ясаслы 

тямири 7 илдян бир, cari тямири щяр 

ил щяйата кечирилир. Субурахан вя 

тянзимляйян гурьуларын ясаслы тямир 

хяржляри гурьунун баланс дяйяринин 

1,3 %-ни, cari тямир хяржляри – 0,2 %-

ни тяшкил едир. 

Сярфи 10 м3/сан-дян артыг олан 

жялдахыданларын истисмар мцддяти 

50 ил, ясаслы тямири 15 илдян бир 

апарылыр. Сярфи 1м3/сан-дян 10 

м3/сан-йя гядяр олан жялдахыданларын 

истисмар мцддяти 40 ил, ясаслы 

тямири 10 илдян бир, cari тямири щяр 

ил апарылыр. Ясаслы тямир хяржляри 

жялдахыданларын баланс дяйяринин 

1,3 %-ни, cari тямири – 0,2 %-ни 

тяшкил едир. 

Консоллу судцшцрянлярин 

истисмар мцддяти 25 ил, ясаслы 

тямири 5 илдян бир, cari тямири щяр 

ил апарылыр. Ясаслы тямир хяржляри 

судцшцрянин баланс дяйяринин 1,3 %-

ни, cari тямири – 0,2 %-ни тяшкил 

едир. 

Дцкерлярин истисмар мцддяти вя 

ясаслы тямири онларын субурахма 

габилиййятиндян асылы олараг 

ашаьыдакы кими дяйишир: сярфи 60 

м3/сан оланда мцвафиг сурятдя 60 вя 15 

ил, сярфи 10-50 м3/сан оланда – 50 вя 

12 ил, сярфи 1-10 м3/сан оланда 20 вя 7 

ил, сярфи 1 м3/сан-дян аз оланда 10 вя 

5 илдир. Дцкерлярин ясаслы тямир 

хяржляри онларын баланс дяйяринин 

1,3 %-ни, cari тямири – 0,2 %-ни 
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тяшкил едир. 

Лейсанбурахан вя сятщ сутуллайы-

жыларын истисмар мцддяти 40 ил, 

ясаслы тямири 8-илдян бир, cari 

тямири щяр ил апарылыр. Ясаслы 

тямир хяржляри онларын баланс дяйя-

ринин 1,6 %-ни, cari тямири – 0,2 %-ни 

тяшкил едир. 

Акведукларын истисмар мцддяти вя 

ясаслы тямири онларын субурахма 

габилиййятиндян асылы олараг беля 

дяйишир: сярфи 50 м3/сан оланда 

истисмар мцддяти 60 ил, ясаслы 

тямири 15-илдян бир апарылыр; сярфи 

10-50 м3/сан оланда мцвафиг сурятдя 

50 вя 12 ил, 1-10 м3/сан оланда – 40 вя 

10 ил; сярфи 1 м3/сан-йя гядяр оланда – 

20 вя 7  ил тяшкил едир. Ясаслы вя cari 

тямир хяржляри мцвафиг сурятдя 

онларын баланс дяйяринин 1,6 вя 0,2 

%-ни тяшкил едир. 

Тунеллярин истисмар мцддяти 100 

ил, ясаслы тямири щяр 20 илдян бир, 

cari тямири гурьунун вязиййятиндян 

асылы олараг щяйата кечирилир. Тяз-

йигли тунеллярин истисмар мцддяти 

40 ил, ясаслы тямири 10 илдян бир, cari 

тямири щяр ил апарылыр. Cari вя 

ясаслы тямирин дяйяри тяртиб 

едилмиш тямир-бярпа лайищяляри 

ясасында тяйин едилир. 

Торпаг мяжралы маэистрал вя 

тясяррцфатларарасы каналларын 

истисмар мцддяти 30 илдян 100 иля 

кими дяйишир. Онларын ясаслы 

тямири 10 илдян бир, cari тямири щяр 

ил апарылыр. Ясаслы тямир хяржляри 

онларын баланс дяйяринин 1,6 %-ни, 

cari тямир хяржляри – 2,8 %-ни тяшкил 

едир. Дямир-бетон, бетон вя с. цзлцклц 

каналларын орта истисмар мцддяти 40-

50 илдир, ясаслы тямири 5 илдян бир, 

жари тямири щяр ил апарылыр. Ясаслы 

вя cari тямир хяржляри каналларын 

баланс дяйяринин 1,8 %-и гядярдир. 

Тясяррцфатдахили цзлянмиш 

каналларын истисмар мцддяти 30-

илдир, ясаслы тямири 5 илдян бир, 

жари тямири щяр ил апарылыр. Он-

ларын ясаслы вя жари тямир хяржляри 

баланс дяйяринин мцвафиг сурятдя 1,4 

вя 0,7 %-ни тяшкил едир. Нов 

каналларын истисмар мцддяти 25 

илдир, ясаслы тямири нязярдя тутул-

мур, йалныз нов хяттинин вязиййятин-

дян асылы олараг cari тямир ишляри 

апарылыр. Тямир хяржляри нов 

шябякясинин баланс дяйяринин 0,7-1,4 

%-и гядярдир. 

Чугун су кямярляринин истисмар 

мцддяти 70 ил, полад су кямярляринин 

– 30 ил, асбестсемент – 45 ил, дямир-

бетон, пластмас вя метал – 25 ил, 

брезент боруларын – 5 илдир. Ясаслы 

тямир щяр 5 илдян бир апарылыр, cari 

тямир кямярлярин бу вя йа диэяр 
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сябябдян ашындыьы вя сырадан 

чыхдыьы заман щяйата кечирилир. 

Ясаслы тямир хяржляри кямярлярин 

баланс дяйяринин 0,7-0,9 %-и гядяр-

дир. 

Ачыг коллектор-дренаъ 

шябякяляринин истисмар мцддяти 30 

илдир, ясаслы тямири 10 илдян бир, 

cari тямири щяр ил апарылыр. Ясаслы 

тямир хяржляри шябякянин баланс 

дяйяринин 2,4 %-ни, жари тямир – 3,5 

%-ни тяшкил едир. 

Юртцлц коллектор-дренаъ 

шябякяси сахсы вя азбестсемент 

борулардан инша едилибся, онда онун 

истисмар мцддяти 100 ил, пластмас бо-

рулардан ибарятдирся - 50 илдир. Юр-

тцлц коллектор-дренаъ шябякясинин 

ясаслы тямири 15-20 илдян бир, cari 

тямири  5 илдян бир апарылыр. Ясаслы 

вя жари тямир хяржляри шябякянин 

баланс дяйяринин 0,5-0,9 %-ни тяшкил 

едир. 

Шагули дренаъ системинин 

истисмар мцддяти 30 илдир,  ясаслы 

тямир 2-3 илдян бир, жари тямири щяр 

ил апарылыр. Ясаслы тямир хяржляри 

шагули дренаъын баланс дяйяринин 4 

%-ни, cari тямири – 2 %-ни тяшкил 

едир. 

Суварма системляриндя вя 

коллектор-дренаъ шябякяляриндя 

тикилмиш кюрпц вя кечидлярин истис-

мар мцддяти метал конструксийалар 

цчцн 80 ил, дямир-бетон конструк-

сийалар цчцн 90 ил, тахта конструк-

сийалар цчцн 10 илдир. Кюрпц вя 

кечидлярин ясаслы тямири мцвафиг 

конструксийалар цчцн 20, 15 вя 5 

илдян бир, cari тямирляр ися щяр ил 

апарылыр. Метал конструксийалы 

кюрпц вя кечидлярин ясаслы тямир 

хяржляри онларын баланс дяйяринин 

0,8 %-ни, дямир-бетон – 0,4 %-ни, 

тахта – 3,2 %-ни, cari тямир хяржляри 

мцвафиг сурятдя 1,8 %, 1,7 % вя  0,2 % 

тяшкил едир. 

Суварма системляри вя коллектор-

дренаъ шябякяляри олан яразидяки 

асфалт йолларын истисмар мцддяти 40 

ил, чынгыллы – 30 ил, торпаг 

профилли йолларын – 20 илдир. Йол-

ларда мцвафиг сурятдя щяр 10,  5 вя 3 

илдян бир ясаслы тямир, щяр ил ися 

cari тямир ишляри щяйата кечирилир. 

Йолларын ясаслы тямир хяржляри 

баланс дяйяринин 3 %-и, cari тямир 

хяржляри – 2,4 %-и гядярдир. 

Щидромянтягялярин, 

суайырыжыларын, суюлчян створ вя 

диэяр мониторинг аваданлыгларын 

истисмар мцддяти 10 илдир, онлар 2 

илдян бир ясаслы, щяр ил ися cari 

тямир едилир. Ясаслы тямир хяржляри 

онларын баланс дяйяринин 1,3 %-ни, 

cari тямир хяржляри – 2,2 %-ни тяшкил 
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едир. 

Субартезиан гуйуларынын 

истисмар мцддяти нормал шяраитдя 20 

ил, агрессив шяраитдя 15 илдир, 

ясаслы тямир 2-3-илдян бир, cari тямир 

щяр ил апарылыр. Гуйуларын там 

бярпа хяржляри нормал шяраитдя 

баланс дяйяринин 4,1-6,7 %-и, агрессив 

мцщитдя 12,5 %-и, ясаслы тямир 

хяржляри – мцвафиг сурятдя 3,1 вя 3,9 

%-и гядярдир. 

Субартезиан вя шагули дренаъ 

гуйуларында истифадя олунан 

дяринлик насосларынын истисмар 

мцддяти нормал шяраитдя 5 ил, 

агрессив мцщитдя 3-4 илдир. Дяринлик 

насосларынын ясаслы тямири 1,2-1,5 

илдян бир, cari тямири щяр ил 

апарылыр. Ясаслы тямир хяржляри 

насосларын баланс дяйяринин 33,3 %-

ни, cari тямир – 10 %-ни тяшкил едир. 

Чиляйижи машын вя гурьуларын 

истисмар мцддяти 7 илдир, ясаслы 

тямири щяр 1-2 илдян бир, cari тямири 

щяр ил апарылыр. Тямир хяржляри 

ашынмыш вя сырадан чыхмыш 

щиссяляря вя елементляря эюря тяйин 

едилир. 

Насос стансийаларынын истисмар 

мцддяти 10 илдир, ясаслы тямири 2 

илдян бир, cari тямири щяр ил 

апарылыр. Ясаслы тямир хяржляри 

эцжц 100 квт-а гядяр олан електрик мц-

щяррикляри цчцн баланс дяйяринин 

5,3 %-и, эцжц 100 квт-дан артыг оланда 

– 3,5 %-и гядярдир. Балыггоруйан гур-

ьуларын истисмар мцддяти 1-3 илдир, 

ясаслы тямир едилмир, жари тямир 

щяр ил апарылыр. Истисмар хяржляри 

йериндя тяйин едилир. 

Насос стансийаларында субурахан 

гурьуларын, о жцмлядян зибилтутан 

арматурларын, сифонларын, 

клапанларын истисмар мцддяти 10 

илдир, ясаслы тямир олунмур, cari 

тямир щяр ил апарылыр вя тямир 

хяржляри йериндя тяйин олунур. 

Метал конструксийалы зибилтутан 

бармаглыгларын вя йасты гайнаглы 

гапайыжыларын истисмар мцддяти мц-

вафиг сурятдя 1-2 вя 7 илдир. Ясаслы 

тямир олунмур, жари тямир щяр ил 

апарылыр. Тямир хяржляри онларын 

дяйяринин 2,2 %-и гядярдир. Транс-

фарматорларын истисмар мцддяти 30 

илдир, ясаслы тямири 6 илдян бир, cari 

тямири щяр ил апарылыр. Тямир 

хяржляри тямир-бярпа сянядляриня 

ясасян тяйин едилир. 

Насос стансийаларынын 

биналарынын истисмар мцддяти 40-80 

илдир. Биналар щяр 15 илдян бир 

ясаслы, щяр ил cari тямир едилир. 

Мцвяггяти биналарын истисмар мцд-

дяти 15 илдир, ясаслы тямири 5 илдян 

бир, cari тямири щяр ил апарылыр. 
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Ясаслы вя cari тямир ишляринин 

хяржляри бинанын вя йералты 

щиссясинин баланс дяйяринин 2,2 %-и 

гядярдир. 

Насос стансийаларында щава 

електрик хятляринин истисмар 

мцддяти диряклярин материалындан вя 

эярэинлийин мигдарындан асылы 

олараг 10 илдян 45 иля кими дяйишир. 

Ясаслы тямир щяр 3-10 илдян бир, 

жари тямир щяр ил апарылыр. Ясаслы 

тямир хяржляри хятлярин баланс 

дяйяринин 2,9-5,0 %-и гядярдир, cari 

тямир хяржляри комиссийа тяряфин-

дян тяйин олунур. 

Насос стансийаларында кранларын 

истисмар мцддяти 12-18 илдир, ясаслы 

тямири 4-6 илдян бир, cari тямири щяр 

ил апарылыр. Бужургад вя галдыры-

жыларын истисмар мцддяти 5-7 илдир, 

ясаслы тямири 3 илдян бир, cari тямири 

щяр ил апарылыр. Тямир хяржляри 

йериндя тяйин едилир. Стансийадакы 

юлчц-нязарят жищазларынын вя тян-

зимляйижи-мцщафизя аваданлыгла-

рынын истисмар мцддяти 8 илдир, 

ясаслы тямири 2 илдян бир, cari тямири 

щяр ил апарылыр. Тямир хяржляри 

жищаз вя аваданлыгларын дяйяринин 

2,9-0,5 %-ни тяшкил едир. 

Су тяжщизаты цчцн нязярдя 

тутулмуш дямир-бетон вя бетон 

конструксийалы шахта типли гуйула-

рын истисмар мцддяти 60 ил, 

кярпиждян – 30 ил, тахтадан – 15 

илдир. Ясаслы тямир 7-15 илдян бир, 

cari тямир щяр ил апарылыр. Дямир-

бетон конструксийалы кящризлярин 

истисмар мцддяти 30 ил, даш-бетон-25 

ил, тахта –10 илдир. Ясаслы тямир 5-

15-илдян бир, cari тямир щяр ил 

апарылыр. Шахта типли гуйуларын вя 

кящризлярин ясаслы вя cari тямир 

хяржляри хцсуси тяртиб едилмиш 

тямир-бярпа лайищяляри ясасында 

тяйин едилир. 

Су кямярляриндя дурулдужуларын, 

истигамятляндирижилярин, 

сцзэяжлярин, гарышдырыжыларын, ре-

аксийа камераларынын истисмар 

мцддяти 50 илдир, ясаслы тямири 10 

илдян бир, cari тямири щяр ил 

апарылыр. Тямир хяржляри мцвафиг 

комиссийа тяряфиндян тяйин едилир.  

Тязйигли су гцлляляринин 

истисмар мцддяти бетон вя дямир-

бетон конструксийалар цчцн 75 ил, 

метал конструксийа цчцн 25 ил тяшкил 

едир. Ясаслы тямир мцвафиг 

конструксийалар цчцн 12 вя 7 илдир, 

жари тямир щяр ил щяйата кечирилир. 

Йералты резервцарларын истисмар 

мцддяти дямир-бетон конструксийалар 

цчцн 45 ил, кярпижли – 30 илдир, 

ясаслы тямир мцвафиг конструксийа-

лар цзря 15 вя 10 илдян бир, cari тямир 
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щяр ил апарылыр. Тямир хяржляри 

мцвафиг комиссийа тяряфиндян тяйин 

едилир. 

Чайларда вя каналларда 

щидрометрик мянтягялярин истисмар 

мцддяти 20 ил, каналларда щид-

рометрик постларын вя щидроэеолоъи 

суюлчян створларын – 10  илдир. Ясас-

лы тямир 2-3 илдян бир, cari тямир щяр 

ил апарылыр. Ясаслы тямир хяржляри 

онларын баланс дяйяринин 1,3 %-ни, 

cari тямир – 2,2%-ни тяшкил едир. 

Истещсалат-емалатхана 

биналарынын вя гараъларын истисмар 

мцддяти дямир-бетон конструксийалар 

цчцн 100 ил, даш-кярпиж – 80 ил; 

тахта-шалбан – 40 ил, тахта каркас – 20 

ил, чий кярпиж цчцн 15 илдир. Ясаслы 

тямир мцвафиг конструксийа цзря 20, 

15, 10 вя 8 илдян бир, cari тямир 

биналарын вязиййятиндян асылы 

олараг апарылыр. Ясаслы тямир хярж-

ляри мцвафиг комиссийа тяряфиндян 

тяйин едилир, cari тямир хяржляри би-

наларын баланс дяйяринин 2,2 %-и 

гядярдир. 

Анбар вя сарайларын истисмар 

мцддяти даш-кярпиж конструксийалар 

цчцн – 80 ил, тахта-шалбан – 50 ил, 

тахта каркаслы – 25 ил, чий кярпиж 

цчцн – 18 илдир. Ясаслы тямир 

мцвафиг конструксийалар цзря 20, 17, 

8 вя 10 илдян бир, cari тямир тяляб 

олунан щалларда апарылыр. Ясаслы 

тямир хяржляри мцвафиг комиссийа 

тяряфиндян тяйин едилир, жари 

хяржляр анбар вя сарайларын баланс 

дяйяринин 2,2 %-и гядярдир. 

Щамам вя жямаширханаларын 

истисмар мцддяти даш-кярпиж 

конструксийалар цчцн 60 ил, тахта – 20 

илдир, ясаслы тямири мцвафиг сурятдя 

15 вя 5 илдян  бир, cari тямири щяр ил 

апарылыр. Тямир хяржляри тяртиб 

едилмиш смета сянядляри ясасында 

тяйин едилир. Щасарларын хидмят 

мцддяти бетон, дямир-бетон вя даш 

конструксийалар цчцн 30 ил, тахта вя  

эил-бетон цчцн – 12 илдир. Ясаслы 

тямир 15 илдян бир, cari тямир 

вязиййятдян асылы олараг апарылыр. 

Ясаслы тямир хяржляри баланс дяйя-

ринин 2,2-2,5 %-и щяжминдя, cari 

тямир хяржляринин мигдары смета 

сянядляри ясасында тяйин едилир. 

Рабитя васитяляринин истисмар 

мцддяти коммутаторлар цчцн 20 ил, 

ялля идаря олунан телефон 

стансийалары цчцн 17 ил, 

радиогябуледижи вя ютцрцжцляр цчцн 

8 ил, телефон апаратлары цчцн 12 ил, 

кянд рабитя щава хятляри цчцн 20 

илдир, онларын ясаслы тямири 

мцвафиг сурятдя 7, 6, 4, 6 вя 7 илдян 

бир, cari тямир щяр ил апарылыр. 

Ясаслы вя cari тямир хяржляри 
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лайищя-смета сянядляри ясасында 

тяйин едилир. 

Суварма каналлары вя коллектор-

дренаъ шябякяляри цзяриндя 

салынмыш мешя золагларынын 

истисмар мцддяти тяйин едилмир. 

Мешя золагларынын бярпа мцддяти 

орада инкишаф едян аьажларын 

нювцндян, жинсиндян вя 

юмцрлцлцйцндян асылы олараг апары-

лыр. Мешя-бярпа вя гуллуг ишляринин 

хяржляри гцввядя олан норматив ся-

нядляр ясасында тяйин едилир. 

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

системляриня дахил олан 

щидротехники гурьуларын, суварма 

системляринин вя дренаъ шябя-

кяляринин истисмар мцддяти, ясаслы 

вя cari тямирляринин дюврилийи, 

истсмар хяржляри тябии-иглим 

шяраитиндян (тябии фялакятляр, зялзя-

ляляр, сцрцшмяляр, атмосфер йаьмур-

ларынын баш вермяси вя с.), базар иг-

тисадиййаты мцнасибятляриндян 

(ещтийат вя материалларын 

гиймятинин дяйишмяси, артыб-

азалмасы вя с.), тясяррцфат фяалиййя-

тиндян (истисмарын тяшкили сявий-

йяси, йахшы вя йа пис апарылмасы, 

истифадячилярля истисмар 

тяшкилатлары арасындакы мцнасибят-

ляр вя с.) асылы олараг дяйишя биляр. 

 

ЫВ.10.  Систем вя шябякя 
гурьуларынын мцщафизяси 

 

Мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

комплексиня дахил олан системлярин, 

шябякялярин вя гурьуларын 

мцщафизясини истисмар органлары 

щяйата кечирир.  

Мцщафизя мясяляляриня 

жавабдещлик цмумиликдя идаря 

ряисляринин, истисмар сащяляриндя 

вя бюлмяляриндя щидротехник-мц-

щяндислярин вя конкрет обйектин 

мцщафизясини тямин едян шяхслярин 

цзяриня гойулур. Хцсуси щалларда, 

мцщафизя мцвафиг тяшкилатларла мц-

гавиля ясасында тяшкил олунур вя 

щярбиляшдирилир. Мцщафизя 

ишчиляри онларын цзяриня гойулан 

тялябляря даир тялиматландырылыр. 

Тясяррцфатларарасы ящямиййят 

кясб едян обйектляря, мясялян 

каналлара, су анбарларына, 

щидротехники вя диэяр гурьулара 

дахил олма гайдасы мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты органларынын истисмар 

хидмяти тяряфиндян тяйин олунур. 

 
ЫВ.11. Хцсуси ещтийажлар цчцн 

мелиорасийа вя су 
тясяррцфаты органларынын 
сялащиййятиня верилян 
торпаглар 

 
Мüasir şəraitdə də əvvəllər olduğu 

kimi су обйектляринин мцщафизяси 
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мягсяди иля су анбарлары, чайлар, 

эюлляр, дянизляр, каналлар вя щидро-

техники гурьулар ятрафында мцща-

физя золаглары вя зоналары 

йарадылыр. Бу золагларын вя зонала-

рын лазымы гайдада сахланылмасы 

мелиорасийа вя су тясяррцфаты 

органларынын истисмар хидмятляриня 

щяваля олунур. Su mühafizə zonalarının 

ölçüləri və istifadəsi Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci 

il 24 mart tarixli 56 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Su mühafizə zonalarının, 

onların sahil mühafizə zolaqlarının 

ölçülərinin,sərhədlərinin və istifadəsinin 

müəyyən edilməsi Qaydaları” və 2003-cü 

il 21 avqust tarixli 109 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Mühafizə zonalarının 

ölçüləri, sərhədləri və istifadəsi Qay-

daları”na müvafiq həyata keçirilir. 

Мцщафизя золаглары вя зоналары 

тяйин олунмайан обйектлярдя сащяляр 

истисмар хидмяти органлары 

тяряфиндян гябул олунмуш ганунлара 

уйьун рясмиляшдирилир вя бурада 

тикинти вя газынты ишляринин 

апарылмасына кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалына вя тикинти 

материаллары анбарларынын 

йерляшдирилмясиня ижазя верирляр. 

 

Грунт суларынын сявиййясини 

ендирмяк, каналларда су сятщиндян 

эедян бухарланманы азалтмаг, 

кюлэялик йаратмаг, якин сащялярини 

кцляк вя тоздан мцщафизя етмяк 

мягсяди иля суварма каналлары вя 

коллектор-дренаъ шябякяси бойу мешя 

золаьы салыныр. Мешя золагларында 

жярэяляр арасы вя жярэялярдя аьажлар 

арасы мясафя йабаны алча, тут, гара 

гоз, алма вя армуд аьажлары цчцн 2,0-

2,5 м, мядяни мящсулдар аьажлар цчцн 

3-4 м вя даща чох гябул олунур. 

Механикляшдирилмиш якин вя гуллуг 

заманы, мешя золаглары арасындакы 

мясафя 2-3 м, жярэялярдя декоратив 

аьажлар арасындакы мясафя 0,4-0,6 м 

гябул олунур. Мешя золагларынын 

конструксийасы вя аьаж жинсляринин 

тяркиби республиканын мцвафиг 

бюлэяляри цзря, гцввядя олан 

мцщафизя мешясалма гайдаларына 

уйьун гябул едилир. 

Мцщафизя золаглары вя зоналары 

чярчивясиндя мешясалма, мешя 

сащяляриня гуллуг, онларын исти-

фадяси, учоту вя мцщафизяси, йухары 

тяшкилатлар тяряфиндян тясдиг олун-

муш планлара уйьун олараг, мешя 

тясяррцфаты органларынын тялиматла-

рына ясасян апарылыр. 
 
ЫВ.12.  Мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты 
системляринин кадастры 

 
Мелиорасийа вя су тясяррцфаты 
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системляринин кадастры систем цзря 

фондун учоту вя лазымы техники 

сянядлярин йарадылмасы мягсяди иля 

апарылыр. 

Бцтцн мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты системляри вя онларын 

цзяриндя йерляшян гурьулар, суварма 

мянбяляри, насос стансийалары вя 

диэяр су тясяррцфаты гурьулары 

кадастрлашмалыдыр. 

Кадастр суварма, коллектор-дренаъ 

шябякяляри системляри вя 

щидротехники гурьуларын паспорт-

лашдырылмасы ясасында, паспортлаш-

дырылманын апарылмасы вя паспорт-

ларын долдурулмасы гайдаларына 

уйьун разылашдырылмыш формада 

апарылыр. 

Кадастрын мцнтязям апарылмасы 

паспортлашдырылма заманы тяртиб 

олунмуш сянядлярдя щяр ил баш верян 

cari дяйишикликлярин йазылмасындан 

ибарятдир. 

Кадастр материаллары 

щидротехники гурьуларын, суварма 

системляринин вя коллектор-дренаъ 

шябякяляринин идаря олунмасы, су вя 

торпаг ещтийатларынын планлы шя-

килдя истифадяси, мелиорасийа вя су 

тясяррцфаты комплексинин техники 

вязиййятинин вя тяжщизатынын 

мцнтязям йахшылашдырылмасына 

даир тядбирлярин апарылмасы цчцн 

истифадя олунур. 
 

ЫВ.13. Техники сянядляр 
 

Истисмары щяйата кечирян  тяшки-

латларда ашаьыдакы сянядляр олмалы 

вя сахланылмалыдыр: 

– бцтцн щидротехники гурьуларын, 

суверян системлярин, коллектор-

дренаъ шябякяляринин, онларын айры-

айры щиссяляринин, елементляринин, 

йардымчы вя кюмякчи гурьуларын 

техники паспортлары; 

– системи, шябякяни вя онларын 

айры-айры сащялярини вя 

гурьуларыны характеризя едян хяритя 

материаллары; 

–  лайищя вя ижра сянядляри; 

– системин, шябякянин, насос стан-

сийаларынын вя гурьуларын ишинин 

чевик учоту ъурналлары; 

– обйект, гурьу вя аваданлыьын 

истисмарына даир техники тялиматлар; 

– техники истисмар гайдалары, 

тящлцкясизлик техникасы, истещсалат 

санитарийасы гайдалары, истисмар вя  

тикинти ишчиляринин вязифя 

тялиматлары, щямин гайда вя тялимат-

ларла таныш олма щаггында гейдиййат 

ъурналлары. 

 
ЫВ.14. Мелиорасийа вя су 

тясяррцфатынын инкишафы 
вя истисмарына даир 
планлашдырма 
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Мелиорасийа вя су 

тясяррцфатынын инкишафыны тямин 

едян ясас амилляр вя шяртляр ашаьы-

дакылардан ибарятдирляр: 

– дцнйа игтисади системиня 

бярабяр щцгуглу интеграсийа; 

– юлкядя елми-техники тяряггийя 

наил олма; 

– мцасир вя мцтярягги техника вя 

технолоэийаларын истещсалата 

тятбиги; 

Мелиорасийа вя су 

тясяррцфатынын перспективли 

инкишаф планында ашаьыдакы проб-

лемляр щялл едилмялидир: 

– суварылан торпагларын су тями-

натынын эцнцн тялябляриня уйьун 

тяшкили; 

– суварылан торпагларын 

мелиоратив вязиййятинин 

йахшылашдырылмасы; 

– кянд тясяррцфаты 

дювриййясиндян чыхмыш, яввялляр 

суварылан торпагларын мцнбит-

лийинин бярпасы;  

– кянд тясяррцфаты биткиляринин 

мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси; 

– системлярин, шябякялярин, 

гурьуларын вя бцтювлцкдя 

мелиорасийа вя су тясяррцфаты ком-

плексинин файдалы иш ямсалынын 

йцксялдилмяси; 

– тяшкилаты структурун 

тякмилляшдирилмяси; 

– айры-айры систем, шябякя вя гур-

ьуларын йенидянгурулмасы вя 

тязялянмяси; 

– суварма вя коллектор-дренаъ 

шябякяляринин, щидротехники 

системлярин гурьуларынын истисмар 

йоллары, рабитя, автоматика вя 

телеидаря васитяляри иля тящжиз 

олунмасы; 

– тямир-тикинти тяшкилатларынын, 

истещсалат мцяссисяляринин истимар 

хяржляринин оптималлашдырылмасы 

вя истисмар ишляриня йени техника вя 

технолоэийаларын жялб едилмяси. 

Щяр ил хидмят идаряляри цзря 

истисмар ишляринин планы тяртиб 

едилир. Бу планларда истисмар 

ишляринин щяжми, ижра мцддяти, 

тяляб олунан машын вя механизмляр, 

ишчи гцввяси, материал вя вясаитин 

мигдары тяйин олунур.  

Истещсал планлары йухары 

тяшкилатлар тяряфиндян тяйин 

олунмуш форма цзря вя мцддятляря 

мцвафиг олараг айрылыгда истисмар 

тядбирляриня, ясаслы тямиря, йени-

дянгурмайа вя системин тякмилляш-

дирилмясиня даир тяртиб олунур. 

Ян важиб истисмар тядбирляринин 

(суварма системляринин сувармайа 

щазырлыьы, дашгынларын гязасыз 

бурахылмасы вя с.)  тяхирясалынмаз 
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ижрасыны тямин етмяк цчцн чевик 

истещсалат планлары тяртиб олунур. 

Истисмар тядбирляриня, ясаслы 

тямиря, системлярин, шябякялярин вя 

гурьуларын йенидянгурулмасына вя 

мелиоратив вязиййятинин йахшылаш-

дырылмасына даир иллик щесабатлар 

гябул олунмуш формалар ясасында 

тяртиб олунур. Щесабата наилий-

йятляр, чатышмазлыглар вя ишинин 

йахшылашдырылмасына даир ясаслы 

фикирляр дахил едилмялидир. 
 

IV.15. İrriqasiya sistemlərində baş verən 
su itkiləri və onlara qarşı 
mübarizə tədbirləri 

 
 Su itkiləri və irriqasiya sistemlərinin 

faydalı iş əmsalı. Suyun mənbədən (su 

götürən qurğudan) götürüb suvarma aparı-

lan əraziyə çatdırılması və onun sahədə is-

tifadəsi zamanı müəyyən su itkiləri yara-

nır. Xüsusi tədqiqatların nəticələri göstərir 

ki, torpaq məcrada inşa edilmiş və tən-

zimləyici qurğularla tam təmin edilməmiş 

müasir irriqasiya sistemlərində baş verən 

su itkilərinin miqdarı mənbədən götürülən 

suyun 30-40 faizini təşkil edir. Bu kəmiy-

yətlər sistemdə sahə paylayıcı kanallardan 

tutmuş magistral kanallara kimi bütün it-

kiləri xarakterizə edir. 

Respublikada istismar olunan irriqasi-

ya sistemlərinin texniki vəziyyətinin öy-

rənilməsi və su itkilərinin təyin edilməsi 

üzrə aparılan tədqiqatlar (1977-2014-ci 

illər) göstərir ki, mənbələrdən götürülən 

suyun bir hissəsi kanallardan süzülərək 

sızmaya (Фk), bir qismi isə buxarlanmaya 

(E) sərf olunur: 

ЕФQ кit += .                     (1) 

Bu itkilərin təbiəti, xarakteri və 

qiyməti kanalların keçdiyi ərazilərin hid-

rogeoloji şəraitindən (qruntların sukeçir-

mə qabiliyyətindən (k), qrunt sularının də-

rinliyindən, axınından və sukeçirməyən 

layın yerləşmə dərinliyindən) süzülmə 

prosesinin sərbəst və qeyri-sərbəst olma-

sından, kanalların forma və hidravlik pa-

rametrlərindən (sərfi və həndəsi ölçüləri), 

onların işləmə müddətindən, iqlim amillə-

rindən (hərarət, külək və s.) və digər amil-

lərdən  asılı olaraq dəyişir. 

Yeraltı suların hərəkəti zəif olan halda 

və ya praktiki axını olmayan ərazilərdə 

(yastı allüvial düzənliklər, çay gətirmə 

konuslarının aşağı hissəsi, delta rayonları 

və s.) kanallardan gedən sızma itkiləri 

qrunt sularını qidalandıraraq onların sə-

viyyəsini qaldırır və buxarlanmanı güc-

ləndirir. 

Kanallarda baş verən sızma itkilərin-

dən əlavə,  həm də suvarma zamanı su-

varılan tarlada su itkiləri yaranır. Tarlada  

itkilər infiltrasiya və tullantı hesabına ya-

ranır. İnfitrasiya və tullantı itkiləri suvar-

ma texnika və texnologiyaların düzgün 

seçilməməsi və ya onların pozulması nəti-

cəsində baş verir. Lakin bu itkilər irriqasi-
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ya sistemlərinin faydalı iş əmsalı təyin 

edilərkən istifadə olunmur. Bu itkilərə gö-

rə suvarmanın faydalı iş əmsalı qiymət-

ləndirilir. 

İrriqasiya sistemlərinin faydalı iş əm-

salı (FİƏ) təyin etmək üçün əvvəlcə hə-

min sistemi təşkil edən elementlərin, yəni 

qarşılıqlı əlaqədə işləyən ayrı-ayrı kanal-

ların faydalı iş əmsalları (FİƏ) müəyyən 

edilir. Hər bir kanalın FİƏ  (ηi) onun so-

nundakı netto sərfin (Qn) kanalın başlan-

ğıcındakı brutto sərfə (Qb) olan nisbətin-

dən tapılır: 

b

n

Q
Q

=η .                                    (2) 

Kanalın brutto sərfi (Qb)  netto sərfə 

(Qn)  və  kanaldan gedən sızma itkilərinə  

(Qit) görə təyin edilir. 

Onu da qeyd edək ki, kanalların netto 

sərfləri əkin altında istifadə edilən tarlala-

rın sahəsinə və orada becərilən kənd təsər-

rüfatı bitkilərinin suvarma norma və  su-

varma  müddətlərinə (nizamlanmış hidro-

modul qrafikinə) görə təyin edilir. 

Ümumi halda kanalın FİƏ itkilərə 

(Qit) görə belə təyin edilir: 

itn

n
QQ

Q
+

=η .                                 (3) 

(3) ifadəsindən görünür ki, itkilər 

azalanda kanalın FİƏ artır, itkilər artan 

zaman əksinə – kanalın FİƏ azalır. Ona 

görə də kanallardan gedən sızma itkiləri 

ilə mübarizə tədbirlərinin hazırlanması 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

İrriqasiya sistemləri ölkədə əsasən bir-

biri ilə qarşılıqlı əlaqədə işləyən magis-

tral, təsərrüfatlararası, təsərrüfatdaxili, sa-

hə və müvəqqəti kanallardan ibarətdirlər. 

Belə bir struktura malik irriqasiya  sis-

teminin FİƏ aşağıdakı ifadə ilə təyin 

edilir: 

54321S ηηηηηη ⋅⋅⋅⋅= ,                  (4) 

burada  η1, η2, η3, η4 və η5 – müvafiq su-

rətdə magistral, təsərrüfatarası, təsərrüfat-

daxili, sahə və müvəqqəti kanalların fay-

dalı iş əmsallarıdır. 

Adətən, daha dəqiq desək, həmişə ma-

gistral kanallar bir neçə irriqasiya siste-

minə xidmət edir və hər bir irriqasiya sis-

teminin FİƏ təyin edilərkən magistral ka-

nalın FİƏ-nı nəzərə almaq lazım gəlmir. 

Eyni zamanda bəzi təsərrüfatdaxili irri-

qasiya sistemində təsərrüfatlararası kanal 

iştrak etmir. Bu zaman təsərrüfatdaxili 

irriqasiya sistemlərinin FİƏ təsərrüfatlar-

arası (I dərəcəli paylayıcı), təsərrüfatda-

xili (II dərəcəli paylayıcı), sahə paylayıcı 

və müvəqqəti kanalların faydalı iş əmsal-

larına görə təyin edilir: 

5432S ηηηηη ⋅⋅⋅=                       (4a) 

Ərazinin relyefindən, təsərrüfatın bö-

yük və ya kiçik olmasından asılı olaraq 

irriqasiya sistemi təsərrüfatdaxili (bu za-

man bu kanal I dərəcəli paylayıcı hesab 

edilir), sahə və müvəqqəti kanallardan 

ibarət olur. Belə quruluşa malik irriqasiya 

sisteminin FİƏ aşağıdakı kimi təyin edilir: 
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543S ηηηη ⋅⋅=                              (4b) 

Ayrı-ayrı irriqasiya sistemlərinin FİƏ 

təyin ediləndən sonra irriqasiya sistemləri 

üzrə orta FİƏ tapılır: 

n

n
1i

Si

or

∑
= =

η
η ;       i=1,2,...,n  (4c) 

burada  n – magistral kanalın xidmət etdi-

yi ərazidə yerləşən irriqasiya sistemlərinin 

sayıdır. 

Ümumi region üzrə yerləşən irriqasiya 

sistemlərinin, magistral kanal daxil ol-

maqla  FİƏ belə təyin olunur: 

1orS ηηη ⋅= ,                             (4d) 

burada  η1 – suvarma sistemlərinə xidmət 

edən magistral kanalın faydalı iş əmsalı-

dır. 

“AzHvəM” EİB-də 1977-2014-cü il-

lərdə aparılmış tədqiqatlar əsasında Kür-

Araz ovalığında fəaliyyət göstərən irriqa-

siya sistemlərinin faydalı iş əmsallarını tə-

yin edilmişdir. Kanalların FİƏ təyin edi-

lərkən iki metoddan – eksperimental (fak-

tiki ölçü işləri) və analitik (hidravliki he-

sablama) metodlarından istifadə edilmiş-

dir. İrriqasiya sistemlərinin FİƏ təyin edi-

lərkən magistral kanallar sistemə daxil 

edilməmişdir. Çünki, magistral kanallar 

bir sistemə deyil, o bir neçə irriqasiya sis-

teminə xidmət edir. 

Torpaqların sukeçiricilik qabiliyyəti 

nəzərə alınaraq Kür-Araz ovalığı şərti 

olaraq üç regiona – Muğan-Salyan, Mil-

Qarabağ və Şirvan regionlarına bölün-

müşdür. 

Aparılmış tədqiqatlar zamanı irriqasi-

ya sisteminə daxil olan suvarma kanalları-

nın hidravlik parametləri və uzunluqları  

faktiki və layihə materialları əsasında qə-

bul edilmişdir. 

Magistral kanallarin FİƏ nəzərə alın-

madan regionlar üzrə irriqasiya sistemləri-

nin orta faydalı iş əmsalları və su itkiləri-

nin miqdarı cədvəl 4.3-də əks etdirilmiş-

dir. 
Cədvəl 4.3 

Regionlar üzrə irriqasiya sistemlərinin orta 
faydalı iş əmsalı və kanallardan gedən sızma 

itkiləri , %-lə (2006-2011-ci illər) 
 

Regionlar 

Sızma 
itkiləri, 

% 

İrriqasiya 
sistemlərinin 
orta faydalı 
iş əmsalı, η 

he
sa

bl
an

m
ış 

fa
kt

ik
i 

he
sa

bl
an

m
ış 

fa
kt

ik
i 

Muğan-Salyan 
düzü 29 32 0,71 0,68 

Mil-Qarabağ 
düzü 19 23 0,81 0,77 

Şirvan düzü 13 12 0,87 0,82 

 
“AzHvəM” EİB-də aparılan çoxillik 

tədqiqatlar əsasında respublikanın iriqasi-

ya sistemlərinin FİƏ-nın dinamikası mü-

əyyən edilmişdir. Bu tədqiqatlara görə 

(Ə.C. Əhmədzadə, A.C. Həşimov, 2006) 

irriqasiya sistemlərinin FİƏ tədricən yük-

səlmişdir (cədvəl 4.4). Əgər 1915-ci ildə 

irriqasiya sistemlərinin FİƏ 0,38 təşkil 
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edirdisə, artıq 2000-ci ildə sistemlərin 

FİƏ 0,78-ə qədər yüksəlmişdir. Lakin 

buna baxmayaraq, kanallardan gedən sız-

ma itkiləri təqribən 4 dəfə artmışdır (cəd-

vəl 4.4). Bu artma suvarmaya verilən su-

yun ümumi həcminin, suvarma kanalları-

nın sayının və uzunluqlarının (vahid sahə-

yə düşən) artması ilə əlaqədar olmuşdur. 
Cədvəl 4.4 

Respublika üzrə irriqasiya sistemlərinin faydalı iş 
əmsalının  və su itkilərinin dinamikası 

 

İllər 
Suvarılan 
sahə, min 

ha 

Sistemin 
faydalı iş 

əmsalı 
(FİƏ) 

Sızma 
itkiləri, 

km3 

1915 535 0,38 1,3 
1930 550 0,45 1,5 
1940 726 0,53 1,7 
1950 810 0,60 2,1 
1960 950 0,60 2,5 
1970 1024 0,64 2,8 
1980 1207 0,65 3.5 
1985 1263 0,66 6,0 
1990 1410 0,68 5,9 
1995 1453 0,73 5,5 
2000 1426 0,78 4,3 
 
Torpaq məcralı kanallarda baş verən 

sızma itkilərinin təyini. Kanallarda yara-

nan sızma itkilərini iki yolla: 1) eksperi-

mental, 2) analitik hesablama yolu ilə 

təyin edilir. Sızma itkilərinin eksperimen-

tal yolla təyini dəqiq nəticələr versə də 

onun həyata keçirilməsi xeyli vəsait, də-

qiq suölçən cihaz və avadanlıqlar, vaxt və 

əmək tələb edir. Kanallar layihələndirilər-

kən eksperimental üsuldan istifadə etmək 

mümkün olmur. Ona görə də analitik 

üsuldan istifadə olunur. Uzun müddət 

ərzində müxtəlif iriqasiya obyektlərində 

aparılmış eksperimental və nəzəri tədqi-

qatlar əsasında kanallarda baş verən sızma 

itkilərini hesablamaq üçün bir sıra emprik 

və riyazi düsturlar təklif edilmişdir. 

A.N. Kostyakov, S.F. Averyanov, 

N.N. Pavlovski, V.V. Vedernikov və di-

gər tədqiqatçılar tərəfindən kanallarda sız-

maya gedən itkilərin qiymətini hesabla-

maq üçün süzülmə sxemlərinə uyğun düs-

turlar verilmişdir. 

Aparılmış çoxsaylı və  uzun müddətli 

tədqiqatlara əsasən müəyyən edilmişdir 

ki, kanallardan gedən sızma itkiləri kana-

lın hidravlik parametrlərindən (formasın-

dan, canlı en kəsik ölçülərindən) kanalın 

yatağını təşkil edən qruntun su süzmə qa-

biliyyətindən, qrunt sularının dərinliyin-

dən, sukeçirməyən  layın  yerləşmə səviy-

yəsindən, qrunt sularının hərəkətindən, 

ərazidə kollektor-drenaj şəbəkəsinin möv-

cud olub-olmamasından və kanalın iş reji-

mindən (daimi və ya fasilələrlə işləməsin-

dən) asılıdır. 

Son illərin araşdırmaları göstərir ki, 

daimi və fasilələrlə işləyən kanallardan 

gedən sızma itkiləri müxtəlif qiymətlər  

alır. Bu süzülmə prosesinin qeyri-sabit 

olması ilə əlaqədar olub bir sıra amillərlə 

bağlıdır. Belə ki, əksər hallarda kanallarla 

nəql edilən suvarma suyunun tərkibində 

lil və gil fraksiyaları iştirak edir. Asılı 

hissəciklər kanalın dibində və divarlarında 

(yamaclarında) çökərək qrunt məsamələ-

rini kolmatasiyaya məruz qoyur və çökün-
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tü qatı yaradır. Bu amilin təsiri kanalların 

işi zamanı sızma itkilərinin azalmasına 

gətirib çıxarır. 

Sızma itkilərinin miqdarına, həmçinin 

qruntda kapilyar qalxma və duz-hava mü-

hitinin dəyişməsi də təsir göstərir. Sonun-

cuların təsirini nəzərə almaq olduqca çətin 

və mübahisəlidir. 

“AzHvəM” EİB-də aparılmış tədqiqat-

lara əsasən müəyyən edilmişdir ki, kanal-

lardan sızan su itkilərini təyin etmək üçün 

kanalın trası boyu (onun keçdiyi ərazinin) 

hidrogeoloji şəraiti öyrənilməli və hesab-

lama sxemi tərtib edilməlidir. Kanalın 

keçdiyi ərazidə qrunt sularının dərinliyi, 

kanalın yatağını təşkil edən qruntun süz-

mə əmsalı, kanalın hidravlik ölçüləri və 

digər parametrlər müəyyənləşdirilir. Son-

ra hesablama sxemi tərtib edilir və bu 

sxemlərə uyğun hesablama düsturları se-

çilir. 

Əgər qrunt suları  kanalın dibindən 

olduqca dərində yerləşirsə, onda kanaldan 

gedən sızma itkisi “sərbəst süzülmə reji-

minə” görə təyin edilir. Bu rejimdə fasilə-

lərlə işləyən kanallar işləyir. Məsələn tə-

sərrüfatdaxili, sahə paylayıcı, müvəqqəti 

kanallar və  şırımlar. 

 
İrriqasiya kanallarından gedən sızma itkilərinin  

sxematik təsviri 

 
Əgər qrunt suları  və sukeçirməyən lay 

kanalın dibinə yaxın vəziyyətdə yerləşir-

sə, kanaldan süzən su ilə qrunt sularının 

əlaqəsi mövcuddursa və qrunt sularının 

təbii axını zəif və ya yoxdursa, onda sız-

ma itkiləri “sərbəst, lakin qərarlaşmış sü-

zülmə rejiminə” görə təyin edilir. 

Əgər qrunt suları kanalın dibinə yaxın, 
dib səviyyəsində və dib səviyyəsindən yu-
xarıda yerləşərsə, həmçinin kanalın trasın-
dan kənarda təbii (suyığan xəndəyin ol-
ması) və ya süni drenajı mövcuddursa, 
onda kanaldan gedən sızma itkisi “qeyri-
sərbəst süzülmə rejiminə” (dirənmiş sü-
zülməyə) görə hesablanır. 

Hal-hazırda Azərbayanda demək olar 
ki, bütün magistral kanallar, o cümlədən 
Yuxarı Şirvan kanalı, Yuxarı Qarabağ ka-
nalı, Samur-Abşeron kanalı, Yeni və Köh-
nə Əzizbəyov kanalları, Baş Mil kanalı, 
Yeni Xanqızı kanalı və digər kanallar 
“qeyri-sərbəst süzülmə rejimində” fəaliy-
yət göstərirlər. 

 Sərbəst süzülmə rejimində işləyən 
kanallarda sızma itkilərinin təyini. Bu 
halda qrunt suları olduqca dərində yerləşir 
və kanalın islanmış perimetri boyu sızma 
sərbəst, maneəsiz olaraq torpağa hopur. 

Belə kanalların 1 km uzunluğunda baş 
verən sızma itkisinin qiyməti A.N. Kos-
tyakova (1960) görə belə təyin edilir (şərti 
işarələr mətnə görə qəbul edilmişdir): 

 );m1 2( kh 0116,0Ô 2
k ++= να m3/san 1 km (5) 

burada  k – kanalın yatağını təşkil edən 
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qruntun süzmə əmsalı, m/gün; h – kanalda 

suyun dərinliyi, m; 
h
b

=α  – (b – kanalın 

dibdən enidir, m); m – kanalın yamaclıq 
əmsalı (m=ctg ϕ ); v=1,1-1,4 olub ka-

nalın yamaclarında suyun kapilyar udul-
masını nəzərə alan əmsal; 0,0116 – 1000 
m·m2/gündən m3/san keçid əmsalıdır. 

1920-1940-cı illədə Özbəkistanın irri-
qasiya sistemlərində sızma itkilərinin tə-
yin edilməsi üzrə aparılmış tədqiqatlar nə-
ticəsində A.N. Kostyakov tərəfindən 700-
dən artıq məntəqə üzrə toplanılmış mate-
riallar təhlil edilmiş və sızma itkilərini 
hesablamaq üçün aşağıdakı emprik asılılıq 
təklif edilmişdir: 

mQ
A

=σ ,                                         (6) 

burada σ – kanalın 1 km uzunluğunda 
yaranan sızma itkisinin %-lə miqdarı; A 
və m – qruntun su sızdırma (süzmə) xas-
səsindən asılı olaraq dəyişən əmsallardır, 
qiyməti cədvəl 4.5-də veilmişdir; Q – ka-
nalın sərfidir, m3/san.  

A.N. Kostyakov tərəfindən qruntun 
sukeçiricilik xassəsini xarakterizə edən 
cədvəl 4.6-da göstərilənlər nəzərə alın-
maqla aparılmış hesablamaların nəticələri 
əsasında cədvəl 4.6-də kanalda suyun sər-
findən asılı olaraq onun 1 km uzunluğun-
da baş verən su itkilərinin %-lə miqdarı 

verilmişdir.  
Cədvəl 4.5 

Qruntun sukeçiricilik xassəsindən asılı olaraq  
 A  və  m  kəmiyyətlərinin qiyməti  

(A.N.Kostyakova göə) 
 

Kəmiyyətlər 
Qruntun sukeçiricilik 

qabiliyyəti 
Zəif orta yaxşı 

A 0,7 1,9 3,4 
m 0,3 0,4 0,5 

 
Kanalın 1 km uzunluğunda yaranan su 

itkisinin qiymətini (6) asılılığına görə aşa-
ğıdakı düsturla təyin etmək olar: 

100
Q

Ô k
σ⋅

= ;       m3/san 1 km .    (7) 

N.N. Pavlovski tərəfindən sərbəst 
süzülmə şəraitində işləyən kanallarda baş 
verən sızma itkisini hesablamaq üçün da-
ha sadə düstur təklif etmişdir. 

);h2B( k 0116,0Ô k += m3/san 1 km,   (8) 

burada  B – kanalın üstən eni, m; h – 
kanalda suyun dərinliyi, m; k – qruntun 
süzmə əmsalıdır, m/gün.  

V.V. Vedernikov eyni sxem üzrə sız-
ma itkisini hesablamaq üçün aşağıdakı 
düsturu vermişdir:  

    );h B( k Ô k α+=  m3/san 1 m,         (9) 

burada k – qruntun süzmə əmsalı, m/gün; 
B – kanalın üstən su səviyyəsinə görə eni, 
m; h – kanalda suyun dərinliyi, m; 

)
h
B,m( f=α – olub, müəllifin tərtib etdiyi 

xüsusi qrafikdən, kanalın yamaclıq əmsa-
lına (m) və B/h nisbətinə görə təyin edilir. 

 
Cədvəl 4.6 

Torpaq kanalda suyun sərfindən asılı olaraq onun  1 km uzunluğunda baş verən sızma itkilərinin 
miqdarı (A.N.Kostyakova görə) 

 
Kanalda suyun sərfi, 

m3/san 

Kanalın 1 km 
uzunluğunda baş verən 

sızma itkiləri, % 

Kanalda suyun sərfi, 
m3/san 

Kanalın 1 km 
uzunluğunda baş verən 

sızma itkiləri, % 
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0,03 
0,03 – 0,10 
0,10 – 0,15 
0,15 – 0,20 
0,20 – 0,30 
0,30 – 0.50 
0,50 – 1,00 
1,00 – 1,50 
1,50 – 2,00 

16 
16 -12 
12 – 11 
11 – 9 
9 – 7,5 

7,5 – 6,0 
6,0 0 4,0 
4,0 – 3,0 
3.0 – 2,5 

2,00 – 3,00 
3.00 – 5,00 

5,00 – 10,00 
10,00 – 20,00 
20,00 – 30,00 
30,00 – 50,00 

50,00 – 100,00 
100,00 – 200,00 
200,00 – 300,00 

2,5 – 1,8 
1,8 – 1,1 
1,1 – 0,6 
0,6 – 0,5 

0,5 – 0,32 
0,32 – 0,20 
0,20 – 0,15 
0,15 – 0,05 
0,05 – 0,02 

 
Kanal iki laylı sistemdə yerləşən 

zaman sərbəst süzülmə rejimində süzmə 

itkisini təyin etmək üçün V.V. Vederni-

kov tərəfindən aşağıdakı düstur təklif 

edilmişdir: 

);h B( k Ô k β+=  m3/san 1 m,         (10) 

burada 







=

h
T;

h
B fβ olub, qiyməti müəllifin 

tərtib etdiyi xüsusi cədvəldən və ya 

müvafiq ədəbiyyatlarda verilmiş qrafik-

dən götürülür; T – kanalda suyun səviy-

yəsindən ikinci su daşıyıcı layın tavanına 

qədər olan dərinlik, m; B – kanalın üstən 

eni, m; h – kanalda suyun dərinliyi, m; k – 

birinci qrunt layının süzmə əmsalıdır, 

m/gün. 

S.V. Averyanov sərbəst süzülmədə ka-

pilyar qalxma yüksəkliyini nəzərə almaqla 

sızma itkisini təyin etmək üçün aşağıdakı 

düsturu təklif etmişdir: 

);hB( )
B
 H5,0

1( k 0116,0Ô k
Wk ++=  m3/san 1 km,    (11) 

burada Hk – maksimal kapilyar qalxma 

yüksəkliyi, m; B – kanalda su səthinin 

eni, m; h – kanalda suyun dərinliyidir, m; 
5,3

o

o
W Wm

W-W
 kk 









−
= olub, kapilyar sukeçirmə 

əmsalıdır, m/gün;  k – qruntun süzmə əm-

salı, m/gün; m – qruntun məsaməlilik əm-

salı; W=m-p olub tam nəmlik, %-lə və ya  

vahiddən hissə ilə; Wo – ən az nəmlik 

(maksimal molekulyar nəmlik), %-lə  və 

ya  vahiddən hissə ilə; p – məsamələrdə 

sıxılmış havanın miqdarıdır, %-lə və ya 

vahiddən hissə ilə.  

S.F. Averyanov kanalın işlədiyi  t  

müddət ərzində yaranan ümumi su itkisini 

hesablamaq üçün aşağıdakı düsturu təklif 

etmişdir: 

) t b 2,1t( )h2B(  k Ô Wk ++= λ ; 

W

kk
k

WHh5,1
b  ;

B
H

1
+

=+=λ ,           (12) 

burada kW – kapilyar sukeçirmə əmsalı 

olub,  yuxarıda verilən (11) düsturu ilə tə-

yin edilir, m/gün; b – hopma əmsalı, va-

hiddən hissə ilə; B – kanalda su səthinin 

eni, m; h – kanalda suyun dərinliyidir, m. 

Sərbəst, lakin qərarlaşmış süzülmə 

rejimində işləyən kanallarda sızma 

itkilərinin təyini. A.N.Kostyakova  görə  

bu  halda  süzmə prosesi  üç  mərhələdə  

baş verir: 

1. Birinci mərhələ – başlanğıc mərhələ 

adlanır və kanaldan süzülən sular qrunt 

sularının səviyyəsinə çatır. 

2. İkinci mərhələdə sızma itkiləri 

qrunt sularının səviyyəsini qaldırır və 
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qeyri-sabit süzülmənin başlanğıc mərhə-

ləsi hesab edilir. 

3. Üçüncü mərhələdə  yeraltı suların 

səviyyəsi qalxaraq kanalın dibinə çatır və 

kanaldan sızan sularla qrunt suları vahid 

(bütöv) axın yaradır. Həmin axın kanalın 

sağ və sol tərəflərinə R məsafəsinə qədər  

yayılır. 

Kanalların faydalı iş əmsalını təyin et-

mək və sızma itkisini qiymətləndirmək 

üçün praktiki  baxımdan süzülmə prosesi-

nin üçüncü mərhələsində baş verən itkini 

hesablamaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Sızma itkisini təyin etmək üçün A.N.Kos-

tyakov aşağıdakı düsturu təklif etmişdir: 

),ahH(
R

)hH(  n k 0116,0Ô k ++
+

=  m3/san 1 km, (13) 

burada  k – qruntun süzmə əmsalı, m/gün; 

n=1,5-2,0   olub düzəliş əmsalıdır; H – 

kanalın dibindən qrunt sularının ilkin 

səviyyəsinə qədər olan dərinlik, m; h – 

kanalda suyun dərinliyi, m; a – sulu layın 

qalınlığı, m; R – süzmənin təsir etdiyi mə-

safədir, m. 

Bu halda həm də qrunt sularının şiş-

məsi hesabına süzülməyə əks təsir 

göstərilir. Sərbəst süzülmə ilə müqayisədə 

sızma itkiləri azalır. 

S.F. Averyanov kanalın işlədiyi t müd-

dət ərzində yaranan sızma itkilərini təyin 

etmək üçün aşağıdakı düsturu vermişdir: 

;kTmt )TH(4Ô ook −=
π

m3/san 1 m,     (14) 

burada Ho – kanalda suyun səviyyəsindən 

sukeçirməyən laya qədər olan dərinlik, m; 

To – süzmənin təsir məsafəsinin sonunda 

sulu layın qalınlığı, m; k – qruntun süzmə 

əmsalı, m/gün; m – qruntun məsaməliyi, 

vahiddən hissə ilə; T – qrunt sularının orta 

qalınlığı, m; t – kanalın işlədiyi müddət-

dir, gün. 

Qeyri-sərbəst süzülmə rejimində işlə-

yən kanallarda sızma itkilərinin təyini. 

Qrunt sularının səviyyəsi kanalın dibinə 

yaxın, dib səviyyəsində və ya dib səviyyə-

sindən yuxarıda yerləşən və sahədə kol-

lektor-drenaj şəbəkəsi fəaliyyət göstərən 

hallarda kanaldan  gedən sızma  itkiləri 

qeyri-sərbəst şəraitdə baş verir. 

Kanalın ətrafında kollektor-drenaj şə-

bəkəsi fəaliyyət göstərən halda sızma itki-

sinin hesablanması üçün Dyüpinin aşa-

ğıdakı düsturundan istifadə edilir: 

,
BL

)hH(  k 0116,0
Ô

22

k −
−

= m3/san 1 km,  (15) 

burada k – qruntun süzmə əmsalı, m/gün; 

H – kanalda su səviyyəsindən sukeçirmə-

yən təbəqəyə qədər olan dərinlik, m; h – 

sukeçirməyən təbəqədən drendəki suyun 

səviyyəsinə qədər olan yüksəklik, m; L – 

kanaldan drenə qədər olan məsafə, m; B – 

kanalda su səthinin enidir, m. 

Orta Asiya Elmi-Tədqiqat İrriqasiya 

İnstitutunda (Orta Asiya ETİİ)  anoloji 

halda kanaldan sızan itkini hesablamaq 

üçün belə bir ifadə alınmışdır: 

kk Ô  Ô η= ,                              (16) 
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buada kÔ – sərbəst süzülmə rejimində iş-

ləyən  kanaldan gedən sızma itkisi, m3/san 

1 km; )
L
T

( f=η olub, sərbəst və dirənmiş 

süzülməni nəzərə alan əmsaldır və qiymə-

ti xüsusi cədvəldən  və ya qrafikdən 

tapılır; T – kanalda su səviyyəsindən su-

keçirməyən təbəqəyə qədər olan dərinlik, 

m; L – kanaldan drenləşmə oxuna qədər 

olan məsafədir, m. 

Orta Asiya ETİİ-da (Q.İ.Turin və 

A.N.Zimin, 1940) çöl tədqiqatlarına əsas-

lanaraq fasilələrlə işləyən kanallardan 

gedən sızma itkilərini təyin etmək üçün 

belə bir asılılıq alınmışdır: 

; p k1000Ô hê ⋅=  m3/san 1 km,     (17) 

burada  kh – suyun torpağa hopma sürəti, 

m/gün; p – kanalın islanmış perimetridir, 

m.  

Üzlük çəkilmiş kanallardan sızma 

itkilərinin təyini. İrriqasiya sistemlərində 

fəaliyyət göstərən kanallardan gedən sız-

ma itkilərini aradan qaldırmaq, onlarla 

mübarizə aparmaq və su ehtiyatlarından 

səmərəli istifdə etmək məqsədi ilə torpaq 

məcralı kanallar üzlüklə təmin edilir. La-

kin təcrübə göstərir ki, hətta üzlüklə təmin 

edilmiş kanallardan sızma  itkiləri baş 

verir. 

Orta Asiya ETİİ-da dibi və yamacları 

üzlüklə örtülmüş kanaldan gedən sızma 

itkisini hesablamaq üçün aşağıdakı düstur 

alınmışdır: 

; m1
2hh

 b k 6,11Ô 2

2

2

1

1
ük 








+

+
+

+
=

α
α

α
α l/san  1km,  (18) 

burada kü – üzlüyün süzmə əmsalı, 

m/gün; h – kanalda suyun dərinliyi, m; b 

– kanalın dibdən eni, m;α1 – kanalın 

dibində üzlüyün qalınlığı, m; α2 – kanalın 

yamacında üzlüyün qalınlığı, m; m – 

yamaclıq əmsalıdır. 

Tikinti norma və qaydalarında üzlən-

miş kanaldan (СНиП 2.06.03.86) gedən 

sızma itkisini təyin etmək üçün (18) düs-

turuna oxşar hesablama düsturu verilir: 

;m1)
m1

tm
2
h( h2)th( b

t
k

 0116,0Ô 2

2

ü
k +⋅















+

⋅
+++=   

m3/san 1 km,       (19) 

burada kü – üzlüyün süzmə əmsalı (qiy-

məti müxtəlif antifiltrasiya örtükləri üçün 

cədvəl 4.5-də verilmişdir), m/gün; b – 

kanalın dibdən eni, m; t – üzlüyün qalın-

lığı, m; h – kanalda suyun dərinliyi, m;m 

– yamaclıq əmsalıdır. 

Hər iki düstur verilərkən “qrunt suları-

nın səviyyəsinin kanalın dibindən aşağıda 

yerləşməsi” şərti irəli sürülmüşdür, yəni 

kanaldan süzülmə “sərbəst süzülmə” kimi 

qəbul edilmişdir. 

Tikinti norma və qaydalarında kanal-

lardan gedən (CHиП 2.06.03.86) sızma it-

kilərini azaltmaq məqsədi ilə isifadə edi-

lən örtük materiallarının süzmə əmsalına 

dair məlumat cədvəl 4.7-də verilmişdr.  
Cədvəl 4.7 

Bəzi üzlüklərin süzmə əmsalı 
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Süzülmə əleyhinə 
örtüklər 

Süzülmə əmsalı kü, 
m/gün 

Monolit beton üzlük  
(yaxşı keyfiyyətdə) 0,0007 - 0,0003 

Tikişləri hermetik 
doldurulmuş monolit 
beton üzlüklər, 
“konstop”  tipli 

0,0002 

Tikişləri poroizol və  bi-
tum -polimer mastikası 
ilə hermetikləşdirilmiş 
yığılan dəmir-beton 
üzlüklər 

0,0007 - 0,0003 

Tikişləri tiokol mastika 
ilə hermetikləşdirilmiş  
yığma dəmir-beton 
üzlüklər 

0,0004 – 0,00025 

Yığılan beton-pərdə 
üzlüklər 0,0003 – 0,00025 

Monolit beton-pərdə 
üzlüklər 0,0003 – 0,00025 

Asfalt-beton üzlüklər 0,0004 – 0,0002 

Səth ekranı polimer 
pərdədən olan torpaq-
pərdə ekranı 

0,00035 – 0,00025 

 
Azərbaycanda meliorasiya və su təsər-

rüfatı sistemlərinin kadastrına əsasən 

(Ə.C. Əhmədzadə, A.C. Həşimov, 2006) 

irriqasiya sistemlərinə daxil olan kanalla-

rın ümumi uzunluğu 52795 km təşkil edir. 

Bu kanalların 5039,2 km örtüklə təmin 

edilmiş (üzlənmiş), 38944,7 km-i  isə  tor-

paq məcradadır.  

Azərbaycanda irriqasiya sistemlərinin 

əksəriyyətini su ilə təmin edən ən iri ma-

gistral kanallar – Yuxarı Qarabağ və Yu-

xarı Şirvan kanalları torpaq məcrada inşa 

edilmişdir. Yuxarı Qarabağ kanalı 1955-ci 

ildə istifadəyə verilmiş, onun uzunluğu 

172 km, sərfi 114 m3/san təşkil edir. Yu-

xarı Şirvan kanalı 1958-ci ildə istifadəyə 

verilmiş və onun uzunluğu 123 km, sərfi 

isə 78 m3/san təşkil edir. 

Bu kanallar artıq qeyri-sərbəst, lakin 

qərarlaşmış süzülmə rejimində işləyirlər. 

Qeyd edilən kanallardan gedən sızma itki-

lərinin və faydalı iş əmsallarının təyini 

böyük elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb etdi-

rir. Odur ki, 1990-2014-cü illədə 

“AzHvəM” EİB-nin mütəxəssisləri (Ə.K. 

Əlimov, P.S. Əlişzadə, Ə.Ə. Verdiyev,  

A.S. Əmiraslanova və b.) adları çəkilən 

kanallar üzərində geniş tədqiqat işləri 

aparmışlar. 

Kanallardan gedən sızma itkiləri iki 

metodla – eksperimental (hidrometriya 

üsulu) və  hesablama (hidrogeoloji üsul) 

yolu ilə təyin edilmişdir. 

Bu məqsədlə Yuxarı Qarabağ və Yu-

xarı Şirvan kanalları üzərində 22 su ölçmə 

məntəqələri qurulmuş və stvor üzrə mü-

şahidə quyuları qazılmışdır. Xüsusi və 

meliorativ praktikada geniş tətbiq olunan, 

metodlarla hər bir hidrometrik postlarda 

(su ölçmə məntəqələrində) kanaldan axan 

suyun sərfi təyin edilmiş və qrunt suları-

nın səviyyəsinin dinamikası öyrənilmiş-

dir. Aparılmış tədqiqatların yekun nəti-

cələri cədvəl 4.8-də əks etdirilmişdir.  
 

Cədvəl 4.8 
Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan kanallarından sızma itkilərinin miqdarı, m3 / gün ·1km 
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Su ölçmə 
məntəqələri 

Yuxarı Qarabağ 
kanalı Yuxarı Şirvan kanalı 

eksperimental 
yolla (hidromet-

riya üsulu ilə) 

hesablama yolu 
ilə (hidrogeoloji 

üsulla) 

eksperimental 
yolla (hidromet-

riya üsulu ilə) 

hesablama yolu 
ilə (analitik 

üsulla) 
1 5,1 5,2 4,3 4,2 

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

3 8,1 6,9 6,0 5,9 

4 8,4 7,4 6,1 6,0 

5 9,2 7,8 6,2 6,1 

6 9,9 8,6 6,8 6,7 

7 9,6 8,1 6,6 6,4 

8 9,3 7,3 6,9 6,5 

9 8,9 6,9 6,2 6,0 

10 8,7 6,6 6,0 5,8 

11 8,1 6,7 5,9 5,1 

Orta qiymət: 8,4 7,1 6,0 5,8 

Ümumi sızma 
itkisi, m3/san: 16,72 8,54 

Kanalın  FİƏ 0,85 0,91 

 
Eksperimental və hesablama yolu ilə 

alınan nəticələrin təhlili göstərir ki, Yu-

xarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan kanalları 

tam qərarlaşmış  rejimdə işləyir və torpaq 

məcrada olmalarına baxmayaraq yüksək 

faydalı iş əmsallarına malikdirlər. Yuxarı 

Qarabağ kanalının faydalı iş əmsalı 

η=0,85, Yuxarı Şirvan kanalının faydalı iş 

əmsalı isə η=0,90 təşkil edir. Bu kanal-

lardan sızma itkiləri müvafiq surətdə 15 

və 9 %  bərabərdir. 

Kanallarda buxarlanma itkilərinin 

təyini. Kanalda onun uzunluğu boyu su 

səthindən buxarlanma gedir. Su səthindən 

gedən buxarlanmanın qiyməti havanın 

temperaturundan, rütubətindən, küləyin 

sürətindən və su səthinin sahəsindən asılı 

olaraq dəyişir. 

Ümumi halda 1 km uzunluğunda ka-

nalın su səthindən gedən buxarlanma 

itkisi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

; B e 0116,0E = m3/san  1km,           (20) 

burada B – kanalın su səthinə görə üstən 

eni, m; e – bir sutka ərzində su səthindən 

gedən buxarlanmanın intensivliyidir, 

m/gün; 

Trapesya şəkilli en kəsiyə malik ka-

nalda su səthindən gedən buxarlanma it-

kisi belə hesablanır: 
; )mh2b( e 0116,0E +=  m3/san  1km,     (21) 

burada b – kanalın dibdən eni, m; h – ka-

nalda suyun dərinliyi, m; m – yamaclıq 

əmsalı; b+2mh – kanalın üstən enidir, m. 

Buxarlanma intensivliyi Kür-Araz 
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ovalığında 3,01-3,44 mm/gün, illik buxar-

lanmanın miqdarı 1100-1250 mm təşkil 

edir. Hidrometroloji xidmətin məlumatla-

rına görə isti və quraqlıq yay günlərində 

su səthindən gedən buxarlanmanın inten-

sivliyi  hətta 20-30 mm/gün  təşkil edir. 
 
IV.16. Kanallardan gedən sızma itkiləri 

ilə mübarizə tədbirləri 
 

 Sızma itkiləri minerallaşma dərəcəsi 

yüksək olan qrunt sularına daxil olaraq 

onların səviyyəsini qaldırır və buxarlan-

manı artırır. Nəticədə torpaqların təkrar 

şorlaşması, ekoloji tarazlığın pozulması, 

torpaq münbitliyinin itirilməsi, kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının aşa-

ğı düşməsi, torpaqların bərpası və rekulti-

vasiya edilməsinə qoyulan vəsaitin art-

ması kimi mənfi fəsadlar yaranır.   

İrriqasiya sistemlərini təşkil edən ka-

nallarda baş verən sızma itkilərinin azal-

dılması və onların qarşısının alınması: 

– su ehtiyatlarından daha səmərəli is-

tifadə edilməsinə; 

– suvarılan ərazilərin genişləndiril-

məsinə; 

– qrunt sularının səviyyəsinin sabit 

saxlanılmasına və tənzimlənməsinə; 

– kanalların faydalı iş əmsalının yük-

səldilməsinə; 

– torpaqların təkrar şorlaşmasının 

qarşısının alınmasına və onların meliora-

tiv vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına; 

– kənd təsərrüfatı bitkilərinin məh-

suldarlığının artırılmasına; 

– ekoloji tarazlığın və ətraf mühitin 

qorunmasına; 

– suyun nəqli və paylanmasına qo-

yulan xərclərin xeyli azaldılmasına imkan 

verir. 

Kanallardan gedən sızma itkilərini 

azaltmaq və ya onların qarşısını almaq 

üçün iki tədbirlər sistemindən istifadə 

olunur: 

1. İstismar tədbirləri; 

2. Texniki və ya konstruktiv tədbirlər. 

İstismar tədbirlərinə:  

– sudan normativ və müvafiq şəkildə 

istifadə edilməsi; 

– kənd təsərrüfatı bitkilərinin tələbatı-

na uyğun və vaxtında verilməsi; 

– kanalların normal sərflə işlədilməsi; 

– kanalların və kanallar üzərində yer-

ləşən bütün hidrotexniki qurğuların saz və 

işlək vəziyyətdə saxlanılması, onların 

vaxtında təmir-bərpa və rekonstruksiya 

edilməsi; 

– kanalların lil və bitki örtüyündən 

təmizlənməsi və suyun sürətinin azaldıl-

maması; 

– suyun paylanmasının, bölüşdürülmə-

sinin düzgün təşkili və uçotunun dəqiq 

aparılması; 

– suyun istifadəsi zamanı pərakəndə-

liyə yol verilməməsi; 

– uzun torpaq məcralı kanallardan is-

tifadə edilməməsi (və ya az istifadə edil-
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məsi)  və sair məsələlər daxildir. 

Texniki və ya konstriktiv tədbirlər: Bu 

tədbirlərə süzülmə əleyhinə yönəldilmiş 

tədbirlər sistemi daxildir və onlar iki 

qrupa bölünürlər. Birinci qrupa kanalların 

dib və yamaclarının bərkidilməsi, ikinci 

qrupa kanalların xüsusi örtüklərlə üzlən-

məsi aid edilir. 

Kanalların yataq və yamaclarının bər-

kidilməsində əsas məqsəd qrunt məsamə-

liliyinin azaldılması yolu ilə süzmə pro-

sesinin qarşısının alınmasından ibarətdir. 

Kanalların dib və yamaclarının üzlən-

məsində də əsas məqsəd sızmanın qarşısı-

nın alınmasıdır. 

Hər iki texniki tədbir müxtəlif üsul və 

vasitələrlə həyata keçirilir. Kanalların dib 

və yamaclarının bərkidilməsi (sıxlaşdırıl-

ması üçün) mexaniki, kimyəvi, bioloji-

kimyəvi, fiziki və digər  üsullardan istifa-

də olunur. 

Mexaniki üsulda  xüsusi  maşın-mexa-

nizmlərin (katoklar, tavalı ekskvator və s.) 

köməyi ilə kanalın dibi və yamacları bər-

kidilir. Bu maşınların köməyi ilə qruntu 1 

m-ə qədər sıxlaşdırmaq mümkündür. Bər-

kitmə əməliyyatı sadə, asan və iqtisadi cə-

hətdən səmərəli olsa da, bərkidilmiş qrunt 

2-4 ildən sonra öz sıxlığını itirir.  Qışda 

donma halının baş verməsi və kanalın 

susevər bitkilərlə örtülməsi bərkitmə ef-

fektini azaldır. 

Kanalların dib və yamaclarının bərki-

dilməsi üsullarından biri də kanalların 

partlayış aparmaqla tikilməsidir. Bu üsu-

lun tətbiqi zamanı kanalın keçdiyi tras 

boyu xüsusi partlayıcı maddələr yerləş-

dirilir və partlayış aparılır. Partlayışdan 

sonra qruntun 25-45 sm qatı bərkiyir və 

süzmə 10-20 dəfə azalır (A.N.Kostyakov, 

1960). Bu üsul ekoloji cəhətdən əlverişli 

hesab edilmir və partlayışla kanala istəni-

lən formanı vermək mümkün olmur. 

Kanallardan gedən sızma itkilərini 

azaltmaq üçün kimyəvi üsuldan  və kim-

yəvi maddə olan natrium duzlarından 

(NaCl, NaOH və s.) istifadə edilir. 

Kanalın yatağını təşkil edən qrunta hesab-

lanmış miqdarda natrium duzu daxil edi-

lir. Qruntun uducu kompleksi natrium ka-

tionu ilə zənginləşir və nəticədə qruntun 

şişməsi və dispersiya prosesi baş verir. Bu 

da aktiv məsaməliliyi azaldır və süzül-

mənin qarşısını alır, həmçinin bu kanal-

larda bitki bitmir. Bu üsul şorakətləşdirmə 

üsulu adlanır. Lakin bu üsulda natrium 

duzunun olması bitkilərə, xüsusən kanal 

boyu əkilmiş ağaclara ziyan vura bilər. 

1 m2 kanal səthini xörək duzu ilə emal 

etmək üçün tələb olunan duzun miqdarı 

belə təyin edilir: 

V h   58,0m γ= ; kq/m2,                    (22) 

burada γ – qruntun həcm çəkisi, q/sm3; h 

– disperqasiya edilən qruntun qalınlığı, m; 

V – qruntun ümumi udma həcmi,  m-

ekv/100 q; 
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Boz  torpaqlar  üçün   V=10-15 m-

ekv/100 q  təşkil edir. 

Yayılmış üsullardan biri də qumlu 

qruntlarda süni kolmatasiyanın yaradılma-

sıdır. Bu məqsədlə kanala bulanıq su axı-

dılır və suyun sürəti qismən azaldılır 

(müxtəlif vasitələrlə). Kanalda bulanıqlıq 

yaratmaq üçün suya gil və lil qarışdırılır. 

Lil və gil hissəciklərinin diametri kanalın 

yatağını təşkil edən qruntun hissəcikləri-

nin diametrindən 10-20 dəfə az olmalıdır. 

Lil və gil hissəcikləri qruntun boşluqları-

na və çatlarına dolaraq aktiv məsaməliliyi 

azaldır. Nəticədə sızma təqribən 5-10 dəfə 

azalır. 

1 m2 sahəni kolmatasiya etmək üçün 

tələb olunan gilin miqdarı aşağıdakı kimi 

təyin edilir: 

D 18m = ;  kq/m2,                             (23) 

burada  D – kanalın yatağını təşkil edən 

qrunt hissəciklərinin orta diametridir, mm. 

Süzmə əleyhinə aparılan tədbirlərdən 

biri də qruntun bitumlaşdırılması və sili-

katlaşdırılmasıdır. Torpağa neft, mazut, 

bitum emulsiyası, maye şüşə və s. Hop-

durulur. Bu da sızmanı 4-5 dəfə azaldır. 

Lakin bu tədbirlər irriqasiyada tətbiq edil-

mir və nisbətən baha başa gəlir.   

Qruntun  hidrofobluğundan (su ilə is-

latmama) süzülmə əleyhinə istifadə olun-

ma təcrübələri də mövcuddur. Qruntun  

hidrofobluğu xüsusi pereparatlarla (sa-

bunnaft və s.) əldə edilir. Bu üsul da irri-

qasiyada inkişaf tapmamışdır. 

Suvarma praktikasında ən geniş yayıl-

mış antifiltrasiya tədbirlərindən biri kana-

lın sukeçirməyən örtüklərlə üzlənməsidir. 

Örtüklərin tətbiqi ilə sızma itkilərinin qar-

şısını daha etibarlı və uzunmüddətli almaq 

mümkündür. 

Süzülmə əleyhinə gil, gil-beton, mo-

nolit beton, dəmir-beton, asfalt, asfalt-be-

ton və sair örtüklərdən istifadə olunur. 

Örtüklər seçilərkən texniki-iqtisadi hesab-

lama aparılır və bu zaman yerli material-

ların kifayət qədər olub-olmaması, keyfiy-

yəti nəzərə alınır. Ümumən örtüklər fasi-

ləsiz işləyən torpaq kanallarda tətbiq 

edilir. 

Gil örtüklər su sızdırma qabiliyyəti 

xeyli az olan gil materialından hazırlanır. 

Su sərfi 10 m3 /san-dən az olan kanallarda 

örtüyün qalınlığı 5-10 sm, su sərfi 10 

m3/san-dən çox olan kanallarda gil ör-

tüyün qalınlığı 15-20 sm qəbul olunur. Gil 

örtüklər ucuz və asan başa gəlsə də, onun 

bir sıra çatışmazlıqları vardır. Belə ki, 

onlar suya az davamlı olub,  tez sıradan 

çıxırlar. 

Gil-beton örtüklər  30 % gil, 43-45 % 

qum və 30-35 % çınqıl qarışığından hazır-

lanırlar. Bu örtüklər daha davamlı və 

möhkəmdirlər. Soyuqda donmur, çatla-

mır, bitki onları deşə bilmir. Çatışmayan 

cəhəti istismar müddətinin nisbətən az 

olmasıdır. 
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Antifiltrasiya örtükləri içərisində be-

ton və dəmir-beton örtüklər digər örtük-

lərdən öz keyfiyyətinə, uzunömürlülüyü-

nə, möhkəmliyinə görə fərqlənirlər. Beton 

və dəmir-beton örtüklərin tətbiqi zamanı, 

kanalda suyun sürətini artırmaq mümkün 

olur. Bu da kanalın en kəsik sahəsini və 

ölçülərini, həmçinin torpaq işlərinin həc-

mini azaltmağa imkan verir. Üzlənmiş ka-

nallar lillənmir, istismar xərcləri azalır, 

demək olar ki, bütün qrunt şəraitlərində 

tətbiq edilə bilir. Beton və dəmir-beton 

kanalların keyfiyyətini artırmaq və onları 

deformasiyalardan qorumaq üçün döşənən 

betonun altına 10-15 sm qalınlığında 

qum-çınqıl yayılır. Kanalda suyun sərfin-

dən və betonun döşənmə xüsusiyyətindən 

asılı olaraq onların qalınlığı 8-15 sm qə-

bul edilir. Xüsusi hallarda betonun qa-

lınlığı 20-25 sm-ə qədər artırılır. Beton və 

dəmir-beton kanalların tikintisini həm əl 

ilə, həmdə mexanikləşdirmə – maşın-me-

xanizmlərin köməyi ilə həyata keçirmək 

mümkündür. Belə kanalları deformasiya, 

çökmə və sınmadan mühafizə etmək üçün 

onların alt hissəsində drenaj tikilir, inşaat 

və temperatur tikişləri ilə  təchiz  edilir. 

İnşaat tikişləri arası məsafə 2,5-4,0 m, 

temperatur tikişləri arası məsafə 10-12 m 

qəbul edilir. Tikişlərin eni 2,0-2,5 sm 

olur. Tikişlər izolyasiyaedici materiallarla 

(qətran, asfalt mastikası, rezin və s.)  dol-

durulur. 

Monolit beton üzlüklü kanalların ça-

tışmayan cəhəti onlarda çatların əmələ 

gəlməsidir. Beton keyfiyyətsiz tökülən 

zaman, çöküntü və şişmə verən qruntlarda 

inşa edilərkən çatlar daha tez yaranır. 

Dəmi-beton üzlüklər beton üzlüklərlə 

müqayisədə daha möhkəm və dayanıqlı-

dırlar. Çökən və şişən qruntlarda dəmir-

beton üzlüklərdən istifadə daha məqsədə-

uyğundur. Dəmir-beton üzlüklər həm ti-

kinti sahəsində, həm də zavod şəraitində 

bloklar (tavalar) şəklində hazırlana bilir. 

Dəmir-beton üzlüklərdən inşaat yerində 

istifadə edərkən kanalın dibi və yamacla-

rına hazırlıq qatı üzərində metal çubuqlar-

dan tor qurulur. Metal çubuqların (arma-

turun) diameti 6-10 mm, torun deşikləri  

arasındakı ölçü  15 x 25 sm qəbul edilir. 

Torun üzərinə tələb olunan qalınlıqda be-

ton tökülür. Eninə qoyulan temperatur-

çökmə tikişlərinin ara məsafəsi 4-10 sm 

qəbul olunur. Dəmir-beton bloklar (tava-

lar) zavod şəraitində layihəyə uyğun şə-

kildə və ölçülərdə düzəldilirlər. Dəmir-

beton tavalar döşənməmişdən əvvəl kana-

lın yatağı su ilə müəyyən müddət ərzində 

isladılır. 

Asfalt-beton üzlük qatının 7-10 %-i 

bitumdan, qum və çınqıl qarışığından ha-

zırlanır. Asfalt-beton üzlük sıxlaşdırılmış 

qruntun və ya qum-çınqıldan hazırlanmış 

hazırlıq qatının üzərinə çəkilir. Üzlüyün 

qalınlığı 5-8 sm qəbul edilir. 
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Asfalt-beton üzlüyü mexaniki zərbə-

lərdən qorumaq üçün o armaturla təmin 

olunur. Bu üzlüyün çatışmayan cəhətləri 

ondan ibarətdir ki, o isti aylarda yumşalır 

və bitkilərə qarşı davamsızdır. 

Son zamanlar poluetilen, polimer və 

digər pərdələrdən süzülmə əleyhinə istifa-

də olunur. Kanalların dib və yamaclarına 

qalınlığı 0,1-0,2 mm olan pərdə çəkilir və 

onun üstündə qrunt ekranı yaradılır. Xü-

susi hallarda beton, dəmir-beton, dəmir-

beton tavalardan və sair üzlüklərdən kanal 

inşa edilərkən onların altına pərdələr hid-

roizolyasiya qatı kimi döşənir. Bu da in-

şaat və temperatur tikişlərindən və çat-

lardan gedən sızma itkilərinin qarşısını 

alır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, beton, dəmir-

beton və pərdə üzlüklərin istifadəsi zama-

nı sızma itkiləri 85-90 %, gil, gil-beton, 

asfalt-beton üzlüklərin tətbiqi zamanı sız-

ma itkiləri 60-90 %, kanalların dibi və ya-

macları bərkidilən zaman isə sızma itki-

ləri 50-70 % azalır. 

Beton, dəmir-beton və dəmir-beton ta-

valardan tikilən kanallara qoyulan xərclə-

rin çox olmasına baxmayaraq, onların is-

tismar müddəti, digər materiallardan inşa 

edilmiş kanallara nisbətən daha uzun olur. 

Bu kanalların  istismar müddəti 25-40 il  

və  daha çox  təşkil edir. 

Son illərdə süzülmə əleyhinə və qur-

ğuları hidroizolyasiya etmək üçün yeni 

üsullar və materiallar hazırlanmışdır. 

Nanotexnologiyanın köməyi ilə alın-

mış xüsusi mayelər qrunta  inyeksiya va-

sitəsilə yeridilir və qruntun lazım olan 

qatında sukeçirməyən ekran yaradılır. Bu 

üsul və mayelər hələlik  irriqasiyada  öz 

tətbiqini tapmamışdır. 

Süzülmə əleyhinə və hidroizolyasiya 

məqsədi ilə geosintetik bentonit həsir 

(bentomata) alınmışdır. Bentonit həsir 

bentonit gilindən və sintetik parçadan  ha-

zırlanır. Bentomata (bentohəsir) qruntun 

və ya qurğunun səthinə döşənir və bərki-

dilir. Bentomata su keçirmir, ekoloji cə-

hətdən təmiz material hesab edilir, asan 

quraşdırılır. Bu üzlüyün böyük üstünlük-

ləri olsa da, hələlik ondan kanallarda isti-

fadə olunması və effektivliyi barədə kon-

kret məlumatlar azdır. Bentomata üzlü-

yündən kiçik kanallarda geniş istifadə 

edilə bilər. 

 
IV.17. Meliorasiya və su təsərrüfatı 

obyektlərinin istismar etibarlılığı 
 
Etibarlılıq nəzəriyyəsinin əsas anla-

yışları. Müxtəlif texniki obyektlərin müa-

sir hesablama metodları iki – determinist 

(hadisələrin səbəblə əlaqəliliyi) və ehtimal  

metodlarına bölünür.  

Ehtimal metodundan fərqli olaraq 

determinist metod xarici təsirlərin, mate-

rialların xassələrinin və qurğuların öl-

çülərinin tam müəyyənliyini güman edir. 
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Etibarlılıq nəzəriyyəsi  ehtimal metod-

larına əsaslanır. Bu metoda görə bir sıra 

obyektlərin fəaliyyət göstərməsi (mövcud 

olması) bütün parametrlərin, yəni yüklə-

rin, materialların və elementlərin ölçüləri-

nin ehtimal olunana uyğunluğu (əlaqələn-

dirildiyi) zaman  mümkündür. 

Hal-hazırda obyektin parametrlərinin 

ehtimal xarakteri ehtiyat əmsalının kömə-

yi ilə hesablanır və bu da bəzən primitiv 

səciyyə daşıyır.  

Etibarılılıq nəzəriyyəsinin əsas anla-

yışlarına nəzər salaq. 

Etibarlılıq  - obyektin, qəbul edilmiş 

rejimdə,  tələb edilən funksiyanı  yerinə 

yetirməsini xarakterizə edən işgörmə qa-

biliyyəti olub,  bütün parametrlərin qiy-

mətini yeniləşdirənə  (bərpaya) qədər olan 

müddət ərzində öz xassəsini saxlamasıdır. 

Ümumi halda obyektin etibarlılıq an-

layışı bu xassələrdən ibarətdir: dayanmaz-

lı, uzunömürlülük, təmirəyararlılıq, saxla-

nılma (bütövlüyünü saxlama). 

Dayanmazlı – obyektin müəyyən 

müddət ərzində və ya işlədiyi müddətdə 

öz işgörmə qabiliyyətini saz vəziyyətdə 

saxlama xassəsidir. 

Təmirəyararlılıq – obyektin elə bir 

xassəsidir ki, dayanmanın yaranma sə-

bəbləri aşkar ediləndən sonra, onun xarab 

olmasını aradan qaldırmaq, iş qabiliyyəti-

ni bərpa etmək, texniki qulluq göstərmək 

və təmir etmək mümkündür. 

Uzunömürlülük – obyektin, həddi və-

ziyyətin yarandığı ana kimi öz işgörmə 

qabiliyyətini saxlaya bilmə xassəsidir. 

Saxlanılma – obyektin elə bir xassəsi-

dir ki, o, şəraitin mənfi təsirlərinə davam 

gətirir,  uzun müddət saxlanılır və nəql 

edilən zaman öz işgörmə qabiliyyətini 

itirmir, təmirəyararlı olmaqla uzunömür-

lülüyə malikdir. 

Etibarlılıq qeyd edilən konkret ob-

yektlər və onların istismar şəraitləri üçün 

müxtəlif mahiyyət daşıyır. İri hidrotexniki 

qurğular (suaşıranlı və suaşıransız bənd-

lər, daimi fəaliyyət göstərən subuxaran 

qurğular və s.) üçün dayanmazlıq və 

uzunömürlülük mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Şəbəkə tipli hidrotexniki qurğular 

üçün dayanmazlıq göstəricisi mövsüm 

müddətində vacib hesab edilir. Lakin belə 

şəbəkələr üçün uzunömürlülük və təmi-

rəyararlılıq göstəriciləri böyük əhəmiyyət 

daşıyır. 

Obyektin saz vəziyyətdən nasaz vəziy-

yətə keçməsi qüsurların (çatışmazlıqların) 

yaranması nəticəsində baş verir. Odur ki, 

zədələnmələri dayanmalardan ayırmaq la-

zım gəlir. Əgər obyekt nasaz vəziyyətə 

düşürsə, lakin öz işgörmə qabiliyyətini 

saxlayırsa, onda bu hadisə  zədələnmə  

adlandırılır. 

Dayanma -  elə bir hadisədir ki, ob-

yekt işgörmə qabiliyyətini itirir. Prak-

tikada obyektlərin dayanmasını – qəflə-
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tən, tədricən, konstruktiv, istehsalat, istis-

mar, asılı və qeyri-asılı dayanmalara bö-

lürlər. 

Texniki obyektlərin etibarlılığının qiy-

mətləndirilməsi praktikasında tədrici da-

yanma parametrik dayanma, etibarlılıq isə 

parametrik etibarlılıq adlandırılır. Məsə-

lən, hidromeliorativ sistemlərdə paramet-

rik dayanmalara nasos stansiyasında mak-

simal su vurulan zaman nasos aqreqatları-

nın birinin dayanması, kavitasiya nəticə-

sində işçi çarxların və ya işçi kameranın 

dağılması; hidrotexniki qurğularda aşağı 

byefin yuyulması hesabına qurğuların 

uçma təhlükəsinin yaranması ilə əlaqədar 

olaraq onların sonrakı istismarının müm-

kün olmaması aid edilir. 

Etibarlılıq göstəriciləri konkret obyek-

tə xas olan müəyyən xassəni kəmiyyətcə 

xarakterizə  edir. Onlar ölçülü (məsələn, 

yorulmaya görə dayanma) və ölçüsüz 

(məsələn, dayanmadan (fasiləsiz)  işləmə 

ehtimalı) ola bilir. 

Etibarlılıq göstəriciləri seçilərkən ob-

yekti (elementi) bərpa olunan və bərpa 

olunmayan obyektlərə bölmək lazımdır. 

Bərpa olunan obyektlər (elementlər) o 

obyektlər hesab olunur ki, öz funksiya-

larını yerinə yetirən zaman onları təmir 

etmək mümkündür. Məsələn, müvəqqəti 

kanallar, təzyiqli paylayıcı boru  kəmər-

ləri  və s. 

Bərpa olunmayan obyektlər istismar 

prosesində təmir olunmayan obyektlərdir. 

Belə obyekt (element)  dayanan zaman 

bütün sistemin ahəngi və işi pozulur. 

Məsələn, basqılı bəndin uçması bütün su 

təsərrüfatı sisteminin dayanmasına səbəb  

olur. 

Etibarlılıq göstəriciləri tək və kom-

pleks göstəricilərə bölünür. Tək göstərici 

obyektin yalnız bir xassəsini kəmiyyətcə 

xarakterizə edir. Məsələn, dayanmadan iş-

ləmə, dayanmaya qədər orta işləmə və s. 

Etibarlılığın kompleks göstəriciləri etibar-

lılığı təşkil edən ən azı iki əsas xassəni 

kəmiyyətcə xarakterizə edir. 

Obyektlərin etibarlılığı haqqında 

ümumi müddəalar. Adətən meliorasiya 

və su təsərrüfatı obyektləri suvarma səbə-

kəsindən, su mənbəyindən  (çay, suanbar-

ları və s.),  hidroqovşaqdan, magistral ka-

naldan, magistral boru kəmərindən, şə-

bəkə üzərində qurğulardan (tənzimləyici, 

əlaqələndirici, suötürən, nasos stansiyası 

və s.), təsərrüfatlararası paylayıcılardan, 

təsərrüfatdaxili və sahə kanallarından, 

boru kəmərlərindən, müvəqqəti arxlardan, 

şırımlardan və kollektor-drenaj şəbəkəsin-

dən ibarət olur. 

İstiamar zamanı obyekt və onu təşkil 

edən elementlər müxtəlif amillərin təsiri-

nə məruz qalırlar. Bu amillərin təsiri ob-

yektin parametrlərinin hesablanmış qiy-

mətlərdən kənarlaşması şəklində təzahür 

edir. Məsələn, istismar ərəfəsində kələ-
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kötürlük əmsalının, kanalın suburaxma 

qabiliyyətinin, yüksəkliyin dəyişməsi, 

aşağı byefin yuyulması və s. Bu kənar-

laşmalar bəzən elə təsirli olur ki, hətta 

obyektin sonrakı istismarı mümkün ol-

mur. Etibarlılıq nöqteyi-nəzərdən dayan-

ma o halda baş verir ki, obyekt və ya onu 

təşkil edən elementlər, onlara qarşı qoyu-

lan tələbləri ödəyə bilmirlər və obyektin  

gələcək istismarı mümkün olmur. 

Müasir  obyektlərdə  əvvəllər qəbul 

edilən etibarlılıq xarakteristikalarını (yax-

şı işləyir, pis işləyir) rasional layihələri 

elmi cəhətdən əsaslandırarkən itifadə et-

mək olmaz. 

Obyektlərin etibarlılığı elə təyin edil-

məlidir ki, o, hər bir konkret istismar şə-

raitlərində qəbul edilmiş vaxt ərzində 

(normal istismar müddətində) öz funksi-

yasını icra etsin, yəni obyekt istismar döv-

ründə təyin edilmiş buraxıla bilən  həd-

lərdə işləsin. Göstəricilərin buraxıla bilən 

həddən xeyli kənarlaşması zamanı obyekt 

daha keyfiyyətsiz, çoxsaylı dayanmalarla, 

xarab olma və az effektlə işləməli olur. 

Obyektlərin etibarlılığını qiymətlən-

dirmək üçün layihələndirmə mərhələsində 

aşağıdakılar   nəzədə tutulmalıdır: 

1. Mümkün dayanma halları (vəziy-

yətləri) təhlil edilməlidir. Müvafiq məlu-

matların olmadığı halda analoji obyektlər-

də olan informasiyalardan istifadə etmək-

lə təhlil aparılmalıdır; 

2. Dayanmaların modeli qurulmalı, 

sistemin və ətraf təsirlərin sxemləşdiril-

məsi  həyata keçirilməlidir; 

3.  Rasional kəmiyyət göstəriciləri  və 

keyfiyyət  əlamətləri  seçilməlidir; 

4. Orta hesabı qiymətlər və analoji ob-

yektin məlumatlarına görə orta kvadratik 

meyl  (kənarlaşma) təyin edilməlidir; 

5. Obyektlərin (elementlərin) etibarlı-

lığının kəmiyyət göstəriciləri müəyyənləş-

dirilməlidir; 

6.  Obyektlərin  etibarlılığı üzrə alın-

mış göstəricilər texniki şərtlərə görə tələb 

olunan göstəricilərlə müqayisə edilmə-

lidir: 

Phes  ≥  Ptəl,                                 (24) 

burada  Phes – fasiləsiz işləmə ehtimalının 

hesabı qiyməti; Ptəl – fasiləsiz  işləmə 

ehtimalının tələb olunan qiymətidir. 

Bu şərt ödənilməyən halda etibarlılığa 

görə tələb ödənilməmiş hesab olunur və 

şərt təmin edilənə qədər zəruri tamam-

lama işləri aparılır. 

Obyektlərin yüksək etibarlılığını təmin 

etmək üçün fasiləsiz işləmə ehtimalının 

tələb olunan qiyməti (Ptəl) yüksək,  yəni  

0,90, 0,95  və  0,99 qəbul edilir. Bu qiy-

mətlər onu göstərir ki, obyektin normal 

işləmə funksiyası 100  haldan 10 halda, 

100 haldan 5 halda, 100 haldan 1 halda 

pozulur. 

Obyektin istismar etibarlılığına təsir 

edən amillər. Obyektlərin istismar etibar-
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lılığına obyektiv və subyektiv amillər təsir 

göstərirlər. Obyektiv amillərə ətraf mühi-

tin təsiri və istismar rejimləri  daxildir. 

Ətraf mühit  amilləri obyektlərin etibarlı-

lığına mənfi təsir göstərirlər, material-

ların, element və konstruksiyaların daya-

nıqlılığını aşağı salırlar. İstismar zamanı 

obyektlərin fasilələrlə işləməsi, tempera-

turun düşməsi, müxtəlif şəraitlərdə həd-

dən ziyada nəmlənmə obyektin müəyyən 

hissəsinin uçmasına, beton elementlərinin 

kövrəlməsinə, qocalmasına və metal kon-

struksiyaların korroziyaya uğramasına; 

bitkilərin beton səthdə bitməsi, çatların 

yaranması, birləşmə yerlərində hermetik-

liyin pisləşməsi  və  s. obyektlərin etibar-

lılığının azalmasına gətirib çıxarır. 

Subyektiv amillərə layihə, istehsalat 

və istismar amilləri daxildirlər. 

Layihə amillərinə ayrı-ayrı qurğuların 

və ya ümumilikdə obyektin layihələndir-

mə metodlarının natamam olması aid edi-

lir. Layihələndirmə zamanı səhvlərdən bi-

ri dağılmaya səbəb olan materialların mü-

qavimətinin və yüklərin dəyişkənliyinin 

tam nəzərə alınmamasıdır. Layihələndir-

mə zamanı əksər hallarda materialların 

müqaviməti və yüklərin dəyişməsi he-

sablanılmalı və layihəyə daxil edilməlidir. 

Determik əmsalların istifadəsi etibarlı-

lığa az təminat verir, çoxsaylı qeyri-mü-

əyyənliklər ucbatından etibarlılıq səviyyə-

sinin aşağı olması və zamana görə ehtiyat 

əmsallarının nəzərə alınmaması  layihə-

ləndirmənin effektivliyini azaldır. 

Analoji olaraq istismar prosesində  ob-

yektin və qurğuların əsas göstəriciləri 

dəyişir. Belə ki, istismar prosesində ob-

yektin  faydalı iş əmsalı, sudan istifadə 

əmsalı və digər göstəricilər dəyişir. Ob-

yektlərin əsas parametrləri, məsələn hid-

rotexniki qurğularda basqının dəyişməsi 

onların   suburaxma qabiliyyətinin kəskin 

dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

Bir sıra hidromeliorativ obyektlərin 

etibarlılığının kifayət qədər olmaması sə-

bəblərindən biri də hesablama metodları-

nın natamam olmasıdır,  əsasən istismar 

etibarlılığını qiymətləndirmək üçün  tələb 

olunan metodlar natamamdır. Obyektlərin 

etibarlılığına həmçinin istehsal amılləri, 

istifadə edilən məmulat və tikinti mate-

riallarının uyğun gəlməməsi təsir göstərir 

və onların uzunömürlülüyü özünü ödəmə 

müddətindən xeyli aşağı olur. Obyektlərin 

etibalılığına əhəmiyyətli dərəcədə istismar 

amilləri təsir göstərir. İstismar qaydaları-

nın natamamlığı və ya onlara riayət edil-

məməsi həm ayrı-ayrı elementlərin, həm 

də ümumilikdə obyektin etibarlılığını aşa-

ğı salır. 

Obyektlərin etibalılığına təsir edən is-

tismar amillərinə sızma itkiləri, üzlüklərin 

sukeçiriciliyi, qonşu ərazilərdə qrunt su-

larının yer səviyyəsinə qalxma ehtimalı və 

s. aid edilir. 
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Obyektlərin işgörmə qabiliyyətini tə-

min etmək üçün onların stabil suburaxma 

rejimində işləməsinə  nail olmaq lazımdır. 

Eyni zamanda, istismar amillərinə həm də 

qurğuların ayrı-ayrı hissələri və sistemin 

elementləri  arasında əlaqənin razılaşdırıl-

masını da daxil etmək lazımdır. 

Obyektin işlək vəziyyətdə olması 

onun işlədiyi şəraitdən çox asılıdır. Ob-

yektin normal fəaliyyət göstərməsini tə-

min etmək üçün iqlim, bioloji və digər 

amillərin təsiri nəzərə  alınmalıdır. 

İqlim amillərinə temperatur, nəmlik, 

təzyiq, külək, günəş şüalarının radiasiyası, 

toz-tufan aid edilir. Havanın temperaturu 

artdıqca suyun temperaturu artır və su 

axınının yuma qabiliyyəti yüksəlir, onun  

aqresiv təsiri aktivləşir. Bütün bunlar hid-

roizolyasiya materiallarının xassəsini pis-

ləşdirir. Temperaturun qalxması materia-

lın kövrəkliyini artırır, dəyişdirir və çox 

hallarda materialların fiziki xassələrini 

pisləşdirir. Xüsusən, qrunt və betonun 

yumaya qarşı müqavimətinə, dayanıqlılı-

ğına və yamacların sürüşməsinə tempe-

raturun payız-qış-yaz fəsillərində 00C-yə  

150-300 dəfə düşüb-qalxması ciddi təsir 

göstərir. 

Obyekt və onun üzərindəki qurğular 

külək və toz fırtınasının təsirinə məruz 

qalır. Toz fırtınası torpağın eroziyası nəti-

cəsində baş verir və o, hətta obyekti, 

məsələn kanalı tamamilə örtə bilir. Günəş 

radiasiyası materialların, üzlüklərin və 

qurğuların daha intensiv və tez qocalması-

na, onların daha sürətlə aşınmasına səbəb 

olur. 

Obyektlərin etibarlı işinin pozulması-

na səbəb olan dayanmalar aşağıdakılardan 

ibarətdir. 

– layihələndirmə zamanı buraxılan 

səhvlər hesabına yaranan dayanmalar 

(sxemlərin konstruksiyasının və texniki 

parametrlərinin düzgün seçilməməsi); 

– tikinti zamanı buraxılan müxtəlif 

texniki səhvlər və qüsurlar hesabına yara-

nan dayanmalar (tikinti texnologiyasının 

pozulması, işlərin keyfiyyətinə nəzarətin 

kifayət qədər olmaması və s.); 

– obyektin tələb olunan istismar reji-

minin və xidmət qaydalarının pozulması 

hesabına yaranan dayanmalar. 

Obyektin və onu təşkil edən element-

lərin dayanma səbəbləri müxtəlif ola bilər. 

Məsələn, elementlər arasındakı qarşılıqlı 

əlaqənin pozulması, sürətin və basqının 

artması, ayrı-ayrı qurğularda yerli yu-

yulma, qurğuya düşən yüklərin dəyişməsi, 

qrunt sularının səviyyəsinin qalxması, 

süzülmə prosesinin artması, suffoziyanın 

baş verməsi, şaxtadan şişmə və digər  

amillər. 

Obyektlərin dayanma səbəbləri. Ob-

yektlərin istismarının təhlili göstərir ki, 

dayanma qurğuların və ya sistemin müəy-

yən hissələrinin sıradan çıxması, dağılma-
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sı, bənddən suyun daşması, hidravliki mü-

qavimətin azalması, obyektdə bitkilərin 

bitməsi, obyektə düşən yüklərin dəyişmə-

si və digər səbəblər nəticəsində yaranır. 

Bu zaman obyektin parametrləri hesabi 

qiymətdən kənarlaşır. Bəzən bu kənarlaş-

manın qiyməti o qədər böyük olur ki, hə-

min obyektin sonrakı istismarı mümkün 

olmur və obyekt rentabelliyini itirir. Gö-

ründü kimi obyektlərin etibarsızlığı çox-

saylı səbəblərdən yaranır. Şərti olaraq on-

ları 3 qrupa bölmək olar:  1) konstruktiv;  

2) texnoloji  və  3)  istimar.  

Konstruktiv səbəblərə obyektin (siste-

min) forması, oturacağın hansı material-

lardan ibarət olması, yerli geoloji şərait, 

üzlük və mühafizə köynəklərinin keyfiy-

yəti və materialı daxil edilir. Texnoloji 

səbəblərə tikintinin keyfiyyəti, istifadə 

edilmiş əsasın,  dib və yamacların işlən-

miş səthi,  keyfiyyəti və s. aid olunur. İs-

tismar səbəblərinə obyektin istismar şə-

raiti, onların iş rejimləri, iqlim, geoloji və 

hidrogeoloji şəraitlər daxildir. 

Obyektlərin parametrlərinə və son nə-

ticədə onların etibarlılığına tikinti texno-

logiyası və işlərin keyfiyyəti daha böyük 

təsir göstərə bilir. İlk növbədə bu təsir 

qruntların fiziki-mexaniki xassələrinin də-

yişməsində və tikinti səthinin işlənmə də-

qiqliyində özünü göstərə bilir. Əksər 

hallarda tikintinin keyfiyyəti istifadə edi-

lən mexanizmlərdən  və işçilərin ixtisas-

laşma səviyyəsindən  asılı olur. 

Hidrotexniki obyektlərin (qurğuların) 

etibarsız olma səbəbləri onların suburax-

ma qabiliyyətlərinin kifayət qədər olma-

ması, aşağı byefdə enejinin daha effektiv 

söndürülməməsi, axının fasilələrlə kəsil-

məsi, məcranın və aşağı byefin yuyulma-

sı, beton bərkitmələrin dağılması, qurğu 

əsasında qruntların süzülmə deformasiya-

sına məruz qalması və sair amillərlə bağlı-

dır. Məsələn, torpaq bəndlərin etibarsızlı-

ğının əsas səbəbi bəndin yamaclarının 

statik dayanıqlılığının pozulması, zəif ol-

ması və süzülmə deformasiyasının yaran-

ması ola bilər.  

 
IV.18. Suvarma suyunun ölçülməsi 
 
Müasir şəraitdə suvarma suyunun qə-

naətlə və səmərəli istifadə olunmasında, 

onun tez, mütəşəkkil surətdə paylanması 

və hesabının düzgün aparılması böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Bunun üçün su-

varma sistemlərinin aşağıda qeyd olunan 

ayrı-ayrı hissələrində suölçən dayaq mən-

təqələrinin yerləşdirilməsi və onlarda düz-

gün, dəqiq hesabatın aparılması üçün əl-

verişli şəraitin yaradılması ilkin, vacib 

şərtdir: 

– suvarma mənbəyindəki ehtiyat su-

yun hesablanması və hidroqrafın qurulma-

sı üçün dayaq məntəqəsi; 

– baş suqəbuledici – magistral kanalla-

rın başında suyun götürülməsi və suvar-
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maya verilmə miqdarının hesabının apa-

rılması üçün suölçən dayaq məntəqəsi 

(əsas); 

– paylayıcı – budaqlanan magistral ka-

nalların başında, təsərrüfatlararası supay-

layıcı kanallarda paylanmanın və təsərrü-

fatlara verilən suyun miqdarının hesabının 

aparılması üçün suölçmə dayaq məntə-

qələri; 

– təsərrüfatdaxili suyun paylanmasını 

təmin edən təsərrüfat suölçmə dayaq mən-

təqələri; 

– ötürücü – təsərrüfatlararası kanallar-

da nəzarət suölçmə dayaq məntəqələri; 

– təsərrüfat daxilində tarlalara verilən 

suyun miqdarının təyin etmək üçün su-

ölçmə dayaq məntəqələri. 

Bu suölçmə dayaq məntəqələri su sər-

finin dəyişmə həddindən asılı olaraq müx-

təlif suölçmə qurğuları ilə təchiz olunur. 

Suölçmə qurğularına məcra hidrometrik 

suölçmə dayaq məntəqələri, suölçmə ci-

hazları, qədərlənmiş qurğular, avtomat 

qurğu və cihazlardan ibarət texniki ava-

danlıq daxildir. 

Verilən su sərfinin ölçülmə üsulları. 

Suvarma sistemlərində su sərfi ölçülərkən 

məcra, hidravliki və cihazla ölçmə üsulla-

rından geniş istifadə olunur. 

Məcra üsulu. Suvarma sistemlərində 

su sərfinin ölçülməsində məcra üsulu çox 

geniş yayılmışdır. Su sərfi məcranın canlı 

en kəsiyindən bir saniyədə keçən suyun 

miqdarına deyilir və ölçü vahidi m3/s-dir. 

Bu üsulla su sərfini təyin etmək üçün 

seçilmiş suölçmə dayaq məntəqəsində 

Q=f(H) asılılığı, başqa sözlə desək, 

qədərlənmə qrafiki qurulur. Qurulmuş 

qrafikə əsasən məcrada suyun səviy-

yəsindən asılı olaraq su sərfi tapılır. 

Məcra üsulu ən sadə, əlavə qurğuların 

tikilməsini tələb etməyən, çayların, ka-

nallaın məcrasının deformasiyaya qarşı 

dayanıqlı yerində seçildikdə lazımi də-

qiqliyi təmin edən bir üsuldur. Ona görə 

də məcra üsulu ilə suvarma və yumaya 

verilən su sərfini ölçmək üçün seçilən 

dayaq məntəqəsi kanalların və ya arxların 

deformasiyaya dayanıqlı sahəsinda (məc-

ranın lillənməyə və yuylmaya məruz 

qalmayan yerində) düzgün həndəsi en 

kəsiyə malik düzxətli uzunluğunda yer-

ləşdirilir. Məcranın canlı en kəsiyi əsasən, 

trapesiya, düzbucaq, yarımdairəvi və s. 

formada olur.  

Seçilmiş suölçən məntəqədə, məlum 

canlı en kəsikdə suyun səviyyəsinin də-

yişilməsinin müşahidə etmək üçün məc-

ranın dibinə şaxıs (2mm-dən  bir bölgüsü 

olan paya) vurulr. Şaxıs elə vurulur ki, 

onun sıfır bölgüsü məcranın dib yüksəkli-

yi ilə üst-üstə duşür. Beləliklə, şaxısın su 

altında qalan bölgüsü hesabat bölgüsü 

kimi müşahidələr vaxtı götürülüb qeydiy-

yat dəftərinə yazılır. 

Məlum, seçilmiş məcradan keçən su 
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sərfini təyin etmək üçün suyun orta sürəti-

ni təyin etmək tələb olunur. Bu da aşa-

ğıdakı düsturdan aydın görünür: 

Q=FV, m3/s              (25) 

burada: F – kanalın su altında olan canlı 

en kəsik sahəsidir, m2; V – kanaldakı su-

yun hərəkət sürətidir, m/s. 

Hidravliki üsullar. Bu üsulla su sərfi 

hidravlikanın qanunlarına əsasən qədər-

lənmiş və ya xüsusi suölçən qurğularin 

köməyi ilə təyin edilir. Qədərlənmiş qur-

ğular üsulu hidravliki üsulla su sərfinin 

təyin edilməsinin əsasını təşkil edir. Qə-

dərlənmiş qurğular üsulunu qurgularda 

axının əsas elementləri ilə su sərfi ara-

sındakı asılılığın tapılması kimi başa düş-

mək lazımdır.  Bu üsulla sərfin ölçülmə 

xətası +3 %-ə qədər olur. 

Iş prinsiplərinə görə qədərlənmiş qur-

ğular üsulu iki qrupa bölünür: 

Birinci qrupa sipərsiz, sərbəst axımla 

suburaxan qurğular (cəldaxıdan, daimi su 

tullayıcı, su endirən və s.) aiddir. Burada 

məcra usulunda olduğu kimi Q=f(H) qra-

fiki qurulur. Suvarma sistemində mövcud 

olan bu qurğunun astanası üzərindəki sə-

viyyəni ölçməklə su sərfinin asanlıqla 

təyin etmək mümkündür. 

Onu da qeyd etməyi lazım hesab edi-

rik ki, səviyyəni avtomat özüyazan cihaz-

la arakəsilmədən və dövri olaraq suölçən 

dayaq məntəqəsinin özündə və yaxud 

nəzarət məntəqəsindən telemexaniki sis-

temlərlə ölçmək olar. 

Ikinci qrupa sipərli sutənzimləyici 

qurğular daxildir. Suvarma sistemləri üzə-

rində mövcud olan bu qurğrlar həmişə bir 

rejimdə işlədikdə (aşağı byef tərəfindən 

işlədikdə və ya sipərin altından axan 

rejimdə) su sərfinin ölçülməsində on-

lardan istifadə etmək olar. Burada qurğu-

ların qədərlənməsi astananın səviyyəsinin 

və sipərin açılmasının müxtəlif qiymətlə-

rində və yaxud yuxarı və aşağı biyeflərdə-

ki səviyyələr fərqinə görə aparılır. Alın-

mış qiymətlərə əsasən qədərlənmə qrafik-

ləri qurulur. Mövcud suvarma  sistemlə-

rində qədərlənmə üsulu əlverişli olub, 

suvarmaya və yumaya verilən su sərfinin 

ölçülməsində prosesin avtomatlaşdırılma-

sı, telemexanikləşdirilməsi baxımından 

böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Göründüyü kimi, ikinci qrupa daxil 

olan qurğularda su sərfinin ölçülməsi çə-

tinləşir, çünki burada iki qurğunun basqılı 

işləməsi halında üç səviyyədə göstəricilə-

rin ölçülməsi lazım gəlir.  Belə qurğularda 

suölçmə əməliyyatı mütəxəssislər tərə-

findən (suvarma sistemləri və ya istismar 

idarələrinin hidrotexnikləri) aparılır. 

Suvarma sistemlərinin münasib yerlə-

rində yalnız su ölçmək üçün xüsusi suöl-

çən qurğular tikilir. Xüsusi suölçən qurğu-

lara aşağıdakılar daxildir: 

a) A.N. İvanovun yan təfəflərinin ya-

maclığı m=1 olan trapesiya şəkilli suaşıra-
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nı, xəta – 4 %; 

b) Çipolettinin yan tərəflərinin yamacı 

m=1:1/4 nisbətində olan trapesiya şəkilli 

suaşıranı, xəta – 3,0 %; 

c) Tomsonun üçbucaq şəkilli suaşıra-

nı, xəta – 4.6 %; 

d) Mütənasib suaşıran, xəta – 5 %; 

e) Parşal novu, xəta – 4,5 %; 

ə) Yarsev novu (sərbəst axımlı), xəta – 

4,5 %; 

f) Butırinin konusvari lüləsi, xəta – 

4%; 

g) Butırinin borulu suölçəni, xəta – 

4%; 

h) Orta Asiya Elmi-Tədqiqat İrriqasi-

ya İnstitutunun suölçmə astanası, xəta – 

5%; 

x) Suölçmə üçün əlavə qurgular, xəta 

– 4 %. 

Xüsusi suölçən qurğular qrupuna həm-

çinin müxtəlif novlu kanallar, borulu su-

ölçənlər, Venturi lüləsi və i.a qurğular 

daxildir. 

Xüsusi suölçmə qurğularında suyun 

sərfi, bilavasitə astana üzərindən keçən 

suyun səviyyəsinin ölçdükdən sonra, hə-

min səviyyəyə uyğun olaraq əvvəlcədən 

hazırlanmış məlum olan xüsusi cədvəllər-

dən tapılır (cədvəllər ədəbiyyatlarda möv-

cuddur və onları əldə etmək mümkündür). 

Hazırda xüsusi suölçmə qurğuları su-

varmaya verilən suyun miqdarını ölçmək-

də geniş yayılmışdır. Suvarma sistemlə-

rində suvarma və torpaqların yuyulmasına 

verilən su sərfini ölçmək üçün mövcud 

olan üsulları nəzərdən keçirərək müəyyən 

etmək mümkün olmuşdur ki, ən çox sə-

viyyənin, səviyyə düşümünün, təzyiqin, 

sipərin qalxma və enmə dərəcəsinin, axın 

cürətinin ölçülməsinin vacibliyi labüddür. 

Bu göctəricilərin ölçülmə dəqiqliyi su 

sərfinin ölçülmə və hesaba alınma keyfiy-

yətini təyin edir. Ona görə də, bu gös-

təriciləri ölçmək üçün lazım olan qurğu və 

cihazlardan daha yüksək dəqiqlik tələb 

olunur. 

Suölçən cihazlar. Suölçən cihazların 

əsas vəzifəsi, açıq və qapalı suvarma sis-

temlərində su sərfinin və səviyyəsinin əla-

və tənzimləyici qurğu olmadan təyin et-

məkdən ibarətdir. Suvarma sistemlərində 

təsadüf olunan difmanometrlər, induksi-

yalı suölçənlər, müxtəlif növ çeviricilər və 

s. bu qəbildən olan cihazlardır. 

Qapali suvarma sistemlərində su sərfi 

mütəlif tipli difmanometrlərlə, induksiyalı 

suölçənlərlə və sayğaclarla ölçülür. 

Suvarma sistemində qismən də olsa öz 

tətbiqini tapmış, su səviyyəsini, sərfini, su 

düşümünü ölçən və göstərən, özüyazan, 

sərfi cəmləyən bir sıra cihazlar mövcud-

dur (cədvəl 4.9). 

Suölçmə üsulları, suvarma sistemləri 

üzərində qurğular və suölçən cihazlar 

haqqında anlayiş və məlumatlar əldə et-

dikdən sonra, suvarmaya və şorlaşmış tor-
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paqların yuylmasına verilən suyun miq-

darını ölçmək üçün suvarma sistemlərində 

mödcud olan qurgularda tətbiq ediləcək 

müxtəlif suölçmə cihazlarını seçmək 

mümkündür (cədvəl 4.10). 

Cədvəl 4.9 

Suölçən cihazların əsas göstəriciləri 

Cihazlar Ökçükəcək göstırici Əsas texniki xüsusiyyəti 

Göstərən cihazlar 
Səviyyə çeviricisi 

DSU-1m Səviyyə Uzaq məsafədən ölçmək üçün üzgəcli selsi 
çevricisi; ölçmə həddi 0-20m, xətası +1 sm 

Səviyyə çevircisi Səviyyə 
Uzaq məsafədən ölçmək üçün üzgəcli 
potensiometrik çevricisi; ölçmə həddi 1-10m, 
xətası +1 sm 

Akustik səviyyə ölçən Səviyyə Uzaq məsafədən ölçmək üçündür; ölçmə həddi 40 
m-ə qədər, xətası +1 sm 

Dinamik sərf çevricisi, 
DRB-1 Sərf Porşenlidir. Su düşümünün ölçmə həddi 0-25; 0-

50; xətasi 2.5% 
Induksiyalı sərf ölçənlər 
İR-11, İR-1 m və İR-51 Sərf (düşümə əsasən) Su kəmərindən sərfi uzaq məsafədən ölçmək 

üçündür, ölçmə xətası 1.6% 
Müxtəlif tipli 

difmanometrlər Düşmə əsasən sərfi Su kəmərindən ölçmək üçündür 

Cəmləyici cihazlar 

Suölçən, DS-64 m Sərf 
Boruvari qurğularda saniyəlik və cəmlənmiş sərfi 
ölçmək üçün istifadə olunur. Sifonludur. 
Düşümün ölçmə həddi 0-5m; xətası 2% 

Özüyazan cihazlar 

Suyun səviyyəsini 
özüyazan “Valday” Səviyyə 

Saat mexanizimlidir. Üzgəci əks yüklə 
tarazlaşdırılmışdır. Ölçmə həddi 0-3; 0-6 m, 1:1 
nisbətində xətası +3 mm 

Suyun səviyyəsini 
özüyuyan “QR-38” Səviyyə 

Saat mexanizimidir. Üzgəci əks yüklə 
tarazlaşdırılmışdır. Ölçmə həddi 0-3; 0-6 m, xətası 
+10 mm 

Ukraniya ETH və Mİ-nin 
sərf cihazi Səviyyə Üzgəcli, saat mexanizmlidir. Ölçmə həddi 0-25;0-

75 və 0-100 sm, xətası +2 mm 
Səyyar səviyyə ölçən 

UP-1 Səviyyə Üzgəcli, saat mexanizmlidir. Ölçmə həddi 0-2 m, 
xətası +2 mm 

Dinamik səviyyə ölçən, 
DRS-60 Sərf Porşenlidir. Düşümün ölçmə həddi 2-50 sm, xətası 

+3% 
 

 
Cədvəl 4.10 

Qurğularda suölçmə üçün tövsiyə edilən cihazlar 

Suölçmə qurğuları və üsülları 
Ölçü həddi 

Cihaz və çevricilərin markası Səviyyə, 
sm Sərf, m3/s 

1 2 3 4 
Kanallar və çaylardakı suölçmə 
dayaq məntəqələri 0-2000  DSU-1m;  “Valday” 

Bəndli suqəbuledici qurgular 
0-300 
0-600 
0-200 

1 
2 “Valday”; QR-38; DSU-1 m 

 
 

cədvəl 4.10-nun ardı 
1 2 3 4 
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İvanovun trapesiya şəkilli 
suaşıranı (sərbəst axımlı) 

0-16 
0-40 1 DSU-1 m; QR-38; “Valaday” 

Çipolettinin trapesiya şəkilli 
suaşıranı (sərbəst axımlı) 

0-16 
0-40 1 DRV-1; DSU-1m;  “Valaday”; 

QR-38  
Tomsonun üçbucaq şəkilli 
suaşıranı (sərbəst axinli) 

0-16 
0-40 1 DSU-1m QR-38; “Valday” 

Mütənasib suaşıran 
0-16 
0-40 
0-63 

1-2 “Valday”  

Parşal novu 0-16 
0-40 4-5 DPB-1; QR-38; “Valday” 

Yarsev novu 0-16 
0-25 5 DPB-1; QR-38; “Valday” 

Orta Asiya Elmi-Tədqiqat 
İrriqasiya İnstitutunun suölçmə 
astanası 

0-16 
0-25 2-dən 20-yə qədər DPB-1; QR-38; “Valday” 

Borucuq suölçəni  

0-16 
0-25 
0-40 
0-63 

2,1-ə və 4-ə qədər DRB-1; İR-1m; İR-11 

Butırin borucuq suölçəni 

0-16 
0-25 
0-40 
0-60 

2-yə qədər DRB-1; İR-1m; İR-11 

Əlavə suölçmə qurğuları 

0-16 
0-25 
0-40 
0-63 

2-yə qədər DRB-1; İR-1m; İR-11 

 

Su səviyyəsinin ölçülməsi. Mövcud 

açıq suvarma sistemlərində verilən suyun 

miqdarını ölçmək üçün ən sadə üsul məc-

ra üsulüdur. Bu üsulda əsas məsələlərdən 

biri su cəviyyəsinin ölçülməsidir. Qədər-

lənmiş qurğular üsulunda olduğu kimi 

Q=f(H) əyrisi qurulduğundan,burda da 

qurğunun astanası üzərindəki su səviyyəsi 

ölçülür. Hər iki üsulda suyun yaratdığı 

təzyiq əsas göstəricidir və müşahidələrlə 

təyin olunur. Suyun səviyyəsi vaxtaşırı 

şaxıs (bölgülü paya) ilə 3 dəfə saat 700, 

1300 və 1900-da müşahidə olunur və qey-

diyyat dəftərinə yazılır. 

Hidrometrik şaxıs suölçmə dayaq 

məntəqəsində su səviyyəsinin dəyişilmə-

sini göstərir. Hazırda suvarma sistemlə-

rində daimi və səyyar səviyyə göstərən 

şaxıslardan geniş istifadə olunur. 

Daimi şaxıslar suölçmə dayaq məntə-

qələrində şaquli istiqamətdə xüsusi qurgu-

lara bərkidilir. Səyyar suölçmə şaxıslar-

dan isə suvarma sistemlərində, suölçmə  

dayaq məntəqələrinin (məcralarının) ye-

rinin dəyişdiyi hallarda istifadə elilir. 

Müşahidələr nəticəsində şaxıslardan 

götürülən su səviyyələrinin orta günlük 

qiymətləri hesablanır. Bu səviyyəyə uy-

ğun olaraq qurğudan keçən su sərfi tapılır, 

sutkaliq sərf hesablanır. 

Suyun axma sürətinin təyini. Suyun 

axma sürəti müxtəlif üzgəclərlə və cihaz-
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larla təyin edilir. Üzgəclə və fırlanğıcla 

suyun axma sürətinin təyin olunması ge-

niş yayılmışdır. 

Hidrometrik üzgəclər. Fiziki və kim-

yəvi xüsusiyyətlərinə görə sudan fərqlə-

nən, su axını ilə birlikdə hərəkət etmə 

qabiliyyətinə malik olan bütün cisimlər-

dən üzgəc kimi istifadə etmək olar. Nöq-

təvi, səthi (çox nadir hallarda isə dərinlik) 

üzgəclərdən suvarmaya verilən suyun ax-

ma sürətlərinin ölçülməsindən istifadə 

olunur. 

Səthi üzgəc kimi, xaç şəklində iki tax-

ta parçasından, dairəvi 3-7 sm hündürlü-

yündə kəsilmiş ağacdan və ya taxta par-

çasından istifadə olunur. Bu üzgəclərin 

sahildən və ya kənardan yaxşı görünməsi 

üçün onlara açıq rəngli bayraqcıqlar bər-

kidilir. 

Suvarma sistemlərinin kanallarında 

suyun axma sürətinin təyin etmək üçün 

kanalın düzxətli məcraya malik hissəsi se-

çilir. Sonra axının hərəkət istiqamətinə 

perpenduklyar olmaqla 1, 2, 3, 4 hissələri 

ayrılır və 5-ci hissə axın istiqaməti ilə 

əlaqələndirilir.  

Burada 2-ci və 4-cü xətlər (aşağı və 

yuxarı hissələr) arasındakı məsafə, üzgə-

cin hərəkəti zamanı cızdığı izin məsafəsi-

dir və bu məsafə S=100 m-dir. Əgər bu 

məsafəni üzmək üçün üzgəcin sərf etdiyi 

vaxtı t ilə işarə etsək, onda (məlum ol-

dugu kimi, üzgəcin hərəkət sürəti V axın 

sürətinə bərabərdir) axın sürəti (V), üz-

gəcin yuxarı hissədən aşağı hissəyə qədər 

üzdüyü məsafənin (S) zamana (t) olan 

nisbəti ilə təyin edilər, yəni V=S:t olar. 

 
Üzgəclə suyun səth sürətinin ölçülməsi 

1 – üzgəc buraxılan hissə; 2 – yuxarı hissə; 3 – 
baş hissə; 4 – aşağı hissə; 5 – magistral hissə 

 
Kanalda suyun axma sürətini təyin et-

mək üçün, qeyd etdiyimiz kimi, üzgəc 1-1 

hissəsindən buraxılır, 2-2 hissəsinin yuxa-

rı sərhədinə çatdıqda saniyə ölçən işə salı-

nır və üzgəc 4-4 hissəsinə çatdıqda dayan-

dırmaq lazımdır. Müşahidə nəticəsində 

alınmış qiymətlər cədvələ yazılır və səth 

axınının sürəti hesablanır (cədvəl 4.11). 

 Cədvəl 4.11 
Üzgəclə səthi sürətin təyini 

Üzgəclərin 
nömrələri 

Üzgəclərin hissələri keçmə vaxtları Üzgəcin hərəkət 
müddəti Səthi sürəti, m/s yuxarı aşagı 

1 0 dəq 00 san 01 dəq 58 san 118 0,85 
2 02 dəq 53 san 04 dəq 20 san 87 1,15 
- - - - - 
n 0 dəq 00 san 01 dəq 31 san 91 1,10 

  

Hidrometrik fırlanğıclar. Su axımı- nın təsiri ilə fırlanğıcın isçi təkərinin (ro-
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torun) vahid zamanda fırlanaraq etdiyi 

dövrlərin sayına əsasən suyun axma sürəti 

təyin edilir. Suyun axma sürətini ölçmək 

üçün çox geniş yayılmış fırlanğıclardan J-

3, Qr-11, VB-57, LAQU, İVX və s. gös-

tərmək olar. Sürət ölçmək üçün işçi təkə-

rin diametri sürətölçən yerin canlı en kə-

sik sahəsindən kiçik olmalıdır. 

Kanallarda suyun axma sürətinin təyin 

etmək üçün birinci növbədə əlverişli yer 

seçmək, sonra isə fırlanğıcın dəmir qolu 

(ştanqı) ilə kanalın canlı en kəsik profilini 

(hər 10, 20, 30, 40 sm və s-dən bir) müəy-

yənləşdirmək lazımdır. Bundan sonra ka-

nalın dərinliyindən asılı olaraq fırlanğıcın 

ölçmə (ştanqın asılı və ya kanalın dibinə 

dayanıqlı) vəziyyətini müəyyənləşdirib, 

sürət ölçmə dərinliklərini (0,2 h; 0,6h; 

0,8h və s.) təyin edirlər. Bu əməliyyatlar-

dan sonra fırlanğıcı işçi vəziyyətə gətirib, 

onun neçə dövrdən bir siqnal verdiyi mü-

əyyənləşdirilir, sonra suyun sürəti təyin 

edilir.  

Müşahidədən alınan göstəricilərə əsa-

sən vahid t zamanında fırlangıcın firlana-

raq etdiyi dövrlər sayını (n) aşagıdakı düs-

turla hesablayırlar: 

t
Nn =                      (26) 

burada: N – işçi təkərin (rotorun) 

dövrlər sayının cəmidir.  

Fırlanğıcın vahid (t) zamanda etdiyi 

dövrlər sayını (n) tapdiqdan sonra, onun 

pasportunda V=f(n) qrafikindən və ya 

qədərlənmiş qiymətlərdən n-ə uyğun 

gələn suyun axma sürəti (V) tapılır.  

Tutaq ki, ölçmə dərinliyi 1,15 m olan 

kanalın 3-cü şaquli xətti boyu suyun axma 

sürətinin təyin etmək lazımdır. Bu misal 

böyük sürətli axına malik olan kanallar 

üçün götürülmüşdür. Burada Qr-21 

fırlanğıcı ilə səthdə 0,2 h və dibdə ölçmə 

aparılmaqla, suyun axma sürətinin təyin 

edən kəmiyyətlər hesablanmış və alınmış 

nəticələr cədvəl 4.12-də göstərilmişdir. 

Burada cədvəlin “qəbul dövrlər sayı” 

qrafasındakı qiymət, suyun sürəti çox 

olduрundan, bir neçə siqnaldakı dövrlərin 

birlikdə qiymətidir. Misalda, Qr-21 fırlan-

ğıcı hər 20 dövrdən sonra siqnal verdiyi 

üçün, 5 siqnalın birlikdə dövrlər sayı 100 

qəbul olunur. Axın sürəti kiçik olduqda 

isə, hər siqnal ayrı-ayrılıqda sayıla bilər. 

Yəni 100 rəqəmi əvəzinə 20,40 və sairə 

götürülə bilər. Bu qiymətlər əldə edil-

dikən sonra n-nin hər bir qiymətinə (4,35; 

4,17; 3,17) uyğun şəkildən suyun axma 

sürətini tapıb, sonra orta sürəti 0,88 m/s 

hesablamaq olar (cədvəl 4.12). 
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Açıq sistemlərdə su sərfinin ölçül-

məsi. Suvarmada və ya yuma apardıqda 

su sərfini ölçmək üçün əsasən aşağıdakı 

suölçmə dayaq məntəqələri təşkil edilir: 

a) magistral suvarma kanalının ba-

şında suölçmə dayaq məntəqəsi; 

b) təsərrüfatlararası suölçmə dayaq 

məntəqəsi; 

c) təsərrüfat daxilində (tarlalar üzrə) 

suölçmə dayaq məntəqəsi. 

Müasir suvarma sistemlərini təşkil 

edən magistral təsərrüfatlararası suvarma 

kanallarının başında, suölçmə dayaq mən-

təqələrində su sərfini ölçmək üçün suyun 

səviyyəsindən, sürətindən asılı olaraq axı-

mın müxtəlif canlı en kəsiyinə uyğun qu-

rulmuş sərf qrafiki məlum olan suölçmə 

qurğuları tikilir. Bu qurğular olmadıqda 

isə, kanalın deformasiyaya dayanıqlı his-

səsində müvafiq yer seçilib, yuxarıda gös-

tərilən qayda ilə müxtəlif su səviyyələ-

rində onların sürətinə uyğun olan suölçmə 

dayaq məntəqələrinin sərf qrafiki qurulur. 

Bundan sonra səviyyənin ölçülməsi ilə 

suyun hesabı aparılır. Əgər sərf qrafikini 

qurmaq imkanı olmazsa, onda hər dəfə 

lazım olduğu anlarda suyun sərfi məcra 

üsulu ilə hesablanır. Bu da müəyyən bir 

zəhmətin nəticəsində əldə olunur. 

Işin asan təşkili üçün təsərrüfatlara ve-

rilən suyun ölçülməsinin daha sadə üsulu 

tövsiyə olunur. 

Məlum olduğu kimi, istər suvarmada 

və istərsədə yumada sərf olunan suyun 

miqdarını təyin etmək üçün su sərfi bila-

vasitə təsərrüfat daxilində hesablanır. Ona 

görə də burdakı suölçmə dayaq məntəqə-

ləri xüsusi suölçmə qurğuları ilə təchiz 

olunur.  Bu qurğulardan, qeyd etdiyimiz 

kimi sərbəst axımda işləyən basqısız Çi-

poletti və Tomson, Orta Asiya Elmi-

Tədqiqat İrriqasiya İnstitutunun suölçmə 

astanası, düzbucaqlı en kəsiyə malik 

suölçən lülələri və s. göstərmək olar. Bu 

suölçmə qurğularından asanlıqla istifadə 

etmək mümkün olsun deyə, onların ən 

çox işlədilən ölçüləri üçün kanalda su 

səviyyəsindən asılı olaraq, su sərflərinin 

cədvəlləri və qrafikləri əvvəlcədən tərtib 

edilmişdir. 

 
Suaşıranlar. 

a) trapesiya şəkilli (Çipoletti), b) üçbucaq şəkilli 
(Tomson), c) suaşıranların yerləşdirilməsinin 
uzununa kəsiyi, d) düzbucaq şəkilli suaşıranın 

planda görünüşü. 
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Son onilliklər ərzində elmi-tədqiqat 

təcrübə və istərsə də suvarma əkinçiliyi 

təsərrüfatı şəraitində işi aparan təsərrüfat 

idarəlari və müəssələri içərisində, suvar-

ma suyunun dəqiq hesaba alınması sayə-

sində göstərdikləri cəhdlər və axtarışlar 

“Çipoletti” və “Tomson” suaşırnlarının 

tətbiqinə gətirib çıxarmışdır. Bu suaşıran-

ların ən çox işlədilən ölçüləri: Çipoletti 

suaşıranı üçün astananın eni 0,25; 0,50; 

0,75; 1,00 və 1,25 m, Tomson suaşıranı 

üçün isə bucaqları 30,40 və 90 dərəcə 

altında kəsilmiş qurğudur.  

Göstərilən suaşıranlar suvarma və yu-

ma normalarının hesabını və eləcə də su-

varmaya verilən suyun miqdarını ölçmək 

məqsədi ilə müvəqqəti kanallarda və şı-

rımlarda qurulur. Suaşıranların astanası-

nın ölçüləri müvəqqəti kanalların və şı-

rımların suvarma qabiliyyətinə uyğun se-

çilir. Suaşıranlardan keçən su sərfi aşağı-

dakı düsturla hesablanaraq, xüsusi cədvəl-

lər tərtib edilmişdir: 

a) Üçbucaq şəkilli Tomson suaşıranı 

üçün:  

                 Q=1,45/2 m3/s                 (27) 

b) Trapesiya şəkilli Çipolletti suaşıranı 

üçün: 

           Q=1,86 BH3/2 m3/s         (28) 

burada: B-suaşıranın astanasının eni, 

m-lə; H-təzyiq, astana üzərində su səviy-

yəsi (üst tərəfdən tökülən su təbəqəsinin 

qalınlığı), m-lə. 

Tərtib edilmiş mövcud cədvəllər bu 

növ suaşıranlardan keçən su sərfinin su-

yun istənilən müddət ərzində axımının 

miqdarının müşahidə olunan təzyiqdən 

(astana üzərindəki su səviyyəsindən) asılı 

olaraq dəqiq və tez tapılmasına imkan 

verir. 

Qrafiklər həmçinin suaşıranların subu-

raxma qabliyyətinin həddini də göstərir. 

Suaşıranların astanasının eni yaranmış 

təzyiq suaşıranın eninin 1/3 hissəsindən 

böyük olmamalıdır, yəni в≥3h və ya 

h≤b/3. 

Çipoletti suaşıranın yan tərəfləri 1:1/4 

nisbətində mailliyə malik trapesiya forma-

sında kəsilmiş taxta və ya dəmir lövhədən 

ibarətdir. Su sərfinin düzgün ölçülməsi 

üçün bu qurğunun düzgün qurulmasının 

əhəmiyyəti böyükdür.  

Suaşıranların qurulması. Suaşıranlar 

stasionar və sayyar ola bilər. Stansionar – 

daimi suaşıranlar kanallara əsaslı surətdə 

bərkidilir. Onlar qurulduğu yerdə su sərfi-

nin fasiləsiz ölçülməsinə xidmət edir. 

Səyyar suaşıranlar xüsusi avadanlıq 

tələb etmir. Ölçmə işləri qutardıqdan son-

ra onları başqa yerə köçürmək olar. 

Suaşıranların suölçmə işlərindəki işçi 

fəaliyyəti suyun azad (sərbəst) düşməsi 

prinsipinə əsaslanır. Buna nail olmaq 

üçün əsasən iki qaydaya əməl olunması 

vacibdir: 

– suaşıran kanalın düzxətli məcra his-
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səsində elə qurulmalıdır ki, onun aşağı 

hissəsində suyun sərbəst düşməsi üçün 

şərait yaranmış olsun, aşağı hissədə suyun 

şişməsi mümkünlüyü aradan qaldırılsın; 

– kanalda qurulan suaşıranın qarşısın-

da (su gətirən məcrada) suyun sürəti 0,3 

m/s-dən böyük olmamalıdır. Bunun üçün 

suaşıranın qarşısında kanalın məcrası 

genişləndirilir, daha doğrusu suaşıranın 

qarşısında sürət söndürücü hovuz qurulur. 

Sürət söndürücü hovzun ölçüləri suaşıran-

dan buraxılan suyun miqdarından, suaşı-

ranın özünün ölçülərindən və suvarma 

kanalı məcrasının mailliyindən asılıdır. 

Kanalın mailliyi nə qədər çoxdursa, ka-

nalda suyun hərəkət sürəti söndürücü ho-

vuzun uzunluğunu artırmaq lazım gələ-

cəkdir. Təcrübi olaraq sürət söndürücü 

hovuz aşagdakı tələbatı ödəməlidir: su-

varma kanallarından söndürücü hovuza 

daxil olan su öz axım sürətinin azaltmalı, 

suaşırana yaxınlaşdıqda bu sürət yenidən 

artırılmalıdır. Sürət söndürücünün düzgün 

işləməsini yoxlamaq üçün hovuzdan yu-

xarı hissədə suya suda üzən əşya (çöp, 

bitki yarpağı və s.) tullayıb, onun hərəkət 

sürətinin izləmək lazımdır. Əgər üzən  əş-

ya hovuza daxil olduqda, öz sürətinin 

azaldarsa və suaşırana yaxınlaşdıqda isə 

yenidən sürətini artırarsa, deməli, sürət 

söndürücü hovuz düzgün qurulmuşdur. 

Suaşıranda sudüşmənin yaradılmaması 

su hesabının düzgün aparılmasına xələl 

gətirən bir amildir. Belə ki, suyun faktiki 

sərfi belə hallarda dəfələrlə kiçik olur. 

Suaşıranın qarşısında qurulmuş sürət 

söndürücü hovuzun qaydasında olmasına 

nəzarət olmadıqda, yəni qaydaya əməl 

edilmədikda  proses tərsinə olur. Suaşı-

randan keçən suyun faktiki sərfi tapılmış 

sərfdən böyük olacaqdır.  

Göstərilən bu iki əsas qayda ilə yanaşı 

aşagıdakı qaydaların da gözlənilməsinin 

təmin edilməsi su hesabının dəqiq aparıl-

masına çox böyük kömək edir.  

Suaşıran kanalın yan tərəflərinə və di-

binə perpenduklyar qurulmalıdır. Şaquli 

vəziyyətdə qurulmayan (su axımına göra 

suaşıranın hansı tərəfə doğru əyilməsin-

dən asılı olaraq) suaşırandan keçən sərf, 

cədvəl və qrafiklərdə nəzəri hesablanmış 

sərfdən böyük olacaqdır. 

Suaşıran dəqiq üfqi (horizontal) vəzi-

yətdə qurulmalıdır, yəni suaşıranın asta-

nasından keçən suyun qalınlığı onun 

bütün eni boyu bərabər olmalıdır. Suaşı-

ranın horizontal vəziyyəti onun astanasına 

görə yoxlanılır. Bunun üçün nivelir və ya 

tarazlaşdırıcılardan, onlar olmadıqda isə 

sürət söndürücü hovuzda olan su səviy-

yəsindən istifadə edilir. 

Tomson (üçbucaq şəkilli) suaşıranın 

horizontal vəziyyəti onun taxta və ya löv-

həsinin yuxarı kənarına görə nivelir və ya 

tarazlaşdırıcı ilə yoxlanılır və təmin edilir. 

Bu suaşıranın horizontal vəziyyəti həmişə 
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nəzarət altında olmalıdır. Bunun üçün 

axar su istiqamətlərində suaşıranın sag və 

sol tərəflərinə bərkidilmiş bölgülü tamasa-

dan (şaxısdan) təzyiq göstəricisinin qiy-

məti (su səviyyəsi) götürülür. Bu göstəri-

cilərin eyni olması, suaşıranın horizontal 

vəziyyətdə olduğunu göstərir. Göstəricilər 

eyni olmadığı halda dərhal suaşıranı hori-

zontal vəziyyətə gətirmək vacibdir. Suaşı-

ranın metal hissəsi taxta lövhəyə və ya 

beton çərçivəyə bərkidilir. Suaşıranın as-

tanası üzərində təzyiqi (su səviyyəsini) 

müşahidə etmək üçün bölgülü reyka və ya 

xətkeş (şaxıs) taxta lövhəyə, beton çər-

çivəyə bərkidilir. Bölgünün (şaxısın) sıfır 

göstəricisi suaşıranın astanası səviyyəsinə 

uyğunlaşdırılır. Müşahidəçi suaşırandan 

hesabat götürdükdə, ona söykənməməli, 

ehtiyatla davranmalıdır ki, suaşıran heç 

bir dəyişikliyə uğramasın. Torpaq-qrunt 

üzərində qurulmuş suaşıranlarda daha 

diqqətli olmaq lazımdır. Suaşıranın işlədi-

yi vaxt diqqət yetirmək lazımdır ki, 

verilən su ancaq suaşıranın astanasından 

keçmiş olsun, onun aşağı hissəsində və 

yanlardan suyun sızmasına qəti surətdə 

yol vermək olmaz. 

Müşahidənin yerinə yetirilməsi qay-

daları. Müşahidə vaxtı suaşıranda su sə-

viyyəsinin göstəricisini (təzyiqi) oxumaz-

dan əvvəl, suaşırana bərkidilmiş bölgülü 

taxta və ya dəmir parçası (şaxıs) üzərində 

yapışmış lil və köpük yuyulur. Bu bu iş və 

müşahidə suaşıranın qarşısında, sürət sön-

dürücü hovuzun üzərində qoyulmuş taxta 

keçidin köməyi ilə yerinə yetirilir. Bu za-

man müşahidəçinin gözü mümkün qədər 

su səviyyəsinin bölgüyə toxunduğu yerə 

(şaxısa) yaxın olmalıdır ki, götürülən 

rəqəmin dəqiqliyi təmin olunsun. Bölgü-

dən götürülən hesabat göstəricisi 0,1 sm 

dəqiqlikdə olmalıdır. 

Qrafiklərdən istifadə qaydaları. 

Qrafikdən istifadə edərkən, asanlqla və 

tez, bir dəqiqə üçün müşahidə olunan və 

ya verilən təzyiqdə suyun kubmetr və ya 

litirlə sərfini tapmaq olar və əksinə sərfi 

bilərək sm-lə ifadə olunan lazım olan təz-

yiqi asanlıqla və tez müəyyən etmək 

mümkündür. Hesabatlar, qrafiklər çərçi-

vəsində, gözəyarı, mümkün dəqiqliklə 

aparılır. Göründüyü kimi bütün müşahidə 

təzyiqdən asılı olaraq, verilən su sərfi 

məlum olduğundan bu müddət ərzində su-

yun ümumi miqdarı və eləcə də suvarma 

normasını tapmaq heç bir çətinlik tö-

rətmir. 

Suaşıranın köməyi ilə təkcə kanallarda 

su sərfini deyil, həmçinin suvarma vax-

tını, tarlanın bu və ya digər hissəsinə nə 

qədər su verildiyini, başqa sözlə desək, 

suvarma suyunun həcmini təyin etmək 

olur. 

Bilavasitə suvarma sahəsinə verilən 

hesabat suyun miqdarını təyin etmək üçün 

suaşıranı supaylayıcı şırımın başında qur-
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maq lazımdır. Bu zaman üçbucaq şəkilli 

Tomson suaşırandan istifadə edilir. Suaşı-

ranın qurulması və işləməsi eyni ilə 

yuxarıda qeyd edildiyi kimidir. Lakin 

burada müşahidə 1-3 dəfə deyil, suvarma 

başlanan müddətdən hər 5 dəqiqədən bir 

(təzyiqin az dəyişdiyi hallarda 10-15 

dəqiqədən bir) aparılmalı və təzyiqin 

qiyməti qeydiyyat dəftərinə yazılmalıdır. 

Suvarma vaxtı sərf olunan suyun miq-

darının təyin etmək üçün müşahidəni su-

varmanın axırına qədər aparmaq lazımdır. 

Sahə üçün müəyyən edilmiş normaya uy-

ğun su miqarı verildikdən sonra suvarma 

dayandırılır. Müəyyənləşdirilmiş norma 

ilə suvarma apardıqda suvarılan sahəni 

ölçmək və verilən suyun miqdarını təyin 

etmək lazımdır.  

 
IV.19. Balıqqoruyucu qurğular 
 
İnsan fəaliyyətinin təbii proseslərə  və 

təbii sistemlərə olan dağıdıcı təsirləri il-

dən-ilə artmaqdadır. 

İrimiqyaslı su təsərrüfatı tədbirləri su 

hövzələrində uzun müddətli təbii proses-

lər sayəsində qərarlaşmış təbii sistemlərin 

pozulmasına, onlar arasındakı ekoloji əla-

qələrin qırılmasına və bəzən də mövcud 

biosenozların dağılmasına gətirə bilir. 

Su təsərrüfatı tədbirləri zamanı balıq-

ların sugötürən qurğulara düşməsi nəticə-

sində onların zədələnməsi və məhvi halla-

rı su hövzələrinin ekologiyası və təsərrü-

fat əhəmiyyəti üçün ciddi fəsadlar yarada 

bilir. 

Balıqqoruyucu qurğu və avadanlıq-

lar – suqəbuledici (su tullayıcı) qurğula-

rın bir hissəsi olub suqəbuledicilərdə balıq 

və sürfələrinin qurğuya düşməsinin, zə-

dələnməsi və məhvinin qarşısını almaq və 

onların balıqçılıq sututarlarına ötürülməsi 

məqsədi ilə yaradılır. Balıqqoruyucu qur-

ğular mühafizə olunan balıqların növü, öl-

çüləri, suqəbuledici zonada onların şaquli 

və üfüqi paylanması, onların kürüləmə 

yerləri; körpə balıqların su ilə aparılması 

sürətləri və s. nəzərə alınmaqla, müvafiq 

ixtioloji tədqiqatlar aparılmaqla, balıqçılıq 

su-bioloji əsaslandırılmaları əsasında layi-

hələndirilir. Balıqqoruyucu qurğuların 

konstruksiyaları əsasən balıqların özlərini 

aparma prinsipinə görə (bu və ya digər 

qıcıqlandırıcılara: tor, işıq, səs və s. qarşı 

balıqların reaksiyası) işlənib hazırlanır. 

Suqəbuledici qurğunun qarşısındakı su 

axımında körpə balıqların hərəkətinin 

nizamlanmasına görə balıqqoruyucu qur-

ğuları aşağıdakı prinsiplərə əsasən qrup-

laşdırmaq olar (hidrolayihə): balıqkeçir-

məyən ekranlı (şaquli, üfüqi və ya maili 

torlar; lentvari fırlanan torlar; torlu ba-

rabanlar, konus və çoxseksiyalı konusvari 

barabanlar və konusvari başlıqlar; süzdü-

rücü dambalar, plitə və kasetlər) balıqqo-

ruyucu qurğular; balıqkeçirici ekranlı 

(elektrik jalüzləri, görmə-torlu, səsli və s.) 
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balıqqoruyucu qurğular; sərhədləndirici 

(ayırıcı) balıqqoruyucu qurğular – üzücü 

səddlər; zona çəpərləmələri, sugötürücü 

sipərli divarlar, çətirli başlıqlar; – astana 

və konsentrator tipli hidravliki qurğular-

dan ibarət aparıcı (daşıyıcı) balıqqoruyucu 

qurğular. 

 
Su şırnağı ilə aktivləşən torlu barabanlı 

balıqqoruyucu 
1-boru; 2-yuyucu qurğu; 3-tor;  
4,5-diyircəklər; 6-sorucu boru 

 
Axınəmələgətirici başlıqlı balıqqoruyucu 

1-axınyaradan; 2-tor; 3-perforasiya olunmuş 
sorucu boru; 4-suaparıcı trap; 5-suqəbuledici 

boru; 6-başlıq 
 

Mühafizə edilən körpə balıqların suqə-

buledici zonadan aparılması üsuluna görə 

işlənib hazırlanmış bütün konstruksiyalar 

iki qrupa bölünür: balıqaparan və balıq 

aparmayan balıqqoruyucu qurğu və ava-

danlıqlar. 

Balıqaparıcı – saxlanılmış körpə balıq-

ları suqəbuledici axından kənarlaşdırıb 

balıqartırma sututarına aparılmasını təmin 

edir və balıqqoruyucu qurğunun bir hissə-

sidir. Müəyyən mənada balıqaparıcı – 

tranzit axım rolunu oynayır.  

 
Konusşəkilli ikizolaqlı balıqaparan borulu 

balıqqoruyucu 
1-zibiltutan tor; 2-kamera; 3-qoruyucu; 4-

balıqaparan boru 
 

Müasir balıqqoruyucu qurğular 12 

mm-dən artıq ölçülü körpə balıqlarının 

70%-ə qədərinin mühafizə olunmasını 

təmin edir.  

Balıqların sugötürən qurğulara düşmə-

sinin qarşısının alınması və ya qorunması 

olduqca aktual problemlərdəndir. Hazırda 

problemin mühəndisi həll yolları balıqla-

rın ekologiyasına istinadən müxtəlif qo-

runma prinsipləri əsasında hazırlanan ba-

lıqqoruyucu qurğulardan istifadə etmək-

dir. 

Balıqların qorunması üç əsas prinsip 

əsasında həyata keçirilir: ekoloji, fiziki və 

davranış. 

Ekoloji prinsipin əsasları sugötürən 

qurğuların yerinin balıqların su hövzəsin-

dəki yüksək konsentrasiyalı sahələrindən, 

kürütökmə ərazilərindən, qışlama çalala-

rından, miqrasiya yollarından uzaqda seç-

mək və günün qaranlıq vaxtlarında su-

götürmə həcmini minimuma endirməkdir 

(qaranlıq vaxtlarda balıqların sugötürən 
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qurğulara daha çox düşməsi praktikada 

təsbit olunmuşdur). 

 
Konusşəkilli birzolaqlı balıqaparan borulu 

balıqqoruyucu 
1-zibiltutan tor; 2-qoruyucu; 3-balıqaparan 

 
Fiziki prinsipin əsasını balıqların qo-

runmasında fiziki mahiyyət baxımından 

effektiv təsirli sahələrin yaradılması təşkil 

edir (suyun sıxlığı və balığın bədəninin 

sıxlığı arasında kəskin fərqin yaradılması; 

su axını qatlarında fərqli temperatur reji-

minin təmin edilməsi və s.). 

Məsələn, fiziki qoruma prinsipinə 

əsaslanmaqla sugötürənə verilən su axı-

nında hava qovucuqlarından ibarət şaquli 

pərdənin yaradılması ilə balıq körpə-

lərinin axından kənarlaşdırılması təmin 

olunur. 

Balıqların davranış prinsiplərinə əsas-

lanmaqla balıqların müxtəlif qıcıqlandırı-

cılara (qorxu, balıqların görmə oriyentasi-

yasının yaxşılaşdırılması və s.) reaksiya-

sından istifadə edilməsi ilə hazırlanan ba-

lıqqoruyucu qurğular praktikada daha çox 

tətbiq olunur. 

Balıqların sugötürən qurğulara düşmə-

sini şərtləndirən səbəblərin aydınlaşdırıl-

ması ilə effektiv balıqqorumaya nail oluna 

bilər. 

Balıqların sugötürənə düşməsi müxtə-

lif səbəblərlə izah olunur. 

Birinci səbəb tam mexaniki səbəbdir, 

yəni sugötürən qurğuya daxil olan suyun 

sürəti (sorucu sürət) balıq növü üçün qə-

bul olunmuş kritik aparıcı sürətdən nə qə-

dər böyük olarsa, balıqların da sugötürənə 

düşməsi ehtimalı bir o qədər artıq olur. 

İkinci səbəb sutka ərzində balıqların 

görmə oriyentasiya imkanlarının fərqli ol-

masıdır (günün qaranlıq vaxtlarında balıq-

ların görmə oriyentasiya imkanları kəskin 

azalır). 

Üçüncü səbəb onların axına olan ref-

lektor reaksiyasıdır. Balıqlar kürütökmə 

və qidalanma zamanı axına doğru, kürü-

tökmədən qayıtdıqda və qışlama çalaları 

axtarışında olarkən isə axın istiqamətində 

hərəkət etmə refleksinə malikdirlər. 

 
 

Şaquli torlu, perforasiyalı və ya filtrasiya ekranlı 
balıqqoruyucu 

1-şaquli ekran; 2-yuyucu qurğu; 3-ekranın 
dəliksiz hissəsi; 4-balıqqoruyucu 

 
Balıqqoruyucu qurğularının tipinin se-

çimi hövzədə yaşayan və qorunması tələb 

olunan balıq növlərindən asılıdır. Mə-

sələn, birbaşa suya kürü tökən balıqların-
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pelaqofillərin kürüləri həyatlarının ilk 

anından su axınlarından asılıdırsa, onların 

sugötürən qurğularda yaranan axınlara 

düşməsi ehtimalı digər növ balıqlara nis-

bətən çoxdur. 

Sugötürücüyə digər növ balıqların 

kürülərinin düşməsi nisbətən məhduddur, 

çünki həmin balıqlar kürülərini su altında-

kı bitki örtüyündə, daşlarda, balıqqulaqla-

rında gizlədir və ya torpağa basdırırlar. 

Balıqqoruyucu qurğuların seçimində 

həm də nəzərə alınmalıdır ki, əksər balıq 

növləri kürüdən çıxdıqdan sonra sürfələri 

dayazlıqlarda sürülər halında yaşayırlar. 

Bu faktor nəzərə alınmalı, sugötürücülərin 

belə yerlərdə tikintisinə yol verilməmə-

lidir. 

Sürü halında balıq sürfələrinin yaşam 

tərzi onların xarakterik xüsusiyyətidir. Sü-

rüdə onlara qida tapmaq və düşmənlərdən 

qorunmaq asandır. Məhz buna görə bu 

dövrlərdə balıqların sugötürənlərə maksi-

mum düşməsi halları baş verir, onlardan 

fərqli olaraq şirin su hövzələrində sürü ha-

lında yaşamayan iri balıq körpələrinin su-

götürənlərə düşməsi halları az müşahidə 

olunur.  

Balıqların sugötürənlərə düşmə me-

xanizminin ekoloji cəhətdən ətraflı öyrə-

nilməsi ilə sugötürən qurğular üçün effek-

tiv balıqqoruyucuların seçimini təmin et-

mək mümkündür. 

Sugötürən qurğuların istismarı zamanı 

onlara balıq körpələrinin düşməməsi, zə-

dələnməməsi və məhv olmaması məqsədi 

ilə balıqqoruyucularla təmin edilməlidir. 

 
Çətirşəkilli başlıqlı balıqqoruyucu 

1-çətirşəkilli başlıq; 2-sugötürən borunun başlığı;  
3- sugötürən boru; 4-dayaq konstruksiyası 

 

 
Elektrik təsirli balıqqoruyucu qurğu 

1-süzgəc; 2-elektrodlar sistemi; 3-troslar; 4-
elektrodları əlaqələndirən naqillər 

 
Balıqqoruyucu qurğuların tiplərinin 

seçimində, layihələndirilməsi və istisma-

rında aşağıdakı norma və qaydalara əməl 

olunmalıdır: 

 
 

Şaquli seperasiyalı konsentratorlu balıqqoruyucu 
1-su götürülən sututar; 2-konsentratorlu 

balıqqoruyucu qurğunun başlığı; 3-qalxanvarı 
divar; 4-konsentrator novlar; 5-balıqaparanın 

başlığı; 6-balıqaparan; 7-suqəbuledici; 8-
sugötürən pəncərələr; 9-birləşdirici divar 

 
1. Balıqqoruyucu qurğuların layihə pa-

rametrləri balıqların su mənbəyində dav-

ranış hərəkətləri və bioloji xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla aparılmış ixtioloji tədqi-

qat nəticələri ilə müəyyən edilmiş aşa-

ğıdakı göstəricilər əsasında təyin edilir: 

– qorunan balıqların növ tərkibi və 

ölçüləri (balıqların minimal qorunma öl-
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çüsü dəqiqləşdirilməklə); 

– balıqların su mənbəyində miqrasiya 

periodları və mənbədəki axının en kəsiyi 

üzrə hərəkətinin paylanma xarakteristika-

sı; 

– kürütökmə və qışlama çalaları yerlə-

rinin müəyyənləşdirilməsi və qorunan ba-

lıq növü körpələrini aparan su sürətinin 

nəzərə alınması.  

2. Balıqqoruyucu qurğularla təchiz 

olunmuş sugötürən qurğuların yerinin se-

çimində su hövzəsinin ekoloji rayonlaşma 

göstəriciləri əsas götürülməklə balıq sıxlı-

ğı az olduğu təsbit olunmuş ərazilər se-

çilməlidir. 

3. Balıqqoruyucu qurğuların qoruma 

effektliyi sənaye əhəmiyyətli balıq növləri 

üzrə 12 mm-dən yuxarı ölçülər üçün 70 

%-dən az olmamalı və bununla bərabər 

sugötürənlə istehlakçıya hesabi su tələbatı 

sərfinin verilməsi təmin olunmalıdır. 

4. Su götürən qurğuda balıqqoruma və 

balıqgötürmə proseslərinin bir-birinə 

mənfi təsirləri olmaması şərti ilə balıqqo-

ruyucu qurğuların ayrı-ayrı seksiyalardan 

ibarət blok şəklində birgə tikintisinə icazə 

verilir. 

5. Sugötürənin hesabi su tələbatı sərfi-

nin qiymətindən asılı olaraq sugötürənlər 

üçün balıqqoruyucu qurğuların tiplərinin 

seçimi cədvəl 4.13-ə uyğun qəbul olunur.  

6. Balıqqoruyucu qurğuların qoruyucu 

ekranlarının torlarının dəliklərinin ölçüləri 

cədvəl 4.14-də verildiyi kimi qəbul olun-

malıdır. 
Cədvəl 4.13 

Balıqqoruyucu qurğuların tipləri 
Balıqqoruyucu 

qurğular 
Sugötürənin hesabi 

su sərfi, m3/s 
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Tranzit axın-
da quraşdırı-
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rıcılı 

- + + + 

Balıqötürücül
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konusşəkilli 
balıqayırıcılı 

+ + - - 

Planda V və 
W şəkilli, 
uzun-luqları 
25 m-ə çatan 
seksiyalı şa-
quli torlu, 
perforasiyalı 
və ya filtrasi-
ya ekranlı 

+ + + + 
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Şaquli sepera-
siya təsirli 
konsentrator-
lu balıqqoru-
yucu; 5,10, və 
25 m3/s-li 
blok-seksiyalı 

- + + + 

 

7. Sugötürən qurğularda balıqqoruyu-

cu ekranların qoyulması zamanı gətirici 
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kanalların ölçülərinin təyinində balıqqoru-

yucu qurğuya suyun yaxınlaşma sürəti 

v≤1,5va şərtini ödəməlidir. Va qorunan 

balıq növünün körpələrinin su tərəfindən 

aparılma sürətidir, m/s. 
Cədvəl 4.14 

Balıqqoruyucu qurğuların qoruyucu 
ekranlarının torlarının dəliklərinin ölçüləri 

Balığın 
uzunluğu, mm Dəliklərin ölçüsü, mm 

12 1,5 
15 2 
20 3 
30 4 
40 6 
50 7 
60 8 
70 9 
90 10 

Qeyd: kvadrat şəkilli dəliklər üçün cədvəldə verilən 
qiymətlər dəliyin diaqonal ölçüsünə  
uyğundur. 

 
8. Ekranın bir seksiyasının uzunluğu-

nun (le) və başlıqda axının hesabi sürəti 

(Vb) axının qurğuya yaxınlaşma sürətin-

dən (V) asılı olaraq cədvəl 4.15-ki kimi 

təyin olunur.  

9. Balıqqoruyucu qurğunun ayırıcı 

torunun plandakı forması adətən əyrixətli 

götürülür və əyrinin koordinatları aşağı-

dakı düsturla hesablanır: 
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arcsin5,0tgln
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arcsincosbx ,     (29) 

burada: x və y – uyğun olaraq əyrixətli 

filtrasiyalı ekranın uzununa və eninə ko-

ordinatlarıdır, m; b1 – ekranın bir seksiya-

sının sudöyən zolağının eni, m.  

10. Müstəvi balıqqoruyucu ekranların 

gətirici kanallarda axının həndəsi oxuna 

nəzərən qoyulma bucağı aşağıdakı düstur-

la hesablanır və 45 dərəcədən artıq olma-

malıdır. 

y

1
l
b

arcsin
′

=θ                       (30) 

ədvəl 4.15 
Balıqötürücü traktın seksiyasının uzunluğu və 

başlıqda axının hesabi sürəti 

v, m/s le, m Vb, m/s 

0,5 Va 1200 lk 1,0 Va 

1,0 Va 600 lk 1,5 Va 

1,5  Va 450 lk 2,0 Va 

Qeyd: ekranın uzunluğunu metrlə göstərmək üçün 
balıq körpəsinin uzunluğunun da m-lə göstərilməsi 
lazımdır. 

 
11. Balıqqoruyucu ekranların faktiki 

sahəsi istismar zamanı torun gözlərinin 

tutulması ehtimalı nəzərə alınmaqla hesa-

bi sahəyə nisbətən 1,2 dəfə artıq götürül-

məlidir. 

12. Konsentratorlu balıqqoruyucu qur-

ğuların tərkibində aşağıdakı elementlərin 

olması vacibdir: gətirici kanal, konsen-

trator qurğusu, balıq aparıcı trakt. 

13. Konsentrator qurğusunun sahəsi 

(S, m2) aşağıdakı düsturla hesablanır: 

avk
Q15,1

S
ω

= ,                            (31) 

burada: Q – sugötürənin sərfi, m3/s; va – 

aparıcı sürət, m/s; kω - əmsaldır, 2,5-4,5 

arasında dəyişir. 

14. Konsentrator qurğusunun blokun-

dakı seksiyaların sayı (n) aşağıdakı düs-

turla hesablanır: 

min

max
Q
Q

625,0n ⋅≥ ,                    (32) 
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burada: Qmax və Qmin – uyğun olaraq 

sugötürənin maksimum və minimum 

sərfləridir, m3/s. 

15. Şaquli seperasiyalı balıqqoruyucu 

qurğularda konsentratorlar planda daralan 

formalı, maili dibli olub düzbucaqlı və ya 

trapesiya en kəsikli olan nov və ya boru 

içərisində yerləşdirilir. 

Novların parametrləri seçmə metodu 

ilə aşağıdakı düsturla hesablanır: 

( )
or

i
1ii v

Q10
lbb =⋅+ + ,                      (33) 

burada: b1 və bi+1 – konsentratorun 

uyğun olaraq giriş və çıxış hissəsinin 

enidir, m; l – konsentratorun qaşının aşağı 

qabırğa hissəsindən günlüyünün yuxarı 

qabırğasına qədər uzunluğudur, m; Qi – i 

saylı sugötürən pəncərəsindən götürülən 

suyun sərfidir, m3/s; vor – nov konsen-

tratorların qaşı üzərində suyun orta sür-

ətidir, m/s. 

Konsentratorun 450-li bucaq altında 

olan günlüyünün uzunluğu lg=0,3 l şək-

lində hesablanır. 

16. Balıqqoruyucu qurğuda balığın qo-

runma zonasından kənarlaşdırılması və 

aparıcı və ya tranzit axın sahəsinə ötürül-

məsi zamanı balıqların zədələnməsinə yol 

verilməməlidir. 

17. Balıqqoruyucu qurğuların açıq ka-

nal şəkilli balıqötürücü hissəsində suyun 

sürəti balıq növü üçün qəbul olunan apar-

ma sürətindən az olmamalıdır. 
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FFƏƏSSİİLL  VV..  
AAZZƏƏRRBBAAYYCCAANN  RREESSPPUUBBLLİİKKAASSIINNIINN  
SSUU  AANNBBAARRLLAARRII  

 

Su anbarları – axarlarda suyun yığıl-

ması, saxlanılması, axının nizamlanması 

və digər məqsədlər üçün qarşısı kəsilərək, 

səviyyəsinin qaldırılması ilə yaradılan 

süni sututardır,  hidrotexniki qurğulardan 

biridir. Su anbarlarının tikintisinə ehtiyac 

çay axınının ildaxili, həm də ərazi üzrə su 

ehtiyatlarının qeyri-bərabər paylanması 

ucbatından yaranır. Su anbarı çayın axımı 

tələbatdan artıq olan dövrdə suyu yığır, 

axım tələbatı ödəyə bilmədiyi dövrdə 

yığılmış suyu tələbatçıya verir, axımı 

nizamlayır, yəni çay axımının gursululuq 

dövründə (maksimum sərfi olan dövrlər-

də) onun sərfini azaltmaqla su anbarından 

aşağıda yerləşən çay vadisi ərazilərini 

subasmalardan qoruyur. Su anbarı hidro-

qovşağın tərkib hissəsidir. Təbii suaxar-

ların vadilərində su anbarları su səviyyə-

sini qaldıran qurğuların (əsasən bəndlər) 

köməyi ilə yaradılır. Bu tip su anbarları 

müvafiq iqtisadi sahələrdə, o cümlədən 

meliorasiya və su təsərrüfatında daha əhə-

miyyətlidir. Su həcminə görə kiçik, orta 

və iri su anbarlarına ayrılırlar. Su anbarla-

rının su təsərrüfatının bütün sahələrində 

böyük əhəmiyyəti vardır. Ona görə ki, 

onlar su ehtiyatlarının iri regionlar miq-

yasında, həm də dövlət səviyyəsində idarə 

olunmasına imkan yaradır. Su anbarları 

hər bir ölkənin mənimsənilən ərazilərinin 

landşaftının ayrılmaz elementidir, onun 

milli dəyərlərinin və təbii ehtiyatlarının 

vacib hissəsidir. Su anbarlarının xarakte-

rik göstəriciləri aşağıdakılardır: morfo-

metrik parametrləri – su yığıcının və su 

güzgüsünün sahəsi, yuxarı byefin müxtəlif 

səviyyələrində su həcmləri, eni, uzunluğu, 

dərinliyi və s.; doldurulma səviyyəsi – 

normal səviyyəsi (NS); forsirovka səviy-

yəsi (FS); ölü həcminin səviyyəsi (ÖHS), 

işləmə və boşalma səviyyələri və s.  

Torpaqların meliorasiyası işində su 

anbarının rolu olduqca böyükdür və aşa-

ğıdakılardır: suvarmaya və su təchizatına 

suyun verilməsi; suqəbuledici kimi çay 

axımının nizamlanması; balıqçılıq təsərrü-

fatlarının su ilə təmin olunması; hid-

roqovşaqdan aşağıda çayın çirklənməsinin 

kəskin azalması; kənd və şəhər əhalisinin 

rekreasiya  şəraitinin yaradılması və s. 

Hesablamalar nəticəsində məlum ol-

muşdur ki, yer kürəsində suyun ümumi 

ehtiyatı 1,4 mlrd.km3-dir. Bu həcmdə su 

olmasına baxmayaraq, yer kürəsində tə-

miz su ehtiyatı çox azdır. Təmiz sudan isə 

xalq təsərrüfatının bütün sahələrində geniş 

istifadə edilir. Deməli, su təbii ehtiyatlar 

arasında çox yüksək qiymətə malikdir və 

təmiz su məsələsi müasir dünyanın ən 

aktual problemlərindən biridir. Bu prob-

lemin həlli yalnız mövcud su ehtiyatlarını 

nizamlamaq yolu ilə, yəni su anbarları ya-
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ratmaqla və başqa hidromühəndisi qurğu-

ların tikilməsindən keçir. 

Azərbaycanda irili-xırdalı 8300 çay 

şəbəkəsi mövcuddur. Bunlardan ən irisi 

Zaqafqaziyanın ən çoxsulu transsərhəd 

çayı olan Kürdür. Ölkəmizin digər çayları 

da Kür hövzəsinə aiddir. Kür çayından 

əlavə Samur və Qanıx çayları da transsər-

həd çaylarıdır. 

Azərbaycanın su ehtiyatları məhdud-

dur. Belə ki, onun ölkə üzrə ümumi ehti-

yatı orta hesabla 28,5-30,5 km3 təşkil 

etməsinə baxmayaraq, quraqlıq illərdə bu 

göstərici 22,5 km3-ə qədər azalır. Eyni 

zamanda onu da qeyd etmək yerinə düşər 

ki, Azərbaycanın su ehtiyatlarının 70 %-i 

xarici ölkələrin su mənbələri ilə bağlıdır. 

Məlumdur ki, dünya ölkələrinin dörddən 

biri transsərhəd su hövzələrində yerləşir. 

Azərbaycan da belə ölkələrdən biridir. 

Azərbaycanda hər kvadrat kilometrdə 

toplanan su ehtiyatları ilə Qafqaz respub-

likaları arasında müqayisə apardıqda mə-

lum olur ki, o, Ermənistandan 3 dəfə, 

Gürcüstandan isə 8 dəfə az su toplayır. 

Azərbaycanın su balansının əsasını 

təşkil edən Kür, Araz, Samur, Ağstafa, 

Qanıx və başqa çayların axınının əksər 

hissəsi başqa ölkələrdə formalaşır. Bu 

ölkələr sırasına Türkiyə, Gürcüstan, İran, 

Rusiya Federasiyası və Ermənistan daxil-

dir.  Azərbaycan Respublikası yeraltı su 

ehtiyatları cəhətdən də çox kasıbdır. Eyni 

zamanda vegetasiya dövründə çayların 

sululuğunun azalması və onların əkin 

sahələri üzrə qeyri-bərabər paylanması, 

suvarma suyundan səmərəli istifadə et-

məyi qarşıya vacib bir məsələ kimi qoyur. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması 

dövründə, may-avqust aylarında suvarma 

suyu Lənkəran bölgəsində illik axının 

2,7%-ni, Kür-Araz ovalığında illik axının 

9,3%-ni  təşkil edir ki, təbii olaraq bu 

həcm ərazidə olan əkin sahələrinin suvarı-

lmasını təmin edə bilmir. Amma suvarma 

aparılmayan dövrdə çaylar daşaraq ətraf 

ərazini basır ki, nəticədə xalq təsərrüfatına 

nəzərə çarpacaq dərəcədə ziyan vurur. 

Ona görə də çayların törətdiyi fəlakətin 

qarşısını almaq  və ondan suvarmada sə-

mərəli istifadə etmək məqsədilə, onların 

qarşısında  su anbarları tikilir. Su anbarla-

rı çay axınlarının toplanmasına və nizam-

lanmasına xidmət edir. Kompleks məq-

sədlər üçün istifadə olunan su anbarlarının 

iş rejimi suvarma, energetika, balıqçılıq, 

su təchizatı və ekoloji tələbləri nəzərə 

almaqla həyata keçirilir. 

Hal-hazırda Azərbaycanda irili-xırdalı 

170 su anbarı və gündəlik nizamlanan ki-

çik su tutarları mövcuddur. Maliyyə im-

kanları yarandıqca digər su anbarlarının 

da tikintisi aparılacaqdır. Su anbarlarında 

toplanmış və yeraltı sulardan istifadə edə-

rək müasir texnologiyaya uyğun suvarma 

üsullarından istifadə etməklə, 2 milyon 
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hektardan artıq əkin sahələrinin suvarıl-

ması mümkün olacaqdır. 

Nohurqışlaq su anbarı Dəmiraparan-

çay, Qaraçay və Vəndamçay çaylarından 

qidalanır və 1951-ci ildə tikilib, istismara 

verilmişdir. Anbarın tam həcmi 12,6 

mln.m3, faydalı həcmi 10,0 mln.m3, ölü 

həcmi isə 2,6 mln.m3-dir. Anbarın su 

səthinin güzgü sahəsi 196 ha, bəndin 

uzunluğu 869 m, üstdən eni 6 m, mak-

simal hündürlüyü isə 8,5 m-dir. 

Bəndin tikintisində gilli qruntdan əla-

və çınqıl-çaqıl qarışığından da istifadə 

edilmişdir. Su anbarının bəndindən sız-

manın qarşısını almaq məqsədilə gilli 

qruntdan istifadə edərək, onun mərkəzi 

hissəsində gövdəsi uzunu nüvə qatı  yer-

ləşdirilmişdir. 

Anbarın istismara verilməsi nəticə-

sində 4 min ha əkin sahəsi suvarma suyu 

ilə təmin edilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədilə inşa edil-

mişdir. 

Aşıq Bayramlı su anbarı İsmayıllı 

rayonu ərazisindən axan Əyriçay çayı 

üzərində 1951-ci ildə tikilib, istismara 

verilmişdir. Su anbarında toplanan həcm 

hesabına 500 ha əkin sahəsi suvarma suyu 

ilə təmin edilmişdir. Su anbarının tam 

həcmi 3,6 mln.m3, faydalı həcmi 3,4 

mln.m3, ölü həcmi isə 0,2 mln.m3-dir. 

Anbarda toplanan suyun su səthinin güz-

gü sahəsi 80 ha, bəndinin maksimal hün-

dürlüyü 10 m, onun uzunluğu  250 m, üst-

dən eni isə 6 m-dir. Bəndin tikintisində 

qruntla yanaşı, çınqıl-çaqıl qarışığından 

da istifadə edilmişdir. Bəndin gövdəsin-

dən sızmanın qarşısını almaq məqsədilə 

onun mərkəzi hissəsində gövdəsi uzunu 

gilcəli qruntdan nüvə qatı yerləşdiril-

mişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə istismar 

edilir.  

Mingəçevir su anbarı çoxillik nizam-

lama məqsədilə tikilmiş Mingəçevir su 

anbarı 1953-cü ildə istismara verilməsinə 

baxmayaraq, onun tikintisinə bir neçə il 

əvvəl başlanılmışdır. Belə ki, bəndin ti-

kintisinə II Dünya müharibəsindən bir ne-

çə il əvvəl başlanılmışdır. Əvvəl ərazidə 

çöl-tədqiqat işləri aparılmış, nəticədə la-

yihə-smeta sənədləri və texniki iqtisadi 

əsaslandırılma  başa çatdırılmışdır. Bən-

din tikintisinə başlanılan illərdə II Dünya 

müharibəsi başlandığına görə bu kom-

pleksin işi dayandırılmışdır. 1945-ci ildən 

başlayaraq, dövlətin qərarı ilə Mingəçevir 

hidroqovşağının və Kür-Araz ovalığının 

suvarılması üçün Yuxarı Qarabağ və Yu-

xarı Şirvan kanalının kompleks tikintisi 

intensiv xarakter almışdır. Mingəçevir su 

anbarı Kür çayının Boz dağdan keçən 

hissəsində yaradılmışdır. Anbarın qidalan-

ma mənbələri Kür və onun qolları Qanıx 

(Alazan) və Qabırrı (İori) çaylarıdır. Ti-

kintisi başa çatdırıldıqdan sonra su an-
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barının tam həcmi 15730 mln.m3, faydalı 

həcmi 8760 mln.m3, ölü həcmi isə 6970 

mln.m3 olmuşdur. Anbarın tikintisində 

46,9 mln.m3 torpaq, 86,7 min m3 həcmin-

də beton və dəmir-beton işləri həyata 

keçirilmişdir. Eyni zamanda tikintidə 25,2 

min ton armatur və metalkonstruksiyadan 

istifadə edilmişdir. Su anbarının istismara 

verilməsi nəticəsində respublika sənayesi-

nin və kənd təsərrüfatının enerjiyə olan 

tələbatının da müəyyən qədər ödənilmə-

sinə nail olunmuşdur. Anbarın tikilməsi 

nəticəsində Kür çayının su basar rayonları 

sel sularından mühafizə edilmiş və bunun 

müqabilində həmin ərazilərdə malyariya 

xəstəliyinin qarşısının alınması ilə bəra-

bər, Kür-Araz ovalığının bir milyon hek-

tardan artıq əkin sahələri suvarma suyu ilə 

təmin edilmişdir. Anbarın yuxarı byefində 

tikilmiş iki hidrodüyün vasitəsilə magis-

tral kanallara su ötürülür. Bunlardan biri 

sərfi 113,5 m3/san. olan Yuxarı Qarabağ, 

digəri isə sərfi 78 m3/san. olan Yuxarı 

Şirvan kanallarıdır. 

 
Mingəçevir su anbarı 

Mingəçevir torpaq bəndi öz dövrü 

üçün hündürlüyünə görə dünyada analoqu 

olmayan çox sadə hidrotexniki qurğu idi. 

Bu bəndin uzunluğu 1650 m, üstdən eni 

16 m-dir. Onun su səthinin güzgü sahəsi 

60500 ha, bəndin qarşısında gölün uzun-

luğu 75 km, maksimal dərinliyi 75 m, orta 

dərinliyi 26 m və anbarın perimetrinin 

uzunluğu 197 km-dir.  

 
Mingəçevir su anbarı 

 
Mingəçevir su anbarı 

Anbarda yığılan daşqın sularının həc-

mi 340 mln.m3-ə çatdığı halda onun mak-

simal dərinliyi 85,86 m olur. 

Anbarda toplanan suyun gücündən 

elektrik enerjisi istehsalı məqsədi ilə isti-

fadə üçün bəndin gövdəsində 6 hidro-

aqreqat quraşdırılmışdır. Bu aqreqatların 

hər biri ayrı-ayrılıqda 130 m3/san. su 

buraxa bilir. Bu aqreqatların gücü ilə 371 

min kvt/saat enerji istehsal olunur və 

bəndin gövdəsindən 780 m3/san. suyu 

kənarlaşdırır. Anbarın gövdəsində yerləş-

dirilmiş hidroaqreqatlarda yenidənqurma 
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işləri aparıldıqdan sonra onun enerji 

istehsalı 400 min kvt/saata çatdırılmışdır. 

Anbarın tam doldurulmasından sonra 

çaylarda daşqın baş verərsə, onu kənarlaş-

dırmaq üçün bəndin gövdəsində iki sutul-

layıcı qurğu tikilmişdir. Onlardan biri 

bəndin dibində olmaqla uzunluğu 1350 m 

və suburaxma qabiliyyəti 1800 m3/san., 

digərinin isə nisbətən bəndin yuxarı 

hissəsində uzunluğu 600 m olmaqla 

suburaxma qabiliyyəti 2000 m3/san.-dir. 

1999-cu ildə təbiətdə baş vermiş tex-

nogen və antropogen dəyişikliklər nəti-

cəsində su anbarının sağ sahilində torpaq 

sürüşməsi baş vermişdir. Suruşmənin qar-

şısını almaq məqsədilə ərazi üç zonaya 

bölünərək, qəbul edilmiş texnologiyaya 

uyğun bərkitmə işləri aparılmışdır. 

Mingəçevir su anbarına çoxillik orta 

məlumatlara görə ildə 10039000-

16497000 m3 su daxil olur, ondan yuxarı 

byefdən suvarma məqsədilə 3377000-

3398000 m3, aşağı byefdən 3992000-

10354000 m3 su götürülür. Su üzərindən 

buxarlanma 468000 m3, çıxar hissə isə 

8076000-15197000 m3 olur. 

Mingəçevir su anbarından suvarma, 

energetika, su təchizatı, balıqçılıq, idman 

və dıgər məqsədlərlə istifadə edilir 

 Morul su anbarı  Şəmkirçaydan qida-

lanır və 1954-cü ildə tikilib, istismara 

verilmişdir. Anbarın tam həcmi 800 min 

m3, faydalı həcmi 600 min m3, ölü həcmi 

isə 200 min m3-dir. Su anbarının su səthi-

nin güzgü sahəsi 35 ha, bəndinin uzun-

luğu 200 m, üstdən eni 4 m, maksimal 

hündürlüyü 13 m-dir. Anbardan sugötürən 

kanalın sərfi 0,25 m3/san., sutullayıcı 

qurğunun sərfi isə 2,5 m3/san.-dir. Anba-

rın tikintisində gilli qruntdan, çınqıl-çaqıl 

qarışığından da istifadə edilməklə yanaşı, 

onun yuxarı byef yamacına beton üzlük 

çəkilmişdir. Eyni zamanda anbarın gövdə-

sindən suyun sızmasının qarşısını almaq 

məqsədi ilə onun mərkəzi hissəsində bənd 

boyu gilli nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə istismar 

edilir. 

Dəllər-Cırdaxan su anbarı da Şəm-

kirçaydan qidalanır və 1954-cü ildə tiki-

lib, istismara verilmişdir. Anbarın tam 

həcmi 400 min m3, faydalı həcmi 350 min 

m3, ölü həcmi isə 50 min m3-dir. Anbarın 

su səthinin güzgü sahəsi 16 ha, bəndinin 

uzunluğu 96 m, üstdən eni 4 m, maksimal 

hündürlüyü 9 m-dir. Anbardan su götürən 

kanalın sərfi 0,15 m3/san., sutullayıcı qur-

ğunun sərfi 1,5 m3/san.-dir. Anbarın ti-

kintisində gilli qruntla yanaşı, daş, çınqıl-

çaqıl qarışığından və betondan istifadə 

edilmişdir. Eyni zamanda anbarın gövdə-

sindən suyun sızmasının qarşısını almaq 

məqsədi ilə onun mərkəzi hissəsində bənd 

boyu qilli  nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbardan suvarma məqsədi ilə isti-

fadə edilir. 



 390 

Dəllər-Cəyir su anbarının qidalanma  

mənbəyi Şəmkirçay olmaqla, 1954-cü ildə 

tikilib istismara verilmişdir. Anbarın tam 

həcmi 900 min m3, faydalı həcmi 800 min 

m3, ölü həcmi 100 min m3-dir. 

Anbarın su səthinin güzgü sahəsi 24 

ha, onun bəndinin uzunluğu 250 m, üst-

dən eni 4 m, maksimal hündürlüyü isə 5,2 

m-dir. Anbardan sugötürən kanalın sərfi 

0,2 m3/san., sutullayıcı qurğunun sərfi 1,5 

m3/san.-dir. 

Anbarın bəndinin tikintisində gilli 

qruntla yanaşı, daşdan, çınqıl-çaqıl qarışı-

ğından və betondan istifadə olunmuşdur. 

Eyni zamanda anbarın bəndindən suyun 

sızmasının qarşısını almaq məqsədilə 

onun mərkəzi hissəsində bənd boyu gilli 

nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbardan suvarma məqsədi ilə isti-

fadə edilir.  

Xaçınçay su anbarı Kür çayının sağ 

qolu olan Xaçınçay çayı üzərində 1954-cü 

ildə tikilib, istismara verilmişdir. Su an-

barının hidroqovşaq qurğularına torpaq 

bənd, istismar suburaxıcısı, daşqın sutul-

layıcısı və s. daxildir. 

Su anbarının tam həcmi 23 mln.m3, 

faydalı həcmi 20 mln.m3, ölü həcmi isə 3 

mln.m3-dir. Su anbarının su səthinin güz-

gü sahəsi 126 ha, bəndinin uzunluğu 940 

m, üstdən eni 6 m, maksimal hündürlüyü 

38 m, bəndin qarşısındakı gölün uzunluğu 

isə 2050 m-dir. Xaçınçay su anbarında 

toplanmış suyun hesabına 16800 ha əkin 

sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilmişdir. 

Bənddən sugötürən kanalın sərfi 5 

m3/san., sutullayıcı qurğunun sərfi isə 25 

m3/san.-dir. 

Su anbarının çanağı əsasən Xaçınçay 

çayının allüvial çöküntülərindən və delü-

vial süxurlardan ibarətdir. 

Su anbarı Xaçınçay çayının nisbətən 

yastı terras sahələri olan iki kilometrlik 

vadisində yerləşir. Çayın sağ sahili dikdir. 

Su anbarının çanağı çay boyunca sağ sa-

hilə doğru müəyyən qədər əyilmiş forma-

dadır. 

Torpaq bəndin tikintisində gilli qrunt-

dan əlavə, çınqıl-çaqıl qarışığından da is-

tifadə edilmişdir. Eyni zamanda bəndin 

gövdəsindən sızmanın qarşısını almaq 

məqsədi ilə gilli qruntdan onun mərkəzi 

hissəsində nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Su anbarından suvarma məqsədi ilə 

istifadə olunur. 

 Azər Əhmədli-1 su anbarı 1955-ci 

ildə Kürəkçay çayı üzərində tikilib, istis-

mara verilmişdir. Anbarın tam həcmi 1,35 

mln.m3, faydalı həcmi 1,2 mln.n3, ölü həc-

mi isə 0,15 mln.m3-dir. Anbarın su səthi-

nin güzgü sahəsi 14 ha, bəndinin uzunlu-

ğu 240 m, üstdən eni 4 m, maksimal hün-

dürlüyü isə 9,5 m-dir. Anbarda toplanan 

sudan suvarma məqsədi ilə istifadə olu-

nur.  

Şıxlar su anbarı 1956-cı ildə Kürək-
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çay çayı üzərində tikilib, istismara ve-

rilmişdir. Anbarın tam həcmi 1,2 mln.m3, 

faydalı həcmi 1,1 mln.m3, ölü həcmi isə 

0,1 mln.m3-dir. Anbarın su səthinin güzgü 

sahəsi 13 ha, bəndinin uzunluğu 270 m, 

üstdən eni 4 m, maksimal hündürlüyü isə 

7,5 m-dir. 

Anbarın tikintisində gilli qruntdan 

əlavə çaqıl və çınqıldan da istifadə edil-

mişdir. Anbardan su itkisinin qarşısını 

almaq məqsədilə onun mərkəzi hissəsində 

gövdəsi uzunu gilli nüvə qatı yerləşdiril-

mişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa 

edilmişdir. 

 Ceyranbatan su anbarı Samur-Abşe-

ron və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalları-

nın son hissəsinin su axınını tənzimləmək 

məqsədilə təbii duzlu çökəkliklər və göl-

lərin məcrasında 1956-cı ildə istismara 

verilmişdir. Su anbarının tam həcmi 186 

mln.m3, faydalı həcmi 150 mln.m3, ölü 

həcmi isə 30 mln.m3-dir. Anbarın maksi-

mal eni 2,1 km, sahil xəttinin uzunluğu 

23,3 km, normal dərinliyi 28,5 m-dir. 

Anbar tam dolduqda onun su səthinin 

güzgü sahəsi 1389 ha-dır. Ceyranbatan su 

anbarı Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və 

Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqə-

lərini içməli və texniki su ilə təmin edir. 

Eyni zamanda anbardan Abşeron kanalına 

9,6 m3/san. su ötürülür. Bu kanal vasitə-

silə Abşeron yarımadasının 10 min ha 

əkin sahələri suvarma suyu ilə təmin 

edilir. Hal-hazırda Bakı, Sumqayıt şəhər-

lərinin və Abşeron yarımadasının sakin-

lərinin içməli suya olan tələbatının 50 %-

ni, sənaye müəssisələrinin texniki suya 

olan tələbatının 100 %-i Ceyranbatan su 

anbarı hesabına təmin edilir. Ceyranbatan 

su anbarı içməli su mənbəyi olduğuna 

görə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 02 iyun 1960-cı il  tarixli 420 

saylı qərarına əsasən, onun ətrafında üç 

zolaqdan ibarət sanitar-mühafizə zonası 

yaradılmışdır. 2001-ci ildə isə Ceyranba-

tan su anbarının birinci sanitar-mühafizə 

zonası genişləndirilərək hasara alınmışdır. 

Qərara əsasən mühafizə zonasına kə-

nar şəxslərin daxil olmasına, su anbarına 

və su kəmərinə aid olmayan tikinti işlə-

rinin aparılmasına, mal-qara otarılmasına, 

balıq tutulmasına, bostan salınmasına, 

yaşıllıqların qırılmasına və qayıqda gə-

zintiyə icazə verilmir. 

 
Ceyranbatan su anbarı 

 
Su hövzəsinin ətrafının hasara alınma-

sı işinin vacibliyini nəzərə alaraq və dər-

yaçanın daha etibarlı qorunmasını təmin 

etmək məqsədilə onun sanitar-mühafizə 
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zonasının bütün perimetri boyu mühafizə 

çəpəri dəmir-beton və ya metal məhəc-

cərlə  hasarlanmışdır. 

Ceyranbatan su anbarının ekoloji du-

rumunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə onun 

perimetri boyu meşəsalma işləri həyata 

keçirilmişdir. 

Ceyranbatan su anbarı suvarma və su 

təchizatı məqsədilə yaradılmışdır. 

Varvara su anbarı Kür çayının üzə-

rində, Mingəçevir su anbarından 30 km 

aşağıda, ondan atılan suları gündəlik tən-

zimləmək və elektrik enerjisi istehsal 

etmək məqsədilə 1957-ci ildə istismara 

verilmişdir. Bəndin tam həcmi 67 mln.m3, 

faydalı həcmi 50 mln.m3, ölü həcmi isə 17 

mln.m3-dir. 

Bənd beton tiplidir. Su anbarının 

uzunluğu 13 km, normal səviyyədə mak-

simal eni 3,4 km, dərinliyi 8,2 m, sahil 

xəttinin uzunluğu 31 km və su səthinin 

güzgü sahəsi  2050 ha-dır. Varvara SES-

nin bəndinin uzunluğu 326 m, hündürlüyü 

isə 27 m-dir. Hidrodüyünün  tərkibinə 

beton suaşıran bənd, SES-nın binası, Aşa-

ğı Şirvan və Aşağı Qarabağ sututucuları, 

balıq təsərrüfatı üçün sututucu, damba və 

suaparan kanal aiddir. Sutullayıcı bənd 

hər birinin eni 13 m olan 4 suaşırandan 

ibarət olmaqla, 1700 m3/san. suyu otürə 

bilir. 

Varvara su anbarının iqlim şəraiti 

Mingəçevir su anbarının yerləşdiyi rayo-

nun iqlim xüsusiyyətləri ilə üst-üstə dü-

şür. Su anbarı yerləşən rayon geoloji cə-

hətdən pliosen çöküntüləri üzərində yatan 

dördüncü dövr çöküntülərindən təşkil 

olunmuşdur. Dördüncü dövr cöküntülə-

rinin qalınlığı 300 m olmaqla, kontinental 

allüvial, sahil-dəniz və qədim Xəzər də-

nizi mənşəli olub, arabir çaqıl qatı təsadüf 

edilən gil və qumların növbələşməsindən 

ibarətdir. Buradakı süxurların tez-tez də-

yişməsi səciyyəvidir. 

Axın rejimi morfoloji xüsusiyyətlərlə 

əlaqədar olaraq dəyişir. Axının sürəti 1,5 

m/san., göl hissəsində isə 0,5...0,7 m/san.-

yə çatır. Axın cərəyanları su anbarının 

daha dərin hissələrini əhatə edir. Su mü-

badiləsi zəif olan dayaz zonalarda axma 

sürəti daha az olur. 

Su anbarında ilk dəfə 1964-cü ilin 

yanvar ayında donma baş vermişdir. O 

zaman havanın temperaturu -1,80S-yə, su-

yun temperaturu isə -30S-yə qədər en-

mişdir. Buz örtüyü əsasən su anbarının 

daha dayaz zonaları olan şərq və qərb 

sahillərini əhatə etmişdir. 

Varvara su anbarındakı suyun şəffaflı-

ğı hövzənin formasından və axın cərəyan-

larından asılı olaraq dəyişir. Su anbarın-

dakı axın cərəyanları Mingəçevir HES-nin 

aşağı byefinə suyun ötürülmə xarakterin-

dən asılı olaraq dəyişir. 30-40 m dərinlik-

dən götürülən sular yüksək şəffaflığı ilə 

seçilir, yüksək sürətə malik olan (1,5 
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m/san.-dən çox) su anbarının qurtaracaq 

hissəsində məcranın yuyulmasına və 

nəticədə suyun bulanıqlığının artmasına 

səbəb olur. Amma su anbarının eni art-

dıqca, axın sürətinin 0,5...0,7 m/san.-yə 

qədər azalması nəticəsində məcranın yu-

yulması zamanı yaranan çöküntülərin təd-

ricən dibdə çökməsi müşahidə olunur. 

Yaz-yay gür sulu dövründən başlayaraq 

suyun şəffaflığı aşağı düşür. Beləliklə, az 

şəffaflıq dövrü 5-6 ay davam edir. 

Varvara su anbarında ümumi gücü 

16,5 min kilovat olan 3 hidroaqreqat 

quraşdırılmışdır. 

Varvara su anbarından elektrik enerjisi 

istehsalı və balıqçılıq məqsədi ilə istifadə 

edilir.  

Cəfərxanlı su anbarı Cəlilabad rayo-

nunun Cəfərxanlı ərazisində tikilib, 1957-

ci ildə istismara verilmişdir. Anbarın qi-

dalanma mənbəyi Yardımlı dağlarından 

axan, bulaq sularından formalaşan İncə-

çaydır. 

Su anbarının tam həcmi 2,2 mln.m3, 

faydalı həcmi 1,8 mln.m3, ölü həcmi isə 

0,4 mln.m3-dir. Cəfərxanlı su anbarının su 

səthinin güzgü sahəsi 84 ha, onun bən-

dinin uzunluğu 302 m, üstdən eni 10 m, 

maksimal hündürlüyü isə 6,35 m-dir. 

Anbarın tikintisində qruntla bərabər 

çınqıl-çaqıl qarışığından da istifadə edil-

mişdir. Bəndin gövdəsindən su sızmasının 

qarşısını almaq məqsədi ilə gilcəli qrunt-

dan istifadə etməklə, onun mərkəzi his-

səsində bəndin gövdəsi uzunu gilcəli nüvə 

qatı yerləşdirilmişdir. Anbardan suvarma 

məqsədi ilə istifadə olunur.  

Hindarx I su anbarı Ağcabədi rayonu 

ərazisində, Tərtər çayının üzərində 1957-

ci ildə tikilib istismara verilmişdir. An-

barın tam həcmi 23 min m3, faydalı həcmi 

22 min m3, ölü həcmi isə 3 min m3-dir. Su 

anbarının su səthinin güzgü sahəsi 40 ha, 

bəndinin uzunluğu 250 m, üstdən eni 6 m, 

maksimal dərinliyi isə 6 m-dir. Bəndin 

tikintisində gilli qruntla, yanaşı çınqıl-

çaqıl qarışığından da istifadə olunmuşdur. 

Bənddən suyun sızmasının qarşısını al-

maq məqsədilə onun mərkəzi hissəsində 

gövdəsi uzunu gillicəli nüvə qatı yerləşdi-

rilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa edil-

mişdir. 

Hindarx II su anbarı Ağcabədi rayo-

nu ərazisində, Tərtər çayının üzərində 

1957-ci ildə tikilib istismara verilmişdir. 

Anbarın tam həcmi 23 min m3, faydalı 

həcmi 20 min m3, ölü həcmi isə 3 min m3-

dir. Anbarın su səthinin güzgü sahəsi 40 

ha, bəndinin uzunluğu 250 m, üstdən eni 

6 m, maksimal hündürlüyü 6 m-dir. 

Bəndin tikintisində gilli qruntdan əlavə, 

çınqıl-çaqıl qarışığından da istifadə edil-

mişdir. Bənddən suyun sızmasının qarşısı-

nı almaq məqsədi ilə onun gövdəsi uzunu 

gilli nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 
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Anbar suvarma məqsədi ilə tikilmiş-

dir. 

Qaraxanlı su anbarı Ağcabədi rayonu 

ərazisindən keçən Qaraçay üzərində 1957-

ci ildə tikilib, istismara verilmişdir. An-

barın tam həcmi 210 min m3, faydalı həc-

mi 180 min m3, ölü həcmi 30 min m3-dir. 

Anbarın su səthinin güzgü sahəsi 60 ha, 

bəndinin uzunluğu 350 m, üstdən eni 6 m, 

maksimal hündürlüyü 7 m-dir. Bəndin ti-

kintisində gilli qruntla yanaşı, çınqıl-çaqıl 

qarışığından da istifadə edilmişdir. Bənd-

dən suyun sızmasının qarşısını almaq 

məqsədilə onun mərkəzi hissəsində göv-

dəsi uzunu gillicəli nüvə qatı yerləşdiril-

mişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa edil-

mişdir. 

Mişarçay su anbarı Cəlilabad rayonu 

ərazisindən keçən Yardımlı dağlarındakı 

bulaqlardan formalaşan Mişar çayı üzə-

rində 1958-ci ildə tikilib, istismara veril-

mişdir. 

 
Mişarçay su anbarı 

 
Su anbarının istifadəyə verilməsi nəti-

cəsində Cəlilabad rayonunun ərazisində 

400 ha əkinə yararlı sahə suvarma suyu 

ilə təmin edilmişdir. Su anbarının tam 

həcmi 2,1 mln.m3, faydalı həcmi 1,8 

mln.m3, ölü həcmi isə 0,3 mln.m3-dir. 

Mişarçay su anbarının su səthinin güzgü 

sahəsi 50 ha, bəndinin uzunluğu 350 m, 

onun maksimal hündürlüyü 10,2 m və 

bəndin üstdən eni 6 m-dir. 

Bəndin tikintisində qruntdan əlavə 

çınqıl-çaqıl qarışığı materialından da is-

tifadə edilmişdir. Bəndin gövdəsindən su 

sızmasının qarşısını almaq məqsədilə 

gilcəli qruntdan istifadə etməklə, bəndin 

mərkəzi hissəsində onun gövdəsi uzunu 

gilcəli nüvə qatı yerləşdirilmişdir. Su an-

barından suvarma məqsədi ilə istifadə 

edilir. 

Səfikürd su anbarı Goranboy rayonu-

nun Səfikürd kəndi ərazisində, 1960-cı 

ildə, Qaraçay çayı üzərində tikilib, istis-

mara verilmişdir. Su anbarının tam həcmi 

3,4 mln.m3, faydalı həcmi 3,2 mln.m3, ölü 

həcmi isə 0,2 mln.m3-dir. Anbarın su 

səthinin güzgü sahəsi 50 ha, bəndinin 

uzunluğu 645 m, üstdən eni 6 m, mak-

simal hündürlüyü isə 12 m-dir. Anbarın 

tikintisində gilli qruntdan əlavə çaqıl və 

çınqıldan da istifadə edilmişdir. Anbarın 

gövdəsindən su itkisinin qarşısını almaq 

məqsədilə onun mərkəzi hissəsində göv-

dəsi uzunu gill nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbarda toplanan sudan suvarma məqsədi 

ilə istifadə edilir. 

Cavanşir su anbarı Ağsuçay üzərində 
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tikilib, 1961-ci ildə istismara verilmişdir. 

Anbarda toplanan su hesabına 900 ha əkin 

sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırılmışdır. 

Anbarın tam həcmi 4,3 mln.m3, faydalı 

həcmi 4 mln.m3, ölü həcmi isə 0,3 mln. 

m3-dir. 

Su anbarının su səthinin güzgü sahəsi 

77 ha, bəndin uzunluğu 2500 m, onun 

üstdən eni 8 m, maksimal hündürlüyü 6 

m-dir. Bənddən su götürən kanalın sərfi 2 

m3/san.-dir. Sutullayıcı qurğunun sərfi isə 

14 m3/san.-dir. Bəndin tikilməsində qrunt-

dan əlavə daş, çınqıl-çaqıl qarışığından və 

betondan istifadə edilmişdir. Bənddən 

suyun sızmasının qarşısını almaq məq-

sədilə onun mərkəzi hissəsində bənd boyu 

gilcəli nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə istifadə 

edilir. 

Babasər su anbarı Masallı rayonunun 

Babasər kəndi ərazisində Talış dağların-

dan toplanan bulaq və yagış sularının he-

sabına formalaşır. Su anbarı 1961-ci ildə 

istismara verilmişdir. Babasər su anbarı-

nın tam həcmi 3,0 mln.m3, faydalı həcmi 

2,8 mln.m3, ölü həcmi 0,2 mln.m3, su 

səthinin güzgü sahəsi 14 ha-dır. 

Babasər su anbarı bəndinin qarşısında-

kı gölün uzunluğu 450 m, bəndin maksi-

mal hündürlüyü 22,7 m, anbarda suyun 

maksimal dərinliyi 10 m-dir. Babasər su 

anbarının maksimum suburaxma qabiliy-

yəti 10 m3/san., normal suburaxma qabi-

liyyəti isə 2 m3/san.-dir. Su anbarının bən-

dinin üstdən uzunluğu 200 m, eni isə 6 m-

dir. Su anbarından Babasər paylayıcı be-

ton üzlüklü kanal suyu götürür. Bənddən 

daşqın sularını kənarlaşdırmaq məqsədilə 

suburaxma qabiliyyəti 10 m3/san. olan 

beton kanal tikilmişdir. Bəndin suburaxıcı 

qurğusu mexaniki üsulla idarə olunur. Bu 

anbarda toplanan su vasitəsilə 250 ha əkin 

sahəsi suvarılır. 

Babasər su anbarı torpaq bəndli olub, 

onun yuxarı byef yamacına dəmir-beton 

üzlük çəkilmişdir. Bəndin gövdəsindən 

sızmanın qarşısını almaq məqsədilə onun 

mərkəzi hissəsində gilli qruntdan nüvə 

yerləşdirilmişdir. Anbardan su götürən 

kanalın sərfi 2 m3/san.-dir. 

Bənd suvarma məqsədi ilə tikilmişdir.  

Xatınlı su anbarı Tovuz rayonu Xa-

tınlı kəndi ərazisində, 1962-ci ildə tikilib, 

istismara verilmişdir. 

Su anbarının tam həcmi 4,1 mln. m3, 

faydalı həcmi 3,85 mln.m3, ölü həcmi isə 

0,25 mln.m3-dir. Anbarın su səthinin güz-

gü sahəsi 75 ha, onun bəndinin uzunluğu 

666 m, üstdən eni 6 m, hündürlüyü isə 

14,7 m-dir. Bəndin tikintisində gilli qrunt 

ilə bərabər, çınqıl-çaqıl qarışığından da 

istifadə edilmişdir. Bəndin gövdəsindən 

sızmanın qarşısını almaq məqsədilə onun 

mərkəzində gilli qruntdan nüvə qatı yer-

ləşdirilmişdir. 

Anbarın tikilməsi nəticəsində 0,6 min 
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ha əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin 

olunmuşdur. 

Anbar suvarma məqsədi ilə istismar 

olunur. 

Köndələnçay I su anbarı Füzuli rayo-

nunun ərazisindən axan Köndələnçay çayı 

üzərində 1962-ci ildə tikilib, istismara ve-

rilmişdir. Köndələnçay I su anbarının tam 

həcmi 3,9 mln.m3, faydalı həcmi 3,8 

mln.m3, ölü həcmi isə 0,1 mln.m3-dir. 

Su anbarının su səthinin güzgü sahəsi 

60 ha, bəndin uzunluğu 551 m, üstdən eni 

6 m, onun maksimal hündürlüyü isə 24 m-

dir. Anbarda su götürən kanalın sərfi 5 

m3/san.-dir. Bu anbarın istismara verilmə-

si nəticəsində 2,1 min ha əkin sahəsi su-

varma suyu ilə təmin edilmişdir. 

Anbarın bəndi torpaq tipli olmasına 

baxmayaraq, onun tikintisində çınqıl və 

çaqıldan da istifadə edilmişdir. Eyni za-

manda torpaq bəndindən su sızmasının 

qarşısını almaq məqsədilə gilli qruntdan 

istifadə etməklə, onun mərkəzi hissəsində 

gövdəsi uzunu nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Boyad su anbarı Ağcabədi rayonu 

ərazisindən keçən Qaraçay çayı üzərində 

1962-cı ildə tikilib istismara verilmişdir. 

Anbarın tam həcmi 22,0 min m3, faydalı 

həcmi 19,0 min m3, ölü həcmi isə 3,0 min 

m3-dir. Anbarın su səthinin güzgü sahəsi 

55 ha, bəndinin uzunluğu 300 m, üstdən 

eni 6 m, maksimal hündürlüyü isə 5 m-

dir. Bəndin tikintisində qruntdan əlavə 

çınqıl-çaqıl qarışığından da istifadə edil-

mişdir. Bənddən suyun sızmasının qar-

şısını almaq məqsədilə onun mərkəzi 

hissəsində gövdəsi uzunu gillicəli nüvə 

qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa 

edilmişdir. 

Yekəxana su anbarı 1963-ci ildə İs-

mayıllı rayonu ərazisində istismara veril-

mişdir.  

Anbarın uzunluğu 172 m, maksimal 

hündürlüyü 23 m, üstdən eni 6 m, dibdən 

maksimal eni isə 27,9 m-dir. Su anbarının 

qidalanma mənbəyi Ax-ox və Əyri çay-

larıdır. 

 
Yekəxana su anbarı 

 
Su anbarının tam həcmi 18,6 mln.m3, 

ölü həcmi isə 15 mln. m3-dir. Su gətirici 

kanalın suburaxma qabiliyyəti 2 m3/san., 

uzunluğu 4 km, dibdən eni 4 m, hündürlü-

yü 1,5 m, yamac əmsalı 1:1,5. Suötürücü 

kanalın suburaxma qabiliyyəti 1,2 

m3/san., uzunluğu  18,4 km, dibdən eni 

1,5 m, hündürlüyü 1,2 m,  yamac əmsalı 

1:1,5-dır.  

Su anbarından Qarayazı beton kanalı 

su götürür. 
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Bəndin gövdəsində sugətirici və sua-

parıcı kanalları üzərində aşagıdakı hidro-

texniki qurgular tikilmişdir. Bəndli su-

götürücünün suaşıran divarının su bu-

raxma qabiliyyəti 3 m3/san, maksimal 

basqısı 0,5 m, uzunluğu 20 m, divarların 

ümumi sahəsi 10 m2-dir. 

 
Yekəxana su anbarı 

Bəndin gövdəsində basqısı 0,77 m, su-

buraxma qabiliyyəti 2 m3/san. və uzun-

luğu 170 m olan beton sutullayıcı tikil-

mişdir. 

Su anbarının bəndi tökmə torpaq tip-

lidir. Onun aşağı byefinin bir hissəsinə 

birqat çaylaq daşı, yerdə qalan hissəsinə 

isə ikiqat çaylaq daşı döşənmişdir. 

Su anbarının uzunluğu 1840 m, an-

barın maksimal eni 2460 m, maksimal 

dərinliyi isə 23 m-dir. Anbarın su səthinin 

güzgü sahəsi 342 ha-dır.  

Anbarın bəndinin uzunluğu 172 m, 

üstdən eni 6 m-dir. Bəndin yamac əmsalı 

yaş halında 3:3,5, quru halda isə 2,5:2,75-

dir. Bəndin torpaq tipli olmasına baxma-

yaraq, onun aşağı byefinə daş döşənmiş-

dir.  

Bəndin gövdəsində suburaxma qabi-

liyyəti 0,8 m3/san., maksimal basqısı 13 

m, uzunluğu 102 m olan dəmir-betondan 

qülləli suburaxıcı tikilmişdir. Qülləli 

suburaxıcını işə salmaq məqsədi ilə 1 

ədəd yivli sipər quraşdırılmışdır. Bununla 

bərabər bənddə suburaxma qabiliyyəti 2 

m3/san., maksimal basqısı 0,77 m, uzun-

luğu 170 m olan beton sutullayıcı qurğu 

tikilmişdir.  

Bənddən sızmanın qarşısını almaq 

məqsədi ilə onun mərkəzi hissəsində göv-

dəsi uzunu gilli nüvə qatı yerləşdirilmiş-

dir. 

Anbarda mövsümi toplanan sudan 

suvarma məqsədi ilə istifadə edilir. 

Zümürxaçay su anbarı Bərdə rayonu 

ərazisində Tərtərçay üzərində 1963-cü 

ildə tikilib, istismara verilmişdir. Anbarın 

tam həcmi 1,3 mln.m3, faydalı həcmi 1,1 

mln.m3, ölü həcmi isə 0,2 mln.m3-dir. 

Anbarın su səthinin güzgü sahəsi 45 ha, 

bəndinin uzunluğu 1300 m, maksimal 

hündürlüyü isə 6,3 m-dir. Anbardan su 

götürən kanalın sərfi 0,4 m3/san., sutul-

layıcı qurğunun sərfi isə 10,4 m3/san.-dir. 

Anbarın tikintisində gilli qruntdan əlavə 

daşdan, çınqıl-çaqıldan istifadə etməklə, 

onun yuxarı byef yamacına beton üzlük 

də çəkilmişdir. 

Anbardan su itkisinin qarçısını almaq 

məqsədi ilə, onun mərkəzi hissəsində göv-

dəsi uzunu gilli nüvə qatı yerləşdirilmiş-

dir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə istismar 
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edilir. 

Ağdamkənd su anbarı Qaraçay üzə-

rində tikilib, 1963-cü ildə istismara 

verilmişdir. Su anbarının tam həcmi 1,6 

mln.m3, faydalı həcmi 1,4 mln.m3, ölü 

həcmi isə 0,2 mln.m3-dir. 

Anbarın su səthinin güzgü sahəsi 56 

ha, bəndinin uzunluğu 1271 m, üstdən eni 

6 m, maksimal hündürlüyü 11,8 m-dir. 

Bəndin su götürən kanalın sərfi 1,5 

m3/san., sutullayıcı qurğunun sərfi isə 

12,5 m3/san.-dir. 

Bəndin tikintisində qruntdan əlavə 

daş, çınqıl-çaqıldan da istifadə etməklə 

yanaşı, onun yuxarı byef yamacına beton 

üzlük çəkilmişdir. Bəndin gövdəsindən 

sızan suyun qarşısını almaq məqsədilə 

onun mərkəzi hissəsində gövdəsi uzunu 

gilcəli nüvə yerləşdirilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa edil-

mişdir. 

Pirsaat su anbarı  Qubalı-Baloğlan 

kəndi ərazisində 1964-cü ildə istismara 

verilmişdir. Anbarın istismara verilməsi 

nəticəsində Hacıqabul rayonunun Qubalı-

Baloğlan, Rəncbər, Navai, Qızılburun və 

Atbulaq kəndlərinin 7 min ha əkin sahəsi 

suvarma suyu ilə təmin edilmişdir. Amma 

bu həcmdə su ilə heç də göstərilən kənd-

lərin əkin sahələrini bütövlükdə təmin 

etmək olmur. Su anbarının tam həcmi 

16,9 mln.m3, faydalı həcmi 11,9 mln.m3, 

ölü həcmi isə 5 mln.m3-dir. Anbarın su 

səthinin güzgü sahəsi 156 ha, bəndinin 

uzunluğu 665 m,  üstdən eni 6 m, maksi-

mal hündürlüyü isə 21,0 m-dir. 

 
Pirsaat su anbarı 

Pirsaat çayı Böyük Qafqazın cənubi-

şərq yamacından başlayaraq, Abşeronun 

qərbində yerləşən ovalıqdan keçir və Xə-

zər terrasları ilə tamamlanır. Pirsaat çayı 

daşqın rejimli çaydır. Onun qida mən-

bələrindən ən əsası yağış suları (70%), 

yeraltı sular (16%) və qar sularıdır (14%). 

Bəndin qaşında dalğa söndürən mo-

nolit beton divar tikilmişdir. Avtomatik 

qəza su tullayıcısının qarşısında isə 10 

ədəd 2x2 m ölçüləri olan səthi müstəvi 

sipərlər quraşdırılmışdır. Eyni zamanda 

qülləli suburaxıcı qurğu tikilmişdir. Bənd-

də tikilən suburaxıcının çıxışında susön-

dürücünün sonunda tikilmiş şlüz vasitəsilə 

su beton üzlüklü kanala ötürülür. Anbarın 

çıxış hissələrinə beton üzlük çəkilmiş sağ 

və sol kanallar ondan su götürür. Anbarda 

6 ədəd ölçüləri 1x1 m olan su bölücü şlüz 

tikilmişdir. 

Qülləli suburaxıcı qurğu su anbarın-

dan irriqasiya məqsədilə 5,34 m3/san. 

suyu iki səviyyədə quraşdırılmış, diametri 

700 mm olan borularla aşağı byefə ötürür. 
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Gələcəkdə su anbarının həcminin ar-

tırılması istiqamətində layihə işləri artıq 

yekunlaşmışdır. Əkinə yararlı ərazilərin 

su təminatının yaxşılaşdırılması məqsə-

dilə su anbarı kasasında çökmüş lilin hər 

il 2 m dərinlikdə qazılıb kənara çıxarılma-

sı və suqovşağı qurğularının mütləq yük-

səkliklərinin 2 m qaldırılması nəzərdə 

tutulur. 

Bəndin gövdəsi gildən tökülmüş və 

onun mühafizə qatı çınqıl-çaqıldan ibarət-

dir. Bəndin gövdəsindən sızan suların qar-

şısını almaq məqsədilə onun mərkəzi 

hissəsində gövdəsi boyu gilcəli qruntdan 

nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Su anbarı suvarma məqsədi ilə istis-

mar olunur.  

Ləvəin su anbarı Astara rayonunun 

Ləvəin kəndi ərazisindən keçən Talış dağ-

larının bulaq suları hesabına formalaşan 

Süvi və Deqədi çaylarının birləşməsində 

inşa edilib, 1964-cü ildə istismara veril-

mişdir. Anbarın istifadəyə verilməsi nəti-

cəsində 1500 ha əkin sahəsi suvarma suyu 

ilə təmin edilmişdir. Su anbarının tam 

həcmi 6,3 mln.m3, faydalı həcmi 6,15 

mln.m3, ölü həcmi isə 0,15 mln.m3-dir. Su 

anbarının su səthinin güzgü sahəsi 125 ha, 

bəndinin uzunluğu 2500 m, üstdən eni 8 

m və onun maksimal hündürlüyü 17,5 m-

dir. Bəndin tikintisində qruntla yanaşı 

çınqıl-çaqıl qarışığından istifadə edilmiş-

dir. Bəndin gövdəsindən suyun sızmasının 

qarşısını almaq məqsədi ilə gilcəli qrunt-

dan istifadə etməklə onun mərkəzi hissə-

sində gövdəsi uzunu gilcəli nüvə qatı yer-

ləşdirilmişdir. Anbar suvarma məqsədi ilə 

inşa edilmişdir. 

 
Ləvəin su anbarı 

 
Köndələnçay II su anbarı Füzuli ra-

yonunun ərazisindən axan Köndələnçay 

çayı üzərində tikilib, 1964-cü-ci ildə istis-

mara verilmişdir. Köndələnçay II su an-

barının tam həcmi 3,9 mln.m3, faydalı 

həcmi 1,7 mln.m3, ölü həcmi isə 0,4 

mln.m3-dir. Anbarın su səthinin güzgü 

sahəsi 52 ha, bəndinin uzunluğu 110 m, 

üstdən eni 6 m,  maksimal hündürlüyü isə 

23,3 m-dir. Anbardan su götürən kanalın 

sərfi 3 m3/san. və onun suvardığı əkin 

sahəsi  1,7 min ha-dır. 

Anbarın bəndinin torpaq tipli olmasına 

baxmayaraq, onun tikintisində çınqıl və 

çaqıldan da istifadə edilmişdir. Eynu 

zamanda torpaq bənddən sızmanın qarşı-

sını almaq məqsədilə gilli qruntdan isti-

fadə etməklə, onun mərkəzi hissəsində 

gövdəsi uzunu  nüvə qatı yerləşdirilmiş-

dir. 

 Bolqarçay su anbarı Bolqarçay çayı 
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üzərində Biləsuvar rayonu ərazisində 

1965-ci ildə tikilib istismara verilmişdir. 

Su anbarının tam həcmi 12 mln.m3, fay-

dalı həcmi 11 mln.m3, ölü həcmi 1,0 

mln.m3-dir. Su anbarının su səthinin güz-

gü sahəsi 7 ha, bəndinin uzunluğu 4200 

m, onun maksimal hündürlüyü isə 17,9 m-

dir. Bolqarçay su anbarı suvarma şəbəkəsi 

ilə birlikdə Cənubi Muğanın əkin sahələ-

rinin bir hissəsini suvarma suyu ilə təmin 

edir. 

Əsasən su anbarından götürülən su ilə 

Biləsuvar rayonunun 2,23 min ha əkin 

sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilir. Su 

anbarının ölü həcmini layihə ölçüsündə 

saxlamaq üçün hər il 0,3-0,5 mln.m3 dib 

çöküntülərinin təmizlənməsi işləri həyata 

keçirilir. Hər il göstərilən həcmdə dib çö-

küntülərinin təmizlənməsi hesabına su 

anbarının ölü həcmini 1,0 mln.m3-də sax-

lamaq olur. Özünün torpaq-meliorativ, 

hidrogeoloji, iqlim və relyef xüsusiyyətlə-

rinə görə ərazidə tam kompleks mühən-

disi-meliorativ tədbirlər həyata keçirilmiş-

dir. Belə ki, şorlaşmış ərazilərdə yuma 

işləri, əkin altında istifadə olunan sahələr-

də hamarlama işləri aparılmış, kollektor-

drenaj şəbəkəsi, magistral, təsərrüfatlar-

arası və təsərrüfatdaxili kanallar çəkilmiş-

dir. Eyni zamanda Bolqarçayın suyunun 

hesabına yeni suvarma texnologiyalarının 

tətbiqinə başlamaqla, əlavə əkin  sahələri-

ni suvarmaq olar. Göstərilən tədbirlərin 

həyata keçirilməsi nəticəsində ərazidə 

becərilən bitkilərdən yüksək məhsul əldə 

edilmişdir. 

Torpaq bənd olmasına baxmayaraq 

onun tikintisində daş və çınqıldan da isti-

fadə olunmuşdur. Torpaq bəndin gövdə-

sindən sızmanın qarşısını almaq məqsə-

dilə gilcəli qruntdan istifadə etməklə b-

əndin gövdəsinin mərkəzi hissəsində nüvə 

qatı yerləşdirilmişdir. 

Bolqarçay su anbarından suvarma 

məqsədi ilə istifadə edilir. 

Axıncaçay su anbarı Tovuz rayonu 

ərazisində, Axıncaçay üzərində, 1965-ci 

ildə, 8700 ha əkin sahəsinin su təminatını 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tikilib, istis-

mara verilmişdir. Su anbarının hidroqov-

şağının tərkibinə bənd, istismar suburaxı-

cı, daşqın sutullayıcısı və əhatə dambası 

daxildir. Su anbarının tam həcmi 14 

mln.m3, faydalı həcmi 12 mln.m3, ölü 

həcmi isə 2 mln.m3-dir. Anbarın su sət-

hinin güzgü sahəsi 97 ha, bəndinin 

uzunluğu 628 m, üstdən eni 6 m, maksi-

mal hündürlüyü 42,5 m-dir. 

Axıncaçay çayı Tovuzçay çayının sağ 

qoludur. Qidalanma mənbəyi qar-ərimə 

suları, atmosfer yağıntıları və bulaq sula-

rıdır. Çayın coxillik orta sərfi dekabr-fev-

ral aylarında 2,8 m3/san. həcmində olur. 

Çay-göl tipli Axıncaçay su anbarının 

orta eni 400 m, çay boyunca gölün uzun-

luğu 2400 m-dir. Bəndin yaxınlığında isə 



 401 

onun eni 600 m-ə çatır. Su anbarının mak-

simal dərinliyi 30 m, orta dərinliyi isə 20 

m-dir. Su anbarının dolması aprel-iyun 

aylarında müşahidə edilir və iyuldan yan-

var aylarına kimi, demək olar ki, bütöv-

lüklə istifadə olunur. 

Anbarın su səviyyəsinin aylıq dəyişmə 

amplitudu 0,32-10,27 m-ə qədər olur və 

ən böyük ölçülü dəyişməyə yaz aylarında 

təsadüf edilir. Çayda suyun sürəti gölün 

ərazisində kəskin dəyişikliyə məruz qalır. 

Belə ki, çayda suyun sürəti su anbarına 

giriş hissəsində 0,8 m/san olduğu halda, 

600 m məsafədən sonra bu sürət 0,3 

m/san-yə qədər azalır. 

Bənd torpaqdan, çınqıl və gildən isti-

fadə edilməklə tikilmişdir və onun gövdə-

sindən sızmanın qarşısını almaq məqsə-

dilə onun mərkəsi hissəsində gilli qrunt-

dan ibarət nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Su anbarı suvarma məqsədi ilə istis-

mar edilir.  

Ağstafaçay su anbarı Ağstafa çayı 

üzərində, Qazax rayonu ərazisində tikilə-

rək, 1969-cu ildə istismara verilmişdir. 

Ağstafa su anbarı dəmir-beton üzlük çə-

kilmiş, çınqıllı qruntdan tökülmüş, torpaq 

bəndlidir. Bəndin mərkəzi hissəsində sız-

manın qarşısını almaq məqsədilə gilli 

qruntdan nüvə qatı yerləşdirilmişdir.  

Ağstafaçay hidroqovşağı torpaq bənd-

dən, sağ və sol sahil magistral kanalların-

dan, sel sularını ötürən daşqın su tullayıcı-

sından və s. qurğulardan ibarətdir. Su an-

barının bəndinin uzunluğu 1980 m, üstdən 

eni 10 m, bəndin maksimal hündürlüyü 

57,5 m, anbarın qarşısında gölün üzün-

lüğü 5000 m, maksimal eni 2000 m və su 

səthinin güzgü sahəsi 638 ha-dır. Anbarın 

tam həcmi 170 mln.m3, faydalı həcmi 111 

mln.m3, ölü həcmi isə 9 mln.m3-dir. Sağ 

və sol sahil kanallara su hidravlik qapıları 

qaldırmaqla ötürülür. Belə ki, uzunluğu 

200 m, ölçüləri 4x4m olan iki gözlü dib 

qapılarının qaldırılması yolu ilə baş qur-

ğudan kanallara su verilir. Baş qurğunun 

maksimal suburaxma qabiliyyəti 180 

m3/san., normal halda isə 38 m3/san.-dir. 

Sutullayıcı kanalın ümumi uzunluğu 1862 

m, kanalın suqəbuledici hissəsinin uzun-

luğu 510 m, seldağıdan hissəsinin uzunlu-

ğu isə 1352 m-dir. Uzunluğu 58,04 km 

olan sağ sahil beton üzlüklü trapesşəkilli 

kanalın başlanğıcında suburaxma qabiliy-

yəti 25 m3/san., sonunda isə 2,5 m3/san.-

dir. 

 
Ağstafaçay su anbarı 

 
Əgər fövqəladə daşqın baş verərsə, 

anbarın sutullayıcısından 960 m3/san, sağ 

sahil kanalı vasitəsilə 27 m3/san. və sol 



 402 

sahil kanalı vasitəsilə 12 m3/san. su kə-

narlaşdırılır. 

 
Ağstafaçay su anbarı 

Su anbarının istifadəyə verilməsindən 

sonra, Qazax rayonunun 17300 ha, Ağsta-

fa rayonunun 17000 ha, Tovuz rayonunun 

17900 ha və Şəmkir rayonunun 5300 ha 

əkinə yararlı torpaq sahəsinin su təminatı 

yaxşılaşdırılmışdır. 

 
Ağstafaçay su anbarı 

Bəndin gövdəsinə 8,0 mln.m3 qrunt 

tökülmüş və bəndin qurğularının tikinti-

sində 80 min m3-dən artıq beton və dəmir-

beton işlədilmişdir. 

Ağstafaçay su anbarının torpaq tipli 

olmasına baxmayaraq, onun tikintisində 

gilli qruntdan əlavə, çınqıl-çaqıl qarışı-

ğından istifadə etməklə yanaşı onun 

yuxarı byefinə beton üzlük çəkilmişdir. 

Beton üzlük çəkilməklə yanaşı, gilli 

qruntdan istifadə etməklə, onun mərkəzi 

hissəsində nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Ağstafaçay su anbarı əkinə yararlı 

sahələrin suvarılması məqsədi ilə inşa 

edilmişdir. 

Araz su anbarı Azərbaycan və İran 

sərhəddindən keçən Araz çayı üzərində 

Azərbaycan SSR ilə İran tərəfindən müş-

tərək tikilərək 1972-ci ildə istismara 

verilmişdir. 

Su anbarının tam həcmi 1350 mln.m3, 

faydalı həcmi 1150 mln.m3, ölü həcmi isə 

200 mln.m3-dir. Bu su anbarının tikinti-

sində 16,25 mln.m3 torpaq, 670 min m3 

beton və 14,4 min ton metal konstruksi-

yasından istifadə edilmişdir.  

Su anbarının bəndinin qarşısında gö-

lün uzunluğu 52 km, maksimum eni 6,1 

km, normal səviyyədə suyun dərinliyi 

18,2 m-dir. Araz su anbarının bəndinin 

uzunluğu 1026 m, maksimal hündürlüyü 

40 m və bəndin üstdən eni 12 m-dir. Su 

anbarının su səthinin güzgü sahəsi 14500 

ha-dır. Su anbarı üzərində 2 hidroqovşaq 

inşa edilmişdir ki, onlardan biri Azərbay-

cana, digəri isə İrana xidmət edir. 

 
Araz su anbarı 

 
Hidroqovşaqla eyni vaxtda Mil-Mu-

ğan magistral kanalı da inşa edilmişdir. 
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Bu kanal vasitəsilə Mil və Muğan düzü-

nün 200 min ha əkin sahəsi suvarma suyu 

ilə təmin edilir. Hidroqovşağın suburaxma 

qabiliyyəti 3135 m3/san-dir. Su anbarında 

eni 7 m olan dəmir-beton suaşırıcı da 

tikilmişdir. Bu suaşıran vasitəsilə 2700 

m3/san. sel suları bəndin gövdəsindən kə-

narlaşdırılır. 

Su anbarı torpaq məcralıdır və onun 

aşağı byefinin yamacına dəmir-beton üz-

lük çəkilmişdir. Bununla bərabər su anba-

rından sızmanın qarşısını almaq məqsə-

dilə gilcəli qruntdan istifadə etməklə, 

onun gövdəsi boyu nüvə qatı yerləşdiril-

mişdir. 

Araz su anbarının istismara verilməsi 

ilə Azərbaycanın və İranın 400 min hektar 

əkin sahələri suvarma suyu ilə təmin 

edilmişdir. Su anbarının gücündən istifadə 

etməklə, elektrik enerjisi almaq məqsədilə 

4 ədəd hidroaqreqat quraşdırılmışdır. On-

lardan 2 ədədi İran İslam Respublikası, 2 

ədədi isə Azərbaycan Respublikası ərazi-

sində quraşdırılmışdır. Hər bir hidroaqre-

qatın istehsal etdiyi elektrik enerjisi 55 

min kvt/saat və onun suburaxma qabiliy-

yəti 66,5 m3/san-dir. Ümumilikdə hidro-

aqreqatlar vasitəsilə 22 min kvt/saat enerji 

istehsal olunur və bənddən 266 m3/san. su 

kənarlaşdırılır. 

Çoxillik orta məlumatlara görə su an-

barının gəlir hissəsi 2187000-4715000 

m3-dir. Onun yuxarı byefindən suvarma 

üçün götürülən suyun həcmi 12000-16500 

m3/san.-dir. Anbarın aşağı byefinə bura-

xılan suyun miqdarı isə 2060000-4654000 

m3/san.-dir. Anbarın su səthindən buxar-

lanan suyun miqdarı 154000 m3/ildir. Su 

anbarından kənarlaşdırılan suyun miqdarı 

2230000-4808000 m3-dir. 

Su anbarı suvarma və elektrik enerjisi 

istehsalı məqsədi ilə istismar edilir. 

Şimşək su anbarı Zaqatala rayonu 

ərazisindən axan Talaçay çayı üzərində 

tikilib, 1972-ci ildə istismara verilmişdir. 

Anbarın tam həcmi 350 min m3, fay-

dalı həcmi 300 min m3, ölü həcmi isə 50 

min m3-dir. Anbarın su səthinin güzgü 

sahəsi 6 ha, bəndinin uzunluğu 106 m, 

üstdən eni 4 m, maksimal hündürlüyü isə 

7 m-dir. 

Bəndin tikintisində gilli qruntdan əla-

və, daşdan da istifadə edilməklə yanaşı, 

onun  yuxarı byef yamacına beton üzlük 

çəkilmişdir. 

Bənddən su sızmasının qarşısını almaq 

məqsədi ilə onun mərkəzi hissəsində göv-

dəsi boyu gilli qruntddan nüvə qatı yer-

ləşdirilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa edil-

mişdir. 

Zoqolovoçay su anbarı 1974-cü ildə 

istismara verilmişdir. Anbarın tam həcmi 

3,37 mln.m3, faydalı həcmi 3 mln.m3, ölü 

həcmi isə 0,37 mln.m3-dir. Su anbarının 

tikilməsi nəticəsində 585,2 ha əkin sahəsi-
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nin su təminatı yaxşılaşdırılmışdır. An-

barının aşağı byefində nasoslar quraşdı-

rılmışdır. Bu nasoslar vasitəsilə təzyiq 

yaradan basqılı hövzəyə və oradan da 

borulara su ötürülür. Boruların üzərinə isə 

hər 100 m-dən bir hidrantlar quraşdırıl-

mışdır. Bu hidrantlar vasitəsilə suvarma 

suyu əkin sahələrinə verilir.  

 
Zoqolovoçay su anbarı 

 
Zoqolovoçay su anbarı 

Aanbarın su səthinin güzgü sahəsi 52 

ha, bəndinin uzunluğu 560 m, üstdən eni 

6 m, maksimal hündürlüyü 26 m, anbarın 

qarşısındakı gölün uzunluğu isə 1200 m-

dir. Anbarın su tullayıcı qurğusunun sərfi 

139 m3/san.-dir. Bəndin su götürən kana-

lının sərfi 7,14 m3/san.-dir.Anbarın bəndi-

nin tikintisində gilli qruntdan əlavə, 

daşdan, çınqıl-çaqıl qarışığından da istifa-

də edilməklə, dəmir-beton üzlük çəkilmiş-

dir. Bundan əlavə bəndin gövdəsindən 

sızmanın qarşısını almaq məqsədilə gilli 

qruntdan istifadə etməklə, onun mərkəzi 

hissəsində gövdəsi uzunu nüvə qatı yer-

ləşdirilmişdir. Anbar suvarma məqsədi ilə 

inşa edilmişdir. 

Madagiz su anbarı Torağaçay çayı 

üzərində tikilərək 1974-cü ildə istismara 

verilmişdir. Su anbarı Ağdərə rayonu 

ərazisində tikilməklə, onun hidroqovşağı-

na torpaq bənd, pilləli suburaxıcı, istismar 

sutullayıcısı və s. daxildir. 

Anbarın tam həcmi 5,86 mln.m3, fay-

dalı həcmi 5,21 mln.m3, ölü həcmi isə 

0,65 mln.m3-dir. Anbarın su səthinin güz-

gü sahəsi 60 ha, bəndinin uzunluğu 1000 

m, üstdən eni 10 m, maksimal dərinliyi 28 

m, bəndin qarşısında gölün uzunluğu 800 

m, bənddən su götürən kanalın sərfi 90 

m3/san, sutullayıcı qurğunun maksimal 

sərfi 740 m3/san.-dir. Su anbarından Tər-

tər çayına su ötürülür.  

Anbarın su səthinin güzgü sahəsi 510 

ha-dır. Bənd gil və gilcə qruntlarından ti-

kilmişdir. Bəndin  yamac əmsalı yaş halda 

1:2, quru halda isə 1:1,8-dir. 

 Bənddən su sızmasının qarşısını al-

maq məqsədi ilə gilcə qruntundan onun 

gövdəsi uzunu mərkəzi hissəsində nüvə 

qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbarın gövdəsində dəmir-betondan 

hazırlanmış maksimal basqısı 21 m, uzun-

luğu 150 m, üzərindəki dəliklərin ümumi 

sahəsi 50 m2, suburaxma qabiliyyətləri 80 

və 200 m3/san. olan 4 ədəd elektriklə ida-
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rə olunan polad bağlayıcılar quraşdırıl-

mışdır. Beləliklə, bu qurğular vasitəsilə 

Madagiz su anbarından 1450 m3/san. sel 

sularını kənarlaşdırmaq mümkün olur. 

Bundan əlavə maksimal basqısı  21 m, 

uzunluğu 250 m və dəliklərinin ümumi 

sahəsi 90 m2 olan  dəmir-beton konstruk-

siyalı səthi sutullayıcı quraşdırılmışdır. 

Buradakı sipərlərin  sayı 2 və seqmentvari  

polad növlüdür. Bunların hər ikisi elek-

triklə işləyən qaldırıcılar vasitəsilə idarə 

olunur.  

Su anbarının ərazisi eroziya və qrunt 

daxilindəki duzların həlolması proseslə-

rinin inkişafı ilə müşahidə olunan çoxlu 

miqdarda tirə və yarğanlarla xarakterizə 

olunur. 

Madagiz su anbarında yığılan həcmlə 

ərazinin 21 min ha əkinə yararlı torpaq 

sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilmişdir. 

Su anbarı suvarma məqsədi ilə tikil-

mişdir. 

Sərsəng su anbarı 1976-cı ildə istis-

mara verilmişdir. Sərsəng su anbarı Tər-

tərçayın üzərində, Ağdərə rayonu ərazi-

sində inşa edilmişdir. Anbarın tam həcmi 

565 mln.m3, faydalı həcmi  500 mln.m3, 

ölü həcmi isə 65 mln.m3-dir. 

Sərsəng su anbarının tikintisi zamanı 

240 mln.m3 torpaq və 192,5 mln.m3 qaya 

qazılaraq çıxarılmış, 5551,4 min m3 tor-

paq və 146,92 min m3 daş qalağı tökül-

müşdür. Eyni zamanda 24,61 min m3 

beton və dəmir-betondan, 21,2 min ton 

sementləmədən, 2,538 min ton metal 

konstruksiyasından istifadə edilmişdir. 

Sərsəng su anbarının istifadəyə veril-

məsi nəticəsində 120 min ha əkin sahəsi 

suvarma suyu ilə təmin edilmiş və ümumi 

gücü 50 Mvt olan 2 hidroturbin quraşdırıl-

mışdır. Bəndin normal dolma səviyyəsi 

72,6 m və bu halda su anbarının qarşısın-

dakı gölün uzunluğu 11,75 km, orta eni 

1,75 km, suyun dərinliyi isə 103 m-dir. 

Su anbarının bəndinin uzunluğu 555,1 

m, maksimal hündürlüyü 127 m, üstdən 

eni isə 10,2 m-dir. 

SES işləmədiyi halda anbarın bəndin-

də quraşdırılmış 6 ədəd siyirtmə vasitəsilə 

çaya buraxılan su hesabına əlavə əkin 

sahələri suvarılır. Bu siyirtmənin hər bi-

rinin suburaxma qabiliyyəti 5 m3/san.-dir. 

Beləliklə, Tərtər çayına 30 m3/san. su bu-

raxmaq mümkün olur. Su anbarı dolduğu 

halda qəza sutullayıcısı vasitəsilə 740 

m3/san. daşqın suları Tərtərçaya axıdılır. 

Bəndin gövdəsində suburaxma qabi-

liyyəti 66,5 m3/san., uzunluğu 135 m olan 

basqılı maili sahilyanı tunel tikilmişdir. 

Eyni zamanda 386 m uzunluğunda deriva-

siya tuneli tikilmişdir. Bundan əlavə, 

uzunluğu 35 m, diametri 2,25 m olan 2 

ədəd metal konstruksiyalı şaxta tikilmiş-

dir. 

Su anbarının işğal altında olması onun 

imkanlarından istifadəni heçə endirmişdir. 



 406 

Erməni işğalçıları tərəfindən aprel-sent-

yabr aylarında Tərtər çayına su buraxıl-

madığından, yalnız Tərtər rayonunun 30% 

əkin sahələrinə qismən su vermək müm-

kün olur. 

Bəndin gövdəsində baş verə biləcək 

qəza vəziyyətini aradan qaldırmaq üçün, 

orada sutullayıcı və açılıb bağlana bilən 

suvarma üçün suburaxıcı quraşdırılmışdır. 

Qəza vəziyyəti olan hal üçün nəzərdə 

tutulan suburaxıcının uzunluğu 245 m-dir 

və o, suyu 70 m hündürlükdən götürür. 

Bu bəndin tikilməsi nəticəsində Qarabağ 

massivinin dağətəyi hissəsində 265 min 

ha əkin sahələri suvarma suyu ilə təmin 

edilmişdir. Eyni zamanda 118,5 min ha 

əkin sahələrinin mövcud suvarılan 

ərazilərinin su təminatı  yaxşılaşdırılmış-

dır.  

Bənd torpaq tiplidir, lakin onun tikin-

tisində çınqıl prizmalı daşlardan da istifa-

də edilmişdir. Bənddən sızmanın qarşısını 

almaq məqsədi ilə gilli qruntdan onun 

mərkəzi hissəsində gövdəsi uzunu nüvə 

qatı yerləşdirilmişdir. 

Su anbarı suvarma və energetika məq-

sədi ilə tikilmişdir. 

Yuxarı Xanbulançay su anbarı 1976-

cı ildə Lənkəran rayonunun Həndə kəndi 

ərazisində istismara verilmişdir. Su anba-

rının istismara verilməsi nəticəsində Lən-

kəran və Astara rayonlarının 5,1 min ha 

əkin sahələrinin su təminatı yaxşılaşdırıl-

mışdır. Anbarın ümumi xidmət edəcəyi 

sahə 22,5 min hektardır. Su anbarı möv-

sümi tənzimlənilir. Anbarın tam həcmi 57 

mln.m3, faydalı həcmi 54,5 mln.m3, ölü 

həcmi isə 2,5 mln.m3. Anbarın bəndinin 

uzunluğu 586 m, üstdən eni 8 m, altdan 

eni 420 m, maksimal hündürlüyü 64 m, su 

səthinin güzgü sahəsi 7,46 ha-dır. Bənddə 

inşa edilən qülləli suburaxıcı tunel tipli 

olmaqla, onun uzunluğu 400 m, suburax-

ma qabiliyyəti 10 m3/san-dir. Su anbarını 

doldurmaq məqsədi ilə Lənkərançayın sağ 

qolu olan Bəşəriçay üzərində suqəbuledici 

hidroqovşaq tikilmişdir. Bu suqəbuledici 

qurğu dağ tipli olmaqla, ondan 10 m3/san 

su götürülür. Bəşəriçay su anbarını qi-

dalandırmaq məqsədilə tikilən beton üz-

lüklü kanalın uzunluğu 4,5 km-dir. Su 

anbarından beton üzlüklü sağ sahil və sol 

sahil kanalları su götürür. Sağ sahil ka-

nalının uzunluğu 7,8 km, sugötürmə qabi-

liyyəti 2,2 m3/san., xidmət etdiyi sahə 

2787 ha-dır. Sol sahil kanalının uzunluğu 

8,2 km, sugötürmə qabiliyyəti 8,8-2,8 

m3/san., xidmət etdiyi sahə isə 4,5 min ha-

dır. Xanbulançay sol sahil kanalının qur-

taracağında Lənkəran dükerindən sonra 

kompleksə daxil olan, beton üzlüklü Lən-

kəran magistral kanalı öz başlanğıcını 

götürür.  

Lənkəran rayonu ərazisində tikilən bu 

kanalın uzunluğu 20,2 km, sugötürmə 

qabiliyyəti 8,1 m3/san., xidmət etdiyi sahə 
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13,4 min hektardır. 

 
Yuxarı Xanbulançay su anbarı 

Lənkəran magistral kanalına su Lən-

kəran çayı üzərində tikilmiş hidroqovşaq-

dan, quraqlıq zamanlarda isə Xanbulan-

çay su anbarından verilir. Magistral kana-

lın üzərində quraşdırılmış 6 ədəd nasos 

stansiyası (26 aqreqat) suvarma zamanı 

istismar olunur. Nasos aqreqatları vasitə-

silə vegetasiya müddətində 8 min m3 

həcmində su əkin sahələrinə vurulur.  

 
Yuxarı Xanbulançay su anbarı 

 
Yuxarı Xanbulançay su anbarı 

Bəndin özəyini gil və çınqıl təşkil edir. 

Bəndin sudöyən və sudöyməyən yamaçla-

rına dəmir-beton üzlük çəkilmişdir. 

Bənddən suvarma kanalına suyu ötür-

mək üçün qülləsinin dibində giriş başlı-

ğından sonra monolit dəmir-betondan ha-

zırlanmış, uzunluğu 72 m, diametri 3 m 

olan boru quraşdırılmışdır. Boruya suyun 

axıdılmasını təmin etmək üçün ölçüləri 

2x2 m olan 2 ədəd hidravliki qapı qu-

raşdırılmışdır. Bu qapıların maksimal 

suburaxma qabiliyyəti 40 m3/san.-dir. 

Bənddən su sızmanın qarşısını almaq 

məqsədi ilə onun gövdəsi boyu mərkəzi 

hissəsində gil nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Xanbulançay su anbarından suvarma 

və su təchizatı məqsədi ilə istifadə olunur. 

Sirabçay su anbarı Naxçıvan çayı 

üzərində tikilib, 1980-ci ildə istismara 

verilmişdir. Su anbarının tam həcmi 12,7 

mln.m3, faydalı həcmi 12 mln.m3, ölü 

həcmi isə 0,7 mln.m3-dir. Su anbarının 

tikintisində 0,28 mln.m3 qazıma, 2,2 

mln.m3 tökmə və əks tökmə işləri apa-

rılmış və çəkisi 1,3 min ton olan metal 

konstruksiyadan da istifadə edilmişdir. Su 

anbarının qarşısı gilli nüvəli torpaq bəndlə 

kəsilmişdir. Su anbarının su səthinin 

güzgü sahəsi 16 ha, bəndin uzunluğu 

2730 m və onun hündürlüyü 22,66 m-dir. 

Sirab su anbarından sərfi 5 m3/san. və 

uzunluğu 5,6 km olan trapesşəkilli beton 

üzlüklü kanal suvarma suyu götürür. Bu 

kanal vasitəsilə 2288 ha əkin sahəsi su-

varma suyu ilə təmin edilir. Yerdə qalan 

934 ha əkin sahəsi isə su anbarından gücü 
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2000 kvt və sərfi 0,5 m3/san. olan nasos 

vasitəsilə aparıcı kanala ötürülən su hesa-

bına  suvarılır. Bəndin üzərində 3 ədəd 

vertikal  deşikli qüllə tikilmişdir. Bu de-

şikli qüllələrdən ikisi suvarma məqsədi ilə 

suyu ötürmək üçün, üçüncüsü isə anbarda 

yığılmış artıq suları ondan kənarlaşdırmaq 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qüllə ilə bən-

din qaşı arasındakı əlaqə uzunluğu 44,6 m 

olan 4 aşırımlı metal körpücüklər vasitə-

silə yaradılır. 

 
Sirabçay su anbarı 

 
En kəsik ölçüləri 1,25x1,75 m olan 

dəmir-beton konstruksiyadan hazırlanmış 

dib borusu qüllənin qurtaracağından 100 

m aralıda yerləşir. Dib borusunun sonun-

da suyun sürətini azaltmaq məqsədi ilə 

susöndürücü quyu tikilmişdir. Suburaxıcı 

quyu 3 m3/san.-də suyu kanala ötürmək 

ücün nəzərdə tutulmuşdur. Bənd torpaq 

tiplidir və onun mərkəzində sızmanın 

qarşısını almaq məqsədi ilə qilli qruntdan 

nüvə qatı  yerləşdirilmişdir. 

Su anbarında toplanan su həcmi hesa-

bına 3,222 min ha əkin sahəsi suvarma 

suyu ilə təmin edilir. 

Sirab su anbarından suvarma məqsədi 

ilə istifadə olunur. 

Cəyriçay su anbarı 1980-ci ildə istifa-

dəyə verilmişdir. Bu su anbarının istifa-

dəyə verilməsi nəticəsində 2,4 min ha 

əkin sahəsinin suvarılması həyata keçi-

rilmişdir. Cəyriçay su anbarının tam həc-

mi 24,0 mln.m3, faydalı həcmi isə 21,0 

mln.m3, ölü həcmi isə 3 mln.m3-dir. An-

barda formalaşan suyun səthinin güzgü 

sahəsi 171 ha-dır. Su anbarının tikinti-

sində 3,403 mln.m3 qazıma, 2,777 mln.m3 

tökmə və ümumilikdə 71,94 mln.m3 qazı-

ma, tökmə və beton işləri həyata keçiril-

mişdir. Bundan əlavə tikintidə çəkisi 

0,245 min ton olan metal konstruksiyasın-

dan da istifadə edilmişdir. Su anbarının 

bəndinin maksimal hündürlüyü 56 m-dir. 

Torpaq bəndin tikintisində gilli qrunt-

dan əlavə, çınqıl və çaqıldan da istifadə 

edilmişdir. Torpaq bənddən su sızmasının 

qarşısını almaq məqsədi ilə gilli qruntdan 

istifadə etməklə, onun gövdəsi uzunu nü-

və qatı yerləşdirilmişdir. 

Cəyriçay su anbarı suvarma məqsədi 

ilə tikilmişdir. 

Köndələnçay “0” su anbarı Füzuli ra-

yonunun Köndələnçay çayı üzərində 

1981-ci ildə tikilib, istismara verilmişdir. 

Anbarın tikintisi zamanı 2,88 mln.m3 qa-

zıma, 1,01 mln.m3 tökmə, 42 min m3 be-

ton işi və 0,312 min ton metal konstruksi-

yası işləri görülmüşdür. 

Su anbarının tam həcmi 9,5 mln.m3, 



 409 

faydalı həcmi 9,0 mln.m3, ölü həcmi isə 

0,5 mln.m3-dir. Su anbarının su səthinin 

güzgü sahəsi 153 ha, bəndinin uzunluğu 

925 m, üstdən eni 6 m,  maksimal hündür-

lüyü isə 25 m-dir. 

Su anbarının istismara verilməsi nəti-

cəsində 2,9 min ha əkin sahəsi suvarma 

suyu ilə təmin edilmişdir. Su anbarından 

1,0 m3/san. sərflə suvarma kanalına su 

verilir. 

Anbarın bəndi torpaq tipli olmasına 

baxmayaraq, onun tikintisində çınqıl və 

çaqıldan da istifadə edilmişdir. Eyni za-

manda torpaq bənddən su sızmasının qar-

şısını almaq məqsədilə gill qruntdan is-

tifadə etməklə, onun mərkəzi hissəsində  

gövdəsi uzunu  nüvə qatı yerləşdirilmiş-

dir. Anbarda toplanan sudan suvarma 

məqsədi ilə istifadə edilir. 

M.Əsədov adına su anbarı Bərdə ra-

yonu ərazisində Tərtərçayı üzərində 1983-

cü ildə tikilib, istismara verilmişdir. An-

barın tam həcmi 620 min m3, faydalı həc-

mi 600 min m3, ölü həcmi isə 20 min m3-

dir. Anbarın su səthinin güzgü sahəsi 20 

ha, bəndinin uzunluğu 700 m, üstdən eni 

6 m, maksimal hündürlüyü isə 5,5 m-dir. 

Anbardan sugötürən kanalın sərfi 0,3 

m3/san., su tullayıcı qurğunun sərfi isə 9,3 

m3/san.-dir. Anbarın tikintisində qruntdan 

əlavə daşdan, çınqıl-çaqıldan istifadə edil-

məklə bərabər, onun yuxarı byef yama-

cına beton üzlük də çəkilmişdir. 

Anbardan su itkisinin qarşısını almaq 

məqsədi ilə onun mərkəzi hissəsində göv-

dəsi uzunu gilli nüvə qatı yerləşdirilmiş-

dir. 

M.Əsədov adına su anbarından suvar-

ma məqsədi ilə istifadə olunur. 

Aşağı Əkərəçay su anbarı 1984-cü 

ildə istismara verilmişdir. Su anbarının 

istifadəyə verilməsi nəticəsində I mərhə-

lədə 5 min ha əkin sahəsinin suvarma su-

yu ilə təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Su 

anbarının tam həcmi 600 mln.m3, faydalı 

həcmi 580 mln.m3, ölü həcmi isə 20 

mln.m3-dır. Anbarın su səthinin güzgü 

sahəsi 1580 ha-dır. Su anbarının tikinti-

sində 7,7 mln.m3 qazıma, 36,9 mln.m3 

tökmə, 2,0 min m3 dəmir-beton və beton 

işləri,  ümumilikdə 428,3 mln.m3 qazıma, 

tökmə, beton və dəmir-beton işləri həyata 

keçirilmişdir. Bundan əlavə çəkisi 1,5 min 

ton olan  metal konstruksiyasından da 

istifadə edilmişdir. Su anbarının bəndinin 

maksimal hündürlüyü 103,0 m-dir. 

Torpaq bəndin tikintisində gilli qrunt-

dan əlavə, daşdan da istifadə olunmuşdur. 

Torpaq bənddən su sızmasının qarşısını 

almaq məqsədi ilə gilli qruntdan istifadə 

etməklə, onun mərkəzi hissəsində gövdəsi 

uzunu nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Su anbarı suvarma məqsədi ilə tikil-

mişdir. 

İncəçay su anbarı Cəlilabad rayonu 

Gülməmmədli kəndi ərazisindən keçən 
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Yardımlı dağlarından axan, bulaq suların-

dan formalaşan, İncəçay üzərində 1986-cı 

ildə tikilib, istismara verilmişdir. Su anba-

rının tam həcmi 7 mln.m3, faydalı həcmi 6 

mln.m3, ölü həcmi isə 1 mln.m3-dir. İncə-

çay su anbarının su səthinin güzgü sahəsi 

115 ha, bəndinin uzunluğu 635 m, üstdən 

eni 10 m, maksimal hündürlüyü isə 24,5 

m-dir. 

Bəndin tikintisində qruntdan əlavə, 

çınqıl-çaqıl qarışığı materialından da isti-

fadə edilmişdir. Bəndin gövdəsindən su 

sızmasının qarşısını almaq məqsədilə gil-

cəli qruntdan istifadə etməklə, bəndin 

mərkəzi hissəsində onun gövdəsi uzunu 

gilcəli nüvə qatı yerləşdirilmişdir. Su an-

barı suvarma məqsədi ilə istismar edilir. 

Qalacıq II su anbarı Qusarçay çayı 

üzərində 1986-cı ildə tikilib, istismara ve-

rilmişdir. Anbarın tam həcmi 1,65 

mln.m3, faydalı həcmi 1,55 mln.m3, ölü 

həcmi isə 0,1 mln.m3-dir. Su anbarının su 

səthinin güzgü sahəsi 30 ha, bəndinin 

uzunluğu 388 m, üstdən eni 6 m, onun 

maksimal hündürlüyü isə 22,0 m-dir. 

Bənd tökmə qruntdan tikilmiş və onun 

yuxarı byef yamacına beton üzlük çəkil-

mişdir. Bənddən su sızmanın qarşısını 

almaq məqsədilə onun mərkəzi hissəsində 

gövdəsi uzunu gilli nüvə qatı yerləşdiril-

mişdir. 

Bənddən sugötürən kanalın sərfi 0,5 

m3/san., sutullayıcı qurğunun sərfi isə 10 

m3/san.-dir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa edil-

mişdir.  

Tovuzçay su anbarının tikintisinə 

1986-cı ildə başlamasına baxmayaraq ti-

kinti işləri başa çatdırılmamışdır. Respub-

lika müstəqillik əldə etdikdən sonra, bir 

sıra iri həcimli meliorasiya obyektlərindən 

biri kimi bu su anbarında da tikinti işləri 

davam etdirilir. Su anbarının bəndinin 

hündürlüyü 45 m, bəndin qaşı üzrə uzun-

luğu 1340 m, onun üstdən eni 10 m, tam 

su tutumu 20 mln.m3, faydalı su tutumu 

18 mln.m3, ölü su tutumu 2 mln.m3, qəza 

sutullayıcısının maksimum suburaxma qa-

biliyyəti 250 m3/san., dib suburaxanın 

maksimum suburaxma qabiliyyəti 125 

m3/san., su səthinin maksimal güzgü sahə-

si 173 ha, su anbarının gölünün uzunluğu 

2,6 km, faydalı suverməsi 12 mln.m3/il, 

lillənmə vaxtı 80 ildir. Su anbarından 

diametri 1420 mm, qalınlığı 10 mm olan 

sağ sahil Ağstafa su kanalını qidalandır-

maq üçün uyğun olaraq uzunluğu 4000 m 

və 3000 m olan metal boru kəməri 

çəkilmişdir. 

 
Tovuzçay su anbarı 
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Eyni zamanda Tovuz şəhərinin əhali-

sinin su təchizatını yaxşılaşdırmaq məq-

sədilə çayın məcrasında kaptaj qurğusu 

tikilmişdir. Bu məqsədlə diametri 500 

mm, uzunluğu 1480 pm olan deşikli 

azbestsement boru və diametri 500 mm, 

uzunluğu 450 pm olan azbestsement boru 

vasitəsilə içməli su toplanılır. Suyun 

lazımi miqdarda toplanılmasını təmin 

etmək məqsədilə 3 ədəd gildən ekran 

çəkilmişdir. Boru kəmərində toplanılan 

suyun həcmi 100 l/san. olur. Sonradan 

toplanılmış su Tovuzun cənub-qərb his-

səsində yüksəklikdə tikilmiş, tutumu 10 

min m3 olan ehtiyat hovuza nasos vasitə-

silə vurulub, oradan isə su xətləri vasitə-

silə şəhərin su təchizatını yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə ayrı-ayrı küçələrə istiqamət-

ləndirilir. 

Eyni zamanda 2x5000 m3 həcmində 

dəmir-betondan təzyiq hovuzu və 1 ədəd,  

həcmi 100 m3 olan dəmir-beton hovuz, 

diametri 325x6 mm və uzunluğu 5250 pm 

olan metal borudan istifadə edilmişdir. 

Suyu xəttə vurmaq üçün biri ehtiyatda 

olmaqla, NK-100-315 markalı nasoslar 

quraşdırılmışdır. Su anbarının bəndi To-

vuzçay və Axıncaçay çaylarının qovuşdu-

ğu yerdən axın istiqamətində 400 m aşa-

ğıda tikilmişdir. Ermənistan ərazisində 

Tovuzçay çayı üzərində tikilmiş su an-

barında  suyun axınının nizamlanması ilə 

əlaqədar olaraq Azərbaycan ərazisinə 

təxminən 2 dəfə az su daxil olur. Yay 

aylarında, demək olar ki, Tovuzçay çayı 

susuz olur. Ona görə də, əlavə olaraq 

Axıncaçayın suyundan istifadə olunur. 

Tovuzçay Murğur dağının şimal yamacla-

rındakı  bulaqlar hesabına formalaşır. Ça-

yın ümumi uzunluğu 63 km, hövzə sahəsi 

1180 km2-dir. Çayın su anbarına qədər 

olan uzunluğu 39 km və müvafiq hövzə 

sahəsi 798 km2-dir. Ermənistan Respubli-

kası ərazisində Tovuzçay və onun əsas 

qolu olan Axıncaçayda su əsasən yağıntı-

lardan əmələ gəlir. Berd şəhəri (keçmiş 

Qalakənd) yaxınlığında Tovuzçayın üs-

tündə tam həcmi 4,1 mln.m3 və Axınca-

çay üzərində tam həcmi 11,3 mln.m3 olan 

su anbarları tikilmişdir. 

Tovuzçay su anbarı vasitəsilə 18465 

ha əkin sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırı-

lacaqdır. Tovuzçay su anbarının tikilmə-

sində məqsəd Ağstafa su anbarının sağ 

sahil  kanalını qidalandırmaq və bunun 

vasitəsilə suvarılan torpaq sahəsinin su 

təminatını yaxşılaşdırmaqdır. Ağstafaçay 

su anbarının sağ sahil kanalı vasitəsilə 

Tovuz rayonu ərazisində 15526 ha, Şəm-

kir rayonu ərazisində isə 2939 ha əkinə 

yararlı torpaq sahəsi suvarılacaqdır. 

Tovuzçay su anbarından suvarma və 

su təchizatı məqsədi ilə istifadə olunacaq-

dır. 

Əyriçay su anbarının Əyriçay üzərin-

də tikintisinə 1981-ci ilin aprel ayında 
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başlanılmış və 1986-cı ilin dekabr ayında 

birinci kompleksin tikintisi başa çatdırıla-

raq istismara verilmişdir. Layihəyə əsasən 

torpaq bəndin tikintisi başa çatdırıldıqdan 

sonra su anbarının tam həcmi 80,6 

mln.m3, faydalı həcmi 31,4 mln.m3-dir. 

Torpaq bəndin hündürlüyü 23 m-dir. 

Bəndin yuxarı prizması gilcədən, aşağı 

prizması çınqıldan tikilmişdir. Onların 

arasında qum-çınqıl qarışıqlı süzgəç yer-

ləşdirilmişdir. Bəndin yuxarı yamacı 

qalınlığı 25-30 sm olan tökmə dəmir-

betonla üzlənmişdir. Bəndin gövdəsindən 

sızma sularını azaltmaq üçün 1079,6 pm 

uzunluğunda, maksimal dərinliyi 260 m, 

divarının qalınlığı 0,6 m, sahəsi 20770 m2 

olan gil-sement qarışığından arakəsmə 

olan “bəndin özəyi” tikilmişdir. Bəndin 

16-cı pketində suvarma suyunu və sel 

sularını buraxmaq üçün ümumi uzunluğu 

2160 m olan suatıcı trakt inşa edilmişdir.  

 
Əyriçay su anbarı 

Su atıcı traktın əsas hidrotexniki qur-

ğularına, sugətirici torpaq kanal, sugətirici 

nov, suburaxıcı beton qüllə, iki gözlü də-

mir-beton dib borusu, suvarma kanalları-

na su götürmək üçün dəmir-beton nov, 

sudöyən, risberma, suaparıcı beton və 

torpaq kanalları aid edilmişdir. 

Suvarma suyunun həcminin tənzim-

lənməsi və sel sularının axıdılması məq-

sədilə  dəmir-beton qüllədə, 4 əsas işçi və 

2 ədəd təmir üçün dəmir qapılar quraşdı-

rılmışdır. 

Su anbarından Şəki və Qax rayonla-

rının Daşüz massivində yerləşən dəmyə 

ərazilərinə suvarma suyunun verilməsi və 

sağ sahildəki Qaraşov massivinin su təmi-

natını yaxşılaşdırmaq məqsədilə nasos 

stansiyası tikilmişdir. 

Sol sahil maşın kanalında 9 ədəd (D-

1250-125 tipli) umümi məhsuldarlığı 3,8 

m3/san və gücü 5670 kvt olan nasos qu-

raşdırılmışdır. 

Sağ sahildə isə 4 ədəd (D-6300-80 tip-

li) ümumi məhsuldarlığı 1,0 m3/san və 

gücü 1260 kvt olan nasoslar quraşdırıl-

mışdır. 

 
Əyriçay su anbarı 

Suvarma suyunu nasos stansiyası vasi-

təsilə magistral kanallara ötürmək üçün 

sol sahildə ümumi uzunluğu 9,6 km,  hər 

bir  boru xəttinin uzunluğu 3,23 km olan 3 

təzyiqli boru kəməri (D-1200 mm), sağ 
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sahildə isə ümumi uzunluğu 26,5 km və 

hər bir boru xəttinin uzunluğu 5,3 km olan 

4 təzyiqli boru kəməri (D-1200 mm) və 5-

ci xətt kimi uzunluğu 0,92 km olan boru 

xətti çəkilmişdir. 

Sağ və sol magistral xəttin başlanğı-

cında 2 ədəd tənzimləyici hovuzlar tikil-

mişdir. Sağ sahildə uzunluğu 5 km, su-

buraxma qabiliyyəti 2,3 m3/san. olan sağ 

maşın kanalı və uzunluğu 8,8 km, su-

buraxma qabiliyyəti 3,5 m3/san. olan sol 

maşın beton kanalı suvarma suyunu təsər-

rüfatlara suayrıcılar vasitəsilə çatdırır. 

Sol sahildə uzunluğu 10 km, suburax-

ma qabiliyyəti 1,2 m3/san. olan, 4R-200 

markalı yığma dəmir-beton novlardan 

ibarət kanal və uzunluğu 14,0 km, subu-

raxma qabiliyyəti 2,6 m3/san. olan D-

1400 mm metal borulu kanallar çəkilmiş-

dir. 

Sol sahil magistral kanalı Şəki rayonu-

nun təsərrüfatlarına suvarma suyunu tə-

ləbat cədvəlinə uyğun olaraq itkisiz və 

aramsız çatdırır. 

Viləşçay su anbarının qidalanma 

mənbəyi Viləş və Mətərə çaylarıdır. Su 

anbarı Masallı rayonunun Qəriblər kəndi 

ərazisində 1986-cı ildə tikilmişdir. Su 

anbarının tam həcmi 46 mln.m3, faydalı 

həcmi 38 mln.m3, ölü həcmi 8 mln.m3, su 

səthinin güzgü sahəsi 750 ha, bəndin 

uzunluğu 1700 m, maksimal hündürlüyü 

37 m, bəndin perimetri boyu uzunluğu 

3807 m və onun maksimal suburaxma 

qabiliyyəti 838 m3/san-dir. Bəndin normal 

suburaxma qabiliyyəti 389 m3/san-dir.  

 
Viləşçay su anbarı 

Onun tikintisinin birinci növbəsi 

1986-cı ildə istismara verilmişdir. Bunun 

sayəsində Masallı rayonunun 11 min ha 

əkin sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırıl-

mışdır. Bəndin normal basqı səviyyəsi 

75,5 m, ölü həcmi səviyyəsi 58 m, peri-

metrinin uzunluğu 3807 m, su səthinin 

güzgü sahəsi 320 ha, maksimal hündürlü-

yü 33,85 m, maksimal dərinliyi 29,35 m 

və maksimal suburaxma qabiliyyəti 838 

m3/san-dir. Daşqın vaxtı su həcminin 449 

m3/san-si dəmir-beton tipli qəza kanalı ilə, 

389 m3/san isə su anbarının dərinlik hid-

ravlik qapıları ilə buraxılır. Su anbarının 

daxilində tikilmiş tunel tipli suqəbuledi-

cidən suburaxıcının binasına qədər olan 

məsafə 380 m olub, gediş-gəliş yeraltı 

tunel vasitəsilə həyata keçirilir. Suvarma 

suburaxıcısından iki ədəd d=1400 mm 

olan borular vasitəsilə su sağ sahil dəmir-

beton kanalına və sol torpaq kanalına 

ötürülür.  

Həm tunel tipli suqəbuledicidə, həm 
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də irriqasiya suburaxıcısında hidravlik 

qapılar və siyirtmələr quraşdırılmışdır. 

 
Viləşçay su anbarı 

Bənddən çıxan su sahələrə sağ dəmir-

beton kanalı və sol torpaq kanalları vasitə-

silə ötürülür. 

Su anbarının tunel tipli suqəbuledi-

cisində  rütubətliyin aradan qaldırılması 

məqsədi ilə elektriklə işləyən kaloriferlər 

sistemi quraşdırılmışdır.  

Su anbarından sağ sahil magistral ka-

nalı  qapalı suvarma şəbəkəsi vasitəsilə su 

götürür. 

Bənddəki daşqın suları suburaxma qa-

biliyyəti 380 m3/san olan, 2 ədəd elek-

triklə işləyən dərinlik qapıları və subu-

raxma qabiliyyəti 450 m3/san olan dəmir-

beton tipli qəza su tullayıcı kanalı vasi-

təsilə kənarlaşdırılır. 

 
Viləşçay su anbarı 

Su anbarı məcra tiplidir, onun tikinti-

sində gilli qruntdan əlavə daşdan, çınqıl 

və çaqıldan da istifadə edilmişdir. An-

barın bəndindən sızmanın qarşısını almaq 

məqsədilə onun gövdəsi uzunu mərkəzi 

hissəsində gildən nüvə qatı yerləşdiril-

mişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa 

edilmişdir. 

Bulaqdərə su anbarı Quba rayonunun 

II Nüvədi kəndi ərazisində Qaraçay çayı 

üzərində 1987-ci ildə tikilib, istismara 

verilmişdir. Anbarın tam həcmi 1,2 

mln.m3, faydalı həcmi 1,1 mln.m3, ölü 

həcmi isə 0,1 mln. m3-dir. Su anbarının su 

səthinin güzgü sahəsi 20 ha, onun bəndi-

nin uzunluğu 163 m, üstdən eni 6 m, 

maksimal dərinliyi isə 25 m-dir. Bənddən 

sugötürən kanalın sərfi 0,6 m3/san, onun 

sutullayıcı qurğusunun sərfi isə 10,5 

m3/san-dir. 

Bəndin tikintisində gilli qruntdan, daş-

dan, çınqıl-çaqıl qarışığından istifadə edil-

məklə,  yuxarı byefinin yamacına beton 

üzlük çəkilmişdir. Bənddən suyun sızma-

sının qarşısını almaq məqsədi ilə onun 

mərkəzi hissəsində bənd boyu gilli nüvə 

qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbardan suvarma məqsədi ilə isti-

fadə olunur. 

Şəmkir su anbarı 1987-ci ildə istis-

mara verilmişdir. Bu anbar Kür çayının 

üzərində tikilmişdir. Anbarın tam həcmi 

2677 mln.m3, faydalı həcmi 1425 mln.m3-

dir. Anbarın bəndinin uzunluğu 4500 m, 
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üstdən eni 12 m, hündürlüyü 70 m, su 

səthinin güzgü sahəsi 11500 ha-dır. 

 
Şəmkir su anbarı 

 
Anbarın perimetrinin uzunluğu 31,78 

m, bəndin qarşısında gölün uzunluğu 26,5 

km-dir. Bəndin tikintisi zamanı 1,85 

mln.m3 qazma və 14,4 mln.m3 tökmə tor-

paq işi, 80 min m3 beton və dəmir-beton 

işi və çəkisi 14,4 min ton olan metalkons-

truksiyadan istifadə edilmişdir. 

Anbardan Şəmkir, Samux və Goran-

boy rayonlarının 46 min ha əkin sahəsini 

suvarmaq üçün Şəmkir maşın kanalına 

ikipilləli nasos stansiyası vasitəsilə su 

ötürülür. Bununla yanaşı Gəncə şəhərinin 

əhalisinin su təchizatını yaxşılaşdırmaq və 

sənaye müəssisələrində istifadə etmək 

üçün ildə 170 mln. m3 su götürülür. 

Şəmkir su anbarının su basqı imkan-

larından istifadə edərək onun gövdəsində 

hər birinin gücü 190 min kvt olan 2 ədəd 

şaquli tipli hidroturbin quraşdırılmışdır. 

Bu turbinlərin köməyi ilə ildə 810 mln. 

kvt enerji istehsal olunaraq ümumi  şə-

bəkəyə qoşulur. 

Sel və daşqın zamanı anbarda yığı-

lacaq əlavə su həcmini kənarlaşdırmaq 

məqsədilə bəndin açıq tipli üçgözlü qəza 

selötürücülərindən 2700 m3/san. və 

hidroturbinlər vasitəsilə 910 m3/san. su 

aşağı byefə ötürülür. Anbarın çoxillik orta 

gəlir hissəsi 6,55 mln.m3-11,286 mln.m3, 

yuxarı byefdən suvarmaya götürülən su 

34000-52100 m3, aşağı byefə buraxılan su 

3,1 mln.m3-4,2 mln.m3, su  üzərindən 

buxarlanma 164000 m3, çıxar hissə isə 

5,73 mln.m3-12,36 mln.m3-dir. 

Su anbarından suvarma, su təchizatı, 

energetika və balıqçılıq məqsədi ilə is-

tifadə edilir. 

Coğazçay su anbarı 1988-ci ildə Qa-

zax rayonu ərazisində istismara verilmiş-

dir. Coğazçay çayı üzərində tikilmiş su 

anbarının tam həcmi 20 mln.m3, faydalı 

həcmi 19 mln.m3, ölü həcmi isə 1 mln.m3-

dir. Su anbarının su səthinin güzgü sahəsi 

21 ha, bəndin uzunluğu 855 m, maksimal 

hündürlüyü isə 35 m-dir. Su anbarının 

altında qalan torpaq sahə 118 ha, anbarın 

qarşısında gölün uzunluğu 2,1 km və 

onun üzərindəki  sutullayıcı qurğunun 

sərfi 17,0 m3/san-dir. 

Anbar dəmir-beton üzlüklü torpaq 

bənddən və onun mərkəzində sızma su-

larının qarşısını almaq məqsədilə gövdəsi 

uzunu gilcəli qruntdan nüvə yerləşdiril-

mişdir. 

Su anbarında toplanan su hesabına 4,6 

min ha əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin 

edilir. 
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Su anbarından suvarma məqsədi ilə 

istifadə edilir. 

Bənəniyar su anbarı Naxçıvan MR-

da Əlincəçay çayı üzərində tikilərək, 

1989-cu ildə istismara verilmişdir. Bənə-

niyar su anbarının tam həcmi 17,4 

mln.m3, faydalı həcmi 16,0 mln.m3, ölü 

həcmi isə 1,4 mln.m3-dir. Anbarın su sət-

hinin güzgü sahəsi 19 ha, bəndin uzun-

luğu 954 m, üstdən eni 6 m, maksimal 

hündürlüyü 35 m-dir. Su anbarının tikin-

tisində 5,06 mln.m3 qazıma, 3,96 mln.m3 

tökmə, yarımtökmə, 18,5 min ton beton 

və dəmir-beton işləri görülmüş və 7,99 

ton metal konstruksiyadan istifadə edil-

mişdir. Bu su anbarından başlanğıcını 

götürən kanal torpaq məcralı, trapes 

formalıdır. Anbarda şlüzünün eni 3 m 

olan, 2 ədəd yuma sistemi quraşdırılmış-

dır. Yuma sisteminin hər biri 140 m3/san 

su buraxmaq imkanına malikdir. Bu sis-

temlər 2 kameralı durulducudan ibarət 

olmaqla, növbə ilə işləyirlər. 

 
Bənəniyar su anbarı 

 
Başlanğıcını anbardan götürən sağ 

sahil kanalının uzunluğu 7,7 km-dir. O, 

düzbucaqlı en kəsiyə (2x1,8 m) malik 

dəmir-beton nov şəkilli kanaldır. Bu 

kanaldan suyun bir hissəsini sol kanala 

ötürmək üçün qabaqkəsici qurğudan isti-

fadə edilir. Sağ sahil kanalının sonunda su 

paylayıcı qovşaq tikilmişdir. Bu qurğunun 

köməkliyi ilə su həm kanaldan Bənəniyar 

su anbarına, həm də sonda aparıcı kanal-

lara ötürülür. Su anbarının bəndi torpaq 

tiplidir, ondan sızmanın qarşısını almaq 

məqsədi ilə mərkəzi hissəsində gilli qrunt-

dan nüvə qatı yerləşdirilmişdir. Su anbarı 

3,4 min ha yeni əkin sahəsini suvarma 

suyu ilə təmin edir. Bənddə inşa edilən 

suburaxıcı qüllə və ondan su götürən 

kanal dəmir-beton konstruksiyalıdır. Su-

buraxıcı qüllə giriş və çıxış başlıqlarından 

ibarətdir. Qüllənin hündürlüyü 20 m-dir. 

Onun üzərində suyu saxlaya bilən 3 deşik 

vardır. Bu deşiklərdən üçüncüsünün funk-

siyası artıq sel sularını kənarlaşdırmaqdan 

ibarətdir. Bənddə inşa edilmiş ölçüləri 

25x1,75 m olan yastı sipərin borusunun 

uzunluğu 90 m-dir. Borunun sonu susön-

dürən hovuzda qurtarır. Susöndürücü ho-

vüzdan isə kanal su götürür. Bu kanalın su 

götürmə qabiliyyəti 4 m3/san.-dir. Ho-

vuzda söndürülmüş su sol sahil kanalına 

verilir. Sol sahil kanalının uzunluğu 24,73 

km-dir. Onun 0,43 km-nə beton üzlük çə-

kilmiş, 17,3 km-i isə dəmir-beton novdur. 

Dəmir-beton novdan yığılmış bu kanal 

düzbucaqlı formasındadır və onun sərfi 

0,8 m3/san.-dir. Anbarın gövdəsində avto-
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matik sistem quraşdırılmışdır. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa edil-

mişdir. 

Gilgilçay su anbarı 1995-ci ildə istis-

mara verilmişdir. Bu su anbarının istifa-

dəyə verilməsi ilə 2,3 min ha əkin sahəsi 

suvarma suyu ilə təmin edilmişdir. Gilgil-

çay su anbarının tam həcmi 13,0 mln.m3, 

faydalı həcmi 8,2 mln.m3, ölü həcmi  isə 

4,8 mln.m3-dir. Su anbarının su səthinin 

güzgü sahəsi 90 ha-dır. Su anbarının 

tikintisində 0,7 mln.m3 qazıma, 1,27 

mln.m3 tökmə, ümumən 35,0 mln.m3 qa-

zıma-tökmə və beton işləri və çəkisi 0,4 

ton olan metal konstruksiyasından istifadə 

olunmuşdur. Bəndin tikintisində torpaqla 

bərabər, çınqıl-çaqıl qarışığından da isti-

fadə edilmişdir. 

Torpaq bənddən su sızmasının qarşısı-

nı almaq məqsədi ilə gilli qruntdan isti-

fadə etməklə, onun gövdəsi uzunu nüvə 

qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa edil-

mişdir. 

Birəvulçay su anbarı 1996-cı ildə is-

tismara verilmişdir. Onun istismara veril-

məsi nəticəsində 2,2 min ha əkin sahəsi 

suvarma suyu ilə təmin edilmişdir. Su 

anbarının tam həcmi 26,0 mln.m3, faydalı 

həcmi 21,0 mln.m3, ölü həcmi isə 5 

mln.m3-dir. Su anbarının su səthinin güz-

gü sahəsi 120 ha-dır. Su anbarının tikintisi 

zamanı 0,558 mln.m3 qazıma, 1,981 

mln.m3 tökmə və ümumulikdə 393,0 

mln.m3 qazıma, tökmə və beton işləri 

həyata keçirilmişdir. Bununla bərabər çə-

kisi 0,188 ton olan metal konstruksiyadan 

da istifadə edilmişdir. Su anbarının bən-

dinin maksimal hündürlüyü 58,0 m-dir. 

Torpaq bəndin tikintisində gilli qrunt-

lardan, daşdan və çınqıldan istifadə edil-

mişdir. Torpaq bənddən su sızmasının 

qarşısını almaq məqsədi ilə gilli qruntdan 

istifadə etməklə onun gövdəsi boyu gilli 

qruntdan nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Su anbarı suvarma məqsədilə inşa 

edilmişdir. 

Arpaçay su anbarının tikintisinə 

1993-cü ildə başlanılmış və 1997-ci ildə 

istismara verilmişdir. Bu su anbarının 

istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar 6,3 min 

ha əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin 

edilmişdir. Su anbarının tam həcmi 150 

mln.m3, faydalı həcmi  140 mln.m3, ölü 

həcmi isə 2 mln.m3-dir. Su anbarının su 

səthinin güzgü sahəsi 603 ha-dır. Su 

anbarının tikintisi zamanı 1,3 mln.m3 

qazma, 4,0 mln.m3 tökmə, ümumilikdə isə 

60,0 mln.m3 torpaq, beton işləri və çəkisi 

0,7 min ton olan  metal konstruksiyadan 

istifadə olunmuşdur. Su anbarının bəndi-

nin hündürlüyü 51 m-dir.  

Bəndin üzərində tikilmiş eni 7,5 m 

olan üç aşırımlı sutullayıcı qurğu vasitə-

silə 2750 m3/san. sel suları kənarlaşdırılır.  

Su anbarının bəndinin tikintisində tor-
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paqdan əlavə, çınqıl və çaqıl qarışığından 

da istifadə edilmişdir. Bənddən  sızmanın 

qarşısını almaq məqsədi ilə gilli qruntdan 

istifadə etməklə onun gövdəsi uzunu gilli 

nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

 
Arpaçay su anbarı 

Arpaçay su anbarı suvarma məqsədi 

ilə inşa edilmişdir. 

Yenikənd su anbarının SES ilə bir-

likdə tikintisinə 1984-cü ildə başlanılmış 

və 2000-ci ildə istismara verilmişdir. Ye-

nikənd su anbarının əsas qidalanma mən-

bəyi Kür və Qoşqar çaylarıdır. Bu anbar 

Samux və Şəmkir inzibati rayonları ərazi-

sində yerləşmişdir. Yenikənd su anbarının 

tutumu 580 mln.m3-dir. Su anbarının 

sahəsi 23,2 km2-dir. Anbarın tam həcmi 

158,0 mln.m3, faydalı həcmi 136,3 

mln.m3, ölü həcmi isə 21,8 mln.m3-dir. 

Anbarın bəndi üzərində 4 ədəd horizontal 

tipli hidroaqreqat quraşdırılmışdır. Bu 

aqreqatların hər birinin gücü 37,5 min 

kvt-dır. Ümumilikdə 4 aqreqatın hamısı 

işləyərsə, 150000 kvt enerji istehsal edilə 

bilər. Bəndin gövdəsində açıq tipli 4 

gözlü sutullayıcı qurğu quraşdırılmışdır 

ki, onların hər biri 500 m3/san. su tulla-

maq qabiliyyətinə malikdir. Ümumilikdə 

bənddən sutullayıcı vasitəsilə 2000 

m3/san. sel suları kənarlaşdırılır. Hidroaq-

reqatlar nominal gücdə işlədikdə isə 

bənddən 1050 m3/san. su kənarlaşdırılır. 

Anbardan Qarasaqqal-arx kanalına 

ötürülən su hesabına Samux rayonunun 6 

min ha əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin 

edilir. 

Bənd torpaq tiplidir. Bənddən olan 

sızmanın qarşısını almaq məqsədilə onun 

mərkəzi hissəsinə gilcəli qruntdan nüvə 

qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbar suvarma, elektrik enerjisi is-

tehsalı və balıqçılıq məqsədi ilə istismar 

olunur. 

Cəyirli su anbarının tikintisinə 1997-

ci ildə başlanılmış və 2001-ci ildə Şəki 

rayonu Cəyirli kəndi ərazisində istismara 

verilmişdir. Cəyirli su anbarının qidalan-

ma mənbəyi kimi Cəyirli magistral ka-

nalını və atmosfer yağıntılarını göstərmək 

olar. Su anbarının tam həcmi 1,23 min m3, 

faydalı həcmi 1,13 min m3, ölü həcmi isə 

1,0 min m3-dir. Anbarda su səthinin güz-

gü sahəsi 21 ha, bəndin uzunluğu 283 m, 

üstdən eni 6 m, maksimal hündürlüyü isə 

19 m-dir. Bənddən su götürən kanalın sər-

fi 1 m3/san., sutullayıcı qurğunun sərfi isə 

11,1 m3/san-dir. Cəyirli su anbarının 

tikintisində gilli qruntla bərabər, çınqıl-

çaqıl qarışığından da istifadə edilmişdir. 

Bənddən suyun sızmasının qarşısını al-
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maq məqsədi ilə gillicəli qruntdan istifadə 

etməklə onun mərkəzi hissəsində gövdəsi 

uzunu gilli nüvə qatı yerləşdirilmişdir.  
 

 
Cəyirli su anbarı 

 
Cəyirli su anbarı 

 
Cəyirli su anbarı 

Cəyirli su anbarı suvarma məqsədi ilə 

inşa edilmişdir. 

Türyançay su anbarının tikintisinə 

1996-cı ildən başlanılmış və 2001-ci ildə 

istismara verilmişdir. Su anbarının istifa-

dəyə verilməsi nəticəsində 17,3 min ha 

əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin 

edilmişdir. Su anbarının tam həcmi 138,0 

mln.m3, faydalı həcmi 88,0 mln.m3, ölü 

həcmi isə 50 mln.m3-dir. Anbarın su sət-

hinin güzgü sahəsi 1000 ha-dır. Su an-

barının tikintisi zamanı 2,132 mln.m3 qa-

zıma, 3,034 mln.m3 tökmə və ümumilikdə 

79,5 mln.m3 qazıma, tökmə və beton işləri 

yerinə yetirilmişdir. Eyni zamanda tikinti-

də çəkisi 3,665 min ton olan metal 

konstruksiyadan da istifadə edilmişdir. Su 

anbarının bəndinin maksimal hündürlüyü 

56,0 m-dir. 

Torpaq bəndin tikintisində gilli qrunt-

dan əlavə çınqıl-çaqıldan da istifadə edil-

mişdir. Torpaq bənddən su sızmasının 

qarşısını almaq məqsədi ilə gilli qruntdan 

istifadə etməklə, onun gövdəsi uzunu nü-

və qatı yerləşdirilmişdir. 

Anbar suvarma məqsədi ilə inşa edil-

mişdir. 

H.Əliyev (Vayxır) su anbarının  tikin-

tisinə 1983-cü ildə başlanılmış və 2005-ci 

ildə istismara verilmişdir. Su anbarının 

tam həcmi 100 mln.m3, faydalı həcmi 90 

mln.m3, ölü həcmi isə 10 mln.m3-dir. Su 

anbarının bəndinin üstdən uzunluğu 550 

m, üstdən eni 6 m, maksimal hündürlüyü 

42 m, su səthinin güzgü sahəsi 125 ha-dır. 

H.Əliyev (Vayxır) su anbarının tikintisi-

ndə 34,8 mln.m3 qazıma, 34,5 mln.m3 tök-

mə və əkstökmə, 5 min m3 beton və də-

mir-beton işləri, 3,43 min ton metal kons-

truksiyadan istifadə edilmişdir.  

2707  hektar kollektor-drenaj şəbəkəsi 

tikilmiş ərazidə yuma işləri anbarda top-

lanan su hesabına aparılmışdır.  
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H.Əliyev (Vayxır) su anbarı 

 
Su anbarından 3 kanal su götürərək, öz 

axını ilə suyu suvarılacaq əkin sahələrinə 

çatdırır. Bu kanallar vasitəsilə 16,83 min 

ha əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin edi-

lir. Bəndin torpaq tipli olmasına baxma-

yaraq onun tikintisində çınqıl-çaqıldan da 

istifadə edilmişdir. Su anbarının bəndin-

dən sızmanın qarşısını almaq məqsədi ilə 

gilli qruntdan istifadə etməklə, onun göv-

dəsi boyu nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

Su anbarından suvarma məqsədi ilə 

istifadə edilir. 

Taxtakörpü su anbarı. Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti cənab İlham Əli-

yevin sədrliyi ilə 01 sentyabr 2005-ci ildə 

su təchizatı və meliorasiya sahəsində gö-

rülən işlər və perspektiv layihələrlə bağlı 

keçirilmiş müşavirədə Dövlət Neft Fon-

dunun hesabına (DNF) “Samur-Abşeron 

suvarma sisteminin yenidənqurulması la-

yihəsi”nin 2006-cı ildən maliyyələşdiril-

məsi barədə qərar qəbul edilmişdir.  

DNF-nun vəsaiti hesabına tikiləcək 

“Taxtakörpü su anbarının SES ilə birlik-

də” və “Taxtakörpü-Ceyranbatan kana-

lı”nın istismara verilməsi nəticəsində res-

publikanın şimal zonasında 150 min ha 

suvarılan torpaqların su təminatı yaxşılaş-

dırılacaq və 21 min ha yeni suvarılan tor-

paqların kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə 

qaytarılmaqla yanaşı, Bakı, Sumqayıt 

şəhərlərinin və Abşeron yarımadasında 

yaşayan əhalinin və sənayenin su təchi-

zatını yaxşılaşdırmaqla bərabər, ərazinin 

ekoloji vəziyyətinə də öz müsbət təsirini 

göstərəcəkdir. Bu tikintinin istismara ve-

rilməsi nəticəsində keçmiş Samur-Ab-

şeron kanalının üzərindəki  Sitalçay və 

Ceyranbatan nasos stansiyalarının ləğv 

edilməsi ilə bağlı ildə 13-15 mln. Manat-

lıq elektrik enerjisinə qənaət ediləcəkdir. 

 
Taxtakörpü su anbarı 

 
Taxtakörpü su anbarı 

Su anbarının gil nüvəli torpaq bəndi-

nin hündürlüyü 137,5 m, qaşının uzunlu-

ğu 1180 m, qaşın eni 10 m, gölün sahəsi 

8,7 km2, su anbarının faktiki həcmi 768,4 

mln.m3, faydalı həcmi 738,4 mln.m3, ölü 
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həcmi 30 mln.m3-dir. Su anbarının gil 

nüvəli bəndinin gövdəsinin həcmi 23,48 

mln.m3 təşkil edir. 

 
Taxtakörpü su anbarı 

 
Bənddə qapısız sutullayıcı və suqəbul-

edici qurğular, enerji tuneli, SES-nin bi-

nasının tikintisi aparılmış və ümumi gücü 

25 mvt olan  3 ədəd turbin quraşdırıl-

mışdır. 

Taxtakörpü su anbarı Böyük Qafqaz 

sıra dağlarının cənub-şərq qurtaracağının 

alçaq dağlıq və dağətəyi zonasında yer-

ləşmişdir. Ərazidə yer səthinin mütləq 

yüksəkliyi 50-250 m hüdudlarında dəyişir 

və hər iki tərəfdən çoxsaylı qobularla, 

kəskin təpəcikli dağ yüksəklikləri ilə 

əhatə olunmuşdur. 

“Taxtakörpü su anbarının su elektrik 

stansiyası ilə birgə tikintisi” zamanı aşa-

ğıdakı  işlər görülmüşdür: 

– uzunluğu 891 m olan qəza sutul-

layıcı qurğunun tikintisi; 

– uzunluğu 43,6 m olan suqəbuledici 

qurğunun tikintisi; 

– uzunluğu 543 m olan enerji tunelinin 

tikintisi; 

– dərinliyi 56 m olan qapı şaxta qül-

ləsinin tikintisi; 

– sərfə nəzarət hovuzu və ondan su 

anbarına sutullayıcı qurğunun və SES-in 

binasının tikintisi; 

– 15 km uzunluğunda Dəvəçiçay ya-

tağının Taxtakörpü su anbarından Xəzər 

dənizinədək məsafədə genişləndirilməsi; 

– SES ilə tunel arasındakı 180 m-lik 

təzyiqli borunun tikintisi; 

– 690 m uzunluğunda palçıq vulkanın-

dan mühafizə məqsədilə qoruyucu bəndin 

tikintisi; 

– 1450 m uzunluğunda Dəvəçi-Qalaltı 

avtomobil yolunun yenidən bərpa edil-

məsi; 

– su anbarının mühafizə zonasında 

uzunluğu 35 km olan ərazidə meşə zo-

lağının yaradılması, hasarın çəkilməsi və 

hasar boyu avtomobil yolunun çəkilməsi; 

– 110 kv-luq açıq paylayıcı qurğunun 

tikilməsi; 

– Siyəzən və Dəvəçi elektrik yarım-

stansiyalarına enerjinin ötürülməsi məqsə-

dilə 26 km uzunluğunda 110 kv-luq elek-

trik xəttinin  çəkilməsi. 

SES-nın tikintisində ümumi gücü 25 

Mvt olan 3 ədəd hidroaqreqat, elektrik, 

elektromexaniki və köməkçi avadanlıqlar, 

açıq paylayıcı qurğuda elektrik avadanlıq-

ları və metal konstruksiyalar quraşdırıl-

mışdır.  

Tikinti zamanı 375 mln.m3 torpaq, 

74,3 min m3 dəmir-beton, 900 ton avadan-
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lıq və 7,8 min ton metal konstruksiyası və 

armatur istifadə olunmuşdur. 

 
Taxtakörpü su anbarının  

su elektrik stansiyası 

Anbarda toplanan sudan əhalinin iç-

məli su ilə təmin olunmasında, əkin sahə-

lərinin suvarılmasında və elektrik enerji-

sinin alınmasında istifadə edilir. Anbarda 

maksimal su səviyyəsi 130 m, aşağı bye-

fin səviyyəsi 105 m-dir. Bəndin hündür-

lüyü 137,5 m, onun üstdən eni 15 m, 

bəndin gövdəsinin həcmi 23,48 mln.m3-

dir. Suvarmanın növü qapısız, sutullaya-

nın sərfi 84,3 m3/san., suötürücü tunelin 

sərfi 49,4 m3/san., tunelin daxili diametri 

5,2 m, uzunluğu isə 360 m-dir. 

Taxtakörpü su anbarından enerji al-

maq məqsədi ilə Fransa dövlətinin isteh-

salı olan üç turbin quraşdırılmışdır. 

Quraşdırılmış hər turbinin gücü 12,5 

MVt-dır. Ümumilikdə su anbarında 25,0 

Mvt enerji istehsal edilir. Anbardan 

istifadə olunan suyun maksimal sərfi 40 

m3/san., maksimum basqı 77 m, 

suqəbuledicinin dib səviyyəsi 115 m, güc 

tunelinin diametri 4,5 m, uzunluğu isə 270 

m-dir. Taxtakörpü su anbarından 

Ceyranbatan su anbarına su ötürmək üçün 

uzunluğu 112 km, sərfi 40 m3/san. olan 

beton üzlüklü kanal inşa edilmişdir. Bu 

kanal Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı 

adlanır. Kanalın yamaclıq əmsalı 1:1,5, 

mailliyi 0,0003, dibdən eni 4 m, tikinti 

dərinliyi 3,5 m, kanalda suyun dərinliyi 

3,12 m, axım sürəti isə 1,48 m/san.-dir. 

Kanalın yarı qazma, yarı tökmədə tikilən 

hissələrində beton üzlüyün qalınlığı 15 

sm, tam tökmədə olan hissəsində isə 

beton üzlüyün qalınlığı 20 sm-dir. Onun 

aşağı byefinə daş döşənilmişdir.  

Taxtakörpü su anbarı respublikada 

analoqu olmayan bir hidrotexniki qurğu-

dur və o, 2013-cü ildə istismara verilmiş-

dir. Bənd torpaq tiplidir və onun yuxarı 

byefinin yamacına daş döşənilmişdir. Su 

anbarından sızmanın qarşısını almaq məq-

sədilə bəndin gövdəsi uzunu  onun mər-

kəzi hissəsində gilcəli qruntdan istifadə 

etməklə nüvə yerləşdirilmişdir. Taxtakör-

pü su anbarından suvarma, su təchizatı və 

enerji istehsalı məqsədi ilə istifadə olunur. 

Göytəpə su anbarı Cəlilabad rayonu-

nun keçmiş Privolnı kəndi ərazisində 

tikilib, 2010-cu ildə istismara verilmişdir. 

Anbarın qidalanma mənbəyi Yardımlı 

dağlarından axan bulaqların hesabına 

formalaşan Göytəpə çayıdır. Su anbarının 

tam həcmi 4,2 mln.m3, faydalı həcmi 3,8 

mln.m3, ölü həcmi isə 0,4 mln.m3-dir. 

Göytəpə su anbarının su səthinin güzgü 

sahəsi 72 ha, anbarın bəndinin uzunluğu 
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616 m, onun maksimal hündürlüyü isə 

17,5 m və üstdən eni 6 m-dir. 

Bəndin tikintisində qruntla bərabər, 

çınqıl-çaqıl qarışığından da istifadə 

edilmişdir. Bəndin gövdəsindən suyun 

sızmasının qarşısını almaq məqsədilə 

gilcəli qruntdan istifadə etməklə, onun 

mərkəzi hissəsində gövdəsi uzunu gilcəli 

nüvə qatı yerləşdirilmişdir. 

 
Göytəpə su anbarı 

Göytəpə su anbarı suvarma məqsədi 

ilə istifadə edilir. 

Şəmkirçay su anbarı  SES ilə birlikdə 

respublikanın qərb zonasında, Kür çayının 

qolu olan Şəmkirçay çayı üzərində, Gəncə 

şəhərindən 36 km, Şəmkir rayonunun 

Seyfəli kəndindən 3 km və Bakı-Tiflis 

beynəlxalq avtomobil yolundan 15 km 

aralıda tikilmişdir. Su anbarının ümumi 

həcmi 164,5 mln.m3, faydalı həcmi 156,3 

mln.m3, ölü həcmi isə 8,2 mln.m3-dir. 

Bənd gil nüvəli, daş-qaya tökmə tiplidir. 

Su anbarı bəndinin nüvə hissəsində 

hündürlüyü 196 m, onun üstdən uzunluğu 

692 m və eni 12 m-dir. Bəndin su səthinin 

güzgü sahəsi 375 ha və bəndin qarşısın-

dakı gölün uzunluğu 6,1 km-dir. 

 
Şəmkirçay su anbarı 

Su anbarında yığılan suyun SES-na və 

Şəmkirçay magistral kanalına ötürülməsi 

məqsədi ilə onun ölü həcmi səviyyəsində 

ümumi suburaxma qabiliyyəti 118 m3/san 

və oradakı su səviyyəsinin təhlükəsizli-

yinin təmin edilməsi üçün 84 m3/san. su 

buraxa bilən, diametri 4,5 m və uzunluğu 

583,38 m olan dairəvi seksiyalı enerji 

tuneli nəqledici tunellə birləşdirilmişdir. 

Bundan əlavə su anbarında suburaxma 

qabiliyyəti 697 m3/san., diametri 6 m və 

uzunluğu 765,53 m olan qəza sutullayı-

cısı, suburaxma qabiliyyəti 165 m3/san., 

diametri 4,5 m və uzunluğu 884,85 m 

olan nəqledici və suburaxma qabiliyyəti 

31 m3/san., diametri 4,5 m və uzunluğu 

583,38 m olan təzyiqli enerji tunelləri inşa 

olunmuşdur.  

Şəmkirçay su anbarının tikilməsi məq-

sədilə 16 iyul 2010-cu ildə çayın məcra-

sında su yönəldici bənd tikilmiş və çayın 

suyunu həmin məcraya yönəldərək tikinti 

işlərinə başlanılmışdır.  

Şəmkirçay su anbarının bəndinin 

gövdəsindən yuxarı və aşağı dayaq priz-

maları kvars-diolit tərkibli daş-qaya  
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materiallarından istifadə edilməklə tikil-

mişdir. Beləliklə Azərbaycanda, eləcə də 

keçmiş SSRİ ölkələrində ilk dəfə olaraq 

Şəmkirçay su anbarının bəndi daş-qaya 

materialından istifadə olunmaqla tikilmiş-

dir. Bu işlər bəndin özülündən başlayaraq 

700-m mütləq yüksəkliyə qədər yerinə 

yetirilmişdir. Bəndin tikintisində gil nü-

vəsinin süzgəc qatından, xırda daşlardan 

başlayaraq, orta və iri olçülü daşlardan 

istifadə edilərək, 16 tonluq vibrasiyalı 

vərdənə ilə sıxlaşdırılmaqla daş-qaya tök-

mə işləri həyata keçirilmişdir. 

 
Şəmkirçay su anbarı 

 
Şəmkirçay su anbarı 

Şəmkirçay su anbarında orta illik su 

ehtiyatı 265,2 mln.m3 toplanan halda 

oradan suvarma məqsədi ilə ildə 207,9 

mln.m3, içməli su məqsədi ilə ildə 48,4 

mln.m3 və çayın ekoloji vəziyyətinin qo-

runması məqsədilə 8,9 mln.m3 suyun 

təkrar çaya axıdılması nəzərdə tutulur. 

Şəmkirçay su anbarının texniki im-

kanından istifadə edərək onun gövdəsində 

Fransanın “Andritir” şirkəti tərəfindən 

istehsal olunmuş hər birinin gücü 4073 

kvt olan 6 ədəd hidromexaniki turbinlər 

və elektrik avadanlıqları quraşdırılmışdır. 

Burada istehsal olunan elektrik enerjisinin 

(ildə 56 mln. kvt) respublikanın mövcud 

şəbəkələrinə ötürülməsi üçün “Şəmkir” 

yarımstansiyası ilə “Çinarlı” yarımstansi-

yası arasında uzunluğu 27,5 km olan 35 

kv elektrik hava ötürücü çəkilmişdir. 

Ümumilikdə bəndin və bənd qovşaq-

larının tikintisində 7,12 mln.m3 qazıma 

işləri həyata keçirilmiş, onun nüvəsinə 

2,85 mln.m3 gil tökülmüş, 0,883 mln.m3 

süzgəc materialı, 11368 mln.m3 daş-qaya, 

85,46 min m3 beton, dəmir-beton və 7,05 

min ton metalkonstruksiya və armaturdan 

istifadə olunmuşdur. 

Eyni zamanda Şəmkirçay su anbarın-

dan Gəncə, Şəmkir şəhərlərinə və Samux 

rayonunun Nəbiağalı qəsəbəsinə 1,6 

m3/san. içməli su verilməsi üçün Şəmkir-

çay sağ və sol sahil kanallarında inşa edil-

miş hovuzlardan çıxışlar qoyulmuşdur. 

Bütün bunlarla bərabər, çayda ekoloji 

vəziyyətin qorunması məqsədilə SES-in 

hovuzundan 1,5 m3/san. su çaya buraxılır. 

Bu layihənin həyata vəsiqə alması 

nəticəsində Şəmkir, Göygöl, Samux və 

Goranboy rayonlarının 50 min hektar əkin 

sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırılmış və 
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20 min ha yeni əkin sahəsi istifadəyə 

verilməklə yanaşı, Gəncə, Şəmkir şəhər-

lərinin və Samux rayonunun Nəbiağalı 

qəsəbəsinin əhalisinə su təchizatı məq-

sədilə 1,6 m3/san su verilir. 

Şəmkirçay su anbarından suvarma, su 

təchizatı və enerji istehsalı məqsədləri ilə 

istifadə edilir. 

Respublika ərazisində tikilib istismara 

verilmiş su anbarlarından Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin 

balansında olanların bəzilərinin əsas gös-

təricilərinə dair məlumatlar cədvəl 5.1-

5.4-də öz əksini tapmışdır. 

 
Cədvəl 5.1 

Azərbaycan Respublikası ərazisində tikilən su anbarlarının istifadə xarakterinə görə təsnifatı 
 

Su anbarının adı Tam həcmi, mln.m3 İstifadənin məqsədi 
1 2 3 

Şəmkir 2677 irriqasiya, su təchizatı, balıqçılıq 
Şəmkirçay 164,5 irriqasiya, su təchizatı 

Mingəçevir 16070,0 irriqasiya, su təchizatı, nəqliyyat, rekresiya, 
balıqçılıq 

Varvara 62,0 su təchizatı 
Yenikənd 158,1 irriqasiya,  balıqçılıq, nəqliyyat 
Tərtərçay 565,0 irriqasiya, balıqçılıq 
Taxtakörpü 268,4 irriqasiya, su təchizatı 
Araz 1350,0 irriqasiya, su təchizatı, balıqçılıq 

İrriqasiya təyinatlı su anbarları 
Ağstafaçay 120,0 balıqçılıq 
Axıncaçay 14,0 balıqçılıq 
Xatınlı 4,1 balıqçılıq 
Göygöl 6,6 balıqçılıq 
Azər-Əhmədli 1,4 balıqçılıq 
Şıxlar 1,2 balıqçılıq 
Səfikürd 3,4 balıqçılıq 
Madagiz 5,86 balıqçılıq 
Xaçınçay 23,0 balıqçılıq 
Ağdamkənd 1,6 balıqçılıq 
Cavanşir 4,6 balıqçılıq 
Lövəyin 6,3 su təchizatı 
Bolqarçay 12,0 su təchizatı 
Cəfərxanlı 2,2 su təchizatı 
İncəçay 7,0 su təchizatı 
Mişarçay 2,1 su təchizatı 
Göytəpə 4,2 balıqçılıq 
Köndələnçay 0 9,0 balıqçılıq 
Köndələnçay I 2,4 balıqçılıq 
Köndələncay 2,1 balıqçılıq 
Zümürxaçay 1,3 balıqçılıq 
Yekəxana 9,0 balıqçılıq 
Pirsaat 16,9 su təchizatı 
Aşıq-Bayramlı 3,6 su təchizatı 
Coğazçay 20,0 su təchizatı 
Nohurqışlaq 12,6 su təchizatı 
Bulaqdərə 1,2 su təchizatı 
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cədvəl 5.1-in ardı 
1 2 3 

Qalacıq II 1,65 su təchizatı 
Zoqolovoçay 3,37 su təchizatı 
Tovuzçay 20,0 su təchizatı 
Ceyranbatan 186,0 su təchizatı 
Viləşçay 46,0 su təchizatı 
Babasər 3,09 su təchizatı 
Mahmudavar 1,62 su təchizatı 
Yuxarı Xanbulançay 52,0 su təchizatı 
Əyriçay 80,6 balıqçılıq 
Hacı Qədirli 1,22 balıqçılıq 
Arpaçay 150,0 balıqçılıq 
Bata-bat 0 1,6 balıqçılıq 
Bata-bat 2 1,2 balıqçılıq 
Xok göl 1,2 Balıqçılıq 
Uzunoba 9,0 balıqçılıq 
Sirab 12,7 balıqçılıq 
Qanlı göl 1,0 balıqçılıq 
Nehrəm göl 6,0 balıqçılıq 
Köndələnçay III 3,9 balıqçılıq 
Aşağı Köndələnçay 9,5 Balıqçılıq 
Məzrə 1,0 balıqçılıq 
Cəyri 2 1,2 balıqçılıq 
Heydər Əliyev 100 balıqçılıq 
Salvarlı 1.2 balıqçılıq 
Bənəniyar 17,4 balıqçılıq 
Qaraçoban 1,0 balıqçılıq 
XOK-1 3,0 balıqçılıq 

Cəmi 998,37  
 

Cədvəl 5.2 
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin tabeliyində olan təşkilatların balansındakı  

sututarlar barədə məlumat 

Sıra №-si Təşkilatların adı miqdarı ədədlə 
1 Ağdam SSİ 4 
2 Astaraçay SSİ 1 
3 Xaçmaz SSİ 3 
4 Göygöl SSİ 1 
5 İmişli SSİ 7 
6 Qax SSİ 2 
7 Qazax SSİ 3 
8 Qəbələ SSİ 3 
9 Quba SSİ 3 

10 Qusar SSİ 1 
11 Tovuz SSİ 11 
12 Şabran SSİ 1 
13 Şəki SSİ 10 
14 Zaqatala SSİ 3 
15 Yuxarı Xanbulançay HQİİ 7 
16 Viləşçay SAİİ 1 

Cəmi 61 
17 Naxçıvan MR üzrə 5 
18 Yuxarı Qarabağ bölgəsi üzrə 5 

Respublika üzrə cəmi 71 
Qeyd* Yuxarı Qarabağ işğal altında olduğuna görə onun barəsində məlumatlar keçmiş DQMV-nin 1988-
ci il hesabatlarından götürülmüşdür 
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Cədvəl 5.3 
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin su təsərrüfatı təşkilatlarının fərdi suvarma 

mənbələri barədə bəzi məlumat 
 

Su təsərrüfatı 
təşkilatının adı 

Çeşmə, bulaq və kəhrizlər Nohurlar 

Cəmi, 
ədədlə 

O cümlədən 
suvarma 

məqsədi ilə, 
ədədlə 

Suvardığı  
sahə, ha 

Cəmi, 
ədədlə 

O cümlədən 
suvarma 

məqsədi ilə, 
ədədlə 

Suvardı
ğı  sahə, 

ha 

Ağdam SSİ    4 4 114 
Ağstafa SSİ 1 1 16,0    
Astara SSİ    1 1 25,5 
Göygöl SSİ 1 1 34 1 1 60 
Xacmaz SSİ    3 2 134 
İmişli SSİ    7 7 171 
Qazax SSİ    3 3 73 
Qax SSİ    2 2 49 
Qəbələ SSİ 30 30 1861 3 3 50 
Quba SSİ    3 3 50 
Qusar SSİ    1 1 30 
Şabran SSİ    1 1 30 
Şəki SSİ 80 80 814 10 10 245 
Tovuz SSİ 11   11 11 420 
Zaqatala SSİ    3 3 80 
Yuxarı 
Xanbulançay 
HQİİ 

   7 7 150 

Viləşçay SAİİ    1 1 25 
Bölgələr üzrə 

cəmi 123 112 2725 61 58 1706 

Naxçıvan MR 
üzrə 339 339 1624 5 5 110 

Yuxarı 
Qarabağ 
bölgəsi üzrə 

27 27 2423 14 14 702 

Respublika 
üzrə cəmi 489 478 6772 80 67 2518 
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FFƏƏSSİİLL  VVII..  
SUVARMA SİSTEMLƏRİ, 
HİDROQOVŞAQLAR, SUGÖTÜRƏN 
VƏ SUQƏBULEDİCİ QURĞULAR 
 

Suvarma sistemi – təbii rütubətin ça-

tışmadığı  zonalarda kənd təsərrüfatı bit-

kilərini suvarmaq üçün yaradılan hidro-

meliorativ sistemdir. Suvarma sisteminin 

tərkibinə müxtəlif səviyyəli şəbəkələr və 

qurğular daxildir: su mənbəyində suqəbul-

edici və səviyyəqaldırıcı hidroqovşaq; 

sunəqledici, paylaşdırıcı sudaşıyıcılar və 

onların üzərindəki hidrotexniki qurğular 

(əlaqələndirici, nizamlayıcı və s.); yağış-

yağdırma və suvarma texnikaları; obyekt-

ləri idarə etmə vasitələri, yolları və digər 

köməkçi qurğular. Suvarma sistemləri ra-

yon su təsərrüfatı orqanlarına və bir neçə 

təsərrüfata xidmət edən – təsərrüfatlar-

arası (I-II dərəcəli) və təsərrüfatdaxili (III 

dərəcəli) olmaqla, bir təsərrüfat ərazisində 

bir və ya bir neçə suvarma massivinə xid-

mət edir. Suvarma sistemi mürəkkəb tex-

niki və bəzi hallarda çox funksiyalı sistem 

olub, onun məqsəd və təyinatı kənd təsər-

rüfatı bitkilərinin tələb olunan vaxtda 

keyfiyyətli suvarma suyu ilə (çoxfunksi-

yalı sistemlərdə həm də qida elementləri 

ilə) təmin edilməsi hesabına suvarma 

əkinçiliyin məhsuldarlığının daim yük-

səldilməsindən ibarətdir. Suyun götürül-

məsi qaydası və tələb olunan basqının ya-

radılması üsuluna görə suvarma sistemləri 

suyun mexaniki qaldırılması və özaxımı 

ilə su götürən, o cümlədən özütəzyiqli 

sistemlərə bölünürlər. Sudaşıyıcılar kons-

truksiyaya görə: açıq kanallar və novlar 

şəklində (açıq şəbəkəli), örtülü boru kə-

mərləri şəklində (örtülü şəbəkəli) və qa-

rışıq şəbəkəli olurlar.  

Suvarma sistemlərinin layihələndiril-

məsində onların tipinin seçilməsi konkret 

təbii şəraitlər və kənd təsərrüfatı isteh-

salının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 

müəyyənləşdirilir.  

Suvarma sisteminin bir hissəsi (suqə-

buledici qurğu, magistral və birinci dərə-

cəli sudaşıyıcı kanallar və onların üzə-

rindəki qurğular) bir qayda olaraq, yeganə 

olurlar, sistemdə təkrarlanmırlar, qalan 

obyektlər isə eyni tiplidirlər və sistemdə 

təkrarlanırlar, funksional suvarma modul-

ları, qoşulan aşağı dərəcəli sudaşıyıcılar, 

suvarma texnikası qurğuları və s.  

Suqəbuledici və sugötürən qurğular – 

sututardan və ya suaxardan təsərrüfat 

məqsədləri üçün suyun götürülməsi üçün 

yaradılan hidrotexniki qurğulardır. Suqə-

buledici qurğu hər hansı bir suvarma sis-

teminin əsas hissəsidir. Suyun götürülmə-

si su mənbəyindən tələb olunan miqdarda, 

iri gətirmələrdən və üzən cisimlərdən tə-

mizlənmiş suyun götürülməsini təmin 

edən texnoloji prosesdir. Bu proses bir 

sıra əməliyyatları özündə birləşdirir: su-

yun götürülməsi, lillərlə mübarizə (üzən 
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cisimlər də daxil olmaqla), suyun veril-

məsi, balıqmühafizə, qəza mühafizəsi və 

s. Texnoloji əməliyyatların sayı və  növü 

suqəbuledici qurğunun tipi və suvarma 

mənbəyinin növü ilə müəyyənləşdirilir. 

Meliorasiya və su təsərrüfatı sisteminin 

əvvəlində yaradılan suqəbuledici qurğu 

baş qurğu adlanır. Suqəbuledici qurğuları 

bir neçə əsas əlamətlərinə görə aşağıdakı 

kimi təsnifləndirmək olar: istifadə olunan 

su mənbəyinin növünə görə-çay, göl, də-

niz, kaptaj (qrunt sularının və məcraaltı 

suların götürülməsində); suyun nəql edil-

məsi şəraitinə görə (suqəbuledici qurğu-

dan sistemə) – özaxımı ilə və suyun me-

xaniki verilməsi ilə; çay məcrasına nisbə-

tən yerləşmə şəraitinə görə – məcra, sahil; 

suqəbuledicinin əsas qurğuları tərkibində 

bəndin olub-olmamasında asılı olaraq 

bəndli və bəndsiz; lil gətirmələri ilə mü-

barizəyə görə – yuyucu kameralı, yuyucu 

qalareyalı, dövredici astanalı, yanları və 

təməli deşikli, novvari, ikiyaruslu və s.; 

sugötürücü deşiklərin şaquli müstəvidə 

yerləşməsinə görə – sətdən və dərindən 

sugötürən. 

Suqəbuledici qurğunun yerinin seçil-

məsi hidrometrik, hidroloji və topoqrafik 

axtarış-tədqiqat materialları əsasında həll 

edilən məsuliyyətli məsələdir. Çayın məc-

rasının davamlı olduğu, dibinin çətin yu-

yulan qruntlu olduğu və seçilən suqəbul-

edici qurğuya müvafiq konfiqurasiyalı ye-

rində qurğunun yerləşdirilməsi məqsədə-

uyğundur. Suqəbuledici qurğunun tipi çay 

hövzəsinin su ehtiyatlarının kompleks 

istifadəsinin baş sxemi və xarakteristikası, 

sugötürmə əmsalı və suyun keyfiyyətinə 

qoyulan tələblər (lil gətirmələrindən 

təmizlənmə dərəcəsi) nəzərə alınmaqla 

seçilir. Su mənbəyinin (çayın) məişət reji-

mi və sudan istifadə rejimlərinin mükəm-

məl analizi aparılır. Bu rejimlər bir-

birindən asılı olmayaraq dəyişilə bilərlər. 

Çayda suyun çatışmadığı halda kon-

kret yerli şəraitlərdən asılı olaraq suqəbul-

edicinin hidroqovşağının su anbarında çay 

axımının mövsümü illik və çoxillik ni-

zamlanması zərurəti yaranır. Əsas qur-

ğuların tərkibi və hidroqovşağın kompa-

novkası suqəbuledicinin tipindən (bənli, 

bəndsiz), suyun sistemə verilməsi üsulun-

dan (özaxımı ilə, maşınla), çayın hidroloji 

və məcra rejimli və s. yerli şəraitlərdən 

asılıdır. Ümumi halda bəndli suqəbul-

edicinin hidroqovşağına suqəbuledicinin 

özünü də nizamlayan bütöv və sutullayıcı 

bəndlər, yuma və xəşələ buz tullayıcı və s. 

qurğular aiddir. Çayın kompleks istifadə-

sində hidroqovşağın tərkibinə gəmikeçi-

rən, balıqkeçirən, meşə materiallarını ke-

çirən və s. qurğular da daxil edilə bilər. 

Hər bir suqəbuledicinin tipi aşağıdakı 

şərtlərə görə seçilir: çayın hidroldoji və 

məcra rejiminə uyğunluğu; istismarının 

əlverişliliyi; yerli tikinti materiallarından 
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maksimum istifadə olunması, sadəliyi, 

konstruksiyasının dayanıqlılığı və uzun-

ömürlülüyü. 

Yeraltı suların qəbulu üçün aşağıdakı 

tip sugötürən qurğular tətbiq olunur: boru-

lu qazma və şaxta tipli quyular, üfqi və 

süavari suyığıcılar, bulaq sularının kaptajı 

üçün qurğular. Quyular nisbətən dərində 

yerləşən, çox sulu laylar olan hallarda isti-

fadə olunur. Su təchizatı sisteminin mər-

kəzləşdirilməsi üçün bir neçə quyular 

qrupu bir suyığıcı qurğuya birləşdirilir. 

Şaxta quyuları çox da dərində yerləşmə-

yən (20 m-dən az), təzyiqsiz sulu laylarda 

suyun qəbulu üçün istifadə olunur. Şaxtalı 

quyulara su onların dibindən və qismən də 

divarlarından qəbul edilir. Sulu layın da-

yazda (5-8 m-ə qədər) yerləşdiyi hallarda 

müxtəlif tipli drenajlar və ya suyığıcı qa-

lareyalar şəklində üfqi suyığıcılar tətbiq 

edilir.  

Qruntlardan drenaj borusuna və ya 

qalereyaya daxil olan su onunla yığıcı qu-

yuya verilir və oradan da nasosla vurulur. 

Süavari sugötürən qurğular məcraaltı su-

ların götürülməsində tətbiq olunur. Bu-

rada su sulu layda yerləşdirilmiş və radial 

istiqamətlərdə suyığıcı quyuya birləşdi-

rilmiş üfqi drenlərlə qəbul edilir. Üzə çı-

xan bulaqların sularının götürülməsi üçün 

kaptaj qurğularından istifadə olunur. Bu-

laq sularının yığılması prosesi bulaqların 

kaptaj edilməsi adlanır. 

Hidroqovşaqlar. Azərbaycanda ərazi-

nin relyefindən, iqlim, torpaq-bitki və 

geoloji şəraitindən, eləcə də onların qarşı-

lıqlı əlaqələrindən asılı olaraq çay şəbə-

kələrinin inkişafında böyük dəyişikliklər 

baş vermişdir. Çaylardan suvarma suyunu 

götürmək və onu suvarma kanalına ötür-

mək məqsədi ilə  onların üzərində hidro-

qovşaqlar tikilmişdir. Hal-hazırda respub-

lika çaylarının üzərində 20 iri və orta öl-

çülü hidroqovşaqlar istismar olunur. Bun-

dan əlavə respublikanın əsas su arteriya-

ları olan Kür və Araz çaylarında, habelə 

müxtəlif zonalarda yerləşən kiçik çaylarda 

bir sıra kiçik hidroqovşaqlar fəaliyyət 

göstərir. Keçən əsrin ikinci yarısından 

başlayaraq respublikada həyata keçirilən 

geniş miqyaslı meliorativ tədbirlər siste-

mində hidroqovşaqların tikintisi də inkişaf 

etmişdir. Respublikada bu proses kiçik 

miqyasda sərfiyyatın yenidən paylanması-

na və kiçik su anbarlarının doldurulma-

sına xidmət edən köməkçi qurğuların ti-

kintisi ilə davam etdirilir. Cədvəl 6.1-də 

tikilmiş və istismar olunan hidroqovşaqlar 

barədə bəzi məlumat verilmişdir.  

Samurçay hidroqovşağı. Hidroqovşa-

ğın tikintisinə 1950-ci ildə başlanılmış və 

1957-ci ildə istismara verilmiş, 2011-

2013-cü illərdə isə orada yenidənqurma, 

təmir-bərpa işləri həyata keçirilmişdir.  

Hidroqovşaq Samur çayının Xəzər də-

nizinə tökülən yerindən 31 km yuxarıda 
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tikilmişdir. Bənd tipli hidroqovşaq Samur 

çayından götürülən suyun Samur-Abşeron 

kanalı vasitəsilə Azərbaycan Respublikası 

və Samur-Dərbənd kanalı ilə Dağıstan 

Respublikası arasında istifadəsini təmin 

edir. 

 
Samur hidroqovşağı 

 
Samur hidroqovşağı 

 
Samur hidroqovşağı 

Hidroqovşağın bəndinin uzunluğu 

3186 m və hündürlüyü 4-12,5 m-dir. 

Onun beton üzlüklü istiqamətləndirici tor-

paq bəndlərinin uzunluğu 2978 m olmaq-

la, onun sol sahil dambasının uzunluğu 

2713 m, sağ sahil dambasınınki isə 265 

m-dir. Hidroqovşaq doqquz bölməli suaşı-

ran bəndli sugötürücü ilə 700 m3/san, üç 

aşırımlı seqmentvari yuma şlüzləri ilə 650 

m3/san. və suqəbuledici kamera ilə 100 

m3/san. suburaxma qabiliyyətinə malikdir. 

Bütövlükdə hidroqovşağın suburaxma 

qabiliyyəti 1450 m3/san.-dir. Sağ sahildə-

ki suqəbuledici kameranın dörd tuneli 

vasitəsilə Samur-Dərbənd kanalına 16 

m3/san., Samur-Abşeron və Xanarx 

kanallarına 70 m3/san. su götürülür. 

 
Samur hidroqovşağı 

 
Samur hidroqovşağı 

Yuxarı byefdə toplanan çöküntülər iki 

gözlü dib sutullayıcıları vasitəsilə yuyula-

raq 14 m3/san. həcmində su çayın məcra-

sına axıdılır. 

Samur hidroqovşağının üzərindən 

Azərbaycan və Rusiyanı birləşdirən avto-

mobil yolu da salınmışdır. 

Samur hidroqovşağının bəndinin yu-

xarı byefinə dəmir-beton üzlük çəkilmiş-

dir. Bəndin beton hissəsi suaşırandan, yu-

yucu və təmizləyici şlüzlərdən ibarətdir. 
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Samur hidroqovşağı 

 
Samur hidroqovşağı 

Bənd qovşağının hündürlüyü 4,3 m, 

uzunluğu isə 138 m olan dəmir-beton 

suaşıran tiplidir. Bəndin sağ sahilində 

tullayıcı dəlikləri qapayan təkərli müstəvi 

şəkilli qapayıcılar, yuxarı byefin yuyulma 

dəlikləri və çöküntü tutucu bəndlər yerləş-

dirilmişdir. İri daş-çınqıl çöküntüləri 

sugötürən qovşaqdan aşağıya, bilavasitə 

çaya tullanılır. Kiçik çöküntülər isə su ilə 

birlikdə dörd kameralı durulducuya və 

oradan isə Samur-Abşeron kanalına bura-

xılır. Xanarx kanalına su birbaşa sugötü-

rücüdən qəbul olunur. Sutullayıcı bəndin 

gövdəsində olan boru şəkilli dairəvi 

sudaşıyıcı sol sahilə çıxaraq, Samur-Ab-

şeron kanalının birləşdirici sahəsinə açılır. 

Kanalın özü isə dükerlə sağ sahilə çıxa-

raq, əsas kanala susüzücüdən aşağıda bir-

ləşir. Bu kanal ehtiyat kanalı kimi çökün-

tülər az olan müddətdə işləyir. Sugötürü-

cülər yastı təkərli, seqmentvari qapayıcı-

larla təchiz olunmuşdur. 

Suqəbuledicinin suvurucu hissəsi və 

astanası maili axan çöküntülərin fəal tu-

tulması yeri çuqun tava ilə üzlənmişdir. 

Çayın eninə suqəbuledicisinin uzunluğu 

210 m-dir. Hidroqovşaq suvarma kanalla-

rına su ötürmək məqsədilə tikilmişdir.  

Türyançay hidroqovşağı. Hidroqovşa-

ğın tikilməsinin əsas məqsədi 30 min ha 

suvarılan əkin sahələri üçün su götürül-

məsi və suvarma kanallarına ötürülməsi 

olmuşdur. 

 
Türyançay hidroqovşağı 

 
Türyançay hidroqovşağı 

Yuxarı Şirvan kanalının istismara ve-

rilməsindən sonra, əkin sahələrinin ərazisi 

iki dəfə artmışdır. Türyançay qar ərintiləri 

ilə qidalanan dağ çayı olaraq onun sərfi 

quraqlıq dövründə 4 m3/san, daşqın vaxtı 

isə 302 m3/san təşkil edir. 1956-cı ildə ti-

kilib istifadəyə verilmişdir. Çay çöküntü-
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lərinin əsas həcmi suqəbuledici qurğudan 

yuxarıda yerləşən Avtoran düzənliyinin 

gətirmə konusunda çökür. Hidroqovşağın 

kəsiyində ölçüləri 100-150 mm-ə çatan 

gətirmələrin həcmi nisbətən azdır. Çayın 

yatağı kəsikdə genişlənərək, eni 330 m-ə 

çatır və onun sahillərində gilcəli-qumcalı-

dan başlamış, iri daş-çınqıl qatlarına qədər  

toplanır. Hidroqovşağın bəndi 6 dəlikli, 

yarı sugötürən tiplidir. Onun tərkibinə su-

tullayıcı bənd, yuyucu-tənzimləyici, sag 

və sol sahil kanallarının sərfini tənzimlə-

yən avankameralı sağ sahildəki suqəbul-

edici, sağ sahil kanalının dükeri, sol sahil 

axınını istiqamətləndirən divar və qapalı 

torpaq bənd daxildir. Bəndin sutullayıcı 

hissəsi dib astanalı, eni 5 m-ə çatan 4 göz-

dən ibarətdir. Sel  axınlarının qəflətən art-

ması halında bəndin qapılarının avtomatik 

qaldırılmasını və açılmasını təmin edən 

xüsusi tavanlarla təchiz olunmuş seqment-

vari qapılarla bağlanılır. Göstərilən dörd-

gözlü qurğu vasitəsilə hidroqovşaqdan 

162 m3/san sel sularını kənarlaşdırmaq 

olur. Eni 5 m olan dəliklərlə təchiz edil-

miş ikigözlü yuyucu şlüz tənzimləyici 

bəndin sağ tərəfində quraşdırılmışdır. Bu 

dəliklər sərfi 140 m3/san. olan sel sularını 

buraxa bilir və ikiyaruslu yastı qapılarla 

bağlanılır. Yan suqəbuledici tipli dib 

çöküntülərini tutan şəbəkəli sugötürücü 

bəndin sağ sahilində quraşdırılmışdır. Eni 

1,9 m olan sugötürücünün 3 dəliyi vardır 

və o, yivli qaldırıcılarla işləyən qapılarla 

təchiz edilmişdir. Sugötürücü avankame-

ranın uzunluğu 26 m, eni isə 7 m-dir. Də-

liklərinin eni 2,1 m olan avankameranın 

tənzimləyicilərinin hərəsi 10 m3/san su 

götürür. Bu qurğular vasitəsilə sağ sahil 

magistral kanalının dükerinə və sol sahil 

magisrtal kanalına su ötürülür. Lakin bu 

halda ümumi götürülən suyun həcmi 6,3 

m3/san.-dən çox olmur. Sugötürücülərin 

hər üc dəliyinin ölçüləri 2x1 m-dir. Bura-

dakı çöküntü tutan qalereyaların iştirakı 

ilə çöküntülər hidroqovşağın aşağı byefi-

nə tullanılır. 

Axını istiqamətləndirən beton divarlı 

bənd, suqəbuledicinin astana hissəsinə 

axının yanaşmasını tənzimləmək məqsədi 

ilə çəkilmişdir.  

Bəhramtəpə hidroqovşağı. Araz çayı 

üzərində, 1959-cu ildə tikilib istismara 

verilmişdir. Hidroqovşağın bəndi sipərli-

dir və onun 6 gözü vasitəsilə 2218 m3/san. 

suburaxma qabiliyyətinə malikdir. Eyni 

zamanda bəndin gövdəsindəki 6 ədəd yu-

yucu qurğu vasitəsilə 118-174 m3/san. su 

buraxılır. Bundan əlavə suburaxma qabi-

liyyəti 58 m3/san. olan 4 ədəd sağ sahil ni-

zamlayıcısı quraşdırılmışdır. Burada 17 

m3/san. suburaxma qabiliyyəti olan 1 ədəd 

sol sahil nizamlayıcısı, suburaxma qabi-

liyyəti 190 m3/san. olan 9 ədəd kamera-

dan ibarət durulducu və 1 ədəd balıqötü-

rücü qurğu inşa edilmişdir. Hidroqovşaq 
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2500 m3/san həcmdə daşqın sularını kə-

narlaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir. 

Bənddəki hər bir gözün eni 7 m, uzun-

luğu isə 15 m, yuyucu qurğuların ölçüləri 

5x1,2 m-dir. Hidroqovşaqdan su götürən 

Baş Muğan kanalının ölçüləri 2x3,7 m, 

Rəsularx kanalının ölçüləri 5x1,5 m, 

Əzizbəyov kanalının ölçüləri isə 5x3,5 m-

dir.  

Şlüzləri və sipərləri qaldırıb endirmək 

üçün 16 ədəd elektriklə işləyən qaldırıcı 

quraşdırılmışdır. 

Suqəbuledicinin növü sağ sahildən 

birtərəfli sugötürən durulducu sipərli 

bənddən ibarətdir. Altı aşırımdan və 9 

durulducu kameradan ibarət olan bəndin 

deşiklərinin hər birinin uzunluğu 15 m, 

hündürlüyü isə 5,5 m-dir. Bəndin aşırım-

larının deşikləri ikiyaruslu sipərlərlə təc-

hiz olunmuşdur. Hidroqovşağın bütün 

bağlayıcı qapıları müstəvi təkər tiplidir və 

onlar 100 ton yük qaldırma qabiliyyəti 

olan, elektriklə işləyən, portal tipli kran-

larla hərəkətə gətirilir.  

Hidroqovşağın yuxarı byefinin sol sa-

hilinin uzunluğu 124 m, sağ sahilinin 

1600 m, aşağı byefin sol sahilinin uzun-

luğu 3430 m, mühafizə bəndinin uzunluğu 

isə 230 m-dir. Hidroqovşağın yuyucu 

lağımı və durulducusu balıq mühafizəsi 

qurğusu ilə təchiz olunmuşdur.  

Çayın sol sahilindəki bəndin 2, 4 və  

6-cı aşırımındakı sipərlər qoşa seksiyalı-

dır. Bu seksiyaların aşırımları qışda ta-

mam açılmadan üzən cisimləri və buz 

parçalarını yuxarı byefdən aşağı byefə 

atır. Suaşıran bəndin astanasının uzunluğu 

9,3 m-dir. Bəndin qarşısında normal su 

səviyyəsi 14,8 m və onun suburaxma qa-

biliyyəti 1818 m3/san.-dir. 

 
Bəhramtəpə hidroqovşağı 

 
Bəhramtəpə hidroqovşağı 

Qalxan tipli sutullayıcıya malik olan 

frontal su götürücü qurğu hərəsinin uzun-

luğu 15 m olan 6 kameradan ibarətdir. Bu 

bəndlər yastı təkərli bağlayıcılarla bağla-

nılırlar. Bu bağlayıcıların yuxarı yarus-

larının qaldırılması nəticəsində üzən əş-

yaların aşağı byefə atılması təmin olunur. 

Bənddə ümumi təzyiq 5 m-dir. Aşağı bye-

fə dərinliyi 1,8 m şaquli su vurucu divara 

malik, yuyucu quyuya açılan bağlayıcı-

lardan çıxan maili axar vardır. Dörd dəliyi 

olan sugötürən tənzimləyici şlüz sağ 

sahildə quraşdırılmışdır. Hər qəbuledici 
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dəliyin astanasında ölçüləri 1,5x5 m və 

daşınan çöküntülərin hidroqovşağın aşağı 

byefinə tullanmasını təmin edən yuyucu 

qurğular yerləşdirilmişdir. Hidroqovşağa 

daxil olan asılı çöküntülər çoxkameralı 

durulducuda çökdürülür və sonra aşağı 

byefə yuyulur. 

Yuxarı byefdən aşağı byefə ötürülən 

çöküntülərin suaşıranın astanasını və 

sudöyən quyunun dib səthini sürtünmədən 

qorumaq məqsədi ilə bazaltdan üzlük 

çəkilmişdir. Bundan əlavə yuyucu bəndin 

dibi və divarları da çuqun tava ilə üzlük-

lənmişdir. 

Yuxarı byefdən atılan axının izafi 

enerjisini söndürmək məqsədi ilə aşağı 

byefdə dəmir-betondan uzunluğu 40 m, 

dərinliyi 1,8 m olan xüsusi sudöyən quyu 

tikilmişdir. Bu hidrotexniki qurğu suqə-

buledici bəndin sağ tərəfində yerləşdiril-

mişdir. Bu sudöyən qurğudan ümumi sərfi 

114 m3/san. Baş Muğan, Əzizbəyov və 

Rəsularx kanalları  su götürə bilirlər. 

Çəkilmiş Baş Muğan kanalının subu-

raxma qabiliyyəti 70 m3/san., Əzizbəyov 

kanalının 60 m3/san. və Rəsularx kanalı-

nınkı isə 16 m3/san.-dir. 

Baş Muğan kanalı Bəhramtəpə hidro-

qovşağının Araz su anbarından götürdüyü 

su ilə Şimali Muğanın, Əzizbəyov kanalı 

Cənubi Muğanın və Rəsularx kanalı 

İmişli, Sabirabad və Saatlı rayonlarının 

əkinə yararlı torpaqlarını suvarma suyu ilə 

təmin edir. Ümumilikdə Bəhramtəpə hid-

roqovşağından götürülən suvarma suyu 

vasitəsilə göstərilən ərazilərin 170 min ha 

əkinə yararlı torpaq sahələri suvarma suyu 

ilə təmin edilir. 

Bəhramtəpə hidroqovşağında 2009-cu 

ildə yenidənqurma və təmir-bərpa işləri 

həyata keçirildikdən sonra onun suburax-

ma qabiliyyəti 2800 m3/san.-yə çatdırıl-

mışdır. Hidroqovşaqdan su götürən ma-

gistral kanalların uzunluğu 122,4 km-dir. 

Səth sugötürücü qurğunun kəsiyindəki 

çay sahilləri 1 m qalınlığında gilcə və hə-

min qalınlıqda qumluca ilə örtülmüşdür.  

Vəlvələçay hidroqovşağı. Hidroqov-

şaq Vəlvələçay çayı üzərində Samur-Ab-

şeron kanalını əlavə qidalandırmaq məq-

sədi ilə 1960-cı ildə tikilmişdir və dib 

dəmir şəbəkəli dağ sugötürücüsüdür. Su-

buraxma qabiliyyəti 170 m3/san-dir. Bu 

qurğu vasitəsilə Samur-Abşeron kanalına 

ildə 69 min m3 əlavə su verilməsi təmin 

edilir. 

Çayın hesablanmış sərfiyyatı 1 %-li 

təkrarlanmada 170 m3/san., 5 %-lidə isə 

90 m3/san. təşkil edir. Çayın asılı gətirmə-

lərinin illik həcmi 200 min m3, dib gətir-

mələrininki  isə 30 min m3 təşkil edir. 

Normal şəraitdə hidroqovşaqlar 7,2 

m3/san. və daha fəal iş rejimində isə 8,4 

m3/san. suyu Vəlvələçaydan götürərək Sa-

mur-Abşeron kanalına ötürür. Qum saxla-

yan durulducuların yuyulma sərfi 6,6 
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m3/san., çınqıltutanın isə 0,6 m3/san.-dir. 

Geoloji quruluşuna görə sahə üstdən gil 

layı ilə örtülmüş və gilcəli-qumcalı doldu-

rucusu olan iri daş-çınqıl layları ilə təmsil 

olunmuşdur. 

 
Vəlvələçay hidroqovşağı 

Çayın yatağında qalınlığı 10 m-ə çatan 

qum dolduruculu daş-çınqıl layları yerlə-

şir. Suqəbuledici qalereya dairəvi yuyucu 

boru vasitəsilə konusvari çınqıltutanla 

birləşir. Çınqıltutanın vəzifəsi ölçüləri 15 

mm-ə qədər olan iri çöküntü cisimlərini 

tutub saxlamaqdan ibarətdir. Bu proses 

suqəbuledicinin dəmir torundan suyun 

keçməsi nəticəsində baş verir. Suqəbul-

edicinin götürdüyü su kanal vasitəsilə 

durulducu-qumtutana verilir və şəffaflan-

dırıldıqdan sonra Samur-Abşeron kana-

lına və eyni zamanda artıq qalan su ətraf 

əkin sahələrinin suvarılmasına ötürülür. 

Suqəbuledicinin sol birləşməsində yu-

xarı byefin yuyulmasını təmin edən, yivli 

qaldırıcılı sürüşən növbəti qapı ilə örtül-

müş yuyucu şlüz inşa edilmişdir. Bəndin 

uzunluğu 25 m, hündürlüyü isə 3 m-dir. 

Bəndin yuxarı byefində onun qaşı səviy-

yəsində dəmir-betondan rəf tikilmişdir. 

Bu rəfin vəzifəsi dib çöküntülərinin 

tutulub saxlanılmasından və yuyucu byefə 

ötürülməsindən ibarətdir.  

Gəncəçay hidroqovşağı. Hidroqovşaq 

1961-ci ildə istismara verilmişdir. Baş 

qurğu dəmir-beton frontal tiplidir. Suqə-

buledicinin hesabat suburaxma qabiliyyəti 

200 m3/san, o cümlədən nizamlayıcısının 

suburaxma qabiliyyəti 11,36 m3/san-dir. 

Hidroqovşağın bəndinin uzunluğu 34 m, 

maksimal hündürlüyü isə 6 m-dir. Hidro-

qovşaq Göygöl şəhərindən 2 km məsa-

fədə, Gəncə çayı  sahilində yerləşir. Bu 

qurğunun köməyi ilə Göygöl rayonunun 

4646 ha əkin sahəsi suvarma suyu ilə 

təmin edilir. Qurğunun astanası üzərində  

basqısı 16 m, suburaxma qabiliyyəti 86 

m3/san. olan 5 gözlü suaşıran tikilmişdir. 

Eyni zamanda 4 m astana basqısı olan və 

suburaxma qabiliyyəti 114 m3/san olan 2 

ədəd şlüz quraşdırılmışdır. 

 
Gəncəçay hidroqovşağı 

Qurğunun sağ sahilində astana üzərin-

dəki basqısı 3,7 m, suburaxma qabiliyyəti 

4,65 m3/san. 1 ədəd nizamlayıcı, sol sahi-

lində isə astana üzərindəki basqısı 3,7 m, 

suburaxma qabiliyyəti 6,71 m3/san olan 2 
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ədəd nizamlayıcı tikilmişdir. Bununla 

yanaşı, astana üzərindəki basqısı 5 m, 

suburaxma qabiliyyəti 23,20 m3/sam. olan 

4 ədəd cöküntülərin dib qalereyası tikil-

mişdir. Beləliklə, bəndin gövdəsində tikil-

miş 5 ədəd gözün ölçüləri 4,4 m, yuyucu 

qalereyada olan 2 ədəd gözlərinin hər 

birinin ölçüləri 4 m, sağ sahil nizamla-

yıcıda olan 1 ədəd gözün ölçüsü 1,3 m və 

sol sahildəki nizamlayıcıda olan 2 ədəd 

gözlərin hər birinin ölçüsü 1,3 m olan 

qurğular yerləşdirilmişdir. 

 
Gəncəçay hidroqovşağı 

 
Gəncəçay hidroqovşağı 

Üzən cisimlərin aşağı byefə ötürülmə-

si, şlüzun seksiyalı  sipərlərinin aşağı sa-

lınması ilə yerinə yetirilir. Dib lağımının 

sel gətirən cisimlərdən yuyulması, yaruslu 

sipərin hər bir seksiyasını ardıcıllıqla 

qaldırmaqla həyata kecirilir. Hidroqov-

şaqda avtomatlaşdırma və baş qoruyucu 

qurğu nəzərdə tutulmamışdır və hiqdro-

qovşaq elektrikləşdirilmişdir. Baş qurğu-

nun işlədiyi müddətdə təhlükəli hadisələr 

müşahidə edilməmişdir. 

Göygöl rayonunun sol sahil kanalına 

su ötürmək məqsədi ilə eni 0,5 m, 

hündürlüyü 1,5 m və uzunluğu 0,8 km 

olan betondan sipərli divar çəkilmişdir. 

Eyni zamanda 1991-ci ildən Gəncə 

çayından əlavə su götürmək məqsədi ilə 1 

ədəd aqreqatı olan Topal Həsənli nasos 

stansiyası quraşdırılmışdır.  

Qudyalçay hidroqovşağı. Quba şəhə-

rindən 20 km aralıda Qudyalçay çayı üzə-

rində 1961-ci ildə istismara verilmişdir. 

Qurğunun bəndinin uzunluğu 34,6 m, 

maksimal hündürlüyü isə 2 m-dir. Qurğu 

3 ədəd gözdən ibarətdir və onun astanası 

üzərindəki basqı 2,2 m-dir. Hər bir gözün 

eni 4,5 m, uzunluğu isə 5 m-dir. 

 
Qudyalçay hidroqovşağı 

 
Qudyalçay hidroqovşağı 

Qurğunun sol sahilindəki nizamlayıcı 
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3 gözdən ibarətdir və onun hər birinin 

suburaxma qabiliyyəti 5,2 m3/san-dir. 

Dəmir-betondan düzəldilmiş risberma-

nın uzunluğu 8,8 m, eni isə 5 m-dir. 

Qudyalçay sugötürücü qurğusu Sa-

mur-Abşeron kanalını əlavə qidalandır-

maq məqsədi ilə tikilmişdir. Sugötürmə 

qabiliyyəti 15 m3/san olan qurğu 202 

m3/san sel sularını kənarlaşdıra bilir. Bu 

qurğu vasitəsilə Samur-Abşeron kanalı 

ildə 86 mln. m3 su ilə qidalandırılır. Lakin 

Quba rayonunun suvarılan əkin sahələ-

rinin suvarma suyu ilə təmin edilməsində 

yaranmış çətinliklərin nəticəsində sugötü-

rücü qurğudan Samur-Abşeron kanalına 

su ötürmək hələlik mümkün olmur.  

Əlicançay I hidroqovşağı. Hidroqov-

şaq Şəki rayonu ərazisində Əlciyançay 

üzərində tikilib, 1962-ci ildə istismara 

verilmişdir. 

Layihəyə görə çayın maksimal su-

buraxma qabiliyyəti 293 m3/san, faktiki 

suburaxma qabiliyyəti isə 1 m3/san.-dir. 

Suqəbuledicinin bəndinin uzunluğu 61 m, 

maksimal dərinliyi 2 m-dir. Qurğunun yu-

xarıdan, dibdən eni 11,3 m-dir. Qurğu be-

tondan hazırlanmışdır. Qurğu Şəki rayo-

nunun Qarabaşı kəndi yaxınlığında yer-

ləşir. 

Bənddə suburaxma qabiliyyəti 43 

m3/san. olan 3 ədəd suaşıran, suburaxma 

qabiliyyəti 144 m3/san. olan 3 ədəd yuyu-

cu qurğu və sağ sahildə 2 ədəd nizamlayı-

cı qurğu fəaliyyət göstərir. Baş sugötürü-

cü kompleksə uzunluğu 28 m, eni 3-31 m 

olan sudöyücü quyu, 3 ədəd gözlər, hər 

bir gözün hündürlüyü 5,75 m, eni 3 m-dən 

sürüşən təkərvari polad sipərlər (sipərin 

hündürlüyü 3 m, eni 3,23 m-dir). 3 ədəd 

qaldırıcı mexanizmlər aiddir. 

Hidroqovşağın konstruksiyasına yuyu-

cu şlüz, suaşıran bənd, suqəbuledici, su-

gətirici məcra, sol sahil dambası, sağ 

sahilin bərkidilməsi, sugətirici kanal və 

borulu keçid daxildir. 

Əlicançay I hidroqovşağından Dəhnə 

beton kanalı su götürür. Layihəyə əsasən 

kanal 5 m3/san. su götürməlidir, faktiki 

olaraq da 5 m3/san. su götürür. Akveduklu  

dəhnə beton kanalı 1986-cı ildə istismara 

verilmişdir. Kanalın F.İ.Ə. – 0,8-dir. 

Akvedukun materialı metal borudan 

ibarətdir. Onun diametri 0,8 m, uzunluğu 

600 m, basqısı isə 10 m-dir (yəni yerlərin 

yüksəklik fərqi). Akvedukun giriş və çıxış 

hissəsinin başlığı betondandır. Dayaqlar 

arası aşırımlar isə polad-betondur.  

Bəşərüçay hidroqovşağı. Hidroqovşa-

ğın tikintisinə 1967-ci ildə başlanılmış 

Bəşərüçay hidroqovşağı 1976-cı ildə istis-

mara verilmişdir. Hidroqovşağın suqəbul-

edici qurğusu Yuxarı Xanbulançay su an-

barını Bəşərüçayın suyu hesabına qidalan-

dırmaq məqsədi ilə tikilmişdir. Bu hid-

roqovşaq dağ tipli suqəbuledici barmaq-

cıqlarla örtülmüş, iki dib qalereyalıdır. 
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Hidroqovşaq Lənkəran rayonunun Daşda-

tük kəndi ərazisində tikilmişdir. 

Bəşərüçay suqəbuledici qurğu Yuxarı 

Xanbulançay anbarından 5 km məsafədə 

Ağo kəndinin yaxınlığında dağ tipli də-

mir-beton konstruksiyadan inşa edilmiş-

dir. 

Hidroqovşağın bəndinin uzunluğu 30 

m, hündürlüyü 5 m, maksimal suburaxma 

qabiliyyəti 70 m3/san, minimal suburaxma 

qabiliyyəti isə 10 m3/san-dir. 

Bəşərüçay sugötürən kanalının və 

onun üzərindəki hidrotexniki qurğuların 

işi suyu kanal vasitəsilə anbara ötürmək-

dir. Bu dəmir-beton üzlüklü kanalın uzun-

luğu 4,5 km, dibdən eni 1,2 m, su sət-

hindən maksimal dərinliyi 2,95 m, maksi-

mal suburaxma qabiliyyəti 10 m3/san-dir. 

Çayın sərfiyyatı 0,1 %-li təminatla – 

350 m3/san, 1 %-li təminatla – 249 

m3/san, 4 %-li təminatla – 173 m3/san-dir. 

Su ilə nəql olunan asılı çöküntü axınının 

həcmi  ildə 27 min m3 təşkil edir ki, onun 

da 9 min m3 dib çöküntüsüdür. Lakin, 

çayın mailliyinin yüksək olması səbəbin-

dən çöküntülərin ölçüləri kifayət qədər 

böyük olur – 200-300 mm və daha artıq. 

Çayın sahillərində və dibində köklü sü-

xürların mürəkkəb argillit, alevrgilit və 

tuf-torpaq qatlarına rast gəlinir. Çayın sa-

hili qədim gilli, daş-çınqıllı doldurucu-

larla, yataq hissəsi isə qum dolduruculu 

daş-çınqılla örtülmüşdür. Yuxarı byefdə 

bəndin qaşı səviyyəsində eni 2 m olan 

dəmir-beton tərkibli üfüqi rəf yerləşdi-

rilmişdir. Bu rəf vasitəsilə dib çöküntüləri 

yuyucu şlüzə ötürülür. Bənddən suyun 

buraxılmasını təmin etmək məqsədi ilə 

bütöv şəbəkə ilə örtülmüş iki yarus qu-

raşdırılmışdır. Bu yaruslar eni 2,5 m olan 

iki cərgə dib qalereyasından ibarətdir. 

Şırımlarının ölçüləri 100 mm olan yuxarı 

yarus daş və üzən cisimlərin aşağı yarusa 

atılmasını təmin edir. Şırımlarının ölçüləri 

15 mm olan aşağı yarus çöküntüləri, daş-

çınqıl fraksiyalarının tutulub tullanılma-

sını həyata keçirir. 

Bəndin sağ birləşməsində qum tutan-

şlüz inşa edilmişdir. Bu şlüzun dibindən 2 

m hündürlüyündə su anbarına birləşən və 

ona daxil olan sərfiyyatın miqdarını tən-

zimləyən müstəvi qapı ilə təchiz olunmuş 

kanal çıxır. Qalereyanın çıxışında da müs-

təvi qapı qoyulmuşdur. Şlüzun dibi səviy-

yəsində ölçüləri 1x1 m olan iki yuyucu 

dəlik yerləşdirilmişdir. Bu dəliklər yivli 

qaldırıcıları olan müstəvi qapayıcılarla ör-

tülmüşdür. Bəndin sol birləşməsində qo-

yulmuş yuxarı byefin yuyulmasını təmin 

edən şlüzun ölçüləri 3x2,5 m olan müstəvi 

sürüşən qapılarla təchiz edilmişdir. 

Aşağı risberma və su döyən quyunun 

dibinin çöküntülərlə sürtünmədən müha-

fizə olunması məqsədi ilə  metal tor üzə-

rində xüsusi polimer-beton materialı ilə 

örtülmüşdür. Quyunun qurtaracağında 
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yerləşən söndürücülərin maili hissələri isə 

qalınlığı 16 mm olan polad tavalarla üz-

lənmişdir. Bu iki qalereya ilə birlikdə 16 

m3/san. su götürülür. Kanalın suburaxma 

qabiliyyəti 12 m3/san., normal sərfiyyatı 

isə 10 m3/san.-dir.  

Mil-Muğan  hidroqovşağı. Araz çayı 

üzərində 1972-ci ildə tikilib istismara 

verilmişdir. Hidroqovşaq Araz çayının 

Kür çayına qovuşduğu yerdən 160 km 

yuxarıda Füzüli rayonunun Horadiz qəsə-

bəsi yaxınlığında tikilmişdir. Mil-Muğan 

hidroqovşağının tikilməsində məqsəd, 

ondan yuxarıda yerləşən Araz su anbarı 

hidroqovşağı tərəfindən Araz çayının 

nizamlanmış axımından birgə (Azərbay-

can və İran) istifadə etmək olmuşdur. Bu 

hidroqovşağın istismara verilməsi nəticə-

sində Azərbaycan və İran İslam Respubli-

kalarının hər birinin ərazisində 200 min 

ha əkin sahələri suvarma suyu ilə təmin 

edilmişdir.  

 
Mil-Muğan  hidroqovşağı 

Hidroqovşaq çayın dağətəyi hissəsinin 

geniş çınqıllı məcrasında yerləşməklə, 

Mil və Muğan düzlərinin əsas suvarılacaq 

əkin sahələrini öz axını ilə suvarmağa 

imkan yaratmışdır. 

Hidroqovşağın beton bəndinin uzunlu-

ğu 1206 m, hündürlüyü 40 m-dir. Bənddə 

hündürlüyü 7 m, eni 12 m olan 4 ədəd 

seqmentvari kipləyici qapılarla bağlanan 

suaşıran mövcuddur. Bəndin yuxarı bye-

finin hər iki sahilində suyu saxlayan və 

istiqamətləndirən, ümumi uzunluğu 2800 

m olan istiqamətləndirici beton dambalar 

inşa edilmişdir. Eyni zamanda üzən cisim-

ləri və lifləri aşıran, ölçüləri 12x7x7 m 

olan 2 ədəd seqmentvari qapılar tikilmiş-

dir. Seqmentvari qapıları qaldırmaq məq-

sədi ilə 6 ədəd 2x30 ton yük götürmə qa-

biliyyətinə malik mexanizmlər quraşdırıl-

mışdır. 

 
Mil-Muğan  hidroqovşağı 

Bəndin gövdəsində hərəsinin eni 12 

m, hündürlüyü 7 m olan seqmentvari,  

qapıları bağlanıla bilən 6 ədəd sutullayıcı 

arakəsmələr yerləşdirilmişdir. Bəndin 

aşağı byefindəki su döyən quyular, dəmir-

beton risberma, yığma dəmir-beton plitəli 

çala yerləşdirilmiş və çayın məcrasının 

yuyulmasının qarşısını almaq üçün 60 m 

uzunluğunda daş hörgü işləri görülmüş-

dür. Sudurulducudan çıxan suyun nəql 
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edilən yerlərinə dəmir-beton plitələr dö-

şənmişdir. 

 
Mil-Muğan  hidroqovşağı 

 
Mil-Muğan  hidroqovşağı 

Suqəbuledici hər iki müştərək dövlət 

üçün  eni 5 m olan 4 giriş dəmir qapı ilə 

təchiz edilmişdir. Suqəbuledicilərin giriş 

astanaları bəndin su tullayan hissəsindən 

3,5 m yüksəklikdə yerləşir və seqmentvari 

qapılarla bağlanılır. Suqəbuledicilərin gi-

riş astanalarından aşağıda iri çöküntüləri 

yumaq üçün dib qalereyaları yerləşdiril-

mişdir. Bütün bunlarla bərabər, suqəbul-

edicilərdən magistral kanallara verilən su-

dakı çöküntüləri hidroqovşaqdan kənar-

laşdırmaq məqsədi ilə su durulducular 

tikilmişdir. 

Bunlardan əlavə, hidroqovşağın tərki-

binə ümumi uzunluğu 2,8 km olan 2 ədəd 

su saxlayan damba, hündürlüyü 4-9 m 

olan 2 ədəd istiqamətləndirici damba da-

xil edilmişdir. Göstərilən qurğular axını 

nizamlı şəkildə suqəbuledicilərə yönəlt-

mək məqsədi ilə bəndin yuxarı byefində 

yerləşdirilmişdir. 

Mil-Muğan hidroqovşağından 1976-cı 

ildə istismara verilmiş, suburaxma qabi-

liyyəti 80 m3/san, uzunluğu 37,2 km olan, 

beton üzlüklü Baş Mil kanalı, 1986-cı ildə 

istismara verilmiş, suburaxma qabiliyyəti 

40 m3/san, uzunluğu 51 km olan, beton 

üzlüklü Yeni Xanqızı kanalı və suburax-

ma qabiliyyəti 30 m3/san, uzunluğu 40,05 

km olan Yuxarı Mil kanalları su götürür. 

Göstərilən kanallar üzərində uyğun olaraq 

93, 33 və 24 ədəd müxtəlif təyinatlı hid-

rotexniki qurğular tikilmişdir. 

Hidroqovşaq 2700 m3/san. sel sularını 

aşağı byefə ötürmək qabiliyyətinə ma-

likdir. Bu hidroqovşaqdan su götürən Baş 

Mil, Yuxarı Mil və Yeni Xanqızı kanalları 

vasitəsilə Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi, 

İmişli və Ağdam rayonlarının əkin sahə-

ləri suvarma suyu ilə təmin edilir.  

Qusarçay hidroqovşağı. Qusar rayonu 

Caqar kəndi yaxınlığında suvarma məqsə-

dilə Caqar-Cibir kanalına su vermək üçün 

tikilib 1973-cü ildə istismara verilmişdir. 

Bu hidroqovşağın hesabı suburaxma 

qabiliyyəti 116 m3/san, o cümlədən ni-

zamlayıcısının suburaxma qabiliyyəti 9,5 

m3/san, bəndinin uzunluğu 70 m, onun 

maksimal hündürlüyü isə 6 m-dir. Astana 

üztündə olan basqısı 0,33 m, yuyucu 

qurğusunun suburaxma qabiliyyəti 64 
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m3/san, sol sahildəki nizamlayıcı qur-

ğusunun suburaxma qabiliyyəti isə 10 

m3/san.-dir. Hidroqovşağın sudöyən qu-

yusunun uzunluğu 30 m, eni isə 13,2 m-

dir. Hidroqovşağın gövdəsində bir pillə, 

bir göz inşa edilmişdir. Gözün uzunluğu 

2,5 m, eni 1,5 m, yuyucu qurğunun uzun-

luğu 3 m, eni 3,2 m, sol sahildəki nizam-

layıcının uzunluğu 2 m, eni də 2 m-dir. 

Ehtiyat qaldırıcı bir ədəddir və elektriklə 

idarə edilir. Eyni zamanda sol sahildəki 

nizamlayıcı da elektriklə idarə edilir. 

Yuxarı və aşağı byefdə istiqamətləndi-

rici bəndlər tikilmişdir. Bu bəndlərin ya-

maclarına 15 sm qalınlığında dəmir-beton 

üzlük çəkilmişdir. Üst byefin sol sahilinin 

uzunluğu 190 m, hündürlüyü 3,5-4,5 m, 

sag sahilinin uzunluğu 175 m, hündürlüyü 

isə 3,8-6 m-dir. Hidroqovşaqda balıq qo-

ruyucu nəzərdə tutulmamışdır. Baş qur-

ğunun sudöyən hissəsi dəmir-betondan, 

qalan hissələri isə M-200 markalı be-

tondan inşa edilmişdir.  

Lənkərançay hidroqovşağı. Hidro-

qovşaq 1975-ci ildə istismara verilib və 

onun məqsədi Yuxarı Xanbulançay siste-

minin Lənkəran çayının axını vasitəsi ilə 

qidalandırmaq olmuşdur. Çayın sərfi 0,1 

% təminatla – 1770 m3/san, 1 % təminatla 

– 1100 m3/san. və 5 %-li təminatla – 719 

m3/san.-yə bərabərdir. Hidroqovşağın su-

buraxma qabiliyyətı 1510 m3/san-dir. 

Hidroqovşaqda çöküntülərin miqdarı nis-

bətən çox deyil və orta hesabla 0,1-0,25 

q/l arasında dəyişir. Lakin payız daşqın-

ları zamanı qısa müddət ərzində çöküntü-

lərin miqdarı 50-70 q/l-ə çata bilir. Bu 

vaxt gətirilən çöküntülərin ölçüləri 200-

300 mm və daha böyük ola bilir. Eni 450-

500 m-ə çatan çay yatağı sugötürücüsü-

nün kəsiyində sol sahil çıxıntısı hesabına 

onun eni 200 m-ə qədər daralır. Sol sa-

hildə və sugötürücüdən bir qədər uzaqda 

olan sağ sahil hüdudunda köklü süxurlar 

yer səthinə çıxaraq, sonradan bir necə 

metrə qədər qalınlıqda delüvial mənşəli 

süxurlarla örtülmüş olurlar.  

 
Lənkərançay hidroqovşağı 

 
Lənkərançay hidroqovşağı 

Çayın yatağında və terrasında əsas sü-

xurlar gilcə dolduruculu qumlu daşlardan 

ibarət olmaqla, allüvial çınqıl-daş qatı ilə 

örtülmüşlər. Bu çınqıl-daş yatağının qa-

lınlığı paleocoğrafi şəraitdən asılı olaraq 

5-15 m arasında dəyişir.  
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Suqəbuledici qurğu dağ tiplidir və 

metal şəbəkə ilə (torla) örtülmüş iki cərgə 

dib suqəbuledici qalereyalıdır. Çayın eni-

nə bəndin uzunluğu 150 m, hündürlüyü 

isə 5-6,1 m-dir. Bənd uzununa istiqamət-

də 20 m-lik seksiyalara bölünmüşdür. 

Suqəbuledici qurğular 5 m yüksəklikdə 

bəndin sol sahil seksiyasında yerləşdiril-

mişdir. Sol sahildəki bənd kamera vasitə-

silə uzunluğu 50 m, eni 4 m olan qum-

çınqıl tutana birləşir.  

 
Lənkərançay hidroqovşağı 

Qalereyanın sərfinin tənzimlənməsi 

məqsədi ilə, onların kameraya giriş hissə-

sində müstəvi sürüşən qapılar quraş-

dırılmışdır. Eyni qapılardan yuxarı byefin 

sol yuyucu qalereyalarının girişində də 

quraşdırılmışdır. Həmçinin qum-çınqıl tu-

tan kameranın yuxarı byefindən də su 

götürülür və bu məqsədlə xüsusi qapı 

quraşdırılmışdır. Aparıcı kanalın girişi 

qum-çınqıl tutanın dibindən 2 m yuxarıda 

yerləşdirilmişdir. Qum-çınqıl tutanın 

qurtaracaq hissəsindəki çöküntülərin aşağı 

byefə yuyulması məqsədi ilə iki dib qapısı 

qoyulmuşdur. Suqəbuledici bəndin yastı 

sürüşən qapılarla təchiz edilmiş yuxarı 

byefinə ikigözlü yuyucu şlüz quraşdırıl-

mışdır. Sutullayıcı bənd yuyucunun sağ 

tərəfi ilə uzanaraq, qarşıdakı suqəbuledici 

bəndin üstündən 1,1 m hündürlüyündə 

pilləvari şəkildə yuxarı qalxır. Bəndin 

pilləvari quruluşu əsas götürülərək, daşqın 

sərfiyyatının əsas axını yuxarı byefin 

yuyucusuna tərəf yönəldilir. Bənddən aşa-

ğıda yerləşən çöküntülərin tullanma zo-

nasında çuqun tavalarla  üzlənilən 1,5 m 

dərinliyində sudöyən quyu yerləşdirilmiş-

dir. Yuxarı byefin çay tərəfində monolit 

dəmir-betondan sol və sağ sahil istiqamət-

ləndirici dambalar tikilmişdir. Əhalinin su 

təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

bəndin yuxarı byefi uzunu  çayın dibindən 

aşağıda, müəyyən dərinlikdə dəmir-beton 

qalereya çəkilmişdir.  

 
Lənkərançay hidroqovşağı 

Sugötürücünün ümumi sugötürmə qa-

biliyyəti iki qalereya işləyəndə 15 

m3/san., bir qalereya işləyəndə isə 8 

m3/san. olur. Belə sugötürücü qurğular, 

bir qayda olaraq, dağətəyi ərazilərin aşağı 

və ya orta hissəsində yerləşirlər. Onların 

məqsədi çöküntülərlə mübarizə ilə yanaşı, 

suvarma üçün götürülən suyun sərfindən 



 448 

on dəfələrlə artıq olan sel sularının 

axıdılmasıdır.  

Madagiz hidroqovşağı. Hidroqovşaq 

1976-cı ildə, Tərtər çayı üzərində tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Suburaxma qabiliy-

yəti 1240 m3/can-dir. Göstərilən hidro-

qovşağa Sərsəng, Madagiz su anbarları, 

uzunluğu 92,6 km olan, beton örtüklü sağ 

və sol sahil magistral kanalları, 77 km 

uzunluğunda beton üzlüklü paylayıcı ka-

nallar, 220 km uzunluğunda torpaq məc-

ralı kanallar, 433 ədəd hidrotexniki qurğu, 

198 ədəd hidrometrik post aiddir. Hidro-

qovşaqdan başlanğıcda su sərfi 70 m3/san. 

olan sağ sahil magistral kanalı su götürür. 

Kanal trapes formalıdır, ona beton üzlük 

çəkilmişdir və onun uzunluğu 70,2 km-

dir. Kanalın üzərində 148 ədəd müxtəlif 

təyinatlı hidrotexniki qurğu va 41 ədəd 

hidrometrik post yerləşdirilmişdir. Bu 

kanal Ağdam, Bərdə, Ağcabədi və Ağdərə 

rayonlarının 63 min ha əkin sahəsini 

suvarma suyu ilə təmin edir.  

Sol sahil magistral kanalı öz başlanğı-

cını sag sahil magistral kanalından gö-

türür. Onun uzunluğu 22,4 km olmaqla, 

beton üzlük çəkilmişdir və başlanğıcda su 

sərfi 20,5 m3/san-dir. Kanalın üzərində 

müxtəlif təyinatlı 35 ədəd hidrotexniki 

qurğu və 35 ədəd hidrometrik post yerləş-

dirilmişdir. Sol sahil magistral kanalı va-

sitəsilə Tərtər, Bərdə, Yevlax və Goran-

boy rayonlarının 31500 ha əkin sahəsi 

suvarma suyu ilə təchiz edilir.  

Uzun müddətdir ki, Sərsəng və Mada-

giz su anbarları və sağ sahil magistral ka-

nalı erməni işğalında olduğu üçün onlar-

dan istifadə etmək mümkün olmur. Hal-

hazırda adları çəkilən rayonları qismən 

suvarma suyu ilə təmin etmək üçün 

Ağdərə rayonunun Yuxarı Çaylı kəndi 

ərazisində Tərtərçay hövzəsindən qidala-

nan üç torpaq kanallardan istifadə olunur. 

Eyni zamanda rayon ərazisində qazılmış 

artezianlardan suvarma məqsədi ilə isti-

fadə edilir. Madagiz hidroqovşağının su-

buraxma qabiliyyəti 1240 m3/san-dir. 

 
Madagiz hidroqovşağı 

 
Madagiz hidroqovşağı 

Əlicançay-Cəyirli II hidroqovşağı. 

Hidroqovşaq 2010-cu ildə tikilib istismara 

verilmişdir. Bu baş sugötürücü qurğu Şəki 

rayonundan keçən Əlicançay üzərində 

tikilmişdir. Hidroqovşağın layihəyə əsa-

sən maksimal suburaxma qabiliyyəti 187 
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m3/san, faktiki isə 1 m3/san-dir. Hidro-

qovşağın bəndinin uzunluğu 51 m, mak-

simal hündürlüyü isə 6,5 m-dir. Hid-

roqovşağın yuxarıdan və dibdən eni 11,3 

m-dir. Hidroqovşaq dəmir-beton tiplidir. 

Hidroqovşaq Cəyirli və Şəkili kəndləri 

arasında tikilmişdir. 

Hidroqovşağın sudöyücü quyusunun 

uzunluğu 57,5 m, eni isə 11,3 m-dir. 

Hidroqovşağın sipərlərinin hündür-

lüyü 3 m-dir.  

Baş sugötürücü qurğunun konstruksi-

yasına suaşıran bənd, yuyucu şlüz, suqə-

buledici qurğu, tutucu qalereya, sudöyən 

qurğu, risberma, yan istinad divarı, magis-

tral boru kəməri və s. aiddir. 

Baş qurğudan Yeni Cəyirli kanalı öz 

başlanğıcını götürür. 2010-cu ildə istis-

mara verilmişdir. F.İ.Ə. 0,85-dir. Kanalın 

layihə və faktiki maksimal suburaxma qa-

biliyyəti 1,0 m3/san-dir. Kanalın dibdən 

eni 0,6-1,2 m, maksimal dolma dərinliyi 

0,9 m, mailliyi 0,024, yamaclıq əmsalı 

1:1,25. Kanalın uzunluğu 7,8 km-dir və o, 

beton üzlüklüdür. Kanalın 5,3 km-i qaz-

mada çəkilib, beton üzlüklüdür, 12,5 km-i 

isə polad boruludur, qruntun növü gilcə-

dir. Kanala çəkilmiş beton üzlüyün qalın-

lığı 12 sm-dir. 

Hidroqovşağın istismara verilməsi nə-

ticəsində 30 min ha əkin sahəsinin su tə-

minatı yaxşılaşdırılmışdır. Mühafizə  zo-

lağı 300 m-dir. 

Enerji söndürücü risberma dəmir-be-

ton materialından tikilmişdir. Onun 

uzunluğu 57,5 m, eni isə 9,5 m-dir. 

Suqəbuledici bənd ikigözlü olub, bir 

ədəd yuyucu qurğu tikilmişdir. Gözcüklə-

rin hər biri müstəvi şəkilli polad material-

dan hazırlanmışdır və onun hündürlüyü 3 

m, eni də 3,0 m-dir. Orada şlüzlərı hərəkət 

etdirmək üçün 2 ədəd müstəvi şəkilli qal-

dırıcı quraşdırılmışdır. 

Baş sugötürücü qurğudan maksimal su 

sərfi may-iyul aylarında kecir. 100 ildə bir 

dəfə 293 m3/san su sərfi kecir. Bu sərf isə 

bəndin suaşıran və yuyucu şlüzu vasitəsilə 

ötürülür. 

2001-ci ildə axıdılıb doldurulan Cəyir-

li su anbarı istismara verilmişdir. Anbar 

suvarma və su təchizatı təyinatlıdır. An-

barın bəndinin uzunluğu 600 m, maksimal 

dərinliyi 20 m, su səthinin güzgü sahəsi 

2,1 ha, tam həcmi 1,23 min m3, faydalı 

həcmi 1,13 min m3-dir, ölü həcmi isə 0,1 

min m3-dir. Su anbarı gil özəkli, beton 

üzlüklü bənddir. Onun maksimal suburax-

ma qabiliyyəti 1,32 m3/san-dir.  

Göyçay çay hidroqovşağı.  Göyçay ra-

yonunda Göyçay çayı üzərində 2010-cu 

ildə istismara verilmişdir. Hidroqovşaq öz 

təyinatına görə suvarma və su təchizatlı-

dır. Hidroqovşaqdan su götürən Yekəxana 

kanalının layihə üzrə maksimal suburax-

ma qabiliyyəti 1,5 m3/san, faktiki subu-

raxma qabiliyyəti isə 1,2 m3/san.-dir. Ye-
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kəxana kanalının uzunluğu 18,4 km-dir 

ki, ondan 17,3 km-nə beton üzlük çəkil-

miş, 1,1 km-i isə metal borudan ibarətdir.  

 
Göyçay çay hidroqovşağı 

 
Göyçay çay hidroqovşağı   

Hidroqovşağın baş sugötürücü və ni-

zamlayıcı qurğusunun suaşıran bəndinin 

suburaxma qabiliyyəti 123,1 m3/san., sağ 

sahil kanalının suburaxma qabiliyyəti 6,4 

m3/san., sol sahil kanalının suburaxma 

qabiliyyəti 9,5 m3/san.-dir. Baş sugötü-

rücü qurğunun bəndinin uzunluğu 140 m, 

maksimal hündürlüyü 4 m-dir. Qurğunun 

sağ və sol sahilindəki nizamlayıcıların hər 

biri birgözlüdür və uyğun olaraq suburax-

ma qabiliyyətləri 6,4-9,5 m3/san.-dir.  

Risberma söndürücüsünün sağ sahil 

istinad divarının uzunluğu 66 m, sol sahil 

istinad divarınınki  isə 62,3 m-dir. 

Hidroqovşaq 6 ədəd polad materialdan 

düzəldilmiş, müstəvi şəkilli, sürüşkən yu-

yucu şlüzlə təchiz olunmuşdur. Bu şlüz-

ların hər birinin hündürlüyü və eni 3x3 m-

dir. Eyni zamanda hidroqovşaqda 3 ədəd 

polad materialdan düzəldilmiş, müstəvi 

şəkilli, sürüşən suqəbuledici şlüzlər quraş-

dırılmışdır. Bu şlüzlərin hər birinin hün-

dürlük və en ölçüləri 2x2 m-dir. Bundan 

əlavə, hidroqovşaqda 3 ədəd əl ilə idarə 

olunan yivli suqəbuledici şlüz quraşdırıl-

mışdır. Yuyucu və suqəbuledici şlüzlərin 

divarı dəmir-betondan hazırlanmışdır. 

Yuxarı byefin sol və sağ sahil dambala-

rına dəmir-beton üzlük çəkilmişdir. 
Cədvəl  6.1 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hidroqovşaqlar barədə bəzi məlumat 
 

Hidroqovşağın 
adı 

Suburaxma 
qabiliyyəti, 

m3/san. 

Hansı çayın 
üzərində tikilib 

Hansı rayonun 
ərazisində 

yerləşir 

Mühafizə 
zonası, m Qeyd 

1 2 3 4 5 6 

Suburaxma qabiliyyəti 50 m3/san.-dən çox olan hidroqovşaqlar 

Bəhramtəpə 2700 Araz İmişli 6000  
Mil-Muğan 2700 Araz Füzuli 1000  
Samurçay 1450 Samur Qusar 1000  
Vəlvələçay 170 Vəlvələ Quba 300  
Qudyalçay 202 Qudyalçay Quba 300  
Madaqiz 1240 Tərtər Ağdərə 500 işğalda 
Lənkərançay 1510 Lənkərançay Lənkəran 500  
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cədvəl  6.1-in ardı 
1 2 3 4 5 6 

Bəşəriçay 70 Bəşəriçay Lənkəran 300  
Qusarçay 116 Qusarşçay Qusar 300  
Əlicançay-I 187 Əlincəçay Şəki 300  
Əlicançay-II 60 Əlincəçay Şəki 300  
Daşağılçay 283 Daşağılçay Şəki 300  
Türyançay 302 Türyançay Ağdaş 500  
Naxçıvançay 490 Naxçıvançay Nax. MR 300  
Həkəriçay 270 Həkəriçay Qubadlı 500 işğalda 
Gəncəçay 200 Gəncəçay Göygöl 300  
Quruçay 60 Quruçay Füzuli 300 işğalda 

Cəmi 12110     

Suburaxma qabiliyyəti 50 m3/san. az olan hidroqovşaqlar 
Qaraçay 34 Qaraçay Quba 200  
Göyçay çay 3,0 Göyçay çay İsmayıllı 100  
Axox çay 2,5 Axox çay İsmayıllı 100  

Cəmi 39,5     
YEKUN 12149,5     
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FFƏƏSSİİLL  VVIIII..  
AZƏRBAYCANIN SUVARMA 
KANALLARI VƏ ÖLKƏDƏ 
SUVARMA İŞLƏRİNİN İNKİŞAF 
MƏRHƏLƏLƏRİ 
 
VII.1. Suvarma şəbəkəsi 
 

Suvarma şəbəkəsi – suvarma massi-

vinə suyun gətirilməsini, ayrı-ayrı sahələr 

üzrə onun bölüşdürülməsini, suvarma qur-

ğularının (suvarma şəbəkəsinin elementlə-

rinin) suyu götürməsinin və ya qidalan-

masının mümkünlüyünü təmin edən 

müxtəlif dərəcəli sudaşıyıcılar sistemidir. 

Suvarma şəbəkəsi bir qayda olaraq  ma-

gistral kanaldan və paylayıcı şəbəkədən 

ibarət olur və suvarılan ərazinin ayrı-ayrı 

hissələrinə suyun verilməsini təmin edir. 

Suvarma suyu paylayıcı şəbəkədən ni-

zamlayıcı şəbəkəyə oradan isə sahəyə 

verilir. Suvarma şəbəkəsi konstruksiyası-

na görə: açıq – bütün elementlər açıq 

kanallar və ya novlar şəklində; örtülü – 

bütün elementlər basqılı və ya basqısız 

boru kəmərindən; kombinə edilmiş – açıq 

kanallar və örtülü boru kəməri qarışıq 

şəkildə qurula bilər. Açıq suvarma şəbə-

kəsi əksər hallarda sadəliyi və ucuz başa 

gəlməyi səbəbindən əsasən trapesiya şə-

killi, torpaq məcralı kanallardan ibarət 

olur. Ancaq torpaq məcralı kanallar suyun 

xeyli hissəsini sızmalarla itirir və çox vaxt 

sistemin faydalı iş əmsalı (FİƏ) 0,5…0,6 

təşkil edir. Kanallardan sızma itkilərini 

azaltmaq məqsədi ilə sızmaya qarşı be-

tondan, dəmir-betondan, bütün material-

lardan, daşdan, polimer plyonkadan ör-

tüklər tətbiq olunur, həmçinin torpaq ka-

nallar dəmir-beton nov kanalları ilə əvəz 

edilir. Nov kanallar bir çox ölkələrdə, o 

cümlədən Azərbaycanda da geniş tətbiq 

edilirlər. Bu kanallar 0,1-dən 12 m3/san-

yə qədər sərflər buraxmaq üçün istifadə 

olunurlar. Nov kanalların bir çox üstün-

lükləri vardır: sızma itkilərini 90-95%-ə 

qədər azaldır ki, bu da suvarılan torpaq-

ların şorlaşması və bataqlaşması təhlükə-

sini minimuma endirir. Torpaqdan istifadə 

əmsalı artır, nov kanalların müxtəlif sə-

viyyələrdə quraşdırılması hesabına suyun 

özaxımı ilə paylanması üçün tələb olunan 

basqı təmin olunur, kanallarda alaqların 

bitməsinin, lillənmə və yuyulma halları-

nın qarşısı alınır, relyefin kəsişməsi şərai-

tində tikintisi asanlaşır və kanal trasları 

daha qısaldılır, işlərin kompleks mexanik-

ləşdirilməsində sənaye metodunun tətbiqi 

mümkünləşir. Lakin nov kanallarının ça-

tışmayan cəhətləri də vardır: kanalların 

kəsişmə yerlərində xüsusi qurğular tələb 

olunur, nəqliyyat, texnika üçün maneələr 

törədir və s.  

Nov kanalı novdan, dayaq yastığın-

dan, dayaq və xüsusi özüldən ibarətdir. 

Nov kanalının parabolik en kəsiyinə görə 

üstünlüyü vardır. Kanalın bütün tərkib 

hissələri dəmir-betonlardan və birləşmələ-

ri rastrubludur. Novların uzunluğu 8 m, 
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dərinlikləri  isə 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120 

sm olur. Maillikləri i=0,0005-0,003, nov-

da maksimum buraxıla bilən sürət v=6 

m/san-yə qədərdir. 

Örtülü suvarma şəbəkəsi boru kəmər-

ləri sistemindən ibarətdir. Onun bir sıra 

üstünlükləri vardır: sızma və buxarlanma 

itkiləri olmadığı üçün sistemin FİƏ və 

suvarma mənbəyinin suvarma qabiliyyəti-

ni yüksəldir; yüksək torpaqdan istifadə 

əmsalı və kənd təsərrüfatı işlərinin görül-

məsində və suvarmanın aparılmasında 

texnika üçün maneələrin olmaması; çətin 

relyef şəraitində suvarılan sahə üzrə suyu 

paylamağın mümkünlüyü; yüksək mail-

likli yerlərdə təbii basqıdan istifadə edil-

məsi mümkünlüyü; suvarma sistemində 

işlərin avtomatlaşdırılması üçün əlverişli 

olması; boru kəmərində sərflərin və basqı-

nın asan nizamlanması; minimum xidmət 

tələb etməsi. Basqılı örtülü suvarma şəbə-

kəsi özü basqılı və suyu ona mexaniki vu-

rulması ilə ola bilər. Özübasqılı örtülü su-

varma şəbəkəsi 0,003 və daha çox mail-

liklərdə şırımlarla, zolaqlarla və suya bas-

dırılma ilə suvarmalarda, həmçinin suyu 

nasos stansiysına verərək yağışyağdırma 

ilə suvarmada və birbaşa bəzi yağışyağ-

dırma və suvarma maşınları ilə suvar-

malarda istifadə olunur. Örtülü suvarma 

şəbəkəsi stasionar, səyyar və yarımstasi-

onar ola bilər. Stasionar örtülü suvarma 

şəbəkəsinin boru kəmərləri torpağın altın-

da daimi olaraq quraşdırılırlar. Bu şəbəkə 

daha təkmildir, işləri tam avtomatlaş-

dırmağa və istənilən suvarma texnikasını 

istifadə etməyə imkan verir. Örtülü suvar-

ma şəbəkəsi üçün onların iş şəraitlərindən 

və texniki-iqtisadi göstəricilərdən asılı 

olaraq polad, çuqun, azbestsement, dəmir-

beton, plastmas, şüşəemal borular və on-

ların birləşdirici muftaları istifadə olunur. 

Örtülü suvarma sistemləri magistral və ya 

baş boru kəmərindən, müxtəlif dərəcəli 

paylayıcı boru kəmərlərindən və sahə 

boru kəmərlərindən ibarətdir. 

Kombinə edilmiş suvarma şəbəkəsin-

də örtülü boru kəməri və açıq suvarma ka-

nalları birgə işləyirlər. Əksər hallarda tə-

sərrüfatdaxili şəbəkəni örtülü şəbəkə kimi 

quraşdırırlar.  

 
VII.2. Magistral kanal  

 
Magistral kanal – suvarma sisteminə 

suyu gətirən baş açıq sugətiricidir. Magis-

tral suvarma kanalı suvarma şəbəkəsini su 

mənbəyi ilə birləşdirərək, bütün suvarma 

sahəsini su ilə təmin edən suvarma siste-

minin əsas sugətirici hissəsidir və iki his-

sədən ibarətdir:  1) suyu su mənbəyindən 

birinci qoluna və ya birinci paylaşdırıcıya 

qədər gətirən hissə; 2) suyu paylayıcı 

kanallar arasında paylaşdıran işçi hissə. 

Magistral kanalın qolu inzibati bölgüyə, 

relyef xarakteristikasına və başqa əlamət-

lərə görə suvarma sisteminin ayrı-ayrı his-

sələrinin su ilə təmin olunması üçün ma-

gistral kanaldan suyu götürən kanaldır. 
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Magistral kanalın yerləşməsi elə olmalıdır 

ki, suvarılacaq ərazinin mümkün qədər 

çox hissəsinə (ya da hamısına) “koman-

danlıq” (rəhbərlik) edə bilsin (onda suyun 

səviyyəsinin ondan ayrılan növbəti dərə-

cəli kanallardakı su səviyyəsindən 10-22 

sm yuxarı olsun) və kapital qoyuluşu və 

məcranın davamlılığına görə ən yaxşı tras 

profilinə malik olsun. Adətən magistral 

kanalın trassası yamacın ən yüksək səviy-

yəsi ilə və ya hər iki yamac suvarılacaqsa 

ərazinin suayrıcı hissəsi ilə gedir. Magis-

tral kanalın və onun qollarının traslarının 

layihələndirilməsində digər amillərlə ya-

naşı, rayonun geomorfoloji xüsusiyyətləri 

də nəzərə alınmalıdır. Əksər suvarma sa-

hələrini geomorfoloji baxımdan bu kimi 

tiplərə aid etmək olar: dağətəyi, vadi, su-

ayırıcı düzənlik və yayla. Dağətəyi ərazi-

lərdə suvarma sistemlərinin suqəbuledici-

sini bəndsiz tipdə, əsas kanalları isə yerin 

mailliyi istiqamətində və ya iti bucaq al-

tında yerləşdirirlər. Vadi tipində suvarma 

sistemləri – suqəbuledici bəndsiz və ya 

suyun mexaniki qaldırılması ilə, magistral 

kanal isə çayın az mailliyindən ayrılır, su-

ayırıcı düzənlik və yaylalarda suyun götü-

rülməsi mexaniki qaldırma ilə, magisiral 

kanallar isə hər iki tərəfə komandanlıq et-

məklə suayrıcılarda yerləşdirilirlər. Kana-

lın parametrləri və en kəsik forması suyun 

hərəkətinin qərarlaşmış və ya qeyri-stasi-

onar halı üçün suyun paylaşdırılması sxe-

mindən asılı olaraq, hidravliki hesabatla 

müəyyənləşdirilir. Magistral kanalın, 

onun qollarının, müxtəlif dərəcəli paylayı-

cı kanalların hesabatları: maksimum sərfə 

görə kanalın hidravlik elementlərinin ta-

pılması üçün; forsirovka sərfinə görə 

dambaların və bermaların hündürlüyünün 

tapılması və yuyulmaya yoxlanılması 

üçün; minimum sərfə görə isə kanallardan 

suyun götürülməsinin mümkünlüyünün 

yoxlanılması, su səviyyəsini qaldıran qur-

ğuların yerinin müəyyənləşdirilməsi və 

kanalın lillənməsinin yoxlanılması üçün 

aparılır. Kanalın maksimum sərfi suve-

rilmə qrafikinin maksimal ordinatına görə 

müəyyənləşdirilir.  

Suyun sərfi 5 m3/san çox olan magis-

tral və paylayıcı kanallarda onların qobu-

larla, yarğanlarla, çökəkliklərlə və sututar-

larla kəsişmə yerlərində su tullayıcı qur-

ğular, həmçinin qəza tullayıcı qurğular 

nəzərdə tutulur.  

 

VII.3. Paylayıcı kanal  
 

Paylayıcı kanal - suvarma sisteminin 

açıq kanalıdır. Suyu magistral kanaldan 

nizamlayıcı şəbəkəyə gətirilməsi üçün la-

yihələndirilir. Aşağıdakı kimi fərqlənirlər: 

təsərrüfatlararası paylayıcı kanal (suyu 

magistral kanaldan təsərrüfatdaxili payla-

yıcılara, su istifadəçiləri qrupuna gətirir), 

təsərrüfat (suyu ayrıca bir təsərrüfata gə-

tirir), təsərrüfatdaxili (suyu bir neçə təsər-

rüfata gətirir), sahə paylayıcıları (suyu 
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birbaşa suvarma sahəsinə gətirir). Su tə-

sərrüfatından asılı olaraq paylayıcı ka-

nallar öz təyinatı olan dərəcələrə bölünür. 

En kəsiyi adətən trapesiya formalı layihə-

ləndirilir. Trassası 0,0002…0,002 maillik-

lə mümkün dairəsində suayrıcılarda yer-

ləşdirilir. Suyu suvarılacaq əkin sahəsinə 

verilən kanalın hesabı su sərfi l/san ilə 
p
nt

p
nt qAQ =  tapılır. Burada q – hidromodul 

qrafikinin hesabi ordinatı, l/san·ha; p
ntA – 

növbəli əkinin netto sahəsi, ha. Hidromo-

dul ordinatının qiymətindən asılı olaraq 

maksimum və minimum netto sərfləri ta-

pılır: p
ntmin

p
minnt AqQ ⋅= , p

ntmax
p

maxnt AqQ ⋅= , 

burada qmax və qmin – uyğun olaraq maksi-

mum və minimum hidromodul qrafikinin 

ordinatları, l/san·ha, qmin ≥ 0,4qmak şərti 

ödənilməklə. Suvarma şəbəkəsinin bütün 

qalan kanallarının netto sərfləri ümumi 

sudan istifadə planına müvafiq olaraq, 
p
ntQ  vasitəsilə tapılır. Təsərrüfat supayla-

yıcısında suyun sərfi, ∑ ∑+= sp
nt

p
nt

tp
nt QQQ  

(m3/san) düsturu ilə tapılır. Burada, ∑ p
ntQ  

– növbəli əkin sahələri kanallarının sərflə-

rinin cəmi, m3/san; ∑ sp
ntQ – suyu monokul-

tura və həyətyanı sahələrə verən kanalla-

rın sərflərinin cəmidir, m3/san. Təsərrüfat-

lararası paylayıcı kanalın sərfi eyni za-

manda ondan su götürən təsərrüfat kanal-

larının sərfinə bərabərdir. Magistral kana-

lın sərfi isə ondan eyni zamanda su gö-

türən bütün kanalların sərflərinin cəminə 

bərabərdir. Kanallarda və hidrotexniki 

qurğularda sızma itkiləri, buxarlanma 

itkiləri və s. nəzərə alınmaqla kanalların 

brutto və farsirovka sərfləri hesablanırlar. 
 
VII.4. Təsərrüfatlararası suvarma kanalı  

 
Təsərrüfatlararası suvarma kanalı – 

magistral kanaldan suyu götürərək təsər-

rüfatdaxili paylayıcı kanallara – suistifa-

dəçiləri qrupuna gətirici (paylayıcı) kanal-

dır. Əsasən fasiləsiz iş tsikli ilə işləyən 

daimi sudaşıyıcılara aiddir. FİƏ 0,93-dən 

aşağı olmamalıdır. Təsərrüfatlararası su-

varma kanallarının trassasının torpaqisti-

fadəçilərinin sərhədləri ilə aşağı dərəcəli 

kanallara komandanlıq etməsi üçün ərazi-

nin daha çox mütləq yüksəklikləri ilə layi-

hələndirilməsi məqsədəuyğundur. Təsər-

rüfatlararası suvarma kanalının planda 

yerləşdirilməsi geomorfoloji şəraitdən ası-

lıdır. Vadi tipli sistemlərdə magistral ka-

nalın yer horizontalları istiqamətində yer-

ləşməsi zamanı böyük sahələrin suvarıl-

ması üçün birinci dərəcəli paylayıcılar 

ərazinin meilliyi üzrə yerləşdirilir, ikinci 

dərəcəli paylayıcılar isə eninə onlardan 

ayrılırlar. Axırıncılar həm təsərrüfatlarara-

sı, həm də təsərrüfatdaxili kanallar ola 

bilərlər. Dağətəyi tip sistemlərdə magis-

tral kanalın maillik üzrə yerləşməsində və 

suvarılan yamacın böyük uzunluğunda bi-

rinci dərəcəli təsərrüfatlararası paylayıcı-
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lar sahə horizontalları istiqamətində, ikin-

ci dərəcəli paylayıcılar isə maillik üzrə 

yerləşdirilirlər. Kanalların yerləşdirilmə-

sində aralıq sxemlər də mümkündür. Bu-

rada magistral kanal, təsərrüfatlararası və 

təsərrüfatdaxili paylayıcılar ümumi ma-

illik və suvarma massivinin yer horizon-

tallarına bucaq altında yerləşdirilirlər. Tə-

sərrüfatlararası suvarma kanallarının layi-

hələndirilməsinin və hesabatının metodla-

rı magistral kanallarla analojidir. 
  

VII.5. Təsərrüfatdaxili suvarma kanalı 
 
Təsərrüfatdaxili suvarma kanalı – tə-

sərrüfatın ərazisində yerləşən kanaldır. 

Yerinə yetirdiyi funksiyasına görə suyu 

ayrı-ayrı təsərrüfatlara və ya təsərrüfat-

daxilində suvarma kanallarına çatdırmaq-

la paylayıcı kanal və suyu birbaşa suvar-

ma sahəsinə suvarma şırımlarına və ya zo-

laqlara və suvarma maşınlarına çatdır-

maqla suvarma kanalı ola bilər. İşlərin 

texnologiyasına uyğun olaraq təsərrüfat-

daxili kanallar periodik işləyirlər. Suvar-

ma kanalları suyu təsərrüfatdaxili kanal-

lardan və ya sahə paylayıcılarından götü-

rürlər. Onları planda iki sxem üzrə-uzu-

nuna və eninə olmaqla layihələndirirlər. 

Suvarma kanallarının ara məsafəsi onların 

uzununa yerləşmə sxemində suvarma şı-

rımlarının uzunluğuna müvafiq 70-200 m 

və daha çox ola bilər. Uzunluqları isə 

500…1000 m hüdudunda olur. Eninə 

sxemdə suvarma kanalları suvarmanın 

istiqamətinin eninə çəkilir və uzunluqları 

orta hesabla, 400 m-dən 600…700 m-ə 

kimi olur. Yağışyağdırma ilə suvarmada 

suvarma kanallarının uzunluğu 400…800 

m, aralarındakı məsafə isə tətbiq edilən 

yağışyağdırma maşınlarının en götürümü-

nə bərabər götürülür. Suvarma kanalları-

nın mailliyi onların yuyulmaması və lil-

lənməməsi şərtlərinin ödənilməsi ilə seçi-

lir və 0,0003-dən 0,002 qədər olur. Suvar-

ma kanallarının yanı ilə yağışyağdırıcı 

maşınların hərəkəti və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının daşınması üçün yollar çəki-

lir. Periodik işləyən müvəqqəti kanalların 

işləmə müddəti su normasından, yağış-

yağdıran maşının məhsuldarlığından və 

həmin kanalın xidmət etdiyi sahədən asılı 

olur. Suvarma kanalları yalnız maksimal 

brutto sərfə görə layihələndirilir. Kanala 

daxil olan suyun sərfi hidrotexniki qur-

ğuların köməyi ilə nizamlanır və bunlara 

suburaxıcılar, düşmələr, quyular, səviyyə 

qaldırıcılar və s. aiddir.  

Əlverişli iqlim şəraitinə malik olan 

respublikamızın müxtəlif zonalarında 

kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək məqsə-

di ilə  ilk növbədə su ehtiyatlarının tən-

zimlənməsi və bölgələr üzrə paylanması 

həyata keçirilməlidir. Bu məqsədlə iri 

həcmli su hövzələri yaradılmış, subarte-

zian quyuları qazılmış və ayrı-ayrı rayon-

larının əkin sahələrinin su ilə təminatını 
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yaxşılaşdırmaq məqsədilə suvarma sis-

temləri inşa edilmişdir. 

 

 
Bəşərüçay sağ sahil magistral kanalı 

 
Beyləqan rayonu, Temirarx kanalı 

 

 
Füzuli rayonu, R-4-1a nov kanalı 

 
Goranboy rayonu, Kürd-1 arx kanalı 

 

 

1866-cı ildə “Qafqaz sənaye cəmiyyə-

ti” yaradılmış və suvarılan rayonlarda 

pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi əsas və-

zifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu məq-

sədlə Azərbaycana Belli və Qabla adlı iki 

mühəndis göndərilmiş və onlara Zaqafqa-

ziyada, o cümlədən Azərbaycanın Muğan-

Salyan düzlərində torpaqların suvarılması 

perspektivinin öyrənilməsi tapşırılmışdır.  

 

 
Göyçay rayonu, Qarayazı təsərrüfatlararası  

kanalı 

 
Göyçay rayunu, Qarayazı beton kanalı 

 
Göyçay rayonu, Yeniarx beton kanalı 

 

 



 458 

1895-ci ildə Muğana general Zubovun 

rəhbərliyi ilə ekspedisiya göndərilmişdir. 

Ekspedisiyanın hazırladığı tövsiyə əsasın-

da 1901-ci ildə Muğanda kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin “çal üsulu” ilə suvarılması 

məqsədi ilə Sarıcalar kanalı, 1902-1903-

cü illərdə “Aşağı Qalitsın” kanalı və 

1910-1917-ci illərdə “Aşağı Muğan”, 

“Orta Muğan” və “Yuxarı Muğan” kanal-

ları tikilib, istismara verilmişdir. 1901-

1917-ci illərdə tikilmiş 4 suvarma sis-

teminin ümumi uzunluğu 209 km, su sərfi 

130 m3/san və xidmət etdiyi ümumi suva-

rılan sahə isə 169 min hektar olmuşdur. 

Azərbaycanda 1914-1917-ci illərdə, 

birinci dünya müharibəsinin başlanğıcına 

qədər suvarılan torpaqların ümumi sahəsi 

792 min desyatinə (855,4 min ha) çatdırıl-

mışdır. Pambıqçılıq Yelizavetpol (indiki 

Gəncə) və Bakı vilayətində sürətlə inkişaf 

etmişdir. Məsələn, 1887-ci ildə Yelizavet-

pol vilayətində 12550 pud pambıq istehsal 

edildiyi halda, 7 ildən sonra, yəni 1894-cü 

ildə 62220 pud pambıq yığılmışdır. Bakı 

vilayətində isə 1887-1900-cü illərdə pam-

bıq istehsalı min puddan 150 min puda 

çatdırılmışdır. Bu illərdə tikilmiş kanalla-

rın torpaq məcralı olması, sahələrin aşağı 

hissələrinin suvarma suyu ilə basdırılma-

sı, hər hektara sərf olunan suvarma suyu-

nun həddən artıq (15-20 m3/ha) olması, bu 

ərazilərdə kollektor-drenaj şəbəkəsinin 

tikilməməsi nəticəsində 200 min desyatin 

(216 min ha) suvarılan münbit torpağın 

şorlaşmasına səbəb olmuşdur. Bunun 

nəticəsidir ki, 1914-1917-ci illərdə suvar-

ma sistemlərinə diqqət xeyli azalmışdır. 

Belə ki, mövcud olan 150 ədəd suvarma 

qurğularından ancaq 24-ü işçi vəziyyətdə 

qalmışdı. 

Beləliklə, 1920-ci ildə Azərbaycanda 

suvarılan əkin sahələri 1913-cü ilə nisbə-

tən 32 % azalmış, pambıq sahəsi isə Bi-

rinci Dünya müharibəsinə qədərki səviy-

yənin ancaq 5 %-ni təşkil etmişdir. 

Muğan düzünün suvarılmasında yol 

verilmiş nöqsanlar, torpaqların şorlaşaraq 

əkin dövriyyəsindən çıxması elmi-tədqi-

qat işlərinin genişləndirilməsi nəticəsində 

yeni tövsiyələrin hazırlanmasını qarşıya 

bir məqsəd kimi qoymuşdur. Bu məqsədlə 

hələ 1890-cı ildə Qafqazda su müfəttişliyi 

yaradılmışdır. Artıq 1910-cu ildən Zaqaf-

qaziyada, o cümlədən Azərbaycanda hid-

rogeoloji tədqiqatlar aparılmağa başlanıl-

mış, 1912-ci ildə torpaq-kimya laboratori-

yası yaradılmış və 1913-cü ildən suvarma 

normaları öyrənilməyə başlanılmışdır. 

Suvarma işlərinin praktiki həlli məq-

sədi ilə 1921-ci ilin axırlarında Əmək və 

Müdafiə Şurasının (STO) qərarı ilə Azər-

baycanda “Muğan-Mil su tikinti idarəsi” 

təşkil edilmiş və bu idarəyə Muğan və Mil 

düzlərindəki əkin sahələrinin suvarma su-

yu ilə təmin edilməsi tapşırılmışdır. Bu-

nun üçün Əmək və Müdafiə Şurası tərə-
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findən 1921-ci ilin 30 sentyabrında Azər-

baycana 800 min manat (qızıl pul ilə) və-

saitin və 220 ədəd traktorun ayrılması ba-

rədə qərar qəbul edilmişdir. Bu məqsədlə 

elə həmin il oktyabrın 21-də əlavə olaraq 

Azərbaycana 12,9 min manat vəsait ayrıl-

mış və respublikada xüsusi “Suvarma fon-

du” təşkil edilmişdir. Nəticədə 1921-

1922-ci illərdə buğda əkini sahəsi 228 

min desyatindən (246,2 min ha) 514 min 

desyatinə (555,1 min ha) qədər artmış, 

pambıq əkini sahəsi isə 1924-cü ildə 85,2 

min desyatinə (92 min ha) çatdırılmışdır.  

Böyük Vətən müharibəsinin başlanğı-

cına qədər 1920-1941-ci illərdə Azərbay-

canda Şimali Muğan magistral kanalı tə-

zələnmiş, Kür çayından su götürən bütün 

qurğular təmir edilmiş, Tərtərçay, Gəncə-

çay və Türyançay suvarma sistemlərinin 

texniki vəziyyəti yaxşılaşdırılmışdır. 

1933-cü illərdə Mil düzündə 35 min ha 

sahəni suvaran Orconikidze suvarma 

sistemi istismara verilmişdir. 1933-cü ildə 

suvarma kanallarının və qurğularının istis-

marını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Azər-

baycanın bütün suvarılan rayonlarında 

suvarma sistemi idarələri yaradılmışdır və 

həmin idarələr hal-hazırda da öz fəaliy-

yətini davam etdirirlər.  

Respublikanın şimal rayonlarının su-

varma suyuna olan tələbatının ödənilməsi 

məqsədi ilə hələ 1939-1940-cı illərdə 

“Xalq tikintisi üsulu” ilə Samur-Dəvəçi 

kanalı tikilmişdir. Uzunluğu 108,7 km 

olan bu kanal vasitəsilə Samur çayından 

Ataçaya qədər olan ərazini suvarma suyu 

ilə təmin edərək, bölgədə suvarma əkinçi-

liyinin inkişafına öz töhvəsini vermişdir. 

1951-1955-ci illərdə Bakının və Abşeron 

yarımadasının əhalisinin, sənaye müəssi-

sələrinin və əkin sahələrinin suya olan 

tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə bu 

kanal Ceyranbatan su anbarına qədər uza-

dılaraq onun uzunluğu 195 km-ə çatdırıl-

mışdır. 

 
Göygöl rayonu, Xanarx kanalı 

 
Hacıqabul rayonu, Pirsaat kanalı 

 
İmişli rayonu, Qaraqaşlı nov kanalı 
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İsmayıllı magistral kanalı 

 
Göyçay magistral kanalı 

Kanalın ikinci hissəsinin istismara ve-

rilməsindən sonra Abşeron yarımadasın-

da, zeytunçuluq, bağçılıq və üzümçülüyün 

inkişafı geniş vüsət almışdır.  

Eyni zamanda Samur-Abşeron kanalı 

Qusar, Quba, Xaçmaz, Dəvəçi, Siyəzən, 

Sumqayıt və Bakının bəzi rayonlarının 

suya olan tələbatını ödəməyə nail olmuş-

dur. Qeyd edilən rayonların ərazilərində 

meyvə-tərəvəz istehsalı üçün əlverişli 

şərait yaranmaqla bərabər, digər kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin də suvarma suyuna 

olan tələbatı ödənilmişdir.  

Böyük Vətən müharibəsindən sonra 

respublika əhalisini və sənaye sahələrini 

elektrik enerjisi ilə təmin etmək məqsədi 

ilə ərazidən axan ən böyük çay olan Kür 

çayının üzərində Mingəçevir şəhəri yaxın-

lığında su ehtiyatlarının toplanılması və 

səmərəli istifadəsi üşün əlverişli şərait ya-

ranmışdır. 

 
Kürdəmir rayonu, Çöhranlı kanalı 

 
Kürdəmir rayonu, Sor-sor magistral nov kanalı 

 
Kürdəmir rayonu, Söyüdlər nov kanalı 

 
Kürdəmir R-5 kanalı 

Belə ki, Mingəçevir SES-in tikilməsi 

ilə yaradılan və tam həcmi 16,07 mlrd.m3 

olan su anbarının suyu ilə Kür-Araz ova-
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lığının torpaqlarının suvarılması mümkün 

olmaqla yanaşı ərazidə müxtəlif dərəcədə 

şorlaşmaya məruz qalmış torpaqların izafi 

duzlardan yuyularaq təmizlənməsi üçün 

əlverişli şərait yaranmışdır. Bu məqsədlə 

başlanğıcını Mingəçevir su anbarından 

götürən Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan 

kanallarının çəkilişi həyata keçirilmişdir. 

Yuxarı Qarabağ kanalının istismara 

verilməsi nəticəsində respublikada həm 

pambıqçılığın, həm də digər kənd təsər-

rüfatı bitkilərinin inkişafı üçün zəmin ya-

ranmış, Qarabağ zonası və Muğanın tor-

paqlarının suvarma suyuna olan tələbatı 

qismən ödənilməklə yanaşı, bu kanal va-

sitəsilə Araz çayına da su ötürülməsi 

mümkün olmuşdur. 

Eyni ilə Yuxarı Şirvan kanalının istis-

mara verilməsi nəticəsində respublikanın 

Şirvan bölgəsi torpaqlarının suvarma suyu 

ilə təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oy-

namışdır. Belə ki, kanalın təsir zonasında 

yerləşən Mungəçevir, Ağdaş, Göyçay, 

Ucar, Zərdab, qismən Kürdəmir və Ağsu 

rayonlarının əkinə yararlı torpaq sahələri-

nin mənimsənilməsi üçün əlverişli şərait 

yaranmış, lazım olan ərazilərdə drenaj şə-

bəkələri tikilmiş, torpaqların artıq duz-

lardan təmizlənməsi nəticəsində yeni əkin 

sahələri istifadəyə verilmişdir. 

Böyük Vətən müharibəsindən sonrakı 

illərdə Muğan bölgəsində bir sıra suvarma 

kanalları çəkilmiş və 1950-ci ildə Araz 

çayı üzərində “Bəhramtəpə” bəndi  tikil-

miş və ondan üç suvarma kanalı çəkil-

mişdir. 

“Bəhramtəpə” bəndi istismara veril-

dikdən sonra, Muğan suvarma şəbəkəsin-

də sugötürücü qurğu ilə bağlı problem 

həll edilmiş, bu qovşaq vasitəsilə Yuxarı 

Qarabağ kanalından Araz çayına suyun 

axıdılması mümkün olmuş, Muğanın 10 

min hektarlarla yeni torpaq sahələri suvar-

ma suyu ilə təchiz edilmişdir. 

Bu tədbirin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

Muğan düzündə 141 min hektar, Mil dü-

zündə isə 16 min hektar əkin sahələrinin 

suvarma suyu ilə təmin edilməsinə şərait 

yaradılmışdır.  

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin 

əsas inkişafına XX əsrin ikinci yarısından 

başlanılmışdır. Belə ki, əgər 1913-cü ildə 

cəmi 550 min hektar ərazi suvarılırdısa, 

2014-cü ildə isə suvarılan əkin sahələri 

1438807 ha təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikasının su ehti-

yatları olduqca məhduddur. Belə ki, su 

ehtiyatları 28,5-32,5 mlrd.m3 təşkil edir 

və  quraqlıq  illərdə  bu  həcm  22,5 

mlrd.m3-ə qədər azalır.  

Respublikada hər il bütün mövcud su 

mənbələrindən 11,6-12,5 mlrd.m3 su 

götürülür ki, onun da 70-71 %-i kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin suvarılmasına və su 

təchizatına, 25-26 %-i isə istehsal ehtiyat-

larının ödənilməsi məqsədi ilə istifadə 



 462 

olunur. 

Respublikanın suvarılan əkin sahələri-

nin 612700 ha-ı mexaniki üsulla, yəni na-

sosların köməyi ilə, o cümlədən, 435400 

ha (71%) hasos stansiyaları, 177300 ha 

(29%) subartezian quyuları vasitəsilə su-

varılır. 

Nasos stansiyaları ilə suvarılan sahə-

lərin 367200 ha-ı (84,3%) elektrik ener-

jisi, 68200 ha-ı (15,7%) dizel yanacağı ilə 

işləyən nasoslar vasıtəsilə suvarılır. 

 
Oğuz rayunu, Çinarlı kanalı 

 
Qəbələ rayonu, Zarağan kanalı 

 
Qax rayonu, Ənbərçay kanalı 

 
Quba rayonu, Şıxəhməd arxı 

Kənd təsərrüfatı bitkiləri altında olan 

əkin sahələri su anbarlarından, suqəbul-

edicilərdən suvarma kanallarına ötürülən 

su vasitəsilə suvarılır. 

 
Kürdəmir R-15 kanalı 

 
Qusar rayonu, Cağar-Cibir kanalı 

 
Sabirabad rayonu, Gümüş kanalı 
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Şabran rayonu, Aygünlü-1 kanalı 

Deməli, cəmi 1438807 ha olan əkin 

sahələrinin 826107 hektarı (57,4 %) öz 

axını ilə, 612700 hektarı (42,6 %) isə 

mexaniki üsulla suvarılır.  

 
VII.6. Aqrar bölmənin inkişafında 

suvarmanın rolu 
 

Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra, res-

publika iqtisadiyyatının bütün sahələri öz 

tənəzzül dövrünü yaşamışdır. Belə ki, 

ölkəmiz 1993-cü ildə cəmi 283 min ton 

pambıq, 287 min ton üzüm, 47 min ton 

tütün istehsal etmiş və eyni zamanda digər 

məhsulların istehsalı da azalmışdır. Lakin, 

bu zaman aqrar sahənin inkişafını təmin 

etmək məqsədi ilə hüquqi bazanın yara-

dılması və onun əsasında müvafiq isla-

hatların həyata keçirilməsi, ölkə daxilində 

və xaricində kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının satış bazarının müəyyənləşdirilməsi 

öz bəhrəsini verməyə başlayaraq, kənd tə-

sərrüfatının inkişafı üçün möhkəm baza 

yarandı. İslahat nəticəsində az müddət ər-

zində respublikada minlərlə kiçik müəs-

sisə, xarici firmalarla müştərək müəssisə, 

azad sahibkarlığa yardım fondu və s. 

yaradıldı.  

Beləliklə, ölkə əhalisinin ərzaqla tə-

min edilməsi məqsədi ilə iqtisadi isla-

hatların sürətləndirilməsi ön plana çəkildi. 

Elə bunun nəticəsidir ki, artıq 2014-cü 

ildə pambıq istehsalı 40,6 min tona, üzüm 

istehsalı 147,6 min tona, çay istehsalı 

459,2 tona  və digər kənd təsərrüfatı məh-

sullarının 4919,1 min tona çatdırılmasına 

nail olundu. Beləliklə, torpaq islahatı öl-

kədə, demək olar ki, başa catdırıldı.  

Müstəqillik əldə edildikdən sonra, res-

publikanın vahid torpaq fondu dövlət 

mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti və 

xüsusi mülkiyyət arasında qanunvericiliyə 

uyğun olaraq bölüşdürülmüşdür.  

Bələdiyyə mülkiyyətinə aid olan tor-

paqlar fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən 

özəlləşdirilmiş və ya icarəyə verilmişdir. 

 
Şabran rayonu, Mollakamallı arxı 

 
Şəki rayonu, Dəhnə kanalı 
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Salyan rayonu, Akkuşa kanalı 

 
Şamaxı rayonu, Hacıqədirli nov kanalı 

 
Şəki rayonu, Yeni Cəyirli kanalı 

 
Şəmkir rayonu, Cəyirarx kanalı 

 

 

 

 

 
Şəmkir rayonu, Qaraarx kanalı 

 
Siyəzən rayonu, Kiçik Həmyə kanalı 

 
Tərtər rayonu, Qapanlı kanalı 

 
Tərtərçay sol sahil magistral kanalı 
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Respublikada dövlət və bələdiyyə 

mülkiyyətinə məxsus kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqlar bütövlüklə kənd təsərrü-

fatı dövriyyəsinə cəlb edildiyindən, hal-

hazırda demək oıar ki, bölgələrdə yararlı 

torpaq ehtiyatları tükənmişdir. Odur ki, 

gələcəkdə bölgələrdə kənd təsərrüfatı 

şöbələrinin genişləndirilməsi yalnız az 

yararlı və şərti olaraq yararsız torpaqların 

əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması yolu ilə 

dövriyyəyə cəlb etməklə, əlavə sahələrdən 

istifadə etmək mümkün olacaqdır. Hal-

hazırda bələdiyyələrin göstərilən növ tor-

paqlarının müəyyən güzəştlə Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarına satılması 

qanuniləşdirilmişdir.  

İndiki zamanda orta hesabla bölgələr-

də məskunlaşan hər bir adam torpaq payı 

almış və hər bir ailə bələdiyyə mülkiyyəti-

nin kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların-

dan uyğun olaraq 1,31 ha torpaq sahəsin-

dən istifadə etmək imkanına malikdirlər. 

Beləliklə, respublikanın bölgələrində 

torpaq payı almış hər bir ailə hazırda döv-

lət və bələdiyyə mülkiyyətinə məxsus 

kənd təsərrüfatına yararlı torpaq ehtiyat-

ları hesabına əlavə olaraq 3,53 hektardan 

artıq torpaq sahəsindən istifadə edir. Bun-

dan əlavə yaxın gələcəkdə respublika əra-

zisində formalaşan az yararlı və şərti 

yararsız torpaqların əhali tərəfindən əkin 

dövriyyəsinə qaytarılması hesabına əlavə 

əkinə yararlı torpaq sahələrinin genişlən-

dirilməsi zərurəti qaçılmazdır.  

Hər bir ölkənin inkişafının əsasında ilk 

növbədə iqtisadı və intellektual resurslar-

dan, o cümlədən, torpaq ehtiyatlarından 

səmərəli istifadənin təşkili və elmi-təcrübi 

əsaslara söykənən xüsusi proqramının ol-

ması dayanır. Bu baxımdan  müdrik döv-

lət rəhbəri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 

10 il əvvələ hesablanmış aqrar islahatların 

həyata kecirilməsi və eləcə də özəl aqrar 

bölməyə göstərilən hərtərəfli dövlət qay-

ğısının təzahürü olaraq cənab İlham 

Əliyevin 24 noyabr 2003-cü il tarixli 

“Azərbaycan Respublikasında sosial-iqti-

sadi inkişafın sürətləndirilməsi haqqında” 

və 11 fevral 2004-cü il tarixli “Azərbay-

can Respublikası rayonlarının sosial-iq-

tisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-

2008-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” 

Fərmanları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Qəbul edilmiş bu yeni iqtisadi siyasət 

strategiyasının əsası olaraq rayonların in-

kişafına xüsusi fikir verilmiş, ölkənin iqti-

sadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib 

hissəsi olan Dövlət Proqramında ölkənin 

torpaq ehtiyatlarının davamlı və dayanıqlı 

istifadəsi ön plana çəkilmişdir. Kənd tə-

sərrüfatının dinamiki olaraq inkişaf etdi-

rilməsi, kənd əhalisinin sosial həyat səviy-

yəsinin yüksəldilməsi, xüsusilə insanların 

yerlərdə məşğulluğunun təmin edilməsi 

sahəsində görüləcək işlər müəyyənləşdi-

rilmişdir. Azərbaycan Respublikasında ilk 



 466 

dəfə olaraq regionun, rayonun və kəndin 

ərazisində onun inkişafı üçün nəzərdə tu-

tulan layihənin, həyata keçiriləcək tədbir-

lərin adı, icra müddəti və icra ilə məşğul 

olacaq təşkilatların adı müəyyən edil-

mişdir.  

Ölkəmizin aqrar sahəsinin tərkib  his-

səsi olan kənd təsərrüfatı iqtisadi inkişafın 

yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu 

inkişafı daha da artırmaq məqsədi ilə ölkə 

iqtisadiyyatında mühüm yer tutan torpaq 

ehtiyatlarından istifadənin yüksək səmərə-

liliyinə nail olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası ərazisinin 

quru iqlimə malik (arid) regionda yerləş-

məsi orada kənd təsərrüfatının inkişafını 

süni suvarmasız təmin etmək mümkün-

süzlüyünü ortaya çıxır. Respublikada isə 

su ehtiyatlarının qıtlığı, onun bölgələr 

üzrə qeyri-bərabər paylanması və əsas 

əkinçilik bölgələrində torpaqların şorlaş-

maya meyilli olması meliorasiya və irri-

qasiya sahəsində görülən işlərin iki isti-

qamətdə həyata keçirilməsini tələb edir. 

Belə ki, bir tərəfdən respublika ərazisində 

becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin su-

varma suyuna olan tələbatını ödəmək 

üçün torpaqları suvarmaq məqsədi ilə 

suvarma kanalları çəkilməli, digər tərəf-

dən isə şorlaşmış torpaqları əkinə yararlı 

hala gətirməkdən ötrü kompleks melio-

rativ və aqrotexniki tədbirlər həyata keçi-

rilməlidir. 

 
Ucar rayonu, Qulabənd kanalı 

 
Ucar rayonu, R-8 kanalı 

 
Xızı rayonu, Şurabad nov kanalı 

 
Yevlax rayonu, Aşağı Qarxun nov kanalı 

Torpağın məhsuldarlığının dinamik in-

kişafına nail olmaqdan ötrü üzvi və mine-

ral gübrə verməklə yanaşı, suvarma suyu 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün 

suvarma suyunu suvarma mənbələrindən 
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suvarılacaq sahəyə çatdırmaq məqsədi ilə 

əvvəllər çəkilmiş kanalların əksəriyyətinə 

beton üzlük çəkilmiş, nov kanalları şüşə 

lifli materialdan hazırlanaraq, sahələrə 

onun mailliyindən asılı olaraq müxtəlif 

hündürlüklü beton dayaqlar üzərində çə-

kilmişdir. Belə  kanalların çəkilişi kanalda 

suyun sürətinin artırılmasına və bunun sa-

yəsində lillənmənin qarşısının alınmasına 

səbəb olur. 

 
Zaqatala rayonu, Bəhmədli kanalı  

 
Zaqatala rayonu, Yuxarı Çardağlar kanalı 

Beləliklə, kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

suvarılması məqsədi ilə tələb olunan 

vaxtda və normada suvarma suyunu əra-

ziyə çatdırmaq üçün əvvəllər torpaq 

məcralı çəkilmiş kanalların çox hissəsinə 

beton üzlük çəkilmişdir və bu işlər yüksək 

intensivliklə davam etdirilir. 

 

 

VII.7. Transsərhəd çaylarının su 
ehtiyatlarından birgə istifadə 

 
Samur çayı və onun su ehtiyatların-

dan birgə istifadə edilməsi. Samur çayı 

öz başlanğıcını 3600 m yüksəklikdən Bö-

yük Qafqaz dağ silsiləsinin Quton dağın-

dan götürərək iki yolla Xəzər dənizinə tö-

külür. Çayın yuxarı və orta axın hissəsi 

Dağıstan Muxtar Respublikası ərazisində 

formalaşmaqla, 95,5 %-i onun ərazisində, 

yalnız 4,5 %-i Azərbaycan Respublikası 

ərazisində yerləşir. Cayın aşağı axını 38 

km uzunluğunda Azərbayçan Respublika-

sı və Rusiya Federasiyasının Dağıstan 

Muxtar Respublikası arasındakı sərhəd 

xəttini təşkil edir. Çayın uzunluğu 213 

km, suyığıcı hövzəsinin sahəsi 4990 km2-

dir. Çayın illik su axınında yağış suyu 

22%, buzlaq suları isə 4 % təşkil edir. Sa-

mur çayı ilin isti aylarında qar və buzlaq 

sularının əriməsi nəticəsində daşqına mə-

ruz qalır. Cayda daşqının ən yüksək sə-

viyyəsi may-iyul, ən aşağı səviyyəsi isə 

noyabr-fevral aylarına təsadüf edir. Çoxil-

lik orta məlumatlara görə, çayın asılı gə-

tirmələrinin sərfi 10 kq/san-dir ki, bu da il 

ərzində Xəzər dənizinə 2,6 milyon ton lil 

axıdılması deməkdir. Çayın orta lillənmə-

si isə 2260 q/m3-dir. 

Samur çayı hidroqovşağında 1957-ci 

ildən aparılan müşahidələr əsasında mə-

lum olmuşdur ki, onun maksimal sərfi 

1964-cü ildə 2885 mln.m3, minimal sərfi 
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isə 1996-cı ildə 1108,9 mln.m3 həcmində 

olmuşdur. 

Əvvəllər hidroqovşaqdan götürülən 

suyun Rusiya və Azərbaycan arasında bö-

lüşdürülməsi keçmiş SSRİ Meliorasiya və 

Su Təsərrüfatı Nazirliyinin 07 oktyabr 

1967-ci il tarixli protokoluna əsasən apa-

rılırdı. Göstərilən protokola əsasən çayın 

suyunun 17,2 %-i Dağıstan MR-nın, 

50,6%-i Azərbaycan Respublikasının pa-

yına düşürdü və qalan 32,2 %-i isə ekoloji 

məqsədlər üçün Samur çayına buraxılırdı. 

Hal-hazırda isə hər iki dövlət arasında 

03.09.2010-cu ildə bağlanılmış sazişə 

uyğun olaraq, Samur çayının su ehtiyatla-

rının 30,5 %-i ekoloji məqsədlər üçün ça-

ya buraxılır, yerdə qalan hissəsi isə tərəf-

lər arasında bərabər miqdarda bölüşdürü-

lür. Sazişin icrasına nəzarəti çayın su 

ehtiyatlarının sərhəddə bölüşdürülməsini 

hər iki dövlət tərəfindən yaradılmış ko-

missiya həyata keçirir. 

Samur-Abşeron suvarma sisteminin 

yenidən qurulması. Samur-Abşeron su-

varma sistemi respublikanın şimal bölgə-

sinin 150 min hektara yaxın əkin sahələri-

ni suvarma suyu və Bakı, Sumqayıt şəhər-

lərinin, habelə Abşeron yarımadasının sa-

kinlərini içməli, əkin sahələrini suvarma 

və texniki su ilə təmin edir. Bu məqsədlər 

üçün Samur-Abşeron kanalı vasitəsilə ildə 

300-800 mln.m3 su Ceyranbatan anbarına 

axıdılır ki, onun da 350-400 mln.m3-i su-

varmaya, 350-400 mln.m3 isə içmək və 

digər texniki məqsədlər üçün istifadə olu-

nur. 

Bu kanalın istismara verildiyi vaxtdan 

60 ilə yaxın  keçməsinə baxmayaraq, fasi-

ləsiz olaraq, əsaslı təmirə dayandırılma-

dan istismar olunması nəticəsində kanalın 

beton örtüyünün hissə-hissə dağılaraq sı-

radan çıxması, hidrotexniki qurğuların bir 

hissəsinin öz funksiyasını itirməsi, kanal-

da olan su itkilərinin artmasına səbəb ol-

muşdur. Belə bir vəziyyət ölkənin şimal 

rayonlarının, Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin 

və Abşeron yarımadasının əhalisinin, sə-

naye müəssisələrinin və əkin sahələrinin 

su ilə tam təmin edə bilməməsinə gətirib 

çıxarmışdı. 

1994-cü ildə ümummilli lider cənab 

Heydər Əliyev Səudiyyə Ərabistanında 

olarkən, İslam dünyasının ona olan böyük 

hörmətinin nəticəsi kimi Samur-Abşeron 

suvarma sisteminin yenidən qurulması 

sxeminin hazırlanması üçün 280 min ABŞ 

dolları məbləğində qrant ayrılmışdır. Bu 

qrantın hesabına Türkiyənin “Seyaş” və 

“Suiş” şirkətləri tərəfindən 1996-cı ildə 

“Samur-Abşeron suvarma sisteminin ye-

nidənqurulması” sxemi hazırlanmışdır. 

Samur-Abşeron suvarma sisteminin 

yenidən qurulması işlərinə beynəlxalq 

kreditləri cəlb etmək məqsədi ilə Azər-

baycan hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf 

Assosiasiyası arasında 24 avqust 2000-ci 
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il tarixində “Azərbaycanda suvarma-dre-

naj infrastrukturunun bərpası və tamam-

lanması” layihəsi üzrə imzalanmış kredit 

sazişinə əsasən, Dünya Bankının tövsiyəsi 

ilə Samur-Abşeron suvarma sisteminin 

yenidən qurulması sxeminin davamı ola-

raq, “Samur-Abşeron kanalı (SAK) siste-

mi üzrə uzunmüddətli strategiya və tex-

niki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlan-

ması barədə” qərar qəbul edilmişdir. Bu 

məqsədlə tender yolu ilə seçilmiş Yaponi-

yanın və Azərbaycanın layihə şirkətləri 

Texniki-İqtisadi Əsaslandırmanın (TİƏ) 

hazırlanması üçün tədqiqatlara 2003-cü 

ilin avqust ayında başlanılmış və 2004-cü 

ilin dekabr ayında başa çatdırılmışdır. 

TİƏ-nın hazırlanmasında əsas  məqsəd 

SAK sistemi üzrə tikilməkdə olan, tikilə-

cək və tikilməsi nəzərdə tutulan qurğu və 

şəbəkələrə vahid bir kompleks kimi baxıl-

ması və onların tikintisinin texniki-iqtisa-

di baxımdan səmərəliliyinin müəyyən 

edilməsidir. 

Bu baxımdan strategiyada SAK siste-

mi 3 qrupa bölünmüşdür: 

– hazırda tikilməkdə olan və tikintisi-

nə başlanılacaq qurğular və suvarma şəbə-

kələri; 

– uzunmüddətli strategiya və TİƏ-lar 

üzrə layihələndirilən sugötürən və nəqlet-

mə qurğuları; 

– uzunmüddətli strategiya və TİƏ-lər 

üzrə planlaşdırılan təsərrüfatlararası su-

varma kanalları və təsərrüfatdaxili suvar-

ma şəbəkələri. 

TİƏ-ya görə bu tədbirlərin 4 mərhələ-

də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş-

dur. Uzunmüddətli strategiya və TİƏ-da 

aşağıdakı tədbirlərin həyata kecirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur: 

– Samur hidroqovşağının təmir-bər-

pası; 

– SAK-nın ilk 27 km-lik hissəsinin 

təmir-bərpası və 27-ci km-dən 50-ci km-ə 

qədər hissəsinin su sərfinin 55 m3/san-dən 

75 m3/san-yə qədər artırılması üçün yeni-

dən qurulması; 

– mövcud Xanarx kanalının sərfinin 

14 m3/san-dən 36 m3/san-yə qədər, uzun-

luğunun isə 19 km-dən 67,2 km-ə qədər 

artırılması üçün yenidən qurulması; 

– yüksək səviyyəli, suburaxma qabi-

liyyəti 75 m3/san olan Vəlvələçay-Taxta-

körpü kanalının tikintisi; 

– ümumi sututumu 268 mln.m3 olan 

Taxtakörpü su anbarının SES-lə (25 mvt) 

birlikdə tikintisi; 

– suburaxma qabiliyyəti 40 m3/san 

olan Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının 

tikintisi; 

– Qudyalçay və Vəlvələçay çayları 

üzərində mövcud suqəbuledici qurğuları-

nın və onların SAK-a nəql etmə kanalla-

rının təmir-bərpası; 

– Taxtakörpü və Ceyranbatan su an-

barlarında su təchizatı ücün ikillik su ehti-
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yatının toplanılmasını təmin edəcək Qu-

sarçay, Ağçay və Çaqaçuqçay çayları üzə-

rində yeni suqəbuledici qurğuların və bu 

qurğulardan SAK-na nəqledici kanalların 

tikilməsi; 

– 149 min ha mövcud suvarılan ərazi-

nin suvarma-drenaj şəbəkəsinin yenidən-

qurulması; 

– 17 min ha ərasidə yeni suvarma-dre-

naj şəbəkəsinin tikintisi; 

– Abşeron magistral kanalının su sərfi-

nin 9 m3/san-dən 15 m3/san-yə çatdırılma-

sı üçün yenidənqurulması və digər işlər; 

– Bakı-Sumqayıt və Abşeron yarım-

adasının əhalisinə verilən suyun həcminin 

iki dəfə artırılaraq, 18 m3/san-yə çatdırıl-

ması. 

Birinci mərhələdə Samur çayı üzərin-

dəki hidroqovşağın təmir-bərpası, SAK-ın 

Vəlvələçay çayına qədər olan ilk 50 km-

lik hissəsinin, 60 min ha sahədə təsərrü-

fatlararası kanalların və Xanarx kanalının 

yenidənqurulması, suyun öz axını ilə Tax-

takörpü su anbarına çatdırılması məqsədi 

ilə yeni trassa ilə Vəlvələçay-Taxtakörpü 

kanalının, Taxtakörpü su anbarının (SES-

lə birlikdə) və Taxtakörpü-Ceyranbatan 

kanalının tikintisi nəzərdə tutulmuş və 

icra olunmuşdur. 

Sonrakı mərhələlərdə kanal boyu çay-

lar üzərində suqəbuledici qurğuların və 

qidalandırıcı boru kəmərlərinin tikintisi, 

150 min ha ərazidə suvarma sistemlərinin 

yenidən qurulması, 21 min ha sahədə isə 

yeni suvarılan torpaqların istismara ve-

rilməsi və digər işlər görülmüşdür. 

TİƏ-nin birinci mərhələsində tikintisi 

nəzərdə tutulmuş obyektlərin tamamlan-

ması nəticəsində SAK-ın suburaxma qabi-

liyyətini 20 m3/san artırmaq, onu Cey-

ranbatan gölünə qədəq öz axını ilə gətir-

mək, Samur və şimal hövzəsinin dağ çay-

larını ekoloji cəhətdən təmiz su axını 

hesabına ikillik su ehtiyatı yaratmaqla, il 

ərzində 750 mln.m3 suyu Taxtakörpü su 

anbarında təbii şəraitdə duruldub, Ceyran-

batan su anbarına çatdırılmış və nəticə eti-

barilə Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və 

Abşeron yarımadasının əhalisi içməli və 

texniki su ilə təmin edilmişdir. Bunun nə-

ticəsində regiondakı əhalinin içməli suya 

olan tələbatı demək olar ki, tam ödənil-

mişdir. 

Beləliklə, Samur-Abşeron suvarma 

sisteminin yenidən qurulması nəticəsində 

nasos stansiyasından istifadə etmədən, Sa-

mur çayından götürülən suyun öz axını ilə 

Ceyranbatan su anbarına axıdılması təmin 

edilmişdir. 

Samur-Abşeron kanalının (SAK)  ti-

kintisi 2 mərhələdə aparılmışdır. Onun 

1940-cı ildə istismara verildiyi birinci 

növbəsinin uzunluğu 108,7 km, sərfi isə 

24-16 m3/san-dir. Kanal torpaq məcrada 

inşa edilmişdir və 70 min ha əkin sahəsini 

suvarma suyu ilə təmin edirdi. Uzunluğu 
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86,3 km olan Dəvəçidən Abşerona qədər 

olan ikinci növbəsi 1955-ci ildə istismara 

verilmişdir. Samur-Abşeron kanalının so-

nunda Ceyranbatan su anbarı yaradılmış-

dır. Ceyranbatan su anbarında toplanılmış 

suyun köməyi ilə həm Bakı və Sumqayıt 

şəhərlərinin əhalisinin içməli suya olan 

tələbatı ödənilir, həm də Abşeron yarım-

adasındakı əkinə yararlı sahələr suvarma 

suyu ilə təmin olunur. Samur-Abşeron ka-

nalınin yenidən qurulmasına 1960-cı ildə 

başlanıldı. Belə ki, kanalın əyri hissələri 

düzəldildi, ona beton üzlük çəkildi, Qud-

yalçay və Vəlvələçayla kəsişən yerdə əla-

və su təminatı üçün suqəbuledicilər tikil-

di. Beləliklə, kanalın sərfi artırılaraq mən-

bədə 55 m3/san-yə çatdırıldı. Kanalın nə-

zərdə tutulan rejimdə işləməsini təmin et-

mək məqsədi ilə onun üzərində müxtəlif 

təyinatlı 443 hidrotexniki qurğu tikildi. 

Kanal trapesvari en kəsiklidir, onun inşaat 

dərinliyi 3-4 m, dibdən eni 4-6 m, yamaç-

lıq əmsalı 1,5-2,0, orta mailliyi 0,003-

0,0014 olmuşdur. 

Samur-Abşeron kanalının davamı ola-

raq Abşeron yarımadasının 1600 ha əkinə 

yararlı torpaq sahəsini suvarma suyu ilə 

təmin etmək məqsədi ilə Ceyranbatan gö-

lündən Zirə kəndinə qədər uzunluğu 75 

km, mənbədə sərfi 9 m3/san olan Abşeron 

magistral kanalı çəkilmişdir. 

Samur-Abşeron kanalının tikintisinə 

XX əsrin 30-cu illərinin sonunda başlanıl-

mışdır. Həmin dövrdə Dağıstan Muxtar 

SSR-in sərhədi ilə axan Samur çayın su-

yunun Xəzəryanı zona torpaqlarının suva-

rılması və “böyük suyun” Bakı  neft səna-

yesinin tələbini ödəmək üçün Abşeron 

yarımadasına çatdırılması məqsədi ilə ma-

gistral kanalın tikintisi ideyası yaranmış-

dır. Bu məqsədlə Quba-Xaçmaz zonasının 

6 inzibati rayonunun kolxozçuları Samur 

çayından Ataçaya qədər (indiki Şabran 

rayonuna qədər) uzunluğu 108,7 km olan 

Samur-Dəvəçi kanalının (SDK) tikintisi 

ilə əlaqədar qazıntı işlərinə 1939-cu il 25 

oktyabrda başladılar və həmin ilin 25 

dekabrında, yəni iki ay ərzində “xalq ti-

kintisi” metodu ilə bu iş əsasən başa çat-

dırıldı. Bu tikintidə 30 min yerli əhalinin 

qüvvəsindən istifadə edilmişdir. Kanal 

1940-cı ilin  01 aprelində istismara veril-

mişdir. Mexanikləşdirmə səviyyəsinin o 

qədər də yüksək olmadığı həmin dövrdə 

cəmi 60 gün ərzində 3,3 mln.m3 torpaq işi 

görülmüşdür. Kanala su Samur çayından 

bəndsiz sugötürücü qurğu vasitəsilə veri-

lirdi. 

SAK-nın tikintisinin 1946-cı ildə tam 

başa çatdırılmalı olmasına baxmayaraq, 

ikinci dünya müharibəsinin başlanması ilə 

əlaqədar olaraq bu işlər dayandırılmışdır. 

Kanalın ikinci növbəsinin tikintisi 1951-

1956-cı illərdə başa catdırılmışdır. Belə-

liklə, kanal 86,3 km uzadıldı. Kanalın tö-

küldüyü Ceyranbatan su anbarı isə 1958-
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ci ildə istismara verilmişdir. Bu anbar Ab-

şeron yarımadasının şimal-qərbində yerlə-

şir, onun ümumi sututumu 186 mln. m3-

dir. Eyni zamanda 1958-ci ildə Samur 

çayı üzərində tikilmiş mürəkkəb hidro-

qovşaq da istismara verilmişdir. 

Ceyranbatan su anbarının istismara 

verilməsindən sonra Abşeron, Bakı və 

Sumqayıt şəhərlərinin tərəvəz və süd 

məhsulları ilə təmin etmək məqsədi ilə, 

Abşeron yarımadasında 16 min ha əkinə 

yararlı sahəni suvarma suyu ilə təmin 

edən, uzunluğu 75 km, sərfi 9 m3/san olan 

Abşeron kanalı 1956-cı ildə istismara 

verilmişdir. 

SAK vasitəsilə su anbarına çatdırılan  

su Bakı, Sumqayıt və Abşeron yarım-

adasının su təchizatını tam ödəmədiyinə 

görə 1960-cı ildə kanalda yenidənqurma 

işlərinə başlanılmışdır. 

Yenidənqurma işlərinin tərkibinə ka-

nalın əyri hissələrinin düzəldilməsi, əlavə 

qidalanma üçün Qudyalçay və Vəlvələ 

çayları üzərində suqəbuledici qurğuların 

tikilməsi, kanalın başlanğıcında onun sər-

finin 55 m3/san, sonda isə 25 m3/san-yə  

və uzunluğunun 182 km-ə çatdırılması 

daxil edilmişdir. 

Trapes şəkilli kanalın məcrasının 

164,2 km-inə qalınlığı 12-15 sm beton və 

dəmir-beton örtük çəkilmişdir. Bu kanalın 

dərinliyi 3-4 m, dibdən eni 4-6 m, yamac-

lıq əmsalı 1:1,5 və 1:2, mailliyi 0,00014-

0,0003 olmuşdur. Kanalın qalan hissələri 

akveduklardan (5,19 km), yeraltı yığma 

dəmir-beton borulardan (2,95 km), göl 

tipli durulduculardan (1,37 km), dükerlər-

dən (3,43 km), seldağıdıcılardan (3,43 

km), nasos stansiyalarının ərazilərindən 

(0,22 km), təzyiqli boru kəmərindən (1,21 

km) və digər qurğulardan ibarət idi. 

Ümumilikdə bu kanal üzərində 443 

ədəd müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qur-

ğular tikilmişdir ki, onlardan 93-ü nizam-

layıcı, 33-ü düker, 12-si nov və akveduk, 

10-u seldağıdan, 2-si yeraltı boru kəməri, 

130-u yağışötürən, 54-ü su ötürücü qurğu-

lar (novlar, borular), 42-si avtomobil kör-

püsü, 1-i dəmir yolu körpüsü, 66-sı piya-

dalara xidmət körpüsü və digər qurğular-

dır. 

Bundan əlavə Samur-Abşeron kanalını 

əlavə qidalandırmaq məqsədi ilə Vəlvələ-

çay suqəbuledicisi tikilmişdir. Suqəbul-

edici Vəlvələ çayindan 8 m3/san su götür-

məyə və 170 m3/san daşqın sularını ötür-

məyə hesablanmışdır. Bu suqəbuledici 

qurğu  Samur-Abşeron kanalına ildə 69 

min m3 su verilməsini təmin edir. 

Samur-Abşeron kanalını qidalandır-

maq məqsədi ilə Qudyalçay sugötürücü 

qurğusu da tikilmişdir. Bu qurğu 15 

m3/san su götürməyə və 270 m3/san 

daşqın sularını keçirməyə hesablanmışdır. 

Bu qurğu Samur-Abşeron kanalını ildə 86 

min m3 su ilə qidalandıra bilir, lakin Quba 
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rayonu ərazisindəki suvarılan torpaqların 

su təminatında yaranmış çətinliklə əlaqə-

dar bu sugötürücü qurğudan Samur-Ab-

şeron kanalına suyun verilməsində istifa-

də olunmur. 

 
VII.8. Azərbaycanın əsas suvarma 

kanalları 
 
Yuxarı Qolitsın (Sabir) magistral ka-

nalı torpaq məcrada çəkilmişdir. Kanalın 

tikintisinə 1905-ci ildə başlanılmış və 

1908-ci ildə istismara verilmişdir. Onun 

uzunluğu 84 km, layihə sərfi 21,3 m3/san 

olmasına baxmayaraq, istismara veriləndə 

apardığı sərf 2,5 m3/san olmuşdur. Be-

ləliklə onun suvarma suyu ilə təmin etdiyi 

sahə 21,3 min ha əvəzinə 16,3 min ha 

olmuşdur.  

Araz çayı üzərində tikilən suqəbuledi-

ci vasitəsilə kanala su verilirdi. Hal-hazır-

da həmin ərazi Saatlı rayonunun inzibati 

ərazisində yerləşir. Kanalın tikintisində 

1,8 min m3 həcmində torpaq işi görülmüş-

dür. 

 
Yuxarı Qolitsın (Sabir) magistral kanalı 

 
Yuxarı Muğan (Əzizbəyov) magistral 

kanalının tikintisinə 1910-cu ildə başla-

nılmış və 1913-cü ildə istismara verilmiş-

dir. Kanal torpaq məcrada çəkilmişdir və 

onun uzunluğu 66,2 km-dir. Kanalın la-

yihə sərfi 30,9 m3/san olduğu halda, fak-

tiki olaraq istismar vaxtı sərf 12,9 m3/san 

olmuşdur. Layihəyə görə bu kanal apara-

cağı su vasitəsilə 32,7 min ha əkin sa-

həsini suvaracağı halda, faktiki olaraq 1,5 

min ha əkin sahəsini suvara bilmişdır. 

Kanalın su qəbul etdiyi ərazi Araz çayının 

məcrasına yaxın olan Bəhramtəpə idi. 

Kanalın tikintisi zamanı 2,55 min m3 həc-

mində torpaq işi görülmüşdür. Nəhayət 

yuxarıda göstərilən kanalların vasitəsilə 

Muğanda 1917-ci ildə 42 min ha əkin 

sahəsi suvarılmalı idi. 

Beləliklə, ümumi uzunluğu 297,2 km 

olan kanallar vasitəsilə 162,3 min hektar 

əkin sahəsi suvarılmalı olduğu halda, in-

sanların ağır əl əməyi hesabına yalnız 

25,1 ha əkin sahəsi suvarılmışdır.  

Eyni zamanda, göstərilən magistral 

kanallar torpaq məcrada tikildiyinə görə, 

həm onun faydalı iş əmsalı aşağı olmuş, 

həm də onlardan sızan sular hesabına 

qrunt suyunun səviyyəsi yerin üst hissə-

sinə yaxınlaşaraq, torpaqların tədricən 

şorlaşmasına səbəb olmuşdur. 

Aşağı Muğan (Mürsəlli) magistral 

kanalının tikilməsi ilə layihədə 41,4 min 

hektar əkin sahəsinin suvarılması nəzərdə 

tutulmasına baxmayaraq, faktiki olaraq 

7,3 min ha əkin sahəsinin suvarılması 
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mümküm olmuşdur. Kanalın uzunluğu 

70,3 km, layihə sərfi 36,8 m3/san olması-

na baxmayaraq, faktiki olaraq onun sərfi 

10 m3/san.-dir.  Bunun nəticəsidir ki, ka-

nal 41,4 min ha sahəni suvarma suyu ilə 

təmin etmək əvəzinə, 7,3 min ha əkin 

sahəsini suvarma suyu ilə təmin edir. 

 
Aşağı Muğan (Mürsəlli) magistral kanalı 

Kanalın tikintisinə 1910-cu ildə başla-

nılmış və 1916-cı ildə istismara verilmiş-

dir. Kanal Mürsəlli kəndində Araz çayının 

üzərində olan suqəbuledicidən başlanğıcı-

nı götürür. Kanal torpaq məcralıdır və 

onun çəkilişi zamanı 3,58 min m3 həcmin-

də torpaq işi görülmüşdür. 

Orta Muğan (Nərimanov) magistral 

kanalının tikintisinə 1912-ci ildə başlanıl-

mış və 1917-ci ildə istismara verilmişdir. 

Kanalın uzunluğu 76,7 km, layihə sərfi 

41,9 m3/san, suvarma suyu ilə təmin 

edəcəyi əkin sahəsi 66,9 min ha olmuşdur. 

Kanal suyu Qaradonlu kəndində Araz 

çayının üzərində qurulmuş suqəbuledici 

vasitəsilə alır. Kanalın tikintisi zamanı 

50,8 min m3 həcmində torpaq işi görül-

müşdür. O vaxt əmək ehtiyatları olmadı-

ğına görə bu kanalın suyundan əkin sahə-

lərinin suvarılmasında istifadə olunma-

mışdır. 

Cənubi Muğan kanalı. Cənubi Muğan 

kanalı 2 hissədən – təzə və köhnə kanal-

lardan ibarətdir. Köhnə Cənubi Muğan 

(keçmiş Əzizbəyov) kanalı 1918-cı ildə 

istismara verilmişdir. Kanal  Biləsuvar və 

Cəlilabad rayonlarının əkin sahələrini su-

varma suyu ilə təmin edir. Uzunluğu 

92,64 km olan Cənubi Muğan kanalı suyu 

Araz çayından götürür. Uzunluğu 38,64 

km olan təzə Cənubi Muğan kanalının 

3,65 km-i beton örtüklü, 34,99 km-i isə 

torpaq məcralıdır. Köhnə Cənubi Muğan 

kanalının uzunluğu isə 54 km-dir.  

 
Cənubi Muğan kanalı 

 
Cənubi Muğan kanalı 

Bundan əlavə Cənubi Muğanın əkin 

sahələrinin suvarma suyu ilə təmin etmək 

məqsədi ilə 1985-ci ildə istismara veril-

miş maşın qolunun 10 nasos stansiyasında 
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hər borunun gücü 2000 kvt olan 9 aqreqat 

quraşdırılmışdır. Bu aqreqatlar uzunluğu 

0,6 km olan beton örtüklü sugötürücü 

kanaldan qidalanırlar. Götürülmüş su 

uzunluğu 2,5 km olan metal borulara 

vurulur. Bu boruların köməyi ilə su 27 m 

yüksəkliyə qaldırılaraq “Maşın qolu” ka-

nalına ötürülür. 

 
Cənubi Muğan kanalı 

Nasos stansiyalarının ümumi məhsul-

darlığı 35 m3/san-dir. Maşın qolu ka-

nalının bir hissəsi dəmir-beton profillidir, 

digər hissəsi isə betonla örtülüdür. Bu 

kanal Cəlilabad və Biləsuvar rayonlarının 

əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin 

edir və uzunluğu 41,46 km-dir. 

Boztəpə kanalı 1924-cü ildə istismara 

verilmişdir. Bu kanala su Araz çayında 

mexaniki tənzimləmə işləri aparmaqla öz 

axını ilə verilir. Bu kanal torpaq məcrada 

tikilmişdir və onun sərfi 8 m3/san-dir. Bu 

kanalın ümumi uzunluğu 45 km-dir və 

onun vasitəsi ilə İmişli və Biləsuvar ra-

yonları ərazisindəki əkinə yararlı 11 min 

ha torpaq sahəsinin suvarılması həyata ke-

çirilir. 

 
Boztəpə kanalı  

Maralyan kanalı torpaq məcralıdır və 

1931-ci ildə istismara verilmişdir. Kanalın 

uzunluğu 24 km, suburaxma qabiliyyəti 

12 m3/san. olmaqla, Cəbrayıl və Füzuli 

rayonları ərazisində əkinə yararlı 8 min ha 

torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin 

etmişdir. 

Samur-Abşeron kanalı (SAK)  res-

publikada ən mühüm dövlət əhəmiyyətli 

meliorasiya və su təsərrüfatı komplekslə-

rindən biri hesab edilir. 

 
Samur-Abşeron kanalı (SAK) 

 
Samur-Abşeron kanalı (SAK) 
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Samur-Abşeron kanalı üzərində 2 

ədəd hidroqovşaq vardır. Kanalın subu-

raxma qabiliyyəti 26,4-13,5 m3/san.-dir. 

Kanalın uzunluğu 182 km-dir. Kanal üzə-

rində 572 hidrotexniki qurğu tikilmişdir. 

Kanalın üzərində 57 hidrometrik post var-

dır. Kanal üzərində 133 körpü-keçid, 191 

km uzunluğunda istismar yolu, 3 ədəd 

nasos stansiyası, sərfi 77,0 m3/san-dir. 

Samur-Dəvəçi kanalının inşaası (son-

radan Samur-Abşeron kanalı) 1939-1940-

cı illərdə xalq tikintisi şəklində aparıl-

mışdır. Onun başda su götürmə qabiliy-

yəti 26 m3/san, sonda isə 10 m3/san təşkil 

edir. SAK 1955-ci ildə istismara verilmiş, 

1960-1970-ci illərdə yenidən rekonstruk-

siya olunmuşdur. Onun ümumi uzunluğu 

182 km olan kanalın məcrası 164 km açıq 

trapesvari, dərinliyi 2-4-4,4 m, dibdən eni 

3-8 m, yamaclıq əmsalı 1:1,5, mailliyi 

0,00036-dır. Kanalın üzünə çəkilmiş də-

mir-beton örtüyün qalınlığı 12 sm-dir. Ka-

nalın qalan hissələri (18 km) hidroqov-

şaqdan ibarətdir. Onlardan seldağıdıcılar 

3,43 km, akveduklar və düzbucaqlı lotok-

lar 5,19 km, bağlı dəmir-beton subura-

xıcılar 2,95 km, dükerlər 3,43 km, göl 

tipli suburaxıcılar 2,58 km və 2 ədəd - 

Sitalçay və Ceyranbatan nasos stansiyala-

rıdır.  

Samur-Abşeron kanalı başlanğıcda  

Xanarxı və Samur-Dərbənd kanalını da 

qidalandırır. Hidrogovşağın bəndinin 

uzunluğu 3186 m, hündürlüyü isə 12,5 m-

dir. Torpaq bəndin ümumi uzunluğu 2978 

m, o cümlədən sol sahil dambası 2713 m, 

sağ sahil dambası isə 265 m-dir. Bəndin 

ümumi suburaxma qabiliyyəti 1450 

m3/san, ondan suaşıran hissəsindən 700 

m3/san, 3 ədəd seqment qapılardan isə 

634 m3/san su buraxmağa imkan verir. 

Suqəbuledici kameranın ümumi tutumu 

86 m3/san-dir ki, bu da Samur-Abşeron, 

Dərbənd  və Xanarx kanallarını su ilə tə-

min edir.  

Samur-Abşeron kanalının əlavə qida-

landırıcısı Qudyal və Vəlvələ çaylarıdır. 

Qudyalçay hidroqovşağının su götürmə 

qabiliyyəti 16,5 m3/san-dir ki, bununda 10 

m3/san-si Samur-Abşeron kanalının qida-

lanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Samur-Abşeron kanalı Bakı və Sum-

qayıt şəhərlərinin əhalisinin qismən içməli 

suya, Qusar, Xaçmaz və Dəvəçi rayonları-

nın əkin sahələrinin suvarma suyuna olan 

tələbatının ödənilməsi məqsədini daşıyır 

və onun faydalı iş əmsalı 0,85-dir. 

Ümumiyyətlə kanal üzərində 443 ədəd 

müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğular ti-

kilmişdir ki, onlardan 93-ü nizamlayıcı, 

33-ü düker, 12-si nov və akveduk, 10-u 

seldağıdan, 2-si yeraltı boru kəməri,   

130-u yağışötürən, 54-ü suötürücü qurğu, 

42-si avtomobil yolu körpüsü, 1-i dəmir 

yolu körpüsü, 66-sı piyadaxidmət körpüsü 

və digər qurğular. 
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Xanarx kanalı 1940-cı ildə istismara 

verilmişdir. “Samur-Abşeron suvarma sis-

teminin yenidənqurulması” layihəsi çər-

çivəsində Xanarx kanalının tikilməsində 

əsas məqsəd respublikanın şimal zonasına 

daxil olan 62547 ha əkin sahəsini suvarma 

suyu ilə təmin etmək olmuşdur. Belə ki, 

Qusar rayonunda 10397 ha, Xaçmaz rayo-

nunda 40790 ha və Şabran rayonunda 

11360 ha əkin sahəsinin suvarılması və 

Şabran rayonunun Qəndob kəndi ərazisin-

də Samur-Abşeron kanalına birləşmişdir. 

 
Xaçmaz rayonu, Xanarx kanalı 

 
Xaçmaz rayonu, Xanarx kanalı 

Xanarx kanalının layihəsi iki mərhələ-

də, İslam İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan 

hökuməti arasında 1998 və 2001-cı illərdə 

bağlanılmış müqavilə əsasında tikilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Bu tikinti üçün İs-

lam İnkişaf Bankı hər mərhələ üçün 7 

mln. islam dinarı (18,855 mln. ABŞ dol-

ları) müqabilində bağlanılmış uzunmüd-

dətli borc sazişləri hesabına həyata keçi-

rilmişdir. Bu layihədə Azərbaycan höku-

mətinin payı 5,338 mln. ABŞ dolları təş-

kil etmişdir. 

Xanarx kanalının layihə və tender sə-

nədləri Türkiyənin “Su Yapı” mühəndis-

lik şirkəti ilə Azərbaycanın yerli layihə 

şirkətinin birlikdə təşkil etdiyi Konsorsi-

um tərəfindən iki mərhələdə tərtib olun-

muşdur. 

 
Xaçmaz rayonu, Xanarx kanalı 

Birinci mərhələdə kanalın Samur ça-

yından başlayaraq 37,667 km-ə qədər olan 

hissəsi, ikinci mərhələdə isə onun davamı 

olaraq 29,499 km-lik hissəsi üzərindəki 

hidrotexniki qurğularla birlikdə SAK-a 

birləşənə qədər tikintisi aparılmışdır. Be-

ləliklə, Xanarx kanalının ümumı uzunluğu 

67,2 km olub, başlanğıcda onun subu-

raxma qabiliyyəti 36 m3/san, sonda isə 25 

m3/san olmuşdur. Beton üzlükdə inşa edil-

miş bu kanalın dibdən eni 2 m, tikinti 

dərinliyi isə 3 m-dən artıqdır. 

Xanarx kanalı üzərində 191 ədəd müx-

təlif mürəkkəb hidrotexniki qurğular tikil-

mişdir ki, onlardan 14-ü avtomobil körpü-
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sü, 26 ədəd sugötürücü, onun torpaq yol-

larla kəsişməsində 10 ədəd xırda körpü, 5 

ədəd alt sukeçiricisi, 5 ədəd sudüşürücü, 

kanal üzərində 43 ədəd piyada körpüsü, 8 

ədəd sudöyən, 1 ədəd düker, 79 ədəd ak-

veduk və digər qurğulardır. 

Xanarx kanalı 2008-ci ildə istismara 

qəbul edilmişdir. 

Həsənarx kanalı 1950-ci ildə istisma-

ra verilmişdir və torpaq məcralıdır. Çəkil-

miş kanalın uzunluğu 38 km,  su buraxma 

qabiliyyəti 10 m3/san-dir. 1951-ci ildə isə 

köhnə kanalın yerində yeni kanal çəkil-

mişdir. Kanala su öz axını ilə Xudafərin 

körpüsü yaxınlığındakı Həsənli kəndi əra-

zisində Araz çayından  ötürülür. Kanal 

vasitəsilə Füzuli və Cəbrayil rayonları 

ərazisində olan əkinə yararlı 9 min ha 

sahəni suvarma suyu ilə təmin edilir. 

Abşeron Magistral kanalı (AMK) 

Abşeron yarımadasının şimal və şimal-

şərqində yerləşən 15336 ha əkin sahəsini 

suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədi ilə 

1956-cı ildə istismara verilmişdir. Başlan-

ğıcını Ceyranbatan su anbarından götürən 

Abşeron Magistral kanalı Zirə kəndinin 

yaxınlığında Xəzər dənizi ilə qovuşur. 

Kanala su Ceyranbatan su anbarından si-

fon və Samur-Abşeron kanalı üzərindəki 

nasos stansiyası vasitəsi ilə verilir. Kana-

lın vasitəsilə 871 ha sahə öz axını, 14455 

ha sahə isə mexaniki üsulla suvarılır.  

Uzunluğu 73 km olan beton üzlüklü 

Abşeron magistral kanalının başlanğıcın-

da su sərfi 9 m3/san, sonunda isə 2 

m3/san-dir. AMK-dan su əkin sahələrinə 

27 nasos stansiyası, ümumi uzunluğu 61 

km olan təsərrüfatlararası beton üzlüklü 

acıq (33 km) və torpaq məcralı (28 km) 

kanallar vasitəsilə verilir. Kanal üzərində 

216 hidrotexniki qurğu tikilmişdir ki, 

onun 32 ədədi nasos stansiyasıdır. Bu 

stansiyalar vasitəsilə qol kanallarına və 

sahələrə su verilir. Bundan əlavə kanalın 

üzərində borulu keçid, səviyyəqaldırıcı, 

akveduk, suburaxıcı va s. qurğular möv-

cuddur.  

 
Abşeron Magistral kanalı 

 
Abşeron Magistral kanalı 

Boru şəbəkəsi kəmərinin ümumi 

uzunluğu 1606,3 km olan müxtəlif dia-

metrli asbestsement (908 km), polietilen 

(180 km) və metal borulardan (518,3 km) 

ibarətdir. Zabrat qəsəbəsi yaxınlığında ka-
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nalın suyunun 10 m yüksəkliyə qaldırıl-

ması məqsədi ilə məhsuldarlığı 6,75 

m3/san olan 6 aqreqatlı Zabrat-1 nasos 

stansiyası inşa edilmişdir. 

Abşeron magistral kanalı vasitəsilə 

Sabunçu rayonunun Zabrat, Maştağa, Bil-

gəh, Buzovna, Ramana, Pirşağı, Kürdəxa-

nı, Xəzər rayonunun Türkan, Zirə, Şüvə-

lən, Binə, Suraxanı rayonunun Hövsan, 

Xətai rayonunun Zığ, Abşeron rayonunun 

Saray, Novxanı, Mehdiabad, Dügah, 

Məmmədli, Fatmai, Goradil qəsəbə və 

kəndlərinin əkin sahələri suvarma suyu ilə 

təmin edilir. AMK-na nasos stansiyaları 

vasitəsilə suyun verilməsini ləğv etmək 

məqsədi ilə ona birbaşa yeni tikilmiş 

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalından su 

verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 2011-

2013-cü illərdə Abşeron magistral kana-

lında yenidənqurma və tikinti-bərpa işləri 

həyata keçirilmişdir. 

Yuxarı Şirvan kanalı (YŞK) 1958-ci 

ildə istismara verilmişdir. Kanal başlanğı-

cını Mingəçevir su anbarının  sol sahi-

lindəki Xanabad kəndində inşa edilmiş 

baş qurğudan götürür. Bu kanal vasitəsilə 

Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Zərdab, Ağsu, 

Kürdəmir, Şamaxı və Hacıqabul rayonla-

rının  əkin sahələri və Şirvan qış otlaqları 

suvarılır. Kanalın uzunluğu 123,5 km, sər-

fi 78 m3/san və onun üzərində müxtəlif tə-

yinatlı 129 hidrotexniki qurğu tikilmişdir.  

Kanalın trassası boyu relyef şəraiti 

mürəkkəb olduğuna görə, onun üzərində 

çoxlu sayda hidrotexniki qurğuların tikil-

məsi zərurəti yaranmışdır. Belə ki, kana-

lın dağ silsiləsinin cənubu ilə uzanan his-

səsini sel sularından mühafizə etmək 

məqsədi ilə onun maneəsiz keçməsi üçün 

kanalın sol sahili boyu 80,52 km uzun-

luğunda dağ ətəyi kanal çəkilmişdir. Bu 

kanalın üzərində tikilmiş 51 ədəd sel 

ötürücü qurğu vasitəsilə sel suları YŞK-

nın sağ sahilinə ötürülür. YŞK-nın Əlci-

yançay, Türyançay, Göyçay, Girdimançay 

və onun qolu olan Dəvəbatançay çayı ilə 

kəsişmə yerlərində 6 ədəd düker, Ağsuçay 

və Nəzriçayla kəsişmə yerlərində isə 2 

ədəd akveduk və Potu kəndi ərazisində bir 

ədəd cəldaxıdan tikilmişdir. Göstərilən ra-

yonların ərazilərində lazımi olan yerlərdə 

YŞK-dan su götürmək məqsədi ilə onun 

üzərində 33 ədəd suburaxıcı şlüz tikilmiş-

dir. Yay mövsümündə Türyançay, Göy-

çay, Girdimançay çaylarında suyun az 

olması və yaxud hər hansı təhlükə yara-

nan zaman kanalın boşaldılması üçün 15-

20 m3/san su buraxmaq qabiliyyətinə ma-

lik olan dükerlərin giriş hissəsində şlüzlar 

quraşdırılmışdır. YŞK-nın yalnız bir ye-

rində səviyyə qaldıran qurğu, əhalinin, 

maşın və mexanizmlərin onun sağ və sol 

sahillərinə hərəkətini maneəsiz həyata 

keçirmək üçün 29 yerdə körpü tikilmişdir. 

YŞK-nın 99,25 km-i torpaq məcrada 

tikilmiş, 29,95 km-ində isə beton üzlük 

çəkilmişdir. YŞK 56 ildən artıqdır ki, 
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istismar edilir. Bu illər ərzində kanalda 

lazımi cari və əsaslı təmir işləri həyata 

keçirilməsinə baxmayaraq, həm kanalın 

trassasının yamaclarında uçqunlar, həm 

də onun üzərində tikilən hidrotexniki qur-

ğularda müəyyən aşınmaların miqdarı get-

gedə çoxalır. Amma kanala suyun veril-

məsi və axıdılması proseslərinin həyata 

keçirilməsində əsas rolu olan baş suqəbul-

ediçi qurğunun hidravliki ölçülərində hər 

hansı dəyişiklik aşkarlanarsa, o, dərhal 

aradan qaldırılır. Baş qurğudan 2 qapı 

vasitəsilə suyun kanala lazımi həcmdə 

verilməsi tənzimlənir. Yuxarı Şirvan ka-

nalının üzərində nasos stansiyaları da 

quraşdırılmışdır. Kanalın dibdən eni 8-3 

m, inşaat dərinliyi 4,6-3,75 m, yamaclığı 

m=2,0, m=1,5 və kanalda suyun sürəti 

0,72-0,5 m/san-dir. 

 
Yuxarı Şirvan kanalı (YŞK) 

 
Yuxarı Şirvan kanalı (YŞK) 

 
Yuxarı Şirvan kanalı

  
Yuxarı Şirvan kanalı (YŞK) 

Yuxarı Şirvan kanalının istismara ve-

rilməsindən sonra, Şirvan düzündə suvarı-

lan əkin sahələrinin 1950-ci ildə 90 min 

hektardan 1965-ci ildə 167 min hektara 

çatdırılmışdır. Yuxarı Şirvan kanalı və 

onun su ötürdüyü təsərrüfatlararası və tə-

sərrüfatdaxili kanallar torpaq məcrada çə-

kildiyindən, onlardan sızan sular hesabına 

qrunt sularının səviyyəsi tədricən qalxa-

raq, torpaqlar şorlaşmağa başlayır. Ona 

görə də, Şirvan düzündə 1960-cı illərdən 

başlayaraq, kollektor-drenaj şəbəkəsinin 

tikintisinə başlanılmışdır. Kanalın istis-

marını həyata keçirmək məqsədi ilə onun 

trassası boyu dambanın üstü ilə maşın və 

mexanizmlərin normal hərəkəti üçün yol 

çəkilmişdir. 

Yuxarı Qarabağ kanalı (YQK) 1958-

ci ildə istismara verilmişdir. Mənbəyini 
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Mingəçevir su anbarından götürən kanal 

öz axını ilə Yevlax, Mingəçevir, Goran-

boy, Tərtər, Bərdə, Ağcabədi, Beyləqan, 

Ağdam, Laçın və İmişli rayonlarının əkin 

sahələrini suvarma suyu ilə təmin edir. 

Bununla yanaşı, yay aylarında Araz ça-

yındakı su çatışmazlığını aradan qaldır-

maq üçün Qarabağ kanalı vasitəsilə 25-30 

m3/san həcmində Bəhramtəpə hidroqovşa-

ğına su ötürülür. Bu həcmdə suyun Bəh-

ramtəpə hidroqovşağına ötürülməsi nəti-

cəsində İmişli, Saatlı, Sabirabad, Biləsu-

var və Cəlilabad rayonlarının əkin sahələ-

rindəki su çatışmazlığını tənzimləyir.  

 
Yuxarı Qarabağ kanalı (YQK) 

 
Yuxarı Qarabağ kanalı (YQK) 

Su anbarındakı Yuxarı Portal baş qur-

ğusundan qəbul edilən su, uzunluğu 1072 

m, diametri 4,9 m olan tuneldən keçərək 

Aşağı Portal baş qurğusu vasitəsilə kanala 

ötürülür. Yuxarı Qarabağ kanalı torpaq 

məcrada tikilmişdir, onun uzunluğu 172,4 

km, normal su sərfi 113 m3/san və maksi-

mal su sərfi 138 m3/san-dir. Kanal vasi-

təsilə Qarabağ zonasının, Mil düzünün və 

qismən Muğan düzünün 122 min ha əkin 

sahəsi suvarılır. Araz çayında su az olan 

vaxtlarda kanaldan 25 m3/san sərflə su 

Bəhramtəpə hidroqovşağına ötürülür. Ey-

ni zamanda yuxarıda qeyd olunanlarla 

yanaşı İstilik Elektrik Stansiyasının aqre-

qatlarını soyutmaq məqsədi ilə 65 m3/san. 

sudan istifadə edilir. 

 
Yuxarı Qarabağ kanalı (YQK) 

 
Yuxarı Qarabağ kanalı (YQK) 

Sistem soyuduqdan sonra həmin su 

yenidən kanala axıdılır. Bu isə suvarılma 

aparılmayan aylarda kanalda aparılacaq 

təmir-bərpa işlərinə maneçilik törədir. 

Bununla bərabər, kanala axıdılan isti su 

suvarılan bitkilərin inkişafına müsbət təsir 

göstərir. Yuxarı Qarabağ kanalına su bu-
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raxılmamışdan əvvəl (1955-ci ildə) kanal 

keçən ərazilərdə qrunt suyunun dərinliyi 

10-15 m olmuşdur. Amma artıq 1962-ci 

ildən başlayaraq kanallardan sızılan sular 

hesabına qrunt suyunun yatım dərinliyi 1-

1,5 m olmuşdur. Həmin ərazilərdə qrunt 

suyunun yatım dərinliyinin kritik dərin-

likdən aşağıda saxlanılması və təkrar şor-

laşmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 

kollektor-drenaj şəbəkəsi tikilmişdir.  Ey-

ni zamanda bu kanal vasitəsilə Biləsuvar 

və Cəlilabad rayonlarının əkinə yararlı 32 

min ha torpaq sahəsi suvarma suyu ilə 

təmin edilmişdir. 

Yuxarı Qarabağ kanalının baş qurğusu 

giriş və çıxış qapılarından və 1,1 km 

uzunluğunda tuneldən ibarətdir. Kanal 

üzərindəki hidrotexniki qurğular, 12 ədəd 

səviyyəqaldırıcı, 45 ədəd paylayıcı, 1 

ədəd akveduk, 3 ədəd düker, 3,3 km 

uzunluğunda beton örtüklü seldağıdan, 1 

ədəd sudüşürən qurğular tikilmişdir. Bun-

dan əlavə Qarabağ kanalında qəzaların 

qarşısını almaq məqsədi ilə kanalın çay-

larla kəsişən 3 yerində (Korçay, Tərtərçay 

və Qoşqarçay) sutullayıcı qəza qapıları, 

kanal üzərində 32 körpü və kanalın al-

tından 23 selötürücü qurğular tikilmişdir. 

Baş Muğan kanalı 1960-cı ildə istis-

mara verilmişdir və onun su götürmə 

mənbəyi Bəhramtəpə hodroqovşağıdır. 

Kanal vasitəsilə İmişli, Saatlı və Sabir-

abad rayonlarının 65,0 min hektar əkinə 

yararlı torpaq sahəsi suvarma suyu ilə 

təmin olunur. Kanalın uzunluğu 34 km, 

onun suburaxma qabiliyyəti 60 m3/san-

dir.  

 
Baş Muğan kanalı 

 
Baş Muğan kanalı 

 
Baş Muğan kanalı 

Baş Muğan kanalı Saatlı rayonu ərazi-

sində iki hissəyə ayrılır. Sağ istiqamətdə 

tikilmiş Mürsəlli kanalının uzunluğu 65,7 

km, sərfi isə 20 m3/san-dir. Bu kanal vasi-

təsilə əkinə yararlı 21 min ha torpaq 

sahəsi suvarma suyu ilə təmin olunur. 

Düzünə istiqamətdə tikilmiş Sabir adına 

kanalın uzunluğu 66,3 km və sərfi isə 30 
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m3/san-dir. Bu kanal vasitəsilə əkinə ya-

rarlı 30,0 min ha torpaq sahəsi suvarma 

suyu ilə təmin edilir. 

Ağstafaçay su anbarının sağ sahil 

magistral kanalı 1969-cu ildə istismara 

verilmişdir və onun suburaxma qabiliyyəti 

27 m3/san-dir. Bu kanal vasitəsilə Qazax, 

Ağstafa, Tovuz və Şəmkir rayonlarının 

42300 ha əkin sahəsinin su təminatı yaxşı-

laşdırılmışdır. Belə ki, bu kanal vasitəsilə 

Qazax rayonun 7100 ha, Ağstafa rayo-

nunun 13200 ha, Tovuz rayonunun 17900 

ha və Şəmkir rayonunun 5300 ha əkin sa-

həsi suvarma suyu ilə təmin edilmişdir.  

 
Ağstafaçay su anbarının sağ sahil magistral 

kanalı 
 

Kanala bütün trassası uzunu beton 

örtük çəkilmişdir. Kanalın uzunluğu 58,04 

km, dibdən eni 6 m, dərinliyi 2,5 m, 

yamaclıq əmsalı 1:1,15, faydalı iş əmsalı 

0,85-dir. Kanalın 31,8 km-i qazmada, 

10,5 km-i isə tökmədə, 15,7 km-i yarı 

qazma, yarı tökmədə çəkilmişdir. Kanalın 

üzərində müxtəlif təyinatlı 72 hidrotexniki 

qurğu tikilmişdir. 

Ağstafaçay su anbarının sol sahil 

magistral kanalı 1983-cü ildə istismara 

verilmişdir və onun vasitəsilə Qazax və 

Ağstafa rayonlarının 12500 ha əkin sahəsi 

suvarma suyu ilə təmin edilir. Kanala 

beton örtük çəkilməklə, onun uzunluğu 

11,1 km, faydalı iş əmsalı 0,85-dir. 

Yeni Xanqızı kanalının layihəsinə 

1970-ci ildən başlanılmışdır. Xanqızı irri-

qasiya sistemi Köhnə Xanqızı və Yeni 

Xanqızı kanalları sistemindən ibarətdir. 

Bu kanalın layihələndirilməsində əsas 

məqsəd Ağcabədi və Beyləqan rayonla-

rının əkinə yararlı torpaq sahələrindən 

yüksək kənd təsərrüfatı məhsulları əldə 

edilməsini təmin etmək olmuşdur. Tərtib 

edilmiş baş plana əsasən birinci mərhələ-

də 1971-1975-ci illərdə Ağcabədi rayonu-

nun 13907 ha ərazisində və ikinci mərhə-

lədə 1976-1985-ci illər ərzində Beyləqan 

rayonunun 53744 hektar sahəsində əsaslı 

meliorativ tədbirlər sistemi həyata keçiril-

mişdir.  

 
Yeni Xanqızı kanalı 

Köhnə Xanqızı kanalı lazımi həcmdə 

suyu Araz çayından götürürdü. Lakin ve-

getasiya zamanı Araz çayında suyun azal-

ması nəticəsində tələb olunan həcmi gö-

türmək mümkün olmurdu. Bu çatışmazlı-
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ğın aradan qaldırılması 1976-cı ildə Baş 

Mil kanalının istismara verilməsi nəticə-

sində mümkün olmuşdur. Bundan sonra 

Araz çayından tələb olunan həcmdə, yəni 

8-15 m3/san su götürmək mümkün olmuş-

dur. 

 
Beyləqan rayonu, Xanqızı kanalı 

Baş Mil kanalı istismara verildikdən 

sonra Köhnə Xanqızı kanalına paralel 

uzunluğu 51 km olan beton üzlük çəkil-

miş Yeni Xanqızı kanalı 1985-ci ildə istis-

mara verilmişdir və onun su buraxma qa-

biliyyəti 40 m3/san.-dir. Bu kanalın üzə-

rində müxtəlif təyinatlı 32 ədəd hidro-

texniki qurğu tikilmişdir. Yeni Xanqızı 

kanalı Ağcabədi və Beyləqan rayonları 

ərazisindəki 57,3 min ha əkinə yararlı sa-

hələri suvarma suyu ilə təmin etmişdir. 

Köhnə Xanqızı kanalının uzunluğu 64 

km və su buraxma qabiliyyəti 45 m3/san 

olmaqla, Beyləqan rayonu ərazisindəki 

əkinə yararlı 34 min ha sahəni suvarma 

suyu ilə təmin edir. 1971-1982-ci illərdə 

Xanqızı kanalının xidmət etdiyi ərazidə 

ona beton üzlük çəkilmiş, 9 ədəd təsərrü-

fatlararası kanallar tikilmişdir. Bu kanal-

ların 5-i Ağcabədi rayonunun ərazisində-

ki, 4-ü isə Beyləqan rayonu ərazisindəki 

əkinə yararlı torpaqları su ilə təmin edir. 

Eyni zamanda həmin dövrdə suvarma 

sisteminin tikintisi ilə yanaşı, kollektor-

drenaj sisteminin də yenidən qurulmasına 

başlanılmışdır. 

Baş Mil kanalı 1974-cü ildə istismara 

verilmişdir. Baş Mil kanalı suyu Mil-

Muğan hidroqovşağından qəbul edir və 

qidalanma mənbəyi Araz çayıdır. Kanalın 

uzunluğu 37,5 km-dir və ona beton üzlük 

çəkilmişdir. Bu kanalın layihə üzrə və 

faktiki suburaxma qabiliyyəti 102 m3/san-

dir. Bu beton üzlüklü kanalın dibdən eni 8 

m, hündürlüyü 4,2 m, yamaclıq əmsalı 

1:2-dir. Kanalın 22,2 km-i qazmada, 5 

km-i tökmədə və 10 km-i yarı qazma, yarı 

tökmədə çəkilmişdir. Bu kanal vasitəsilə 

Füzuli, Beyləqan, Xocavənd, Ağcabədi və 

İmişli  rayonları ərazisindəki əkinə yararlı 

143,5 min hektar torpaq suvarma suyu ilə 

təmin edilir və onun faydalı iş əmsalı 

0,85-dir. Kanal üzərində 74 ədəd müxtəlif 

təyinatlı hidrotexniki qurğular, o cüm-

lədən mürəkkəb konstruksiyalı dükerlər 

və seldağıdan tikilmişdir. Baş Mil kana-

lından 22,89 min ha əkinə yararlı torpaq 

sahəsini suvarma suyu ilə təmin etmək 

üçün Yuxarı Mil kanalına və Yeni Xan-

qızı kanalına su ötürülür. Bundan əlavə bu 

kanal vasitəsilə Füzuli rayonun ərazisində 

tikilmiş 1 və 2 saylı mexaniki üsulla suva-

rılan əkin sahələrinə uyğun olaraq 16,7 
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min və 12,25 min hektar əraziyə Baş Mil 

kanalından nasoslarla su vurulur. 

 
Baş Mil kanalı 

 
Baş Mil kanalı 

 
Lənkərançay magistral kanalı 1976-

cı ildə istismara verilmişdir.  Lənkərançay 

magistral kanalı öz başlanğıcını Xanbu-

lançay sol sahil kanalının son hissəsində 

yerləşən Lənkərançayın dükerindən sonra 

götürür. 

 
Lənkərançay magistral kanalı 

Kanalın layihə üzrə və maksimal su-

buraxma qabiliyyəti 10 m3/san-dir. 

Kanalın uzunluğu 20,5 km, dibdən eni 1,2 

m olmaqla, beton örtüklüdür. 

Buradakı baş qurğunun növü dağ tipli 

sugötürücü hidroqovşaqdır. Kanalın üzə-

rində 7 düker, 6 akveduk və s. Hidrotexni-

ki qurğular inşa edilmişdir. 

Kanalın başlanğıcında maksimal sərfi 

10 m3/san, normal sərfi isə 8 m3/san-dir. 

Kanal Lənkəran rayonunun 13,4 min ha 

əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin 

edir. 

Lənkərançay magistral kanalı əsas eti-

barilə suyu Lənkəran çayı üzərində tikil-

miş hidroqovşaqdan, quraqlıq illərdə isə 

Xanbulançay su anbarından götürür.  

Lənkərançay sağ sahil magistral ka-

nalı 1986-cı ildə istismara verilmişdir. 

Sağ sahil magistral kanalını qidalandıran 

mənbə Lənkəran rayonu ərazisində ti-

kilmiş Yuxarı Xanbulançay su anbarıdır. 

Kanalın layihə üzrə və faktiki maksimal 

suburaxma qabiliyyəti 2,2 m3/san, uzun-

luğu beton örtüklü olmaqla, 7,7 km-dir. 

Kanalın başlanğıcında maksimal sərfi 3,2 

m3/san, normal sərfi isə 2,2 m3/san-dir, 

faydalı iş əmsalı 0,9-dur. Kanala su Lən-

kəran çaydakı Baş sugötürücüdən verilir. 

Kanal Lənkəran və Astara rayonlarının 

əkin sahələrinin bir hissəsini suvarma su-

yu ilə təmin edir. 

Kanal üzərində təsərrüfatlara suayrıcı-

lar istisna olmaqla, 7 hidrotexniki qurğu 

tikilmişdir. 

Kanala beton örtük çəkilmişdir və 
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uzunluğu 2,3 km,  faydalı iş əmsalı 0,9-

dur.  

 
Lənkərançay sağ sahil magistral kanalı 

 
Lənkərançay sol sahil magistral ka-

nalı 1986-cı ildə istismara verilmişdir. Sol 

sahil magistral kanalı Lənkəran rayonu-

nun ərazisində tikilmiş Yuxarı Xanbu-

lançay su anbarından qidalanır. Kanalın 

maksimal layihə və faktiki suburaxma qa-

biliyyəti 10 m3/san, onun uzunluğu beton 

örtüklü olmaqla, 8,0 km-dir. 

 
Lənkərançay sol sahil magistral kanalı 

Kanalın başlanğıcında maksimal sərfi 

10 m3/san, normal sərfi isə 8,2 m3/san, 

faydalı iş əmsalı 0,9-dur. 

Kanal Lənkəran rayonunun 2429 ha 

əkinə yararlı sahələrinin hər hissəsini su-

varma suyu ilə təmin edir. 

Kanal üzərində təsərrüfatlara suayrı-

cılar istisna olmaqla, 7 hidrotexniki qurğu 

inşa edilmişdir. Kanala beton örtük çəkil-

mişdir və onun uzunluğu  3,5 km-dir. 

Yuxarı Mil kanalı (YMK) beton üz-

lüklüdür və  1985-ci ildə istismara veril-

mişdir. YMK səviyyəqaldırıcı vasitəsilə 

BMK-dan 30 m3/san su götürür. Bu kana-

lın uzunluğu 20,5 km-dir ki,  ondan 17,9 

km-nə beton üzlük çəkilmiş və 2,6 km 

metal borudan ibarətdir. Kanalın dibdən 

eni 4,0 m, maksimal dərinliyi 2,45 m, ya-

maclıq əmsalı 1:1,5-dir. Onun 10,5 km-i 

qazmada, 5 km-i tökmədə və 5 km-i isə 

yarı qazma, yarı tökmədə çəkilmişdir. Ka-

nalın faydalı iş əmsalı 0,85-dir. Kanal 

üzərində  müxtəlif təyinatlı 8 hidrotexniki 

qurğu tikilmişdir. Kanal vasitəsilə Füzuli 

və Beyləqan  rayonlarının 19,6 min ha 

əkinə yararlı torpaq sahəsi suvarma suyu 

ilə təmin edilir. 

 
Yuxarı Mil kanalı (YMK) 

Əyriçay su anbarının sağ sahil maşın 

kanalı 1986-cı ildə istismara verilmişdir. 

Kanalın başlanğıcında maksimal su sərfi 3 

m3/san, normal su sərfi isə 2,3 m3/san-dir. 

Kanal beton üzlüklüdür və onun uzunluğu 

5 km-dir. Kanal Əyriçay su anbarından 

nasos vasitəsilə suyu götürərək, Şəki ra-
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yonu əkin sahələrini suvarma suyu ilə 

təmin etməyə xidmət edir. Kanalın dibdən 

eni 1,2 m, dərinliyi 1,3 m, yamaclıq 

əmsalı 1:1,5, faydalı iş əmsalı 0,85-dir. 

Kanalın 3 km-i qazmada, 0,08 km-i tök-

mədə, 1,92 km-i isə yarı qazma, yarı tök-

mədə çəkilmişdir.  

 
Əyriçay su anbarının sağ sahil maşın kanalı 

Əyriçay su anbarının sol sahil maşın 

kanalı 1986-cı ildə istismara verilmişdir. 

Kanalın başlanğıcında sərfi 4 m3/san, nor-

mal sərfi isə 3,5 m3/san, faydalı iş əmsalı 

0,85-dir. Kanal suyu Əyriçay su anbarın-

dan nasos vasitəsilə götürür. Götürülən su 

vasitəsilə Şəki rayonunun əkin sahələri 

suvarılır. Kanal beton üzlüklüdür və onun 

uzunluğu 8,8 km-dir. Kanalın dibdən eni 

1,2 m. Maksimal dərinliyi 1,6 m, 

yamaclıq əmsalı 1:1,5-dir. Kanalın 5,78 

km-i qazmada, 0,37 km-i tökmədə, 2,65 

km-i isə yarı qazma, yarı tökmədə çəkil-

mişdir. 

Sol sahil maşın kanalının sağ qolunun 

maksimal sərfi 3 m3/san, normal sərfi 2,6 

m3/san, faydalı iş əmsalı 0,95-dir. 

Bu kanalla Qax rayonunun əkin sa-

hələri suvarılır. Kanal diametri 1400 mm 

olan dəmir borudan ibarətdir. 

Sol sahil maşın kanalının sol qolunun 

maksimal sərfi 1,5 m3/san, normal sərfi 

isə 1,2 m3/san, faydalı iş əmsalı 0,85-dir. 

Kanal vasitəsilə Şəki rayonunun 927 ha 

əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilir. 

 
Əyriçay su anbarının sol sahil maşın kanalı 

Sağ va sol sahil magistral kanallarının 

başlanğıcında 2 ədəd tənzimləyici hovuz-

lar tikilmişdir. Sağ sahildə uzunluğu 5 

km, suburaxma qabiliyyəti 2,3 m3/san 

olan sağ maşın kanalı və uzunluğu 8,8 

km, suburaxma qabiliyyəti 3,5 m3/san. 

olan sol maşın beton kanalı suvarma 

suyunu təsərrüfatlara suayrıcılar vasitəsilə 

çatdırılır. 

Rəsularx kanalı 1987-ci ildə istismara 

verilmişdir. Kanal trapes şəkilli olmaqla, 

torpaq məcrada çəkilmişdir. Kanalın 

uzunluğu 51 km, suburaxma qabiliyyəti 

16 m3/san-dir. Bu kanalın dibdən eni 3,4 

m, inşaat dərinliyi 1,8 m, yamaclıq əmsalı 

2,0, üstdən eni isə 11,0 m-dir. 1960-cı ildə 

tikilmiş köhnə Rəsularx kanalında yeni-

dən qurma işləri aparılaraq, 1987-ci ildə  

istifadəyə verilmişdir. Kanalın 44,7 km 

hissəsinə beton üzlük çəkilmiş, 19,5 km 
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hissəsi tam qazmada, 20 km hissəsi tam 

tökmədə, 11,5 km hissəsi isə yarı qazma 

və yarı tökmədə tikilmişdir. 

Rəsularx kanalının sugötürən məcrası 

əyrixətli konstruksiyalıdır, onun orta eni 

100 m, maksimum suburaxma qabiliyyəti 

17 m3/san-dir. Rəsularx kanalı İmişli ra-

yonunun bütünlükdə əkin sahəsini, Sabir-

abad və Saatlı rayonlarının əkinə yararlı 

sahələrin bir hissəsini (18,3 min ha) su-

varma suyu ilə təmin edir.  

 
Rəsularx kanalı 

Şəmkir maşın kanalının 1989-cu ildə  

istismara verilməsi nəticəsində 57344 ha 

suvarılan torpaqların su təminatını yaxşı-

laşdırmış və 19209 ha yeni suvarılacaq 

əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin et-

mişdir. Bu torpaq sahələrini suvarmaq 

üçün kanala su Şəmkir su anbarının aşağı 

byefində Kür çayı üzərində yerləşdirilən 

nasos stansiyası vasitəsilə verilir. Nasos 

stansiyalarının tam gücündə su sərfi 57,0 

m3/san-dir. Bu miqdar suyun 53 m3/san-si 

sağ sahil kanalına, 4 m3/san-si isə sol sahil 

kanalına ötürülür. Layihəyə əsasən sağ 

sahil kanalının uzunluğu 84 km, sol sahil 

kanalının uzunluğu isə 11,6 km-dir. Ob-

yektdə görüləcək işin həcmi çox olduğun-

dan onun tikintisi 3 mərhələdə aparılmış-

dır.  

Kanalın birinci mərhələsinin tikintisi 

nəticəsində Zəyəm çayı ilə Şəmkir çayı 

arasındakı əkin sahələri suvarma suyu ilə 

təmin olunmuşdur. Bu məqsədlə uzunluğu 

11,6 km olan sol sahil kanalı bütövlükdə 

1986-cı ildə və sağ sahil kanalının uzunlu-

ğunun 21,45 km-lik hissəsi isə 1989-cu 

ildə istismara verilmişdir. 

Bundan sonra isə Avropa Birliyinin 

“Fövqəladə Yardım Proqramı” tərəfindən 

ayrılmış qrant hesabına sağ sahil kanalı-

nın birinci növbəsinin davamı olaraq 9,1 

km-lik hissəsi 2004-cü ildə və dövlətin 

əsaslı vəsaiti hesabına 3,7 km-lik hissəsi 

2008-ci ildə istismara verilmişdir. Sağ sa-

hil kanalının uzadılması hesabına Gəncə 

çayının sağ sahilindəki əkin sahələrinin 

bir hissəsinin suvarılması mümkün olmuş-

dur. Kanalın birinci növbəsinin istismara 

verilməsi Şəmkir və Samux rayonlarının 

20840 ha əkin sahəsini, o cümlədən 

18272 ha mövcud suvarılan və 2568 ha 

yeni suvarılacaq əkin sahələrini suvarma 

suyu ilə təmin edir.  

Sağ sahil kanalının ikincı növbəsinin 

27,9 km uzunluğunda olan hissəsinin su-

buraxma qabiliyyəti 18,56 m3/san olmaqla 

istismara verilmişdir.  

Sağ sahil kanalının ücüncü növbəsinin 

tikintisi nəticəsində Goranboy və Samux 
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rayonlarının əkin sahələrı suvarma suyu 

ilə təmin olunmuşdur.  

 
Şəmkir maşın kanalı 

Şəmkir maşın kanalı bütövlükdə 2014-

cü ildə istismara verilmişdir. Həm sol, 

həm də sağ sahil kanallarına beton və 

dəmir-beton üzlük çəkilmişdir. 

Şəmkir maşın kanalına Şəmkirçay su 

anbarından əlavə su verilməsi məqsədi ilə 

uzunluğu 7,541 km, su sərfi 28 m3/san 

olan əlavə qidalandırıcı kanal inşa edil-

mişdir. Bu kanalın bir hissəsinə dəmir-

beton üzlük çəkilmiş trapes şəkillidir, qa-

lan hissəsi isə dəmir-betondan hazırlanmış 

düzbucaq formasındadır. 

Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı 2013-

cü ildə istismara verilmişdir. Uzunluğu 

34,24 km, suburaxma qabiliyyəti 75 

m3/san, dibdən eni 7-4 m və dərinliyi 4,3-

4,7 m olan kanalın tikilməsində məqsəd 

Samur-Abşeron kanalının 50-ci kilomet-

rində suyu Taxtakörpü su anbarına ver-

məkdən ibarətdir.  

Kanalın birinci növbəsinin tikintisi 

nəticəsində Quba və Şabran rayonlarında 

5 min ha əkinə yararlı torpaq sahəsinin su 

təminatı yaxşılaşdırılmışdır. 

 

 
Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı 

 
Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı 

 
Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı 

 
Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı 

Kanalın trassası çətin və mürəkkəb  

relyef şəraitindən keçdiyinə görə üzərində 

57 ədəd mürəkkəb və unikal hidrotexniki 

qurğular tikilmişdir. Belə ki, uzunluğu 
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25285 m olan dəmir-beton üzlüklü açıq 

kanal, kanal üzərində 1 ədəd baş qurğu, 

uzunluğu 2623 m, dərinliyi 75-85 m olan 

dərələrdən və çaylardan keçən 3 ədəd 

polad dükerlər və uzunluğu 577 m, də-

rinliyi 30-35 m olan dərələrdən keçən 2 

ədəd dəmir-beton dükerlər, hündürlüyü 

60-220 m olan dağların altından keçən 

ümumi uzunluğu 3572 m olan 2 ədəd tu-

nel, 18 ədəd körpü, 27 ədəd selötürücüsü, 

1 ədəd suburaxıcı qurğu, 2 ədəd qəza su-

tullayıcı qurğusu və uzunluğu 2183 m 

olan, 1 ədəd Taxtakörpü su anbarına son 

tullayıcı qurğuları tikilmişdir. Tikinti za-

manı 17,4 mln.m3 torpaq, 201,6 min ton 

dəmir-beton, 17,45 min ton metal və 

armatur işləri yerinə yetirilmişdir. 

Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının is-

tismara verilməsi nəticəsində ümumilikdə 

19034 ha əkin sahəsinin su ilə təminatı 

yaxşılaşdırılmışdır. Bundan 9254 ha-ı 

Şabran rayonu, 918 ha-ı isə Quba rayonun 

ərazisini təmsil edir. Eyni zamanda Şab-

ran rayonu ərazisində 8866 ha yeni əkin 

sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilmişdir. 

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı 

 2014-cü ildə istismara verilmişdir. Taxta-

körpü-Ceyranbatan kanalının tikintisində 

əsas məqsəd bir tərəfdən Bakı, Sumqayıt 

şəhərlərinin və Abşeron yarımadasının 

əhalisinin içməli və texniki suya olan tə-

ləbatını yaxşılaşdırmaqdan, digər tərəfdən 

isə Samur-Abşeron kanalı üzərindəki na-

sos stansiyalarının ləğv edilməsindən iba-

rət olmuşdur. Bu kanalın istismara veril-

məsi nəticəsində 40 m3/san su öz axını ilə 

Ceyranbatan su anbarına çatdırılır. Kanal 

açıq tipli beton üzlüklüdür. Onun uzunlu-

ğu 110,33 km, dibdən eni 2,1 m, dərinliyi 

isə 4 m-dir. 

 
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı 

 
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı 

 
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı 

Kanalın üzərində 9 ədəd düker, 2 ədəd 

akveduk, 1 ədəd tunel, 50 ədəd körpü, 231 

ədəd selötürücü, 1 ədəd son sutullayıcı 

qurğu tikilmiş, 31,14 mln.m3 qazma və 

541032 m3 beton işləri görülmüşdür. 
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Kanalın trassası çətin və mürəkkəb 

relyef şəraitindən keçdiyi üçün onun 

üzərində 238 ədəd mürəkkəb və unikal 

hidrotexniki qurğuların tikilməsi lazım 

gəlmişdir. Belə ki, 84055,13 m uzun-

luğunda dəmir-beton üzlüklü açıq kanal 

kanal üzərində uzunluğu 133 m olan baş 

qurğu, uzunluğu 5098 m olan dəmir-beton 

və metaldan ibarət təzyiqli boru, ümumi 

uzunluğu 3906 m, dərinliyi 35-45 m olan 

dərələrdən və çaylardan keçən 9 ədəd 

dəmir-beton dükerlər, ümumi uzunluğu 

12008 m olan 3 ədəd təzyiqsiz qapalı və 

nov tipli kanal, hündürlüyü 70 m-ə qədər 

olan dağın altından keçən və uzunluğu 

1454 m olan tunel, uzunluğu 1094 m olan 

2 ədəd akveduk, 43 ədəd körpü, 174 ədəd 

selötürücü, suburaxıcı qurğu, 2 ədəd qəza 

sutullayıcı qurğusu və uzunluğu 174,1 m 

olan Ceyranbatan su anbarına son tullayı-

cı qurğuları tikilmişdir. 

Kanalın tikintisi zamanı 31,14 mln. m3 

torpaq, 541,1 min m3 dəmir-beton, 37,45 

min ton metal və armatur işləri yerinə 

yetirilmişdir. 

Kanal vasitəsilə gətirilən suyun 15 

m3/can. suburaxıcı qurğu vasitəsilə öz axı-

nı ilə Abşeron yarımadasının əkin sahələ-

rini suvarma suyu ilə təmin etmək məq-

sədilə Abşeron magistral kanalına (AMK) 

ötürülür. 

Şəmkirçay magistral kanalı 2014-cü 

ildə istismara verilmişdir. Şəmkirçay su 

anbarında toplanan suyu əkin sahələrinə 

çatdırmaq üçün Türkiyənin “Təməlsu” 

Beynəlxalq Mühəndislik Xidmətləri Ano-

nim Şirkəti ilə Azərbaycan Meliorasiya və 

Su Təsərrüfatı ASC arasında bağlanılmış 

müqaviləyə əsasən Şəmkirçay magistral 

kanalının (tunellə birlikdə), sağ və sol 

sahil magistral kanallarının, Şəmkir maşın 

kanalını qidalandıracaq kanalın layihəsi 

hazırlanmışdır. 

Göstərilən kanalların tikinti işlərinə 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

ASC ilə Türkiyənin “Çengiz” İnşaat Sə-

naye və Ticarət Anonim Şirkəti arasında 

14 iyul 2011-ci ildə bağlanılmış müqavilə 

əsasında 2011-ci ildə başlanılmışdır. 

Su anbarından su götürən Şəmkirçay 

magistral kanalının normal su sərfi 28 

m3/san (su buraxma qabiliyyəti isə 31 

m3/san), uzunluğu isə 15,41 km-dir. Onun 

başlanğıc 493 m-lik hissəsi açıq düzbu-

caqlı en kəsikli, 7,819 km-lik tunel hissəsi 

(onun 7,502 km-i ana tunel, 0,291 km-i 

sol sahil kanalına su ötürmək üçün yaxın-

laşma tuneli), tuneldən sonra yükləmə ho-

vuzuna qədər 2,045 km açıq trapes en 

kəsikli və yükləmə hovuzundan Gəncə-

Şəmkir avtomobil yoluna qədər uzunluğu 

4,461 km olan trapes en kəsikli aparıcı 

kanaldan ibarətdir. Tunel dibdən eni 4,5 

m, hündürlüyü 4,25 m (aşağı 2 m-lik 

hissəsi düzbucaqlı nov şəklindədir) olan 

günbəzvari en kəsikdə inşa edilmişdir. Bu 
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tunelin normal su sərfi 28 m3/san olsa da, 

onun suburaxma qabiliyyəti isə 31 

m3/san-dir. Şəmkirçay magistral kanalı 

üzərində müxtəlif təyinatlı 44 ədəd hidro-

texniki qurğu, o cümlədən 15 sol otürücü, 

6 ədəd piyada və 9 ədəd avtomobil kör-

püləri, 8 ədəd seldağıdan və 6 ədəd borulu 

keçid tikilmişdir. 

Şəmkirçay magistral kanalının tuneli-

nin 5,657 km-dən sol tərəfə uzanan 291 m 

uzunluğunda yanaşma tuneldən sugötürən 

Şəmkirçay sol sahil kanalı, uzunluğu 1,5 

km və diametri 1800 mm olan təzyiqli 

polad borulu dükerlə Şəmkirçay çayının 

məçrasından keçərək, açıq en kəsikli ka-

nal şəklində davam edir. Şəmkirçay sol 

sahil kanalının layihəyə əsasən uzunluğu 

26,744 km, sərfi isə 8,3 m3/san-dir. Sol 

sahil kanalının 17,704 km-i dəmir-beton 

üzlüklü trapes şəkilli və 9,04 km-i düz-

bucaqlı dəmir-beton divarlıdır. Bu kanal 

üzərində müxtəlif təyinatlı 196 ədəd hid-

rotexniki qurğu tikilmişdir. 

Şəmkirçay sağ sahil kanalının uzun-

luğu 10,89 km, sərfi isə 4,5 m3/san-dir. 

Kanal trapes şəkillidir və ona dəmir-beton 

üzlük çəkilmişdir. Kanal üzərində 70 ədəd 

müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğu inşa 

edilmişdir. 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balan-

sında olan əsas magistral kanalların bəzi 

göstəriciləri cədvəl 7.1-də verilmişdir. 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin struk-

turuna daxil olan təşkilatların balansında 

olan magistral, təsərrüfatlararası və təsər-

rüfatdaxili kanalların əsas göstəriciləri 

haqqında məlumatlar cədvəl 7.2, 7.3 və 

7.4-də öz əksini tapmışdır. həmin cəd-

vəllərə əsasən demək olar ki, respublika 

üzrə cəmi suvarılan sahələr 1438807 ha, 

kanalların ümumi uzunluğu 527913 km, 

onlardan magistral kanalların ümumi 

uzunluğu 2138,9 km, təsərrüfatlararası 

kanalların (I-II dərəcəli) ümumi uzunluğu 

8667,2 km, təsərrüfatdaxili kanalların (III 

dərəcəli) ümumi uzunluğu isə 41985,2 km 

təşkil edir. 

Cədvəl 7.1 
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan 

əsas magistral kanalların bəzi göstəriciləri 
 

sıra 
№-si Kanalların adı Uzunluğ

u, km 

Su 
buraxma 
qabiliyyə
ti, m3/san 

Xidmət 
etdiyi 

sahə, min 
ha 

Qidalanma 
mənbəyi Qeyd 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Yuxarı Qarabağ kanalı 172,4 113 90 Mingəçevir su 
anbarı 

 

2. Yuxarı Şirvan kanalı 122,2 78 100 Mingəçevir su 
anbarı 
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cədvəl 7.1-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Samur-Abşeron kanalı 
(SAK) 183,3 55 90 Samur çayı  

4. Samur-Qusarçay kanalı 27,9 55 18,9 Samur çayı  

5. Qusarçay-Qudyalçay 
kanalı 7,7 52 4,5 Qusarçay  

6. Qudyalçay-Vəlvələçay 13,7 4,5 6 Qudyalçay, 
Vəlvələçay 

 

7. Vəlvələçay-Taxtakörpü 
kanalı 34,24 75 5 Vəlvələçay çayı  

8. Taxtakörpü-Ceyranbatan 
kanalı 110,33 40 16 Taxtakörpü su 

anbarı 
 

9. Xanarx kanalı 67,2 36 18,9 Samur çayı  

10. Abşeron magistral kanalı 73 9 11 Ceyranbatan su 
anbarı 

 

11. Şəmkirçay kanalı 62,1 60,9 70,9 Şəmkirçay su 
anbarı 

 

12. Padar 6,9 5,0 10,2 Pirsaat su anbarı  
13. Hacıqabul 4,3 2,5 8,5 Pirsaat su anbarı  

14. Tovuzçay SA-nın sağ 
sahil kanalı 7,0 6,2 18,5 Tovuzçay su 

anbarı 
 

15. Baş Muğan kanalı 34 60 65 Araz çayı  
16. Sabir kanalı 66,3 30 30 Araz çayı  
17. Mürsəlli (Lenin) kanalı 65,7 20 21 Araz çayı  
18. Cənubi Muğan kanalı 65 35 32 Araz çayı  
19. Qızıl arx kanalı 26 10 8 Araz çayı  
20. Yeni Əzizbəyov kanalı 46 35 37 Araz çayı  

21. Cənubi Muğan maşın 
kanalı 41,5 35 32 Araz çayı  

22. Rəsularx kanalı 51 16 18 Araz çayı  
23. Boztəpə arx kanalı 45 8 11 Araz çayı  
24. Baş Mil kanalı 37,5 93 76 Araz çayı  
25. Yuxarı Mil kanalı 20,5 30 19,4 Araz çayı  
26. Yeni Xan qızı kanalı 51 40 57,3 Araz çayı  
27. Köhnə Xan qızı kanalı 64 45 46,2 Araz çayı  

28. 
Sərsəng su anbarı  
– sağ sahil kanalı 68,3 50 94 Sərsəng su anbarı  
– sol sahil kanalı 24,3 20 24,3  

29. Ağstafaçay su anbarı  

 – sağ sahil kanalı 58,04 27 24 Ağstafaçay su 
anbarı 

 
– sol sahil kanalı 11,06 12 12  

30. 
Yenikənd su anbarı  
– sağ sahil kanalı 21,3 53 6,9 Yenikənd su 

anbarı 
 

– sol sahil kanalı 11,7 4 2,5  

31. 

Yuxarı Xanbulançay su 
anbarı 

 

– sağ sahil kanalı 7,8 2,2 2,7 Yuxarı 
Xanbulançay su 
anbarı 

 

– sol sahil kanalı 8,2 8,8 5,0  

32. Lənkərançay magistral 
kanalı 

20,5 8,1 13,4 Lənkərançay  

33. 
Türyançay hidroqovşağı:  
–  sağ sahil kanalı 27,1 10,0 12,5 Türyançay  
–   sol sahil kanalı 11,9 10,5 13,0 

34. Ağsu maşın qolu kanalı 35,6 6,2 5,9 Yuxarı Şirvan 
kanalı 

 

35. Qudyalçay qidalandırıcı 
kanalı (SAK) 16,7 15 4,6 Qudyalçay  
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cədvəl 7.1-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 

36. Cağar Cibir kanalı 61,0 9,5 9,5 Qusarçay  
37. Yuxarı Zeyxur kanalı 35,0 61,0 3,4 Samur çay  

38. Candargöl kanalı 36,5 6,0 6,7 Candar gölu (Kür 
çayı) 

 

39. 
Sabir kanalını Kür 
çayından qidalandırıçı 
kanal 

20 18,2 - Kür çayı 
 

40. Qızlıq kanalı 41,3 7,0 7,0 Türyançay  
41. Həsənli arx 42,7 12,0 12,5 Araz çayı işqalda 
42. Maral arx 51,2 10,0 10,0 Araz çayı işqalda 
43. Akuşa kanalı 77,4 30,0 30,0 Kür çayı  

44. Sol sahil magistral 
kanalı 32,1 4,0 7,0 Kür çayı  

 2370,47 1440,9 1180,2 
 

 
 

Cədvəl  7.2 
Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin su təsərrüfatı təşkilatlarının  

balansında olan magistral kanallar barədə bəzi məlumatlar 
 

Su təsərrüfatı 
təşkilatının adı 

C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Abşeron SSİ 15580 1270,7 73,0 73,0 73,0    
Ağdam SSİ 49717 365,8       
Ağdaş SSİ 34521 1538,2 39,0 39,0 4,7  34,3  
Ağcabədi SSİ 59706 1635,0 35,0 35,0 11,8  23,2  
Ağstafa SSİ 18520 825,7 37,0 37,0 37,0    
Astara SSİ 4566 7231       
Ağsu SSİ 37071 967,2 35,6 35,6 35,6    
Bərdə SSİ 53949 1366,8       
Balakən SSİ 6823 184,1       
Beyləqan SSİ 48292 1129,8 64,5 64,5 5,7  58,8  
Biləsuvar SSİ 38909 1833,9       
Cəbrayıl SSİ 12509 84,4       
Cəlilabad SSİ 11310 352,1 16,7 15,7   15,7  
Füzuli SSİ 49032 1334,6 38,0 38,0   38,0  
Göranboy SSİ 47119 2295,2       
Göyçay SSİ 26212 1722,3 14,5 14,5 14,5    
Göygöl SSİ 10572 1661,8       
Hacıqabul SSİ 16040 635,8 92,9 92,9   92,9  
Xaçmaz SSİ 50278 2387,7       
Xızı SSİ 2047 138,4       
Xocavənd SSİ  130,0       
İmişli SSİ 43551 1177,0 76,0 76,0 0,6  75,4  
İsmayıllı SSİ 8833 266,1 20,6 20,6 8,7  12,4  
Kəlbəcər SSİ 1331 18,9       
Kürdəmir SSİ 52843 705,7       
Qax SSİ 19706 264,8       
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cədvəl 7.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Qazax SSİ 16541 858,0 4,7 4,7 4,7    
Qəbələ SSİ 15924 987,7       
Quba SSİ 26032 485,0 16,7 16,7 16,7    
Qusar SSİ 29398 1581,2 99,0 99,0 72,8  26,2  
Laçın SSİ 1515 348,7       
Neftçala SSİ 36659 995,8       
Oğuz SSİ 10428 626,7       
Saatlı SSİ 47529 1373,3 100,6 100,6   100,6  
Sabirabad SSİ 67233 1150,9 31,4 31,4   31,4  
Səlyan SSİ 44892 1182,0 34,4 34,4 2,0  32,4  
Samux SSİ 21278 728,5 14,8 14,8   14,8  
Siyəzən SSİ 4003 247,4       
Şamaxı SSİ 6870 138,0       
Şabran SSİ 18493 769,4       
Şəki SSİ 38980 859,1 45,5 45,5 28,0  17,5  
Şəmkir SSİ 38447 876,0       
Tərtər SSİ 25352 1029,1       
Tovuz SSİ 23198 1027,6       
Ucar SSİ 24935 1600,0 40,3 40,3   40,3  
Yevlax SSİ 39849 1310,4       
Zaqatala SSİ 15562 560,7       
Zəngilan SSİ 5343 11,2       
Zərdab SSİ 33213 1257,8       
Mollakənd MSİ 76475 572,1       
Sabirabad MSİ 36712 1163,7       
Pirəri MSİ 9650 430,4       
SAK (yeni)  249,2 249,2 249,2     
Qarabağ Kİİ         
Y. Şirvan Kİİ  122,2 122,2 122,2 27,2  95,0  
Şəmkir MKİ  58,1 58,1 42,9 42,9   15,2 
Ağstafaçay HQİİ 57500 69,1 69,1 69,1 59,1    
Bəhramtəpə HQİİ  122,4 122,4 121,6 52,0  69,6 0,8 
Y.Xanbulançay 
SAİİ 9939 1499,3 40,6 40,6 40,6    

Mil-Muğan HQİİ  123,4 108,5 108,5 106,1  2,4  
Tərtərçay HQİİ  391,6 92,6 92,6 92,6    
Əyriçay SAİİ 8405 121,5 37,8 23,8 13,8 10,0  14,0 
Viləşçay SAİİ 16113 1405,3       
Ağdam SQİİ 46166 36,7       
Goranboy SQİİ 28000 70,2       
Naxçıvan MR üzrə 60525 1236,1       
Yuxarı Qarabağ 
bölgələri üzrə 25283 109,1       

Respublika üzrə 1438807 52791,3 2138,9 2108,9 1058,2 10,0 1040,7 30   
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Cədvəl  7.3 
Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin su təsərrüfatı təşkilatlarının  

balansında olan təsərrüfatlararası kanallar barədə bəzi məlumatlar 
 

Su təsərrüfatı 
təşkilatının adı 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Abşeron SSİ 15580 1270,7 33,8 33,8 33,8    
Ağdam SSİ 49717 365,8 121,5 121,5   121,5  
Ağdaş SSİ 34521 1538,2 144,9 144,9 23,3  121,6  
Ağcabədi SSİ 59706 1635,0 200,9 200,9   200,9  
Ağstafa SSİ 18520 825,7 176,9 176,9   176,9  
Astara SSİ 4556 723,1 25,0 25,0   25,0  
Ağsu SSİ 37071 967,2 112,6 106,4 27,0 26,2 53,2 5,2 
Bərdə SSİ 53949 1355,8 122,7 122,7 53,8  69,9  
Balakən SSİ 5823 184,1 58,0 58,0   58,0  
Beyləqan SSİ 48292 1179,8 157,3 157,3 40,0  1117,3  
Biləsuvar SSİ 38909 1833,9 418,3 418,3 44,1  374,2  
Cəbrayıl SSİ 12509 84,4 16,3 16,3   16,3  
Cəlilabad SSİ 11310 352,1 122,0 114,9 55,3  59,6 7,1 
Füzuli SSİ 49032 1334,6 194,0 194,0   194,0  
Göranboy SSİ 47119 2295,2 154,6 109,0 1,2  107,8 45,6 
Göyçay SSİ 26272 1722,3 191,3 190,2 34,1  156,1 1,1 
Göygöl SSİ 10572 1661,8 194,2 194,2 35,6  158,6  
Hacıqabul SSİ 16040 635,8 32,4 32,4 15,3  17,1  
Xaçmaz SSİ 50278 2387,7 331,3 331,3 84,7  246,6  
Xızı SSİ 2047 138,4       
Xocavənd SSİ  130,0 34,3 34,3   34,3  
İmişli SSİ 43551 1177,0 342,6 342,6   342,6  
İsmayıllı SSİ 8833 276,1 12,1 12,1 6,6  5,5  
Kəlbəcər SSİ 1331 18,9       
Kürdəmir SSİ 52843 705,7 172,9 172,9 84,6  88,3  
Qax SSİ 19705 264,8 76,0 76,0 5,2  70,8  
Qazax SSİ 16541 868,0 134,3 134,3 13,0  121,3  
Qəbələ SSİ 15924 987,7 130,7 130,7  0,3 130,4  
Quba SSİ 26032 485,0 84,2 84,2 38,3  45,9  
Qusar SSİ 29398 1581,2 262,7 259,9 55,8  204,1 2,8 
Laçın SSİ 1515 348,7 172,0 172,0 2,6  169,4  
Neftçala SSİ 36659 995,8 338,8 338,8 8,5  330,3  
Oğuz SSİ 10428 627,7 110,1 110,1  0,8 109,3  
Saatlı SSİ 47529 1373,3 156,1 156,1 2,4  153,7  
Sabirabad SSİ 67233 1150,9 206,5 206,5 9,1  197,4  
Səlyan SSİ 44892 1182,0 231,3 231,3 8,0  223,3  
Samux SSİ 21278 726,5 50,7 50,7 6,0  44,7  
Siyəzən SSİ 4003 247,4 27,1 27,1   27,1  
Şamaxı SSİ 6870 138,0 10,0 10,0   10,0  
Şabran SSİ 18493 769,4 158,8 158,8 15,0  143,0  
Şəki SSİ 38980 8591 74,2 74,2 1,3  72,9  
Şəmkir SSİ 38447 876,0 235,9 235,9   235,9  
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cədvəl 7.3-ün ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tərtər SSİ 25352 630,8 102,8 102,8   102,8  
Tovuz SSİ 23198 1029,1 124,4 124,4 5,6  118,8  
Ucar SSİ 24935 1600,0 122,8 122,8 37,8  85,0  
Yevlax SSİ 39849 1312,4 99,8 99,8 14,5  85,3  
Zaqatala SSİ 15562 560,7 89,9 89,9 6,8  83,1  
Zəngilan SSİ 5343 11,2       
Zərdab SSİ 33213 1257,8 98,0 98,0 20,4  77,6  
Mollakənd MSİ 76475 572,1 90,5 90,5 2,2  88,3  
Sabirabad MSİ 36712 1153,7 121,8 121,8   121,8  
Pirəri MSİ 9650 430,4 69,6 69,6 1,5  68,1  
Əzizbəyov Kİİ         
SAK (köhnə)         
SAK (yeni)  249,2       
Qarabağ Kİİ         
Y. Şirvan Kİİ  122,2       
Şəmkir MKİ  58,1       
Ağstafaçay HQİİ 57500 69,1       
Bəhramtəpə HQİİ  122,4       
Y.Xanbulançay 
SAİİ 9939 1499,3 147,2 147,2   147,2  

Mil-Muğan HQİİ  123,4 14,9 14,9 14,9    
Tərtərçay HQİİ  391,6 299,0 299,0 76,5  222,5  
Əyriçay SAİİ 8405 121,5 83,7    83,7  
Viləşçay SAİİ 16113 1405,3 98,3 98,3 10,5  87,8  
Ağdam SQİİ 46166 35,7       
Goranboy SQİİ 28000 70,2       
Naxçıvan MR üzrə 60525  1236,1 1115,3 252,0 53,1 810,2 120,8 
Yuxarı Qarabağ 
bölgələri üzrə 25283 109,1 39,9 39,9 39,9    

Respublika üzrə 
yekun 1438807 52791,3 8667,2 8399,9 1187,2 80,4 7132,3 267,3 

 
 

Cədvəl  7.4 
Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin su təsərrüfatı təşkilatlarının  

balansında olan təsərrüfatdaxili kanallar barədə bəzi məlumatlar 
 

Su təsərrüfatı 
təşkilatının adı 

C
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n 
to

rp
aq

la
r,

 h
a 
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m
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m
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rp

aq
, k

m
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Abşeron SSİ 15580 1270,7 1353,9 0,9   0,9 1153,0 
Ağdam SSİ 49717 365,8 244,3 212,3  3,5 208,8 32,0 
Ağdaş SSİ 34521 1538,2 1354,3 1354,3 370,2  984,1  
Ağcabədi SSİ 59706 1635,0 1399,1 1399,1 160,4 56,2 1182,5  
Ağstafa SSİ 18520 825,7 611,8 606,2   606,2 5,6 
Astara SSİ 4566 723,1 698,1 256,5   256,5 441,6 
Ağsu SSİ 37071 967,2 819,0 819,0   819,0  
Bərdə SSİ 53949 1366,8 1244,1 1215,1 209,3 142,9 862,9 29,0 
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cədvəl 7.4-ün ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Balakən SSİ 6823 184,1 126,1 126,1   126,1  
Beyləqan SSİ 48292 1179,8 958,0 958,0 164,1  793,9  
Biləsuvar SSİ 38909 1833,9 1415,6 1415,6 4,2 114,0 1297,4  
Cəbrayıl SSİ 12509 84,4 68,1 59,6 33,2  26,4 8,5 
Cəlilabad SSİ 11310 352,1 213,4 213,4  24,0 189,4  
Füzuli SSİ 49032 1334,6 1102,6 512,7 85,0 76,8 350,9 589,9 
Göranboy SSİ 47119 2295,2 2140,6 2140,6   2140,6  
Göyçay SSİ 26272 1722,3 1516,5 1516,5 1,0  1515,5  
Göygöl SSİ 10572 1661,8 1467,6 1450,3 302,9  1147,4 17,3 
Hacıqabul SSİ 16040 635,8 510,5 484,7 58,5 23,2 403,0 25,8 
Xaçmaz SSİ 50278 2387,7 2056,4 1927,4 142,2 3,4 178,8 129,0 
Xızı SSİ 2047 138,4 138,4 51,0 6,0 38,0 7,0 87,4 
Xocavənd SSİ  130,0 96,7 85,5 27,9 9,5 48,1 10,2 
İmişli SSİ 43551 1177,0 758,4 758,4 132,1 185,5 440,8  
İsmayıllı SSİ 8833 276,1 243,4 137,3 6,9 1,5 128,9 106,1 
Kəlbəcər SSİ 1331 18,9 18,9 10,9 6,5  4,4 8,0 
Kürdəmir SSİ 52843 705,7 532,8 532,8 119,6 9,4 403,8  
Qax SSİ 19706 264,8 188,8 187,8 6,8  181,9 1,0 
Qazax SSİ 16541 868,0 129,0 348,5 2,6  345,9 380,5 
Qəbələ SSİ 15924 987,7 857,0 857,0   857,0  
Quba SSİ 26032 485,0 384,1 202,5 24,6  177,9 181,6 
Qusar SSİ 29398 1581,2 1219,5 1217,7   1217,7 1,8 
Laçın SSİ 1515 348,7 176,7 172,7 20,0  152,7 4,0 
Neftçala SSİ 36659 995,8 657,0 657,0 37,0 54,5 565,5  
Oğuz SSİ 10428 626,7 516,6 465,4   465,4 51,2 
Saatlı SSİ 47529 1373,3 1116,6 1116,6 297,8 23,5 795,2  
Sabirabad SSİ 6723,3 1150,9 913,0 913,0 167,2 81,2 664,6  
Səlyan SSİ 44892 1182,0 916,3 916,3   916,3  
Samux SSİ 21278 726,5 661,0 659,0  0,8 658,2 2,0 
Siyəzən SSİ 4003 247,4 220,3 220,3   220,3  
Şamaxı SSİ 6870 138,0 128,0 128,0  5,0 123,0  
Şabran SSİ 18493 769,4 511,4 294,0   294,0 317,4 
Şəki SSİ 38980 859,1 739,4 727,0 5,3  721,7 12,4 
Şəmkir SSİ 38447 876,0 640,1 628,1   628,1 12,0 
Tərtər SSİ 25352 630,8 528,0 512,2 8,0  504,2 15,8 
Tovuz SSİ 23198 1029,1 904,7 832,0   832,0 72,7 
Ucar SSİ 24935 1500,0 1436,9 1436,9 154,4  1282,5  
Yevlax SSİ 39849 1312,4 1212,6 1154,4 41,4 163,1 950,2 58,2 
Zaqatala SSİ 15562 560,7 480,7 356,0   356,0 124,7 
Zəngilan SSİ 5343 11,2 11,2 4,3 4,3   6,9 
Zərdab SSİ 33213 1257,8 1159,8 1156,9 305,2 95,1 756,6 2,9 
Mollakənd MSİ 76475 572,1 481,6 481,6 48,4 266,9 166,3  
Sabirabad MSİ 36712 1163,7 1041,9 1039,4 28,9 133,9 876,6 2,5 
Pirəri MSİ 9650 430,4 360,8 359,9 39,0 6,5 314,4 0,9 
Əzizbəyov Kİİ         
SAK (köhnə)         
SAK (yeni)  249,2       
Qarabağ Kİİ         
Y. Şirvan Kİİ  122,2       
Şəmkir MKİ  58,1       
Ağstafaçay HQİİ 57500 69,1       
Bəhramtəpə HQİİ  122,4       
Y.Xanbulançay 
SAİİ 9939 1499,3 1311,5 356,5   356,5 955,0 

Mil-Muğan HQİİ  123,4       
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cədvəl 7.4-ün ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tərtərçay HQİİ  391,6       
Əyriçay SAİİ 8405 121,5       
Viləşçay SAİİ 16113 1405,3 1307 349,8   349,8 957,2 
Ağdam SQİİ 46166 36,7 36,7     36,7 
Goranboy SQİİ 28000 70,2 70,2     70,2 
Naxçıvan MR 
üzrə 56895 1236,1       

Yuxarı Qarabağ 
bölgələri üzrə 25283 109,1 69,2 69,2   69,2  

Respublika üzrə 
yekun 143880,7 52791,3 41985,3 36064,2 3020,7 1518,4 31525,1 5921,0 
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FFƏƏSSİİLL  VVIIIIII..  
SUBARTEZİAN QUYULARI VƏ 
NASOS STANSİYALARI 
 

Artezian və subartezian quyuları –  

yeraltı təzyiqli sulu layda qazılmış şaquli 

və ya maili quyudur. Təzyiqin hesabına 

quyuda suyun statik səviyyəsi sulu layın 

tavanından yuxarıda olur. Artezian quyu-

sunda suyun statistik səviyyəsi quyunun 

ağzından yuxarıda olursa, bu özüaxan 

artezian quyusu adlanır. Suyun sərbəst 

axması və ya qaldırılması üçün xüsusi 

başlıqla təchiz edilmiş borulu qazıma qu-

yusu artezian quyusu adlanır.  

Sukeçirməyən laylar arasında yerləşən 

susaxlayıcı-sukeçirici (məsaməlı, çatlı, 

karstlaşmış) laylarda toplanan, müvafiq 

basqıya (təzyiqə) malik olan yeraltı sular 

artezian suları adlanir. Artezian suları 

geosinklinallarda, sinekliz, əyilmə, dağ-

arası çökəklık və s. bu kimi geoloji struk-

turlarda formalaşırlar və artezian hövzə-

lərini əmələ gətirirlər.  
 
 

 
Artezian hövzəsi 

A – artezian sularının yatma hündürlüyü: a – 
qidalanma oblastı (qismən axın), b – təzyiq oblastı, c 
– basılma oblastı; B – qrunt sularının yatma 
hündürlryü: H1 – masbət basqı, H2 – mənfi, M – 
artezian layının qalınlığı; 1 – sulu lay, 2 – 
sukeçirməyən lay, 3 – pyezometrik səviyyə. Sulu 
layda ox artezian sularının istiqamətini göstərir. 

Artezian suları əsas etibarı ilə artezian 

hövzələri əmələ gətirməklə, iri geoloji qu-

ruluşların sərhədlərində antropogendən 

əvvəlki qədim çöküntülərdə yatırlar. Ar-

tezian sulu layları yerləşdiyi geoloji 

strukturlar artezitan hövzələri adlanırlar. 

Artezian sularının qidalanma zonası ar-

tezian sukeçirici suxurların sahəsi ilə mü-

əyyənləşdirilir. Artezian quyusunda suyun 

sərfi sulu süxurların xüsusiyyətlərindən 

asılıdır. Nəzəri olaraq bu sərf xüsusi 

düsturlarla hesablanır. Kəşfiyyat-istismar 

artezian quyusunun qazılma yerinin mü-

əyyənləşdirilməsində nəzərə almaq la-

zımdır ki, suyun bol olması sulu layı örtən 

üst süxurların qalınlığının nisbətən azal-

dığı və bu süxurların tərkibində sukeçirici 

süxurların daha çox olduğu yerlərdə göz-

lənilir. Sukeçirməyən tavan laylarının 

pazlaşması yerlərində ən çox su bolluğu 

(debiti) gözləniləndir. Ən yüksək su sər-

finə malik quyulara çatlı əhəng daşı və 

dolomitlərdə sulu qum qatlarının yerləşdi-

yi hallarda təsadüf edilir. Qumlu qatlardan 

suyun çıxarılması üçün quyuda xüsusi 

suqəbuledici süzgəclərin yerləşdirilməsi 

vacibdir, bu da suyun quyuya daxil olma-

sına əlavə müqavimət yaradır. Ona görə 

də, çatlı karbonatlı süxurlara daha çox üs-

tünlük verilir. Kəşfiyyat-istismar artezian 

quyularının qidalanması üçün artezian su-

lu horizontun və qazılması yerinin seçil-

məsində artezian sularının kimyəvi tərki-
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binin formalaşması şəraitləri nəzərə alın-

malıdır. Artezian quyusunun konstruksi-

yası hidrogeoloji şəraitdən asılı olaraq 

seçilir və quyunun qazılması üsulundan 

asılı deyildir. Ən geniş yayılmış dərinlikli 

(100 m, 150 m, 200 m) quyularda və ro-

torlu qazımada həmişə quyu borusunun 

çöldən sementllənməsi ilə bir kalonlu 

boru konstruksiyası qəbul edilir. Quyu 

konstruksiyasının seçilməsində nəzərə 

alınmalı ən əsas əlamətlər quyunun dərin-

liyi, quyuda suyun səviyyəsi və süzgəcin 

konstruksiyasıdır. Geoloji kəsimdən, qə-

bul edilən qazıma üsulundan və sulu lay-

ların izolyasiyası üsullarından asılı olaraq 

süzgəcin tipi və konstruksiyası müxtəlif 

olur. Su çıxarılması üçün artezian quyula-

rının layihələndirilməsində əsas iki qazı-

ma üsulu tətbiq olunur: mexaniki (kanatlı-

zərbə üsulu) və rotorlu (fırlanan baltalı). 

  
Artezian quyusunun qazma aqreqatı 

 
Təzyiqli sulu layda basqı mənfi oldu-

ğu halda, yəni pyezometrik səviyyə yer 

səthindən aşağıda yerləşdikdə, artezian 

quyusunun istismarı nasoslar vasitəsilə 

aparılır ki, bu halda həmin quyu subarte-

zian quyusu adlandırılır.  

 
Ağcabədi rayonu, Yuxarı Qiyaməddinli kəndində  

subartezian quyusu 

 
 

 
Ağdam rayonu, Camanı kəndində subartezian  

Quyusu 

 

 

 
Ağstafa rayonu, Dağkəsəmən kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Bərdə rayonu, Qaradəmirçi kəndində  

subartezian quyusu 
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Beyləqan rayonu, Orta Əlinəzərli kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Cəlilabad rayonu, Sərhadabad kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Füzuli rayonu, Mollaməhəmmədli kəndində  

artezian quyusu 

 

 
Goranboy rayonu, Borsunlu kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Goranboy rayonu, Qızılqaya kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
İsmayıllı rayonu, Diyallı kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Masallı rayonu, Kosagül kəndində  

artezian quyusu 

 

 
Oğuz rayonu, Malıx kəndində  

subartezian quyusu 
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Qəbələ rayonu, Mıxlıqoba kəndində  

artezian quyusu 

 
 

 
Qax rayonu, Ləkid kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Qobustan rayonu, Ərəbşalbaş kəndində  

artezian quyusu 

 

 
Quba rayonu, Quba şəhərində  

artezian quyusu 

 

 
Qusar rayonu, Gündüzqala kəndində  

artezian quyusu 

 

 
Samux rayonu, Ziyadlı kəndində  

artezian quyusu 

 

 
Şəki rayonu, Aşağı Küngüt kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Şəki rayonu, Zəyid kəndində  

artezian quyusu 
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Şəmkir rayonu, Duyarlı kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Tərtər rayonu, Qaradağlı kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Tovuz rayonu, Düzqırıqlı kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Yevlax rayonu, Nurallar kəndində  

subartezian quyusu 
  

 
Xaçmaz rayonu, Köhnə Xaçmaz kəndində  

subartezian quyusu 

 

 
Zaqatala rayonu, Gözbarax kəndində  

subartezian quyusu 

Meliorativ nasos stansiyası – suvar-

mada su mənbəyindən və ya qurutmada 

qurutma kanalından suyun götürülməsini, 

qaldırılmasını və tələb olunan yerə nəql 

etdirilməsini təmin edən hidrotexniki qur-

ğular və avadanlıqlar kompleksidir. Tə-

yinatına görə nasos stansiyaları suvarma 

(suyun suvarma kanallarına qaldırılması 

üçün), qurutma (suyun meliorasiya olunan 

sahələrdən aparılması üçün), suvurucu 

(örtülü suvarma sistiemlərinə suyu ver-

mək üçün) bölünürlər. Suyun sərfinə  görə 

nasos stansiyalarının təyinatı və bas-

qısından asılı olmayaraq: az sərfli – 

1m3/san qədər, orta 1-10 m3/san, böyük – 

10-100 m3/san və unikal (nadir hallarda) – 

100 m3/san-dən çox sərfli nasos stansiya-
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larına ayrılırlar. Enerji mənbəinə görə 

elektriklə işləyən və istilik (daxili yanma 

mühərriki ilə işləyən) nasos stansiyaları 

mövcuddur. Nasos stansiyaları stasionar 

(öz yerini dəyişməyən) və ya səyyar tipli 

stansiyalara ayrılır. Nasos stansiyaları 

mövsumi və ya bütün il boyu işləyən 

olurlar. Suyun vurulması və ya sorul-

masında qəza situasiyalarında etibarlılı-

ğına görə meliorativ nasos stansiyaları üç 

kateqoriyaya bölünürlər:  

1. Suyun vurulmasında qısamüddətli 

fasilələrə (5 saata qədər) və ya üç gün 

müddətində hesabat sərfinin 50 %-ə qədər 

azaldılmasına yol verilir; bunlara iri 

suvarma massivlərinə xidmət edən iri və 

unikal suvarma nasos stansiyaları kaskad-

ları, iri qurutma sistemlərinin nasos 

stansiyaları aid edilir. Qurutma sisteminin 

yaşayış məntəqələrini və ya sənaye müəs-

sisələrini subasmadan qoruyan birinci 

kateqoriya nasos stansiyalarında yalnız 

ehtiyat enerji mənbəyi və ya texnoloji 

avadanlıqların əvəz edilməsi üçün qısa-

müddətli fasilələrə yol verilir.  

2. Suyun vurulmasında bir sutka 

müddətində fasiləyə və ya beş gün ərzində 

hesabi sərfinin azaldılmasına yol verilir; 

bunlara kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilən 

5 min hektardan artıq əraziyə xidmət edən 

iri və orta nasos stansiyaları aid edilir.  

3. Suyun verilməsində 5 sutkaya qədər 

fasiləyə yol verilir, bunlara yerdə qalan 

bütün nasos stansiyaları aid edilir.  

Nasos stansiyaların tərkibinə daxildir: 

balıqqoruyucu qurğularla təmin olunmuş 

suqəbuledici qurğu, gətirici kanal və ya 

örtülü sudaşıyıcı, avankamera, taransfor-

mator yarımstansiyası ilə birlikdə nasos 

stansiyası binası, təzyiqli boru kəməri və 

suburaxıcı qurğular. Suvarmaya suyun ve-

rilməsi topoqrafik şəraitlərdən və qaldır-

ma hündürlüyündən asılı olaraq bir və ya 

bir neçə pilləli, yəni nasos stansiyaları 

kaskadlı ola bilər. Nasos stansiyasının 

avadanlıqlarının tipi və gücü tələb olunan 

hesabi sərfə, qaldırılma hündürlüyü və su 

sərfinin tərəddüdü yerli təbii şəraitlər, 

enerji mənbəyinin növü, orta hesabi 

basqıda nasosun maksimum faydalı iş 

əmsalının təyin olunması şərtləri ilə tex-

niki-iqtisadi hesabatlar əsasında müəy-

yənləşdirilir. 

Stasionar nasos stansiyalarının tərki-

binə suqəbuledici qurğu, gətirici kanal və 

ya örtülü boru kəməri, avankamera və 

suqəbuledici ilə nasos stansiyasını birləş-

dirici qurğular, transformator yarımstansi-

yası ilə birlikdə nasos stansiyası binası və 

təzyiqli boru kəməri aiddir. Konstruk-

siyasına görə birləşmiş və ayrı-ayrı tipləri 

mövcuddur. Birləşmiş tipdə suqəbuledici 

qurğu nasos stansiyası ilə bir konstruksi-

yada birləşdirilirlər, ayrı-ayrılıqda olan 

tipdə isə suqəbuledici qurğu ayrılıqda 

sərbəst quraşdırılır və stansiya ilə özaxımı 
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ilə və ya sorma boruları ilə birləşir. Ayrı-

ayrı tipli kompanovka üfüqi mərkəzdən-

qaçma nasosları olan stansiyalarda, birləş-

dirilmiş isə şaquli nasosları olan stansiya-

larda tətbiq olunur. Suvarma üçün həm də 

üzən nasos stansiyaları tətbiq edilir.  

 

 
Abşeron rayonu, Hövsan nasos stansiyası 

 

Suvarma nasos stansiyalarında eyni 

tipli və eyni sərfli nasoslar tətbiq  olunur. 

Nasos aqreqatlarının sayı bir qayda olaraq 

nasos stansiyalarının sərfi 1 m3/san qədər 

olanda – 2- 4 nasos, sərfi 1-5 m3/san 

olanda - 3-5 nasos, sərfi 5-30 m3/san 

olanda - 4-6 nasos və sərfi 30 m3/san çox 

olanda – 5-9 nasos qəbul edilir. Bir binada 

müxtəlif təzyiqli bir neçə qrup nasoslar 

quraşdırılanda, həmçinin istifadə olunmuş 

avadanlıqlar olmadığı hallarda işçi nasos 

aqreqatlarının sayı artırıla bilər. Nasos 

stansiyalarında etibarlılıq kateqoriya-

sından asılı olaraq sayı müəyyənləşdirilən 

eyni hesabi sərfli ehtiyat nasos aqreqatları 

nəzərdə tutulur. 
 

 

 
Ağdam rayonu, Yeni Quzanlı nasos stansiyası 

 

 
Ağdaş rayonu, Ağdaş-2 nasos stansiyası 

 

 
Ağcabədi rayonu, Sovxoz-1 nasos stansiyası 

 

 
Ağcabədi rayonu, Qiyaməddinli nasos stansiyası 
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Ağstafa rayonu, Muğanlı nasos stansiyası 

 

 
Ağsu rayonu, Ərəbhindli nasos stansiyası 

 

 
Bərdə rayonu, M.Əsədov adına nasos  

Stansiyası 
 

 
Beyləqan rayonu, Yeni Mil nasos stansiyası 

 

 
Biləsuvar rayonu, 23 saylı nasos stansiyası 

 

 
Biləsuvar rayonu, 110 saylı nasos stansiyası 

 

 
Astara rayonu, Ləvain nasos stansiyası 

 
 

 
Cəlilabad rayonu, 34 saylı nasos stansiyası 
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Füzuli rayonu, Mollaməhərrəmli nasos stansiyası 

 

 
Füzuli rayonu, Qəsəbə 1 nasos stansiyası 

 

 
Goranboy rayonu, Borsunlu nasos stansiyası 

 

 
Göygöl rayonu, Dozular nasos stansiyası 

 

 
Göygöl rayonu, Topalhəsənli nasos stansiyası 

 

 
İmişli rayonu, Nurulu nasos stansiyası 

 

 
Kürdəmir rayonu, K-c 3 nasos stansiyası 

 

 
Neftçala rayonu, Xanməmmədli nasos stansiyası 
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Neftçala rayonu, Xolqarabucaq nasos stansiyası 

 

 
Qazax rayonu, Alpoud nasos stansiyası 

 

 
Saatlı rayonu, 10 saylı nasos stansiyası 

 

 
Saatlı rayonu, Nərimankənd nasos stansiyası 

 

 
Sabirabad rayonu, Kolanı nasos stansiyası 

 

 
Salyan rayonu, Şimal-2 nasos stansiyası 

 

 
Şamaxı rayonu, Aşağıbəyli nasos stansiyası 

 

 
Şamaxı rayonu, Yenikənd nasos stansiyası 
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Şəki rayonu, Dördgöz nasos stansiyası 

 

 

 
Şəmkir rayonu, Qaracəmilli nasos stansiyası 

 

 

 
Tərtər rayonu, Bəyimsarov nasos stansiyası 

 

 

 
Tovuz rayonu, Düz Cırdaxan nasos stansiyası 

 

 
Yevlax rayonu, Aran-3 nasos stansiyası 

 

 
Yevlax rayonu, Malbinəsi nasos stansiyası 

 

Səyyar nasos stansiyaları – istismar 

şəraitlərindən asılı olaraq yerini dəyişə 

bilən su vurmaq üçün mobil qurğudur. 

Səyyar nasos stansiyası yerini dəyişməsi-

nə, məhsuldarlıq diapazonuna görə uni-

versal və əsaslı nasos  stansiyası binasının 

tikintisinə ehtiyacı olmayan, mövsümi iş-

də istifadə olunan kompakt təzyiqyaradan 

vasitədir. Çay, göl, su anbarı, suvarma 

kanalı və s. su mənbələrindən suyun ör-

tülü və ya açıq suvarma şəbəkəsinə veril-

məsi üçün istifadə olunur. Bundan başqa, 

arat aparılması, şorlaşmış torpaqların yu-

yulmasında, sututarlarının doldurulmasın-

da, həmçinin digər təsərrüfat və istehsalat 

məqsədləri üçün istifadə olunur. Əsasən, 

daimi nasos stansiyalarının olmadığı hal-

larda, çay subasarlarında yerləşən və 
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operativ istismara verilən kiçik sahələrin 

suvarılmasında tətbiq edilir. Səyyar nasos 

stansiyası nasosdan, güc aqreqatından və 

işlədiyi nəqliyyatı vaxtı idarə olunmağı 

üçün qurğulardan ibarətdir. Bütün tərkib 

hissələri bir çərçivə üzərində yerləşdirilir 

və qapaqla örtülmüşdür. Konstruksiyasına 

görə yerüstü və üzən nasos stansiyaları 

mövcuddur. Yerüstü nasos stansiyaları öz 

növbəsində asma və qoşqulu olurlar. As-

ma nasos stansiyası hərəkəti traktorun güc 

valından götürür. Üzən və qoşqulu (yer-

üstü) nasos stansiyalarının əksəriyyətinin 

özünün daxiliyanma və ya elktrik mühər-

rikləri olur. Onunla bir çərçivə üzərində 

bir və ya iki oxlu yedək və panton üzə-

rində quraşdırılır. Üzən nasos stansiyaları, 

əsasən, sahili bataqlaşmış olan sututarlar-

da və səviyyəsi böyük diapazonda dəyişi-

lən sututarlarda (suyun səviyyəsinin naso-

sun sorma hündürlüyündən çox dəyişil-

diyi hallar) istifadə olunur.  

Səyyar nasos stansiyalarının geniş ya-

yılmış markaları aşağıdakılardır: özünün 

dizel mühərriki ilə qoşqulu stansiyalar 

üçün – СНП (səyyar nasos stansiyası); 

asma stansiyalar üçün – СНН (asma nasos 

stansiyası); traktorun qoşqusunda – УН 

(nasos qurğusu); elektriklə işləyən qoşqu-

da – СНПЭ (elektriklə işləyən səyyar 

nasos stansiyası). Nasos markalarında 

hərflərdən sonrakı rəqəmlər onların məh-

suldarlığını və suqaldırma yüksəkliyini 

göstərir, məsələn СНП-240/30-dizel 

mühərrikli, qoşqulu nasos stansiyası, sər-

fi-240 l/s, basqısı-30 m. Səyyar nasos 

stansiyalarını onların yaratdığı təzyiqinə 

görə şərti olaraq üç qrupa ayırırlar: yük-

sək təzyiqli (H=50-120 m, Q=25-125 l/s); 

orta təzyiqli (H=25-50 m, Q=120-240 l/s) 

və aşağı təzyiqli (H=5-25 m, Q=1400). 

Bəzi səyyar nasos stansiyalarının əsas tex-

niki göstəriciləri cədvəl 8.1-də verilir. 

 
Ağdaş rayonu, Kür çayında üzən nasos stansiyası 

 

 
Ağcabədi rayonu, Kür çayında üzən nasos  

stansiyası 

 
Səyyar nasos stansiyalarının bir sıra 

üstünlükləri vardır: istismara tez verilmə-

si, su mənbəyindən su səviyyəsindən asılı 

olaraq quraşdırılma yerinin operativ dəyi-

şilməsinin mümkünlüyü, kapital qoyulu-

şunun azlığı. Nasos stansiyaları ilə suyun 

qəbuledilməsində onlar balıqqoruyucu 

qurğularla təmin olunmalıdırlar. 
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Bərdə rayonu, “Bərdə-45” üzən nasos stansiyası 

 
Hacıqabul rayonu, “Şirvan-4” üzən nasos  

stansiyası 

 
İmişli rayonu, Məmmədli üzən nasos stansiyası 

Respublikanın meliorasiya və su təsər-

rüfatı sistemində bölgələrin təbii şəraitin-

dən, su tələbatından asılı olaraq əkin sahə-

lərinin suvarılmasında subartezian quyu-

larından və nasos stansiyalarından geniş 

şəkildə istifadə olunur.  

Ölkə ərazisində yeraltı suların ehtiyatı 

da çay suları kimi qeyri-bərabər paylan-

mış və istər öz minerallaşma dərəcəsinə 

və dərinliyinə görə, istərsə də arandan 

dağlıq əraziyə getdikcə yerləşmə şəraitinə 

görə, digər tərəfdən təzyiqli və təzyiqsiz 

olmalarına görə bir-birindən kəskin şə-

kildə fərqləndiyindən onların ehtiyatla-

rından suvarma və su təchizatı məqsədi ilə 

hec də həmişə istifadə etmək mümkün 

olmur. Ölkə ərazisində formalaşan yeraltı 

sular çay vadilərində, çayların gətirmə 

konuslarında, dagətəyi zonalarda və məh-

dud strukturlarda formalaşdığından, kim-

yəvi tərkibinə və minerallaşma dərəcə-

lərinə görə bir-birindən kəskin şəkildə 

fərqlənirlər. Əgər yeraltı su ehtiyatlarına 

dair mövcud məlumatları nəzərə alsaq, 

onda yeraltı şirin su ehtiyatlarının respub-

lika ərazisi üzrə necə paylanması haqqın-

da aydın təsəvvür əldə etmiş olarıq. Bu 

məlumata əsasən, lokal yeraltı şirin su 

ehtiyatları kiçik Qafqazda Batabat ərazi-

sində 24,3 min m3/gün, Xankəndi əra-

zisində 9 min m3/gun, çayların yataqaltı 

sularında 198,6 m3/gün təşkil edir.  

Şirin (1 q/l-ə qədər) və az minerallaş-

maya malik (1-3 q/l) yeraltı suların müəy-

yən edilmiş ehtiyatları Böyük Qafqaz 

qırışıqlığının hidrogeoloji əyalətində 

241,61 min m3/gün, Şərqi Qafqaz önü 

artezian hövzəsində 1784,62 min m3/gün, 

Kür çökəkliyində 1884,62 min m3/gün və 

Kiçik Qafqaz qırışıqlığının hidrogeoloji 

əyalətində 1321,7 min m3/gün təşkil edir. 

Suvarma məqsədi ilə istifadə edilən 

yeraltı su ehtiyatlarının əsas hissəsi artezi-

an hövzələrinin payına düşür. Respublika 

ərazisində mövcud ehtiyatlarından istifadə 
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olunan artezian hövzələrində pyezometrik 

basqı yer səthindən aşağıda yerləşdiyin-

dən oradan suyun çıxarılması nasoslar va-

sitəsilə həyata keçirilir. 

 
Kürdəmir rayonu, “Xəlsə” üzən nasos stansiyası 

 
Neftçala rayonu, “Aslanlı” üzən nasos stansiyası 

 

 
Sabirabad rayonu, Xankeçən üzən nasos  

Stansiyası 

 

 
Salyan rayonu, “Volqa-7” üzən nasos stansiyası 

 
Tovuz rayonu, üzən nasos stansiyası 

 
Zərdab rayonu, 27 saylı üzən nasos stansiyası 

 
Zərdab rayonu, “Zaparoji-9” üzən nasos  

stansiyası 

 
Müxtəlif səbəblərdən respublika ərazi-

sində istismar olunan subartezian quyula-

rının sayı illər üzrə dəyişkən olur. Belə ki, 

quyulardan suyun götürülməsi prosesində 

düzgün tənzimləmənin vaxtında həyata 

keçirilməməsi ilə əlaqədar olaraq quyu-

ların qumla tutulması, sulu qatın ehtiyatı-

nın tükənməsi və s. hallar müşahidə edil-

məkdədir. Bu cür xoşagəlməz halların baş 

verməməsi məqsədi ilə kənd təsərrüfatı 

əkinlərinin bir hissəsinin su ilə təminatı-

nın düzgün həyata keçirilməsində istifadə 
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olunan subartezian quyuları və digər məq-

sədli quyular Azərbaycan Meliorasiya və 

Su Təsərrüfatı ASC-nin balansına veril-

mişdir. 

Nasos stansiyaları. Azərbaycan Res-

publikasının meliorasiya və su təsərrüfatı 

sistemində olan nasos stansiyaları öz qi-

dalanma mənbələrinə görə elektrik ener-

jisi və yanacaqla işləyən növlərə ayrılır. 

Eyni zamanda nasos stansiyaları daimi, 

üzən və səyyar xarakterli olurlar. 

 
Abşeron rayonu, Görədil nasos stansiyası 

Onlar istər su hövzələrindən suyun 

müəyyən məsafədə yerləşən əraziyə nəql 

etdirilməsi, istərsə də çaylardan, müxtəlif 

təyinatlı kanallardan suyun müəyyən yük-

səkliyə qaldırılaraq nəql edilməsi işlərini 

həyata keçirilər. 

Azərbaycan Respublikasının əsas su 

ehtiyatları olan Kür, Araz  və digər çayla-

rında təbii və süni yaradılmış mənbələrdə 

quraşdırılan nasos stansiyaları suvarma və 

su təsərrüfatı sistemlərinin su ilə təmin 

edilməsi məqsədini daşıyır. Bundan əlavə 

respublikanın müxtəlif bölgələrində me-

liorasiya olunmuş sahələrdən axıdılan kol-

lektor-drenaj sularının tələb olunan yerə 

nəql edilməsində və qış otlaqlarının su 

təminatında stasionar nasos stansiyaları-

nın gücündən istifadə edilir. 

Bu nasos stansiyaları əkin sahələrinin 

suvarılmasını təmin etməklə yanaşı, on-

dan yüksək məhsul alınmasında, həm də 

heyvandarlıq məhsullarına tələbatın ödə-

nilməsində əsas rolu vardır. 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı ASC-nin təşkilatlarındakı mövcud 

nasos stansiyaları vasitəsilə nəql  edilən 

ümumi suyun miqdarı 5 mlrd m3-dir, o 

cümlədən kollektor-drenaj sularının miq-

darı 2 mlrd m3-dən çoxdur. Bir hektar tor-

pağı suvarmaq məqsədi ilə nasos stansi-

yası 2000 kvt.saat elektrik enerjisi işlədir. 

Hər bir nasos stansiyasının, subarte-

zian quyusunun qorunması və istismarı ilə 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

ASC-nin yerlərdəki istismar idarələri 

məşğul olur. İstismar idarələrinin rəhbər-

lərinin icazəsi olmadan həmin obyektlərə 

kənar şəxslər buraxılmır. Bu avadanlıqla-

rın istismarı xüsusi təlimat keçmiş mütə-

xəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Nasos 

stansiyalarında və subartezian quyula-

rında istismar və təmir işlərinin aparılması 

barədə jurnal, təlimat və bununla bağlı 

digər sənədlər görünən yerlərdə saxlanılır. 

Daşqınlar dövründə çayda suyun sə-

viyyəsi qalxdıqda üzən nasos stansiya-

larının sahil tərəfi çəpərlənir və əlavə 

olaraq sahilə bərkidilir.  
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Suvarma mövsümündən əvvəl nasos 

və mühərriklər, elektrik təsərrüfatı yoxla-

nılaraq sınaqdan keçirilir. 

Nasos stansiyalarının və subartezian 

quyularının vegetasiya dövründə qəzasız 

işləmələri təmin olunur. Bunun üçün hər 

il nasos stansiyaları və subartezian quyu-

ları cari və lazım gələrsə əsaslı təmir edi-

lir. Belə ki, nasos stansiyalarındakı aqre-

qatların 15-20 %-i, subartezian quyuları-

nın dərinlik nasoslarının isə 25-30 %-i hər 

il yeniləri ilə əvəz olunur. 

 
Şəmkir rayonu, I pilləli nasos stansiyası 

 
Şəmkir rayonu, II pilləli nasos stansiyası 

 
Nasos stansiyaları və subartezian qu-

yularının istismarına sərf ediləcək elektrik 

enerjisi və yanacağın həcmi onların xid-

mət edəcəyi əkin sahələri, ayrı-ayrı ya-

şayış məntəqələrində yerləşən əhalinin 

kommunal-məişət və digər ehtiyacları, 

qaldırılacaq və ötürüləcək suyun həcmi, 

qaldırma səviyyəsi və faydalı iş əmsalı 

nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir. 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Tə-

sərrüfatı ASC-nin cavabdeh yerli istismar 

idarələrinin 2014-cü ildə verdiyi mə-

lumatlar əsasında respublika ərazisində is-

tismar olunan daimi, üzən və səyyar nasos 

stansiyaları barədə məlumatlar ümumiləş-

dirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, ümumən 

1040 nasos stansiyası istismar olunur ki, 

ondan da 892-si daimi, 85-i üzən və 165-i 

səyyari fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda 

kollektor-drenaj şəbəkəsi üzərində 46, qış 

otlaqlarının su təminatında isə 49 nasos 

stansiyaları fəaliyyət göstərir. Respublika 

ərazisində istismar olunan nasos stansiya-

ları barədə məlumatlar cədvəl 8.2-də ve-

rilmişdir. 

Subartezian quyularının istismarı ilə 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

ASC-nin cavabdeh yerli istismar idarələri-

nin 2014-cü ildə verdiyi məlumatlar  əsa-

sında  (cədvəl 8.2) respublika ərazisində 

istismar olunan subartezian quyularında 

da ümumiləşdirilmələr aparılmışdır. Mə-

lum olmuşdur ki, respublika ərazisində 

hal-hazırda 8713 ədəd subartezian quyusu 

istismar olunur. Bu quyulardan 7042-i 

suvarma, 1618-i isə su təchizatı məqsədi 

ilə istismar olunur. Respublikanın 

rayonları üzrə istismar olunan subartezian 

quyuları barədə məlumat cədvəl 8.3-də 

verilmişdir. 
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FFƏƏSSİİLL  IIXX..  
KOLLEKTOR-DRENAJ 
ŞƏBƏKƏLƏRİ 

 

Kollektor-drenaj şəbəkəsi – yeraltı 

süzgəclı borulardan və ya açıq kanallar-

dan və onların üzərindəki hidrotexniki 

qurğulardan ibarət olan sistemidir. Suvarı-

lan şorlaşmış torpaqlardan artıq və mine-

rallaşmış qrunt sularının qəbul etmək və 

onları suqəbulediciyə tullamaq üçün yara-

dılır. Açıq və ya örtülü tipdə nizamlayıcı 

ilkin drenlərdən, suyığıcılardan və müxtə-

lif dərəcəli kollektorlardan ibarətdir. Ni-

zamlayıcı şəbəkənin köməyi ilə torpaq-

larda tələb olunan su-hava-duz rejimi ya-

radılır və saxlanılır. Nizamlayıcı örtülü 

drenlər suyu qəbul etmək üçün süzgəc 

material ilə əhatə olunmuş saxsı və ya 

plastmas və b. borulardan aparılacaq su 

norması (drenaj modulu) və qrunt suları-

nın böhran dərinliyindən asılı olaraq mü-

əyyən dərinlikdə tikilirlər. Drenlərarası 

məsafə drenaj modulundan, qrunt suları-

nın böhran dərinliyindən və onun aşağı 

salınması intensivliyindən asılı olaraq mü-

əyyənləşdirilir. Drenlərarası məsafə dre-

najın yükündən, drenajın tikilmə dərinli-

yindən, qruntların suvermə və susüzdür-

mə əmsalından, sukeçirməyən layın yer-

ləşmə dərinliyindən, iqlim və b. Amillər-

dən asılıdır, nəzəri və ya təcrübi yolla 

müəyyənləşdirilir. İlkin nizamlayıcı dren-

lərin trasları adətən suyığıcılara və ya kol-

lektorlara 60…900-lik bucaq altında yer-

ləşdirilir.  

Kollektor (latınca collector – yığıcı) 

meliorasiyada açıq kanal (açıq kollektor) 

və ya yeraltı boru kəməri (örtülü kollek-

tor) şəklində olub, qrunt sularının, yerüstü 

və tullantı sularının qəbulu və müəyyən 

suqəbulediciyə və ya suaparıcıya nəql 

edilməsi üçün yaradılır.  

Torpaqların meliorasiyasında kollek-

tor-drenaj şəbəkəsi meliorativ sistemin 

xidmət etdiyi ərazinin su-duz rejimini ni-

zamlamalıdır. Kollektorlar suyu birbaşa 

suqəbulediciyə, sunəqlediciyə çatdıran bi-

rinci, ikinci, üçüncü dərəcəli və s. (özün-

dən əvvəlki dərəcəliyə suyu ötürən) ol-

maqla, təyinatına görə fərqlənirlər. Kol-

lektorun dərinliyi suyu qəbul edə bilməsi 

üçün ona düşən suyığıcıların və özündən 

aşağı dərəcəli kollektorlardan daha dərin 

olmalıdır. Kollektorlar həm açıq, həm də 

örtülü tipdə layihələndirilə bilər. Respub-

likamızın meliorativ şəbəkələrində ilkin 

drenlərdən suyu qəbul edən suyığıcılar, 

birinci, ikinci dərəcəli kollektorlar bir 

qayda olaraq açıq tiplidirlər. Kollektorla-

rın en kəsiyi trapesiya şəkilli olmaqla, ya-

maclılıqları hidrogeoloji və torpaq-qrunt 

şəraitindən asılı olaraq 1:1,5…1:1,25 qə-

bul edilir. Dərinlikləri isə hansı dərəcəli 

olmağından asılı olaraq, 4-9 m qədər olur. 

Kollektorların trassaları yerin relyef-land-

şaft şəraitinə müvafiq olaraq, ən alçaq 
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mütləq yüksəkliklərlə layihələndirilirlər. 

Kollektor-drenaj şəbəkəsində yığılan mi-

nerallaşmış qrunt sularının hərəkəti ilkin 

drenlərdən suyığıcılara, suyığıcılardan 

müxtəlif dərəcəli kollektorlara və baş kol-

lektora öz axımı ilə olur. Yalnız baş kol-

lektorlarda ərazinin relyef şəraiti və ümu-

mi mailliyi imkan vermədiyi hallarda, iq-

tisadi cəhətdən əsaslandırılaraq mexaniki 

(nasoslarla) qaldırma ilə ola bilər. 

Suyığıcı – kollektor-drenaj şəbəkəsi-

nin vacib elementi olub, vəzifəsi ilkin ni-

zamlayıcı drenlərdən gələn minerallaşmış 

qrunt sularını qəbul edib, kollektora və ya 

müəyyənləşdirilmiş suqəbulediciyə nəql 

etdirməkdir. Suyığıcılar konstruksiyasına 

görə: açıq trapesiyavari kanal şəklində, 

örtülü boruvari (süzgəc materialı ilə və ya 

onsuz) örtülü dren şəklində olurlar.  

Açıq suyığıcıların dərinlikləri ilkin 

drenlərin dərinliyindən 30-50 sm artıq la-

yihələndirilir. İlkin drenlərin suyığıcıya 

töküldüyü yerdə suyığıcıda suyun səviy-

yəsi drendəki suyun səviyyəsindən 15-20 

sm aşağı olmalıdır. Açıq suyığıcılar da öz 

növbəsində, qrunt sularını qəbul edərək, 

həm də ərazi üçün dren rolunu oynayırlar. 

Açıq suyığıcıların yamaclıq əmsalları əra-

zinin torpaq-qrunt şəraitindən asılı olaraq 

1:1,5….1:2 qədər olur. Açıq suyığıcıların 

ən azı bir bermasının üstü ilə onun müntə-

zəm təmizlənməsi və texnikanın hərəkəti 

üçün yollar düzəldilir.  

Respublikamızda kollektor-drenaj şə-

bəkələrinin çoxillik istismar praktikası 

göstərmişdir ki, açıq konstruksiyalı suyı-

ğıcıların məcraları vaxtından tez defor-

masiyaya uğrayır, məcralarda qamış, kol, 

digər alaq otları bitir və küləklərin gətir-

diyi bitki qalıqlarının yığılması suyun hə-

rəkətini məhdudlaşdırır və suyığıcıda su 

səviyyəsinin qalxmasına və vaxtından qa-

baq lillənməsinə səbəb olur. Suyığıcıda 

suyun səviyyəsinin qalxması ona tökülən 

ilkin drenlərin işinə də mənfi təsirini 

göstərir. Açıq suyığıcıların trassaları altın-

da minlərlə hektar torpaqlar istifadəsiz 

qalır və onların mövcudluğu kənd təsər-

rüfatı texnikasının işini çətinləşdirir. Ona 

görə də, suyığıcıların açıq tipindən örtülü 

tipə keçilməsi zərurəti meydana gəlir.  

Örtülü konstruksiyalı suyığıcıların ti-

kintisi baha başa gəlsə də, onun istismar 

xərclərinin çox cüzi olması, trassaları al-

tında qalan torpaqlarının mənimsənilməsi 

və texnikanın sahələrə gediş-gəlişinin 

asanlaşması, həm də uzun müddət layihə 

dərinliyinin sabit qalması bu xərcləri 

örtür. Örtülü konstruksiyalı suyığıcılar be-

ton, dəmir-beton, azbestsement və plastik 

borulardan (əkin ərazilərindən keçdiyi 

yerlərdə süzgəc materialı ilə qalan yer-

lərdə isə süzgəcsiz) tikilir. Suyığıcının 

ilkin drenlərlə birləşdiyi və kollektora tö-

küldüyü yerlərində mənsəb baxıcı quyula-

rı quraşdırılır.  
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Respublikamızda həm ilkin drenlərin, 

həm də suyığıcıların örtülü konstruksiya-

da layihələndirilərək tikildiyi və istismar 

olunduğu ərazilər Biləsuvar və Goranboy 

rayonlarında mövcuddur. Bu qurğular hal-

hazırda da layihə parametrlərini saxla-

yaraq fəaliyyət göstərirlər.  

Suvarılan torpaqların drenlənməsi – 

suvarmanın mənfi təzahürlərinin qarşısı-

nın alınması və ləğvi, həmçinin şorlaşmış 

və şorlaşmaya meyilli torpaqların mənim-

sənilməsi üçün yaradılan hidrotexniki qur-

ğular sistemidir (drenlər, kollektorlar, qu-

yular və digər qurğular). Suvarılan sahə-

lərin su və duz balanslarının nizamlanma-

sına istiqamətlənmiş tədbirlər komplek-

sində digər meliorasiya vasitələri ilə ya-

naşı olaraq torpaqların drenləşməsi bu 

kompleksdə ən vacib tərkib hissəsidir. Bu 

tədbirlər kompleksi kənd təsərrüfatı isteh-

salında suvarılan torpaqlarda tələb olunan 

su-duz rejimlərinin yaradılması üçün su-

varılan və ona yanaşı ətraf ərazilərdə 

qrunt suları səviyyəsinin nizamlanmasını 

təmin edən vasitədir. Bu, obyektin təbii 

drenlənməsinin kifayət qədər olmaması 

ilə (zəif drenlənməsi) şərtlənir.  Suvarılan 

ərazilərdə bir sıra obyektiv və subyektiv 

səbəblərdən suvarma prosesində su balan-

sının strukturu pozulur. Sahələrdə infiltra-

siya və sızmaya gedən itkilər hesabına 

qrunt sularının əlavə qidalanması təbii şə-

raitdə yeraltı suların qidalanmasından 10 

dəfə və daha çox ola bilir. İnfiltrasiya qi-

dalanmasının artması təbii tarazlığın 

pozulması və qrunt suları səviyyəsinin 

qalxmasını əmələ gətirir ki, bu da 

suvarılan və ətraf ərazilərin bataqlaşması-

na gətirib çıxarır. Qrunt suları səviyyəsi 

yer səthinə yaxın olduqda, evopotranspi-

rasiya çoxalır və bu da torpaqlarda yuxarı 

istiqamətlənmiş nəmlik axını yaradır. Tor-

paq profili üzrə ilkin dərin şorlaşma və 

minerallıqlı yeraltı sular mövcud olduğu 

hallarda ya birinin, ya da hər ikisinin təsi-

rindən torpaqda duzların paylanması dəyi-

şilir və onun şorlaşması baş verir (şiddət-

lənir) və bunun nəticəsi olaraq torpaqların 

münbitliyi itir və deqradasiyaya uğrayır-

lar. Buna görə də, suvarılan torpaqlarda 

bataqlaşma və şorlaşmanın qarşısının alın-

ması və ləğvi məqsədi ilə suvarılan tor-

paqlarda su-duz rejiminin nizamlanması 

üçün süni drenajın yaradılması yolu ilə 

drenlənmənin gücləndirilməsi tələb olu-

nur.  

Drenaj – tələb olunan müddətdə mü-

əyyən miqdarda su və zərərli duzları su-

varılan ərazidən kənarlaşdırmaq və bitki 

kökülərinin inkişaf etdiyi qatda aşağıya 

istiqamətlənmiş nəmlik axımının yaradıl-

masını təmin edən meliorativ qurğudur. 

Suvarılan torpaqlarda drenajın funksional 

təyinatı elə bundan ibarətdir. Əsas göstəri-

cisi drenaj axımı modulu olan drenajın 

intensivliyi suvarma şəraitində torpaqların 
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su-duz rejimlərinin təhlili əsasında müəy-

yənləşdirilir (Suvarma sistemlərinin layi-

hələndirilməsi üzrə təlimat VIII hissə. Su-

varılan torpaqların drenləşməsi. VSN-D-

874.M. 1975). Drenajın yükü su balansı 

tənliyindən müəyyənləşdirilir. 

( ) b2фк MbИФD ±±+=  

Burada, Д – drenajın yükü; фk – suvar-

ma sisteminin bütün elementlərindən sız-

ma itkiləri; Иф – sahələrdə  infiltrasiya it-

kiləri; b2 – təzyiqli sularla qidalanma və 

ya suyun aşağı qatlara axımı; Mb – suvar-

ma massivinə gələn və ya çıxan qrunt su-

larının axım fərqidir. Su balansının tərkib 

elementləri m3/ha və ya mm-lə ifadə olu-

nur. 

 
Drenaj borularının düzülmə növü 

Drenaj sistemi torpaqlarda və aerasiya 

zonasında qənaətbəxş su-duz rejiminin 

saxlanılması üçün tələb olunan suvarılan 

ərazinin drenlənmə səviyyəsini və qrunt 

sularının ekoloji buraxıla bilinən səviyyə-

sini təmin etməlidir. Suvarılan torpaqlarda 

drenajın yaradılması vacibliyinin əsaslan-

dırılması üçün balans nisbətləri ilə yanaşı, 

müxtəlif nəmlikkeçirmə modelləri də ge-

niş istifadə olunur. Torpaqların su-duz 

rejiminin proqnozlaşdırılması kənd təsər-

rüfatı bitkilərinin inkişafına əlverişli şərait 

yaradılması üçün suvarma rejimi və 

suvarılan ərazinin drenlənməsinin düzgün 

nisbətləndirilməsinin əsaslandırılmasına 

və bununla da drenaj yükünün müəyyən-

ləşdirilməsinə imkan verir. 

 
Örtülü drenaj üzərində baxış quyusu 

Suvarılan torpaqlarda üç tip drenaj tət-

biq edilir: üfüqi, şaquli və kombinə edil-

miş. Xeyli müddət əsas drenaj tipi, tikinti-

sinin sadəliyi və nisbətən az kapital xərc-

ləri ilə fərqlənən açıq üfüqi drenaj hesab 

edilirdi. Ancaq sonradan onların təmizlən-

məsinə çəkilən istismar xərcləri, onların 

altında kənd təsərrüfatına yararlı torpağın 

itirilməsi və kənd təsərrüfatı işlərinin me-

xanikləşdirilməsində çətinliklərin yaran-

ması açıq drenajın örtülü drenajla əvəz 

olunması zəruzətini yaratdı. Tikintisinə 

kapital xərclərinin artmasına baxmayaraq, 

bu əvəzetmə, istismar xərclərinin azalma-

sı, torpaqdan istifadə əmsalının, kənd tə-

sərrüfatı işlərinin mexanikləşdirilməsi iş-

lərinin və bitkiçilikdə məhsul istehsalının 

artması hesabına səmərəli oldu. 

Hal-hazırda respublikanın suvarılan 
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torpaqlarında üfüqi örtülü drenaj geniş 

ərazilərdə istismar olunur. Bu, yeraltı su-

ların yığılması və ərazidən kənarlaşdırıl-

ması üçün müəyyən dərinlikdə, müəyyən 

mailliklə yerləşdirilmiş süni suqəbuledici 

və nəqledici xətlərdən (qurğulardan) iba-

rət sistemdir. Üstünlük təşkil edən drena-

jın tikilmə dərinliyi 3-3,5 m, aralarındakı 

məsafə isə 200-300 m-dir. Ağır qruntlar 

şəraitində drenarası məsafə 100-150 m-ə 

qədər azala bilir. Respublikanın bölgələ-

rində inşa edilmiş örtülü üfüqi drenajın 

tikintisində istifadə olunmuş boruların 

konstruksiyaları torpaq-qruntun qranulo-

metrik tərkibindən asılı olaraq müxtəlif 

qəbul edilmişdir. Belə ki, meliorativ prak-

tikada örtülü drenajın tikintisində ma-

terialına, konstruksiyasına və ölçülərinə 

görə fərqli borulardan istifadə edilmişdir. 

Bunlara misal olaraq uzunluğu 33 sm olan 

saxsı boruları, uzunluğu 75 sm olan kera-

mik boruları, uzunluğu 80 sm olan azbest-

sement boruları və uzunluğu 5-6 m və 

yaxud 100-200 m olan büzməli- perforasi-

yalı polimer boruları göstərmək olar. 

Saxsı  borulardan başqa göstərilən digər 

boruların üzərində en kəsiyi boyu qrunt 

sularının qəbulu məqsədi ilə müxtəlif öl-

çülü yarıqlar və deşiklər açılır. 

Azbestsement və betondan düzəldil-

miş borulardakı yarıqların uzunluğu boru-

nun diametrinin üçdə biri qədər, yarıqların 

eni 3-5 mm, ara məsafəsi isə 25-50 sm 

qəbul olunmuşdur. Düzülmüş polimer bo-

rulardan isə onun en kəsiyi boyu diametri 

1,5-3 mm, aralarındakı məsafə 5-15 mm 

olan deşiklərin sırasının sayı 3-8 və bəzən 

daha çox olur. Bu boruların kənar en kəsi-

yinin diametri 40-125 mm qəbul edil-

mişdir. 

Qeyd olunan drenaj boruları müxtəlif 

bölgələrdə aparılmış təcrübə-tədqiqat sa-

hələrində sınaqdan çıxarıldıqdan sonra ge-

niş miqyasda tətbiq edilmişdir. Belə ki, 

Şimali Muğanda drenaj sistemi boruları-

nın diametri 15-20-22,5 sm, qalınlığı  2,5 

sm və uzunluğu 75-80 sm olan beton və 

keramik borulardan tikilmişdir. Drenaj 

borularına qrunt suyunun sızılaraq daxil 

olmasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə onun 

ətrafı 15 sm qalınlığında çınqılla örtülmüş 

və eyni zamanda borular bir-birindən 2,5 

mm aralı qoyularaq mufta ilə birləşdiril-

mişdir. Drenaj borularının maillikləri 

0,001-0,002 qəbul edilməklə onların uzu-

nuna xətti boyunca hər 200-400 m-dən bir 

baxış quyuları yerləşdirilmişdir. 

Şirvan düzündə örtülü drenlər əsasən 

diametri 20 sm olan saxsı borulardan tikil-

mişdir. Drenaj boruları i=0,0015 mailliklə 

15 sm qalınlığında çınqıl qatı üzərində 

yerləşdirilərək, 25-30 sm qalınlığında çın-

qıl qatı ilə örtülür, boruların birləşmə his-

sələri isə lifli material ilə iki qat sarınır. 

Digər bölgələrdə isə örtülü drenlər 

qruntun qranulometrik tərkibindən asılı 

olaraq əsasən uzunluğu 33 sm olan müx-
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təlif diametrli saxsı, uzunluğu 75-80 sm 

olan müxtəlif diametrli beton, azbestse-

ment, keramik və uzunluğu 100-200 m 

olan polimer borulardan tikilərək, drena-

jın xətti boyunca müxtəlif süzgəc mate-

riallarından (çınqıl, daş, şüşəlifli, süzgəc 

və s.) istifadə edilmişdir. Bu süzgəc mate-

riallarının qalınlığı drenajın konstruktiv 

göstəricilərindən asılı olaraq və torpaq-

qruntun fiziki xüsusiyyətləri nəzərə alın-

dıqda orta hesabla 10-20 sm qəbul olun-

muşdur. Eyni zamanda drenaj borularının 

diametrindən asılı olaraq onların buraxıla 

bilən minimal maillikləri d=50-100 mm 

olduqda i=0,002, d=125-200 mm olduqda 

i=0,0015 və d=200 mm olduqda i=0,001 

qəbul olunmuşdur. Suvarılan torpaqlarda 

yeraltı suların səviyyəsinin nizamlanması 

üçün nasosların köməyi ilə yeraltı suların 

məcburi çıxarılmasından ötrü şaquli quyu-

lar sistemindən ibarət şaquli drenaj tətbiq 

edilir. Şaquli drenajın digər drenajlardan 

üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu drenajı 

çox da böyük olmayan əlavə işlər görül-

məklə, mövcud sistemlərdə yaratmaq 

mümkündür. Həmçinin torpaqdan istifadə 

əmsalını aşağı salmamaqla, şaquli drenaj 

quyularını istifadə olunmayan yerlərə sal-

maq (yerləşdirmək) olur. Şaquli drenajla 

bataqlaşma, subasma və şorlaşma proses-

ləri tez bir zamanda aradan götürülür və 

bir sıra hallarda bu drenajla çəkilən suları 

suvarmada istifadə etmək mümkündür. 

Şaquli drenajın ən vacib üstünlüyü – av-

tomorf  sıradan olan zonal torpaqlarda çöl 

və quru-çöl zonalarında təbii duzsuzlaşma 

rejiminin saxlanmasıdır. Ancaq, ekoloji 

nöqteyi-nəzərdən şaquli drenajın ənənəvi 

konstruksiya həllərindən imtina olunmalı 

və daha sadələşmiş tipinə keçilməlidir. 

Belə sistemin quyuları litoloji quruluşdan 

asılı olaraq, çox dərin olmayan – 15…20 

m, sərfləri isə nisbətən kiçik-10 l/san qə-

dər ola bilirlər. Bu, torpaqəmələgəlmənin 

avtomorf rejimini və sahə üzrə bərabər 

paylanmış aşağı istiqamətlənmiş nəmlik 

axımının yaranmasını təmin edir. Şaquli 

drenajın effektiv təsiri drenaj quyularının 

quruluş keyfiyyətindən əhəmiyyətli dərə-

cədə asılıdır. Onlar yüksək su qəbuletmə 

qabiliyyətinə malik olmalıdırlar.  

Kombinə edilmiş drenaj sistemi üfüqi 

drenajla onlara birləşdirilmiş gücləndirici 

şaquli drenaj quyularının birgə tətbiqin-

dən ibarətdir. Bu sistem dren arasında 

təzyiqlər fərqi hesabına və birləşmiş halda 

işləyirlər. Bu tip drenaj çoxdan məlumdur 

və hidrogeoloji şəraitlərə görə daha pers-

pektivli olsa da, hələlik geniş tətbiq sahə-

sini tapmamışdır. Kombinə edilmiş drena-

jın vakuumlaşdırılması ilə birlikdə tətbiqi 

onun idarəolunan drenaj tipinə aid edil-

məsinə imkan verir. 

Drenajın tipinin seçilməsi və onun pa-

rametrlərinin müəyyənləşdirilməsi ərazi-

nin hidrogeoloji şəraitlərinin sxematikləş-
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dirilməsi, torpaq- meliorativ rayonlaşdırıl-

ması, həmçinin suvarılan torpaqlarda yer-

altı suların səviyyəsinin buraxıla bilən və 

ya optimal dərinliyindən asılı olaraq ye-

rinə yetirilir. Müxtəlif tip drenajlar aera-

siya zonasında və yeraltı sularla su və duz 

mübadiləsində müxtəlif aktiv təsir dərin-

liklərinə malikdirlər. Bəzi hallarda şaquli 

drenaj içməli su təchizatı üçün istifadə 

olunan yeraltı suların keyfiyyətinə mənfi 

təsir göstərə və xeyli miqdarda duzları 

aktiv dövriyyəyə qoşaraq, nəticədə yük-

sək minerallıqlı suların utilizasiyası məsə-

ləsini çətinləşdirə bilər. Son nəticədə dre-

najın tipi drenaj sularının təkrar istifadəsi, 

tullanması və ətraf mühitin mühafizəsi 

üzrə tədbirlərlə əlaqədar xərcləri də özün-

də birləşdirən texniki-iqtisadi hesabatlar 

əsasında müəyyənləşdirilir. Daimi üfüqi, 

şaquli və kombinə edilmiş drenajların pa-

rametrləri çoxillik il sırası nəzərə alın-

maqla, orta illik drenaj yükünə hesablanır. 

Drenajın hesablanması üçün ilkin yanaş-

mada su balansı tənliyindən istifadə olu-

nur. Burada suvarmanın inkişafında pro-

seslərin istiqaməti və drenaj sistemi ilə 

tullanılması tələb olunan suyun miqdarı 

müəyyənləşdirilir. Drenaj parametrlərinin 

təyini məqsədi ilə süzülmə hesabatları qə-

rarlaşmış rejim halı üçün hesabat asılılıq-

ları ilə aparılır. Bundan sonra drenajın he-

sablanmış parametrlərinə əsasən torpaqla-

rın su-duz rejiminin proqnozunun tərtib 

edilməsi tövsiyə edilir. Daha sonra bu 

proqnoz əsasında ya drenajın yükü, ya 

drenajın parametrləri, ya da hər ikisi 

korrektirovka edilərək dəqiqləşdirilir. 

Mövcud su-duzköçürmə modelləri su-

duzköçürmənin birölçülü məsələlərinin 

süzdürmənin iki ölçülü məsələləri ilə bir-

ləşdirilməsi hesabına, zamanın hər bir 

konkret müddətində drenə suyun axım 

sürətini və qrunt suları səviyyəsini mo-

delləşdirməyə imkan verir. Beləliklə, daha 

mürəkkəb qeyri-stasionar susüzdürmə 

məsələlərinin istifadəsinə ehtiyac qalmır. 

Drenajın susüzdürmə hesabatları mövcud 

təlimatlara və Tikinti Norma və Qaydala-

rına müvafiq aparılmalıdır. (Suvarma sis-

temlərinin layihələndirilməsi üzrə təlimat 

VIII hissə. Suvarılan torpaqların drenlən-

məsi. VSN-P-8-74. M. 1975). Drenlərara-

sı məsafənin hesabatı üzrə əsas asılılıq 

aşağıdakı şəkildədir: 
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burada; B – drenlərarası məsafə, m; T – 

sulu layın səviyyə və ya təzyiq keçiricili-

yi, m2/gün; ∑=
=

j

1i iihKТ düsturu ilə təyin 

olunur, bu düsturda Ki  – müvafiq olaraq 

susüzmə əmsalı, m/gün; hi – layın qalınlı-

ğı, m; i – layların sayı; ΔH – drenlərara-

sında yeraltı suların səviyyəsinin drendə 

suyun səviyyəsindən hündürlüyü (səviy-

yələr fərqi), m; φ – drenajın natamamlı-
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ğını və qrunt laylarının xarakterini nəzərə 

alan  susüzdürmə müqavimətidir, m.  

Müntəzəm ikitərəfli drenaja suyun 

axımı:  

φ+
∆

=
B5,0
HTQ   

düsturu ilə hesablanır. Burada düstura da-

xil olan işarələr əvvəlki düsturla eynidir. 

Əgər suvarılan massivdə şorlaşma və 

ya şorakətləşmə prosesləri proqnozlaşdırı-

lırsa, onda su-duzköçürmə modelləri üzrə 

su-duz proqnozlarının tərtib edilməsi yolu 

ilə drenajın parametrlərinə korrektirovka 

aparılması tövsiyə olunur. Bu, yuma re-

jimli suvarmaları nəzərə almaqla, qrunt 

sularını qidalandıracaq infiltrasiya suları-

nın miqdarını əsaslandırmağa və drenajın 

yükünü korrekte etməyə (dəqiqləşdirmə-

yə) imkan verir. Korrektə edilmiş drenaj 

yükünə görə onun parametrləri ikinci ya-

naşmada susüzdürmə asılılıqları ilə hesab-

lanılır. Kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün tor-

pağın əlverişli su-duz rejimi ya suvarma 

normasından yumaya düşən payın artırıl-

ması, ya ərazinin süni drenlənməsinin ar-

tırılması, ya da hər ikisinin birlikdə artırıl-

ması yolu ilə yaradıla bilər. Bütün hesa-

batlar texniki-iqtisadi əsaslandırılması ilə 

başa çatdırılır. 

Azərbaycanın torpaqlarında intensiv 

meliorasiya işləri Böyük Vətən müharibə-

sindən sonrakı illərdə geniş vüsət almış-

dır. Belə ki, Cənubi-Şərqi Şirvanda, Mu-

ğan, Salyan, Mil düzlərində intensiv me-

liorasiya tikinti işləri aparılmışdır. Az bir 

müddət ərzində respublika ərazisində ti-

kintisi başa çatdırılan Muğan-Salyan, Baş 

Şirvan və Mil-Qarabağ kollektorları me-

liorasiya olunan torpaqlardan axıdılan 

duzlu suların Xəzər dənizinə axıdılmasını 

təmin etməklə yanaşı, qrunt suyu səviyyə-

sinin buraxıla bilən dərinlikdən aşağı həd-

də saxlanılmasına da şərait yaratmışdır. 

Təkcə uzunluğu 102 km olan Muğan-

Salyan kollektorunun tikintisinin başa 

çatdırılması (1948-1952-ci illər) nəticə-

sində Muğan və Salyan düzünün 190 min 

hektar sahəsində torpaqlardan yuyulan ar-

tıq duzların Xəzər dənizinə axıdılmasını 

təmin etmişdir. Tikintisi 1956-1964-cü il-

lərdə aparılan Baş Şirvan və Mil-Qarabağ 

kollektorunun istismara verilməsi Mil-

Qarabağ və Şirvan düzlərində torpaqlar-

dan yuyulan artıq duzların Xəzər dənizinə 

axıdılmasında, onların təkrar şorlaşması-

nın qarşısının alınmasında, əkinə  yararlı 

torpaq fondunun artırılmasında və nəticə-

də dayanıqlı məhsulun alınmasında həlle-

dici rol oynamışdır. Əgər kollektorların ti-

kintisinin aparılmasından əvvəl torpaqla-

rın get-gedə şorlaşması nəticəsində kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı ilbəil 

aşağı düşürdüsə, kollektor-drenaj şəbəkə-

sinin tikintisindən və torpaqların yuyul-

masından sonra bitkilərin məhsuldarlığı 

yüksələn xətlə artmışdır. 
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Belə ki, şorlaşmaya məruz qalmış 

Muğan-Salyan zonası torpaqlarında pam-

bığın məhsuldarlığı 1933-1939-cu illərdə 

6,6 s/ha, 1940-1944-cü illərdə 2,5 s/ha 

olmuşdursa, ərazidə kollektor-drenaj şə-

bəkəsinin tikilməsi nəticəsində torpaqlar 

yararlı hala salınaraq, onun məhsuldarlığı 

15-25 s/ha-a çatdırılmışdır.  

Muğan-Şirvan düzlərinin cənub-şərq 

hissəsində, Salyan və Mil düzlərində 100 

min hektarlarla ərazidə aparılmış meliora-

tiv tədbirlər nəticəsində, 35 min hektardan 

artıq sahədə suvarma sistemləri yenidən 

qurulmuş, 20 min hektardan artıq sahənin 

duzlardan təmizlənməsi işləri başa çat-

dırılmışdır.  

Baş Şirvan kollektorunun tikilib istis-

mara verilməsinə qədər bölgədəki əkin sa-

hələrində şorlaşma, şorakətləşmə ilə əla-

qədar olaraq kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığı ilbəil aşağı düşmüşdür. Bu-

nunla əlaqədar olaraq respublika höku-

məti Baş Şirvan kollektorunun tikintisini 

sürətləndirmək məqsədi ilə lazım olan 

tədbirləri həyata kecirərək 215,7 km 

uzunluğunda olan bu tikinti 1965-ci ildə 

başa çatdırılmışdır. Bundan sonrakı illər-

də isə bu yönümlü işlər müvəffəqiyyətlə 

davam etdirilmişdir. Belə ki, 01.01.1967-

ci ilədək Kür-Araz düzündə tikilmiş kol-

lektor-drenaj şəbəkəsinin uzunluğu 5451 

km-ə çatdırılmışdır. Bütün bunların nəti-

cəsidir ki, kollektor-drenaj şəbəkəli ərazi-

lərdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsul-

darlığında ilbəil artım müşahidə olunmuş-

dur. 

 
 

Salyan rayonu, OD kollektoru üzərində nasos 
stansiyası 

 

 
Kürdəmir rayonu, S kollektoru üzərində nasos 

stansiyası 
 

Şorlaşmış torpaqların artıq duzlardan 

yuyularaq kənd təsərrüfatı bitkiləri altında 

istifadə edilməsinə ilk dəfə olaraq Muğan 

Meliorasiya-Təcrübə Stansiyasında başla-

nılmışdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 

1923-1933-cü illərdə Şimali Muğanda 

(Cəfərxan) Sabir adına suvarma siste-

minin çərçivəsində 700 ha-a yaxın sahədə 

açıq və örtülü kollektor-drenaj şəbəkəsi 

tikilmişdir. Bu drenaj sisteminin dərinliyi 

1,81-4,92 m, aralarındakı məsafə 328-814 

m, onların uzunluğu 700-1000 m  olmuş-

dur. Təcrübə sahəsinin drenaj şəbəkəsi na-

sos stansiyası ilə təchiz olunan açıq, dərin 
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kollektorlardan, altı örtülü və bir açıq 

drendən ibarət tikilmişdir. Tikilmiş drenaj 

sisteminin uzun müddətli təsiri nəticəsin-

də son 15-20 il ərzində həmin ərazidə əki-

lən müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərindən 

yüksək və dayanıqlı məhsul alınmışdır. 

1936-1940-cı illərdə Muğan təcrübə sahə-

sinin ərazisində aparılmış elmi-tədqiqat 

işlərinin nəticələrinə əsasən yuma müddə-

ti və yuma norması barədə tövsiyə hazır-

lanmışdır. 

 
 

Yevlax rayonu, QD-3 kollektoru sistemində 
sukeçirənlər 

 

 
 

Yevlax rayonu, Nərimanoba kəndində kollektor 
 

 

Ucar rayonu, SA kollektoru sistemində su 
toplayan 

 
Yevlax rayonu, Səmədabad kollektoru 

 
Kürdəmir rayonu, ASK-2 kollektoru, 

Muradxanlı kəndi 
 

 
Ağsu rayonu, K-1-1-1 kollektoru 

 
1933-1937-ci illərdə Cənubi Muğan 

ərazisində (keçmiş Novoqrajdanovka) 80 

ha sahəsi olan ikinci təcrübə-drenaj sahəsi 

tikilmişdir. Beləliklə, Muğan düzünün 

göstərilən iki məntəqəsində (Cəfərxan və 

Novoqrajdanovka) aparılan təcrübə-drenaj 

işlərinin nəticəsində hazırlanmış tövsiyə-

lər Kür-Araz düzənliyində meliorativ layi-

hələndirilmə işlərinin və şoran torpaqların 

atrıq duzlardan yuyularaq, kənd təsərrüfa-



 530 

tı bitkiləri altında mənimsənilməsi məsə-

lələri keçmiş SSRİ məkanında ilk olaraq 

bu təcrübə sahəsində sınaqdan keçirilmiş-

dir. Göstərilən təcrübə materialları 1946-

1959-cu illərdə həyata keçirilmiş, Kür-

Araz düzənliyinin irriqasiya-meliorasiya 

sistemlərinin layihələndirilməsi və tikinti-

sinin əsasını təşkil etmişdir. Beləliklə, Şi-

mali Muğan, Salyan düzü, Küryanı və Cə-

nub-Şərqi Şirvan rayonlarında və habelə 

Mil düzündəki suvarma zonalarında 1946-

1953-cü illərdə 202 min ha sahədə möv-

cud suvarma sistemlərinin yenidənqurul-

ması və yeni suvarma sistemlərinin tikin-

tisi həyata keçirilmişdir. Suvarma ilə ya-

naşı, yuxarıda göstərilən rayonların torpaq 

fondunun meliorasiyası ilə bağlı geniş 

işlər görülmüş, kollektor-drenaj şəbəkələ-

rinin tikintisi aparılmışdır. Beləliklə, 1000 

km-dən artıq kollektor, 400 km-dək dre-

naj və ümumi məhsuldarlığı 150 m3/san 

olan su ötürən nasos stansiyaları və subu-

raxma qabiliyyəti 36 m3/san. olan mine-

rallaşmış kollektor-drenaj sularının Xəzər 

dənizinə axıdılmasını təmin edən Muğan-

Salyan sutullayıcı kanalı inşa edilmişdir.  

Respublikanın suvarılan torpaq sahə-

sində yerüstü və yeraltı suları tənzimləyən 

suvarma sistemləri və kollektor-drenaj şə-

bəkəsi yaradılmış, əkin sahələri suvarma 

suyu ilə təmin olunmuş, şorlaşmış torpaq-

larda yuyulma və şorakətləşmiş torpaq-

larda gipsləmə işləri aparılmış, torpaqların 

eroziyaya uğramasına qarşı mübarizə təd-

birləri həyata keçirilmiş, münbitliyin artı-

rılması məqsədi ilə üzvi və mineral güb-

rələrdən təlimata uyğun istifadə edilmiş 

və ətraf mühitin qorunmasına ciddi diqqət 

ayrılmışdır.  

Meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılmış 

torpaq sahələri kənd təsərrüfatı dövriyyə-

sinə qaytarılmışdır. Beləliklə, həyata ke-

çirilmiş kompleks meliorativ və aqrotex-

niki tədbirlər nəticəsində respublikada 

mühəndisi-meliorasiya və su təsərrüfatı 

sistemləri fonunda torpaqlardan intensiv 

istifadəsini təmin edə bilən əkinçilik siste-

minin inkişafına əlverişli şərait yaradıl-

mışdır.  

Suvarılan torpaqların meliorativ vəziy-

yətinə nəzarəti həyata keçirmək, kənd tə-

sərrüfatı məhsulları istehsalı prosesi nəti-

cəsində torpaqlarda baş verən hidrogeolo-

ji-meliorativ dəyişiklikləri müəyyənləşdir-

mək, torpaqların şorlaşması, şorakətləş-

məsi və bataqlaşmasının səbəblərini öy-

rənmək, onların miqyasını aydınlaşdırmaq 

və qarşısının alınması məqsədi ilə tədbir-

lər hazırlamaq üçün suvarılan torpaqların 

meliorativ vəziyyətinə sistemli nəzarət 

təşkil edilməlidir. Suvarma və kollektor-

drenaj şəbəkələrinin texniki vəziyyəti sa-

hələrdə tədqiqatlar aparmaqla müəyyən-

ləşdirilir.  

Bu məqsədlə ayrı-ayrı suvarma aparı-

lan rayonların torpaqdan istifadə xəritələri 
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hazırlanır və ərazidə istismar olunan su-

varma və kollektor-drenaj şəbəkələri hə-

min xəritənin üzərində oturdulur. Tədqi-

qat məqsədi ilə ayrılmış marşrutlar üzrə 

suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsinin 

vəziyyəti barədə qeydiyyat aparılır. Şor-

laşmanı və şorakətləşməni müəyyən et-

mək məqsədi ilə isə ərazinin xarakterik 

yerlərindən analiz üçün torpaq və qrunt 

suyu nümunələri götürülür. Aparılmış 

müşahidə materiallarına əsasən suvarma, 

kollektor-drenaj şəbəkələrinin vəziyyəti 

qiymətləndirilir, onların yaxşılaşdırılması 

üzrə tövsiyələr hazırlanır.  

Suvarılan torpaqların meliorativ vəziy-

yətinin dəyişməsi təlimata uyğun olaraq 

bu torpaqlarda qazılmış müşahidə quyu-

ları vasitəsilə torpağın su rejiminə daimi 

nəzarət etməklə öyrənilir. Bu məqsədlə 

hər ilin sonuncu rübündə işlək rejim mü-

şahidə quyularının tam inventarizasiyası 

aparılır və onun nəticəsi əsasında işlək, 

təmir-bərpa və ya konservasiya olunacaq 

quyular müəyyənləşdirilir. Müşahidə qu-

yularının dərinliyi və oradakı qrunt su-

yunun səviyyəsi ölçülür, analiz məqsədi 

ilə su nümunələri götürülür və onun mi-

nerallaşma dərəcəsi müəyyən edilir. Eyni 

zamanda, suvarılan torpaqlardan nümu-

nələr götürülərək analiz edilir və onun 

əsasında şorlaşma xəritəsi tərtib edilir. 

 
 

Ağdaş rayonu DS-4 kollektorlarında sukeçırən 
qurğu 

 

 
 

Ağcabədi rayonu, K-33 kollektoru 
 

 
 

Bərdə rayonu, STK-1 kollektoru 
 

 
Ağcabədi rayonu, K-3-3 kollektoru və üzərindəki  

sukeçirənlər 
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Beyləqan rayonu, Təzəkənd ərazisində K-2 

kollektoru 
 

 
Beyləqan rayonu, BD kollektoru sistemində 

sukeçirənlər 
 

 
İmişli rayonu, Sol-sahil kollektoru üzərində 

körpü 
 

 
İmişli rayonu, K-3 kollektoru üzərindən 

sukeçirən 
 

Göstərilən tədqiqatlar Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin 

Hidrogeoloji-meliorativ xidmət idarəsi 

tərəfindən aparılır. Rejim-müşahidə və 

sahə tədqiqatları əsasında respublikanın 

suvarılan torpaqlarında baş verən dəyi-

şiklikləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

ölkənin 10 regional zonaları üzrə 63 rayon 

və 6 şəhərdə 8692 rejim-müşahidə quyu-

ları vasıtəsilə nəzarət aparılır. Respubli-

kanın 17 rayonunda 176000 ha suvarılan 

torpaqlarında aparılmış rejim-müşahidələ-

ri və torpaq tədqiqatlarına əsasən ilk dəfə 

olaraq qrunt suyunun yatım dərinliyi, 

onun minerallaşma dərəcəsi, torpaqların 

şorlaşma dərəcələrinin xəritə-sxemi tərtib 

edilmiş və ərazidə 6971 ha şorlaşmış tor-

paqları əkin dövriyyəsinə qaytarmaq üçün 

lazım olan tədbirləri özündə əks etdirən 

hidrogeoloji-meliorativ xəritə-sxemi tərtib 

edilmişdir. Gələcəkdə ölkənin bütün suva-

rılan torpaqları üçün bu cür xəritə-sxemlə-

rin hazırlanması istiqamətində işlər davam 

etdirilir. 

 
Saatlı rayonu, K-2 və Sag sahil kollektoru 

 
Rejim-müşahidə materialları və sahə 

tədqiqatları əsasında suvarılan torpaqlarda 

qrunt sularının yatım dərinliyi, mineral-

laşma dərəcəsi, torpaqların şorlaşma və 
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hidrogeoloji-meliorativ xəritələri tərtib 

edilir. Belə bir kompakt xəritə-sxem Sa-

atlı rayonunun suvarılan torpaqları üçün 

hazırlanmışdır. Gələcəkdə digər suvarılan 

rayonlar üçün də xəritə-sxemlərin hazır-

lanması istiqamətində işlər davam etdirilir.  

Rejim-müşahidə quyularının işlək və-

ziyyətdə saxlanılması məqsədi ilə quyu-

larda periodik olaraq müvafiq texniki qul-

luq, təmizləmə-təmir və bərpa işləri apa-

rılır. 

Hal-hazırda yeni təsərrüfatçılıq şərai-

tində torpaqların mülkiyyətçiləri və istifa-

dəçiləri onun şorlaşmasına, şorakətləşmə-

sinə, eroziyaya uğramasına, bataqlaşması-

na yol verməməlidir. Belə ki, bu məqsədlə 

vaxtlı-vaxtında şorlaşmış torpaqlarda yu-

ma, şorakətləşmiş torpaqlarda gipsləmə 

işləri aparmaqla suvarma rejiminə əməl 

edilməli və su itkisinə yol verilməməlidir. 

 
Saatlı rayonu, Sağ sahil kollektoru üzərində 

sudüşürən qurğu 
 

Kollektor-drenaj sistemlərinin işlək 

vəziyyətdə saxlanılması məqsədi ilə ca-

vabdeh qurumlar tərəfindən daimi onun 

işinə nəzarət edilməlidir. 

Kollektor-drenaj şəbəkəli suvarılan 

torpaqlarda təkrar şorlaşmanın baş vermə-

məsi üçün sistemin bütün istismar dövrü 

ərzində işlək vəziyyətdə saxlanılması tə-

min edilməlidir. 

Kollektor-drenaj şəbəkəsinin əsas ele-

mentləri ilkin drenlər, təsərrüfatlararası 

magistral kollektorlar, onun boyunca istis-

mar yolları üzərindəki nasos stansiyaları 

və hidrotexniki qurğulardır. 

Ümumiyyətlə, kollektor-drenaj şəbə-

kəsinin əsas məqsədi qrunt suyunun də-

rinliyini müəyyənləşdirilmiş böhran də-

rinliyindən aşağıda saxlamaq və ilkin 

drenlər vasitəsilə yığılıb gətirilən mineral-

laşmış qrunt sularını suvarılan torpaqlar-

dan kənarlaşdırmaqdan ibarətdir. 

Ölkəmizdə tikilmiş 53 ədəd şaquli dre-

naj qrunt sularına təzyiqli suların təsiri 

olan zonalardadır. Şaquli drenajın kons-

truksiyası subartezian quyularına uyğun 

olduğundan, onların istismarı artezian qu-

yularının istismarı ilə eynidir. 

Açıq kollektor və drenlərin üzərindəki 

hidrotexniki qurğular və nasos stansiyaları 

sistemin normal iş rejimini təmin edir.  

Periodik olaraq açıq kollektor və dren-

lərdə lillənmə, qamış, kol-kos və digər 

bitkilərlə örtülmə, yamacların yuyulması, 

uçması, mənsəb hissənin və ya mənsəb 

qurğusunun vəziyyəti, suvarma sularının 

onlara axıdılması halları və hidrotexniki 

qurğuların vəziyyəti ilə bağlı müşahidələr 

aparılmalıdır. 
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Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı ASC-nin tabeçiliyində olan idarələ-

rin verdiyi məlumatlar əsasında ölkəmiz-

də olan kollektor şəbəkəsi barədə məlu-

matlar ümumiləşdirilmişdir (cədvəl 9.1). 

Bununla yanaşı, respublika ərazisində ti-

kilən magistral kollektorların bəzi göstəri-

ciləri barədə məlumat cədvəl 9.2-də veril-

mişdir. Kollektor şəbəkəsinin ümumi 

uzunluğu 10416 km, magistral kollektor-

ların uzunluğu 970,7 km, təsərrüfatlar-

arası kollektorların uzunluğu 3331,1 km, 

təsərrüfatdaxili kollektorların uzunluğu 

isə 6114,2 km-dir. 

Eyni zamanda, kollektor-drenaj şəbə-

kəsi altında olan torpaq sahələri müəyyən-

ləşdirilmişdir (cədvəl 9.3). Rəqəmlərdən 

aydın olmuşdur ki, respublikamızda 

1089596,6 ha suvarılan torpaq sahəsi 

kollektor-drenaj şəbəkəlidir. 

Suvarılan torpaq sahələrində tikilmiş 

açıq və örtülü drenaj şəbəkəsinin ümumi 

uzunluğu 22029,9 km, ondan açıq 

12760,7 km, örtülü şəbəkə 9269,2 km 

təşkil edir.  

Muğan-Salyan sutullayıcısı (MSS) 

1953-cü illərdə istismara verilmiş, Muğan 

düzünün minerallaşmış qrunt sularını Sa-

rıqamış kəndi ərazisində Xəzər  dənizinə 

axıdan baş və yeganə magistral kollektor-

dur. Muğan-Salyan sutullayıcısı netto sa-

həsi 172 min ha olan suvarılan ərazilərdən 

drenaj sularını axıtmaq məqsədi ilə tikil-

mişdir. Mövcud vəziyyətdə sutullayıcının 

uzunluğu 100,9 km (Xəzər dənizindən 

nasos stansiyasına qədər), əvvəlində subu-

raxma qabiliyyəti 21 m3/san və mənsəbdə 

34 m3/san, dibdən eni 9,5-21 m, yamaclığı 

1:1,5, hesabi su ilə dolma dərinliyi 2,98 m, 

tikinti dərinliyi 3,98 m, dambalarının eni 

5 m, özünün mailliyi isə 0,00006-

0,00007-dir. MSS-sı 32 km uzunluğunda 

3-3,5 m dərinlikdə qazmada (dənizə ya-

xın), maksimal axını keçən dövrdə dam-

balarının yarılması təhlükəsini yaradan 56 

km uzunluğundakı hissəsində isə yarıqaz-

ma-yarıtökmədə tikilmişdir. MSS kollek-

toru Muğan-Salyan zonasının 64,8 min ha 

drenləşmiş sahəsindən toplanan qrunt su-

larını Xəzər dənizinə axıdır. 

 
 

Sabirabad rayonu, Sabir kollektoru üzərində 
körpü 

 

 
 

Saatlı rayonu, Muğan Meliorasiya-Təcrübə 
Stansiyasının kollektoru 
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MSS-nın trassası boyunca Kür çayının 

qolları, Bakı-Astara dəmir yolu, 4 avto-

mobil yolları, çoxlu sayda suvarma kanal-

ları və torpaq yolları ilə kəsişir. 

Baş Şirvan kollektoru (BŞK) ümumi 

sahəsi 200 min hektardan çox olan Şirvan 

və Mil-Qarabağ düzlərinin meliorasiya 

olunan torpaqlarından drenaj sularının 

Xəzər dənizinə axıdılmasını təmin etmək 

məqsədi ilə 1955-1964-cü illər ərzində 

tikilmiş, 1965-ci ildə istifadəyə veril-

mişdir. 

 
 

Baş Şirvan kollektoru (BŞK) 
 

Kollektorun suburaxma qabiliyyəti 44 

m3/san olmuşdur. Kollektorda 1984-1987-

ci illərdə aparılmış rekonstruksiya işləri 

ilə əlaqədar onun sonunda suburaxma 

qabiliyyəti 44 m3/san-dən 72 m3/san-yə 

çatdırılmışdır. Kollektorun üzərində 56 

ədəd müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qur-

ğular tikilmişdir. Kollektorun uzunluğu 

216 km və orta dərinliyi 4,5 m-dir. BŞK-u 

vasitəsilə axıdılan drenaj sularının mine-

rallaşması aprel-may aylarında 4,5 q/l, 

avqust-sentyabr aylarında isə 7 q/l arasın-

da dəyişir. Orta hesabla hər il kollektor 

vasitəsilə Xəzər dənizinə 1473253 m3 

duzlu qrunt suyu axıdılır. Dənizə axıdılan 

qrunt suyu vasitəsilə hər il Xəzər dənizinə 

6696-10313 ton duz axıdılır. 

BŞK başlanğıcdan 160 km uzunluğun-

da Kür çayına tökülən Şirvan düzü çay-

larının, sel sularının Qarasu depressiyası 

üzrə tikilmişdir. Sonrakı 10 km uzunluğu 

isə Əli-Bayramlı yüksəkliyini kəsməklə, 

Şirvan düzünün cənub-şərq hissəsindən 

keçir və Bəndovan burnu sutullayıcısı 

yanında Xəzər dənizinə tökülür. 

BŞK-nın 160 km-lik hissəsində gilcə 

və qumca qruntları üstünlük təşkil etmək-

lə, qum və gilə az təsadüf edilir. Bu sa-

hənin qruntlarının əsas xüsusiyyəti tozlu 

hissəciklərin qranulometrik tərkibdə üs-

tünlük təşkil etməsi ilə səciyyələnir. BŞK-

nın trassasının qalan hissəsinin qruntları 

qədim Xəzər gilidir, böyük olmayan sahə-

lərdə isə gilə linza şəklində daxil olan 

qum, qumca və gilcəyə rast gəlinir. 

Bu kollektorun qazma dərinliyi 4-7 m 

üstünlük təşkil etdiyi birinci 160 km-lik 

hissəsində hidrogeoloji şərait qrunt suyu-

nun yatım dərinliyinin azlığı (1-2 m-dən 

3-5 m-ə qədər), həm də bəzi yerlərin ba-

taqlaşmış olması ilə xarakterizə edilir. 

Kollektorun qazıma dərinliyi 32 m-ə ça-

tan Əli-Bayramlı yüksəkliyi ilə kəsişdiyi 

hissəsində qrunt sularının səviyyəsi kol-

lektorun dibinə yaxın olmuşdur. 

Kollektorun dərin qazma hissəsindən 

sonra qrunt suları 5-6 m dərinlikdə yer-
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ləşir, 200 km-dən sonra isə o, yer  səthin-

dən 1-2 m yuxarı qalxmışdır. 

Kollektorun bir hissəsinin Qarasunun 

bataqlaşmış ərazisindən keçməsi qurutma, 

suaxıtma, suboşaltma işlərinin meydana 

çıxması ilə əlaqədar olaraq tikintinin apa-

rılmasında çətinliklər yaratmışdır. Trassa-

nın 8,5 km uzunluğunda olan hissəsində 

qazıma dərinliyinin 20-32 m olması, fəa-

liyyətdə olan dəmir yolu və avtomobil 

yolları ilə, o cümlədən dərin qazma hissə-

sində kəsişməsi, kollektorun uzunluğunun 

cox olması və trassası boyu nəqliyyat yol-

larının olmaması BŞK-nın tikinti işlərində 

çətinliklər yaratmışdır. BŞK-nın tikinti-

sində 29,9 mln.m3 qazıma işləri və 0,53 

mln.m3 tökmə işləri həyata keçirilmişdir. 

BŞK-nın bataqlaşmış və qrunt suları 

olmayan, həmçinin eninə profili qrunt su-

yu səviyyəsindən yuxarıda olan geniş və 

dayaz hissələrin trassa kənarı bermaların 

yaradılması ilə qazılması çalovun tutumu 

6 m3 olan qoşulan skreperlə həyata keçi-

rilmişdir. 

Bataqlaşmış yerlərdə ekskavatorun işi 

ərazinin bataqlaşma mənbəyi olan kiçik 

çayların axınının laylarla qabaqcadan kə-

nara axıdılması və atılması ilə aparılmış-

dır. Ekskavatorla qazılmış qruntdan daimi 

kavalerin formalaşdırılması və qruntun 

yerinin dəyişdirilməsinin buldozerlərlə 

yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, bəzi 

sahələrdə isə qruntun  yeri ekskavatorla 

dəyişdirilmişdir. 

BŞK-da ən mürəkkəb torpaq işləri 

170...178,5 km-lik uzunluğunda trassada 

dərin qazımanın aparılmasıdır. Bu hissə-

nin uzunluğu ümumi uzunluğun 4 %-ni, 

torpaq işləri isə ümimu torpaq həcminin 

47 %-ni təşkil etmişdir. BŞK-da mürək-

kəb texniki məsələ olan dərin qazıma iş-

ləri addımlayan ekskavatorla aparılmışdır. 

Qazımanın 2...6 m dərinlikdə olan üst 

qatındakı qrunt səkkizvari sxemlə işləyən, 

çalovlarının tutumu 6 m3 olan qoşulan 

skreperlə qazılmış və 100...230 m məsa-

fədə ikitərəfli kavalerlərə nəql edilmişdir. 

Addımlayan ekskavatorun qazıma dibinə 

daxil olması məqsədi ilə eni 15 m, mail-

liyi isə 0,04 olan yol çəkilmişdir. Bəzi sa-

hələrdə isə qazıma işləri birbaşa yer sət-

hindən ekskavatorla həyata keçirilmişdir. 

İşin yerinə yetirilməsi layihəsində dərinli-

yi 8...10 m və yamaclığı 1:1,5 olan ilkin 

mərkəzi xəndəyin qazılması və onun ad-

dımlayan ekskavatorun bir neçə gedişləri 

ilə sağ və sol tərəfdən genişləndirilməsi 

və dərinləşdirilməsi işləri həyata keçiril-

mişdir. 

Ekskavatorla qazılıb tökülmüş qruntun 

2-3 dəfə GS-4/40 addımlayan ekskavator 

ilə daimi kavaler yerinə hərəkət etdiril-

mişdir. 

Eninə profilin dib və yamacının layihə 

ölçülərinə gətirilməsi çalovunun tutumu 1 

m3 olan G-1004 tipli draqlayn ekskavato-
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ru ilə qruntu yükünü özü boşaldan avto-

mobillərə yükləməklə həyata keçirilmişdir. 

Layihənin reallaşması prosesində inşaatçı-

lar yeri dəyişdirilən qrunt həcmini azalt-

maq məqsədi ilə qeyd olunan işlərin ye-

rinə yetirilməsini bir qədər təkmilləşdir-

mişlər. 

İnşaatcıların təklifi ilə ilkin mərkəzi 

xəndəyin dərinliyi 19 m-ə qədər artırılmış 

və bu zaman qazma dibinin kollektorun 

en kəsiyinin layihə ölçülərinə gətirilmə-

sində istifadə olunan G-1001 ekskavatoru-

nun işçi gedişi səviyyəsinə çatdırılmışdır. 

Addımlayan ekskavatorla qruntun sonrakı 

qazılması qazıma dərinləşdirilmədən eni-

nə xəndəklərdə aparılmışdır, yəni sağ tə-

rəfin qazılmasında layihədə sol tərəfin qa-

zılması üçün verilmiş sxemdən istifadə 

olunmuşdur. Təklif olunmuş sxem qur-

ğunun təkrar yerləşdirilməsini azaltmağa 

və bəzən aylarla addımlayan ekskavatorun 

məhsuldarlığını 1,5 dəfə artırmağa imkan 

vermişdir. Buna əsasən kipləşmiş qrunt-

larda II...IV xəndəklərdə qazımanın dərin-

liyinin sistematik artırılmasının aradan 

qaldırılması və mərkəzi xəndəyin geniş-

ləndirilməsinə keçidlə nail olunmuşdur. 

BŞK-da addımlayan ekskavatorun iş 

təcrübəsindən Azərbaycanda su təsərrüfatı 

tikintisində dərin qazımaların aparılması 

və Mil-Qarabağ kollektorunun Kür çayı 

dükerində, MQK-nın dükerindən sonra 

MQK-nın BŞK-na qoşulmasına qədər 

MQK-nın 20 km-lik birləşdirici qolunda 

kənar məcranın tikilməsi kimi irimiqyaslı 

layihələrin yerinə yetirilməsində və s. 

tikintilərdə istifadə olunmuşdur. 

Respublikada kənd təsərrüfatı məhsul-

ları istehsalına olan tələbat və əkin sahələ-

rinin lazımi miqdarda su ilə təmin edil-

məsi müxtəlif su təsərrüfatı tədbirlərini 

həyata keçirməyi, həmçinin sudan səmə-

rəli istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan 

mühəndisi-meliorativ və təşkilati-təsərrü-

fat məsələlərinin həll edilməsini qarşıya 

qoymuşdur. 

Bu sahədə tədqiqat aparan elmi-tədqi-

qat institutlarının əməkdaşlarının hesabla-

malarına görə müasir demoqrafik tenden-

siyaları nəzərə almaqla, kənd təsərrüfatı 

məhsulları ilə əhalinin özünü təmin etmə-

si məqsədi ilə perspektivdə respublikada 

suvarılan torpaqların sahəsinin 2,3 mln. 

ha çatdırılması ehtimalı vardır. Deməli su-

varılan torpaq fondunun artırılması, yaxın 

gələcəkdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin su-

varma suyuna olan tələbatının ödənilməsi 

ən vacib və təxirə salınmaz bir problem 

kimi meliorasiya və su təsərrüfatı sahə-

sinin əsas vəzifəsidir. 

Hal-hazırda Azərbaycanda 863984,5 

ha sahədə açıq konstruksiyalı üfüqi drenaj 

sistemi istismar edilir ki, onların da əlve-

rişli layihə mailliyi təqribən i=0,005 qəbul 

edilmişdir.  
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Mil-Qarabağ kollektoru (MQK). Mil-

Qarabağ düzünün meliorasiya olunmuş və 

mənimsənilən 155 min ha birinci növbə 

suvarılan ərazilərindən drenaj sularının 

axıdılması məqsədi ilə 1957-1965-ci illər-

də tikilmişdir. Ümumi uzunluğu 152 km, 

hesabat sərfi 25 m3/san olan Mil-Qarabağ 

kollektoru Kür çayı boyunca maili düzən-

likdə Küryanı yüksəkliklər arasında for-

malaşmış depressiyalardan keçərək, düker 

vasitəsilə Kürlə kəsişmiş və Mollakənd 

ərazisində tranzit olaraq drenaj sularını 

Xəzər dənizinə axıdan Baş Şirvan kollek-

toruna qovuşmuşdur. Kollektor üzərində 8 

ədəd iri hidrotexniki qurğular tikilmişdir. 

Bunlara Kür çayının altından keçən dü-

kerdən başqa, Bakı-Tiflis dəmir yolu və 

Qarabağ çaylarının sutullayıcısı ilə kə-

sişmə yerləri aiddir. Relyef şəraitinə görə 

Mil-Qarabağ kollektoru 6 m dərinliyə 

qədər qazmada gedir. Kollektorun dibdən 

eni 1,5-1,8 m, yamaclığı 1:1,5, tikinti 

hündürlüyü 3,5-5 m-dir.  

 
 

Mil-Qarabağ kollektoru (MQK) 
 

Respublika ərazisində Baş Mil-Muğan 

kollektorunun tikintisi başa çatdırıldıqdan 

sonra, MQK-nın suyunun bu kollektora 

tökülməsi təmin edilmişdir. 

Baş Mil-Muğan kollektorunun 

(BMMK) tikintisinə 1983-cü ildə başlanıl-

mışdır və 2006-cı ildə istismara veril-

mişdir. Onun tikintisi ilə Kür çayının sağ 

sahilində yerləşən Kür-Araz ovalığında 

mövcud meliorativ fonda 250 min ha me-

liorativ cəhətdən yaxşılaşdırılmış əlavə 

torpaqların istifadəyə verilməsi və 76,8 

min ha meliorasiya işləri aparılmış tor-

paqlarda drenaj sularının sərbəst axıdıl-

ması təmin edilmişdir BMMK-nın uzun-

luğu 139,8 km, suburaxma qabiliyyəti isə 

107 m3/san-dir.  

Kollektorun aşağı hissəsində dibdən 

eni 70-50 m-dir. Qazıma torpaq işləri əsa-

sən çalovunun həcmi 6,3 m3 olan 4 ədəd 

addımlayan ekskavatorla aparılmışdır. 

1994-cü ildə obyektin 59 km uzunluğunda 

birinci, 2000-ci ildə ikinci, 2006-cı ildə 

üçüncü hissəsi istismara verilmişdir. 

Birinci buraxılış kompleksinin tərki-

bində respublikada ilk dəfə olaraq mürək-

kəb konstruksiyalı balıq qoruyucu qurğu, 

körpülər, akveduk və s. tikilmişdir. Birin-

ci buraxılış kompleksinin istismara veril-

məsi nəticəsində Şimali Muğanın Sabir-

abad və Saatlı rayonları ərazisində 78,3 

min ha suvarılan torpaqlardan drenaj 

sularının Xəzər dənizinə sərbəst axını 

təmin edilmişdir. Əvvəllər onun üzərində 

quraşdırılmış mövcud nasos stansiyası 

ləğv edilmiş və bunun nəticəsində 2,94 



 539 

milyon kilovat elektrik enerjisinə qənaət 

edilmişdir. Kollektorun Araz çayına qədər 

olan ikinci 52,7 km-lik hissəsinin tikin-

tisinə 1998-ci ildə başlanılmış və 2000-ci 

ildə istismara verilmişdir. 

Kollektor vasitəsilə ildə orta hesabla 

1728 min m3 minerallaşmış qrunt suları 

Xəzər dənizinə axıdılır. Kollektorla axıdı-

lan qrunt sularının orta minerallaşması 

6,11 q/l olduğundan, onun vasitəsilə 

dənizə ildə 10558 ton duz axıdılmış olur.  

Respublika ərazisində həyata keçiril-

miş kompleks meliorativ tədbirlərin tərkib 

hissələrindən biri olan kollektor-drenaj 

sisteminin istismara verilməsi ilə şorlaş-

mış və şorakətləşmiş torpaqlardan kənar 

edilən minerallaşmış suların miqdarı bu 

sistemin işini qiymətləndirən əsas gös-

təricilərdən biridir. 
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FFƏƏSSİİLL  XX..  
SEL VƏ DAŞQINA QARŞI  
SAHİLQORUYUCU QURĞULAR, 
MÜHAFİZƏ BƏNDLƏRİ 
 

Bəndatma – torpaq bəndlərlə (damba 

ilə) ərazinin əhatələnməsidir. Bəndatma-

dan yaşayış məntəqələrinin, sənaye müəs-

sisələrinin, kənd təsərrüfatı əkin sahələ-

rinin daşqınlardan  mühafizəsi, çay ətrafı 

ərazilərin subasmadan qorunması, göllər 

və su anbarlarının dayazlıqlarının ləğv 

edilməsi, dənizsahilləri və çayın mənsəb 

hissələrinin dəniz qabarmalarından, külək 

dalğalarının qovub gətirdiyi sulardan mü-

hafizəsi məqsədi ilə istifadə olunur. Bənd-

atma çay subasarlarının meliorasiyasında 

daha geniş tətbiq edilir. Çaylarda bənd-

atma işlərinin aparılması axınlara təsir 

edir və çayın hidroloji rejimində dəyişik-

lər  yaradır.  Çayların böyük uzunluğa 

malik sahələrinin bəndə alınması xüsusi 

əhəmiyyətli dəyişikliklər əmələ gətirir. 

Bəndatma nəticəsində subasarın nizamla-

nan həcmi və subasar axımının canlı en 

kəsiyi azalır. Bunun nəticəsində bəndlən-

miş sahələrdə daşqın zamanı su axımının 

dərinliyi və suyun sürəti artır, bəndləmə-

dən yuxarıda səviyyənin qalxması, aşağı-

da isə sərfin artması baş verir. 

Bəndatma işlərinin planda yerləşdiril-

məsi məcraəmələgəlmə proseslərinin, 

dambaların yuyulmaya davamiyyəti, tə-

biət qoruyucu göstəricilər, əsaslı və istis-

mar xərcləri, təsərrüfat şəraitləri və başqa 

xarakteristikalar nəzərə alınmaqla, müx-

təlif  variantların texniki-iqtisadi göstəri-

cilərinin müqayisəsi əsasında müəyyən-

ləşdirilir.  

Bəndatma dambalarının bir neçə tip-

ləri olur.  Suya basdırılmayan (su altında 

qalmayan) bəndatma dambaları. Damba-

ların yaradılmasında hesabi təminatlı sə-

viyyələr (sərflər) qurğunun əsaslılıq sini-

finə görə aşağıdakı cədvələ görə qəbul 

edilir.  

Hesabat 
halları 

Qurğunun əsaslılığı üçün hesabi 
təminat (P%) 

I II III IV 

Əsas 0,1 1,0 3,0 5,0 

Yoxlayıcı 
(təcrübi) 0,01 0,1 0,5 1,0 

Kənd təsərrüfatı əkinlərinin mühafizə-

si üçün bəndatmalar əsaslılığın IV sinfinə 

aid edilir. Mühafizə olunan ərazidə yaşa-

yış və ya istehsal mərkəzlərinin məntə-

qələri yerləşdiyi halda əsaslılıq sinifi artır. 

Küləyin, dalğanın təsirinə görə hesabat 

hündürlüyü küləyin hesabi sürətindən asılı 

olaraq hesablanılır. Suya basdırılmayan 

dambalarda konstruktiv ehtiyat 0,5 m 

qəbul edilir. Bənd dambasının en kəsiyi 

tərəfləri bərabər olmayan trapesiya şəki-

lində yaradılır. Yamaclıqları qruntun nö-

vündən asılı olaraq suyun dərinliyi 3,0 m 

olduqda aşağıdakı cədvələ əsasən düzəl-

dilir.  

Suyun basqısı 3,0 m-dən çox olduqda, 

dambanın dayanıqlılığı yamaclara təsir 
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edən qüvvələr, gövdə və əsası təşkil edən 

qruntlarının xüsusiyyətləri, susüzülmə şə-

raitləri və tikinti texnologiyaları nəzərə 

alınmaqla hesablanılır. Dambanın qaşının 

eni 3 m-dən az olmayaraq qəbul edilir. 

Dambanın qaşı ilə yolun düzəldilməsində 

onun eni yolun parametrləri nəzərə alın-

maqla genişləndirilir.  

Qrunt Yamaclar 
xarıcı daxili 

Gilli 1:1,5...1:2,5 1:1,5...1:2,5 
Qumlu 1:2...1:3 1:2...1:3 
Torflu 1:2,5...1:3 1:2,5...1:3 
Suya basdırılan (yay) polderlərin 

bəndatma dambaları polder (dənizdən, 

çaydan damba ilə ayrılmış sahə) ərazilə-

rinin yay-payız daşqınlarından mühafizəsi 

üçün yaradılır. Ərazinin biçənək və örüş 

kimi istifadəsində hesabi təminat faizi 

10%-ə, dənli bitkilər altında istifadəsində 

5 %-ə bərabər götürülür.  

Suya basdırılma müddəti nizamlanan 

polder dambaları (yaz). Bu bəndlər nasos 

stansiyası ilə birlikdə yaz polderlərində 

iki məqsəd üçün yaradılır: ərazinin yaz 

daşqınları altında qalması müddətinin 

azaldılması; yay-payız daşqınları ilə su-

basmalardan mühafizəsi. Ərazinin yaz su-

basmasının müddətinin tələb olunan qədər 

azaldılması əhatələnən dambaların hün-

dürlüyü ilə nasos stansiyasının məhsuldar-

lığının müxtəlif variantlarda müqayisəsi 

ilə əldə edilə bilər. Bu müqayisədə ən sər-

fəlisi, daha ucuz başa gələn variant seçilir.   

Sahilqoruma – çayların, kanalların, 

dənizlərin və başqa su obyektlərinin sahil-

lərinin dayanıqlılığını təmin edən tədbirlər 

sistemi və hidrotexniki qurğulardır. Sahil-

qoruma məcranizamlamanın daha geniş 

yayılmış növüdür. Sahilbərkitmə çay sa-

hilinin, çay axımı ilə üzən buzlarla, külək 

və gəmi hərəkətindən əmələ gələn dal-

ğalarla yuyulmasının qarşısının alınması 

üçün aparılır. Qurğunun konstruksiyasının 

seçilməsi bir sıra şəraitlərə görə müəyyən-

ləşdirilir: məcra proseslərinin xarakteri, 

gözlənilən yuyulmanın dərinliyi, tikinti 

materiallarının mövcudluğu, işlərin aparıl-

ması şəraitləri (quru şəraitdə layihə üzrə 

və ya qəza işləri), davamlılığı və uzun-

ömürlülüyünə olan tələbat, həmçinin 

mühafizə olunan obyektin dəyəri. Sahillə-

rin yuyulmadan qorunması yamacların 

(sahil və dambanın) müxtəlif yuyulmayan 

«örtük»lə örtülməsindən ən sadə tədbir-

lərdən sahildə istinad divarlarının tikinti-

sinə qədər ola bilər. Axın sürətinin 1,8-2,0 

m/san-yə qədər olan hallarında daha sadə, 

olduqca səmərəli və uzunömürlü sahil-

bərkitmə kolluqlarının əkilməsidir. Ancaq 

artıq yuyulma gedən sahildə bu prosesin 

qarşısının alınması üçün 40 sm qalınlığa 

qədər şax-budaq döşənməlidir. Belə dö-

şənmiş bir neçə cərgə şax-döşəmə 2,5 

m/san sürətə belə davam gətirir. Ancaq bu 

üsulun mənfi cəhətləri vardır ki, onu 

yamaca həmişə yaxşı bərkitmək olmur və 

oddan təhlükəlidir. Daha etibarlı üsul şax-
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lar vasitəsilə 30-40 sm hündürlüyə kimi 

0,6x0,6 m və 1x1m gözcüklər kvadratlar 

şəklində sahil yamacının toxunmasıdır. 

Yamaca iri yaş söyüd ağacı budaqlarından 

hazırlanmış xüsusi payalar vurulur və bu 

payaların arası şaxla toxunur, bir-iki möv-

sümdən sonra söyüdlər kök atdıqca yamac 

daha da möhkəmlənir, zaman keçdikcə tə-

mir işləri aparılır. 

Növbəti nisbətən çətin konstruksiya – 

dağda partlayışdan alınan qaya-daş parça-

larının yamacın yuyulan yerlərinə döşən-

məsidir. 

Ağac çubuqlarından şələ formasında 

dəstələr bağlanılır və bir-iki dəstə döşə-

nəndən sonra, daş və ya çınqıl tökülür və 

beləliklə bir neçə dəfə şax-daş növbələ-

şərək sahil yamacının qarşısı örtülür və 

yuyulmanın qarşısı alınır. 

Məftildən toxunmuş torların içində iri 

çınqıl və çay daşlarından yaradılmış qa-

bion döşəmə yuyulmaya qarşı daha da-

vamlıdır. 

En kəsiyi 20x30 sm və uzunluğu 4-6 

m olan dəmir-beton tirciklərin yamaca sı-

nıq xətlər, üçbucaqlar, çoxbucaqlı şəklin-

də döşənərək, içinə çınqıl-daş tökülməsi 

yuyulmanın qarşısını yaxşı alır.  

Şporların yaradılması sahilnizamlayıcı 

qurğulardan daha universalıdır. Şporların 

yaradılması nəinki sahilqoruyucu tədbir-

dir, həm də məcranizamlayıcıdır və axının 

enerjisini söndürür. 

Böyük axım və lil gətirməli şəraitlərdə 

sahili içi boş şporlarla qorumaq olar. 

Onlardan ən geniş yayılanı içi boş dəmir-

beton tirlərdən hazırlanmış tetraedrlərdir. 

Bu tetraedrlərin hündürlüyü 3-5 m olur. 

Axının sürətinin azaldılması üçün bu 

dəmir-beton tetraedrlər bir neçə sıra yan-

yana düzülür. Bir neçə müddətdən sonra 

tetraedrlər şax-şux və çayın gətirmə çö-

küntüləri ilə dolur və daha möhkəmlənir. 

İçi boş şporlar sahilə svaylar vasitəsilə 

də quraşdırıla bilər. Sahilbərkitmə üçün 

monolit beton üzlüklərdən istifadə olunur. 

Dəmir-beton plitələrlə üzlənən yamac-

larda plitələr iri ara məsafələri ilə qoyulur 

və sonradan araları armaturlanaraq  be-

tonla doldurulur. 

Sahil qruntunun gillə sementlənmiş 

qum-çınqıl qarışığından ibarət olduğu 

hallarda, belə qrunt yamaclığının çox dik 

olmasından (M=1:0,8) çox qısa vaxt dağı-

lıb yuyulur. Belə hallarda sahilin sürüşən 

beton bloklarla bərkidilməsi səmərəlidir. 

Onlar az armaturlu betondan üçbucaq şək-

lində düzəldilir. Birinci blok iti tərəfi 

aşağı olmaqla yamaca qoyulur, qrunt yu-

yulduqca betonun ağırlığından blok aşağı 

məcranın dibinə tərəf sürüşür və üstündən 

növbəti blok qoyularaq yamac mühafizə 

olunur.  

Dəniz sahilləri sahilbərkidici qurğula-

rın tikilməsi ilə bərkidilir. Onlara ləpədö-

yən və axını sakitləşdirən şporlar aiddir. 
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Müəyyən müddətdən sonra şporların arası 

tədricən dolur və sahil xəttini qoruyur. 

Sahilin mühafizəsi üçün ona paralel ola-

raq dənizdə sipaylardan, daş bəndlərdən, 

beton plitələrdən, qabionlardan, avtomo-

bil şinlərindən ibarət maneə-çəpərlər dü-

zəldirlər. Eyni zamanda sahil zonasında 

qranit qırıntıları preslənmiş asfalt-beton-

dan loja yaradılır. Yüksək kələkötürlüyü 

hesabına dalğalar tez sönür və suyun sa-

hilə  yayılması azalır. Həmçinin müxtəlif 

tipli dalğasöndürücü hidrotexniki qurğu-

lardan istifadə edilir. 

Seldən qoruyucu qurğular – ətraf mü-

hitə və mülki obyektlərə sel axınlarının 

dağıdıcı təsirinin qarşısını alan və ya 

azaldan hidrotexniki qurğulardır. Seldən 

qoruyucu qurğuların daha geniş yayılmış 

növləri aşağıdakılardır: selsaxlayan, sel-

buraxan, seltullayan, seli transformasiya-

edən və axın enerjisini  zəiflədən xüsusi 

növ qurğular. Seldən qoruyucu qurğular 

iri ölçülü, hündürlüyü 5 m-dən çox, 100 

m-ə qədər və daha çox olan və hündürlü-

yü 5 m-dən az olan kiçik ölçülü olurlar.  

Iri ölçülü seldən qoruyucu qurğular 

betondan, daş hörgüdən və ya daş-qrunt 

materialından tikilmiş qravitasiya və ya 

tağvari tipli lilsaxlayan bəndlərdən ibarət-

dir. Onlar bütöv və ya boşluqlu (deşikli) 

olurlar və su axımının xüsusi seçilmiş yer-

lərində ayrı-ayrılıqda və ya kaskadlar şək-

lində yerləşdirilirlər.  

Kiçik ölçülü seldən qoruyucu qurğula-

ra selsaxlayan, selötürən (və ya seltulla-

yan), selistiqamətləndirən, selaparan və 

xüsusi təyinatlı qurğular aiddirlər. Kiçik 

ölçülü seldən qoruyucu qurğular beton-

dan, tökmə qruntdan, dəmir-betondan və 

metal konstruksiyalardan su axımının həm 

tranzit zonasında, həm də gətirmə konu-

sunda tikilirlər. Selaparan qurğular sel 

axınlarını mühafizə obyektlərinə zərər 

vermədən ötürmək üçündür. Selistiqamət-

ləndirən qurğular sel axınının istiqamətini 

dəyişmək (daha təhlükəsiz marşurut üzrə) 

və ya saxlamaq üçün nəzərdə tutulur. 

Onlar dambalar və müxtəlif hündürlüklü 

uzun divarlar şəklində betondan, daş hör-

güdən və qrunt materiallarından tikilirlər. 

Xüsusi təyinatlı seldən qoruyucu sel axı-

nının bir növünün daha az təhlükəli olan 

digərinə transformasiya yolu ilə sevirməsi 

ilə axın enerjisinin azaldılması və ya sön-

dürülməsi üçün nəzərdə tutulur. Bunlar 

şadaralı dib qurğularıdır. Seləmələgəlmə-

nin qarşısının alınması üçün yamaclarda 

xüsusi tutucu kanallar və terraslar düzəl-

dilir. Selaparıcı və seltullayıcılar trapesiya 

şəkilli en kəsikdə, 50 m-ə qədər uzunluq-

da beton və dəmir-betondan quraşdırılır-

lar. Kommunikasiya xətləri, kanallar və 

yollardan sel axınlarının təhlükəsiz örtül-

məsi üçün nəzərdə tutulur. 

Çay axınlarının zərərli təsirlərinin 

azaldılması və onlardan səmərəli istifadə-
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ni təmin edən üsullardan biri çay hövzələ-

rində müxtəlif istiqamətli qoruyucu-ni-

zamlayıcı tədbirlərin həyata keçirilmə-

sidir. 

Çay axınına təsir etmək üçün ən əvvəl 

axının təbiətini və onu idarə edən qanun-

ları bilmək lazımdır. Bunun da xarakterik 

və əsas cəhəti özü-özünə tələb olunan for-

manı alan çay axınının enerjisindən istifa-

də olunmasıdır. 

Kür-Araz ovalığında Azərbaycanın 

əsas su arteriyaları Kür və Araz çaylarıdır. 

Onlar öz axınları ilə mənbədən başlayaraq 

hövzənin yuxarı axarlarında müxtəlif növ 

eroziya mənşəli materialları nəql etdir-

məklə, gətirmələr şəklində aşağı axarda 

çökdürürlər. 

Əsrlər boyu davam edən bu məcra 

prosesinin məntiqi nəticəsi olaraq çay 

gətirmələrinin çökməsi nəticəsində forma-

laşan allüvial qat üzərində axmalı olurlar. 

Kür çayının mənbədən mənsəbə qədər 

uzunluğu 1515 km-dir və bunun 600 km 

Kür-Araz ovalığından keçir. Kür çayının 

mənsəbindən Xəzər dənizinə kimi səviyyə 

dəyişməsi 1 km məsafəyə 1,8 m-ə yaxın-

dır. Ovalıq sərhədlərində səviyyə düşməsi 

orta hesabla 1 km-ə 0,07 m, Mingəçevir-

Sabirabad sahəsində 1 km-ə 0,09 m, son-

rakı dənizə qədər ərazilərində isə 1 km-ə 

0,04 m-dir. 

Araz çayının mənbəyindən Kür çayına 

qovuşan yerinə qədər uzunluğu 1072 km-

dir. Araz çayının səviyyəsinin düşməsi 

orta hesabla 1 km-ə 2,8 m, ovalıq sərhəd-

lərində isə 1 km-ə 0,10 m-dir. Kür-Araz 

hövzəsinin sahəsi 188,1 min km2-dir və 

bunun 62,6 min km2 Mingəçevirdən yu-

xarı Kür çayının hövzəsi, 101,9 min km2 

isə Araz çayının hövzəsidir. 

Kür çayının hövzəsi Böyük və Kiçik 

Qafqazın yüksək yağıntılı və qarlı-qışlı 

nəmli iqlimə malik əyalətlərində formala-

şır. Araz çayının hövzəsi isə əsasən az su-

lu və quru iqlimli, az qarlı-qışlı, yazda və 

yayın əvvəlində nisbətən yüksək yağıntılı 

iqlimə malik Kiçik Qafqaz yaylalarında 

formalaşır. 

Kür və Araz çayları hövzələrinin fərqli 

xüsusiyyətlərinin nəticəsi olaraq Mingə-

çevirdən yuxarıda Kür çayının suyığıcı 

sahəsinin (62,6 min km2) Araz çayından 

(101,9 min km2) az olmasına baxmayaraq, 

Kür çayının daha sulu olmasına gətirib 

çıxarır. 

Kür və Araz çayları əsasən qar və 

qrunt suları ilə qidalanır. Çayların illik 

axın həcminin yalnız 20 %-i yağış suları-

nın payına düşür. 

Mingəçevir-Sabirabad məntəqəsində 

Kür çayının az sulu qolları isə artıq for-

malaşmış axını əhəmiyyətli dərəcədə də-

yişdirə bilmirlər. Bu qollar aşağı axarlarda 

formalaşmış məcraya malik olmadığından 

onların suları Kür çayına çatmayaraq, 

Şirvan və Qarabağ çöllərinin aşağı his-
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sələrində yayılır. 

Araz çayı sonuncu qolu Bazarçayın 

suyunu qəbul edərək, özünün köklü sahil-

lərində Qaradonlu məntəqəsinə qədər 

çatır. 

Çoxillik müşahidələr göstərmişdir ki, 

Araz çayında 1942-ci ildə keçən maksi-

mal sərt sərf onun suburaxma qabiliyyə-

tindən 2,5 dəfə çox olmuşdur. Bu artıq 

sular məcralardan çıxaraq bəndlər arası 

sahələri basır, bəndlərlə təchiz olunmamış 

ərazilərdə isə Mil düzünün çökək hissələ-

rinə tökülür. 

Kür çayının axınının Mingəçevir su 

anbarı ilə nizamlanması nəticəsində sahil-

boyu ərazilər daşqınlardan qorunur və 

regionun suvarılması imkanları köklü sür-

ətdə yaxşılaşır. Mingəçevir su anbarından 

qidalanan Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şir-

van kanallarının həcminin də Varvara su 

qovşağının tikintisi başa çatdıqdan sonra, 

Şirvan və Qarabağ bölgələrinin əkinə ya-

rarlı torpaq sahələrinin suvarılması təmin 

olunmuşdur. 

Kür və Araz çaylarından başqa Kür-

Araz ovalığı Böyük və Kiçik Qafqazdan 

axan çoxsaylı qollarının suları ilə də su-

varılır. Bu qollar üç qrupda birləşdirilir: 

a) Kürün sol sahil qolları; 

b) Kürün sağ sahil qolları; 

c) Arazın sol sahil qolları. 

Kürün sağ sahil axınlarının çay şəbə-

kəsi daha çoxdur. Bu şəbəkədə uzunluğu 

5 km-dən artıq 110 çay var. Kürün sol 

sahilində bu çayların sayı 68, Arazın sol 

sahil axarlarında isə- 18-dir. 

 

 
Kür çayında sahilqoruyucu torpaq bənd 

 

 
Qazax rayonu, Kür çayında sahilqoruyucu  

torpaq bənd 
 

 
Ağcabədi rayonu, Kür çayında sahilbərkitmə  

işləri 
 

 
İmişli rayonu, Kür çayında sahilbərkitmə 

 işləri 
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Salyan rayonu, Kür çayında sahilbərkitmə 

 işləri 
 

 
Sabirabad rayonu, Kür çayında sahilbərkitmə 

işləri 
 

 
Saatlı rayonu, Kür çayında sahilbərkitmə  

işləri 
 

 
Şirvan şəhəri, Kür çayında sahilbərkitmə  

işləri 

 
Hacıqabul rayonu, Kür çayında sahilbərkitmə 

işləri 
 

 
Zərdab rayonu, Kür çayında sahilbərkitmə  

işləri 
 

 
Araz çayında sahilqoruyucu torpaq  

bənd 
 

 
İmişli rayonu Qaradonlu kəndi ərazisində Araz 
çayının sağ sahilində möhkəmləndirmə və təmir-

bərpa işləri 
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İmişli rayonu, Araz çayında sahilqoruyucu 

torpaq bənd 
 

 
Araz çayında sahilbərkitmə işləri 

 
 

 
Ağcabədi rayonu, Qarqarçayda selə qarşı 

mübarizə tədbirləri 
 

 
Ağstafaçay çayında sahilbərkitmə işləri 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Qəbələ rayonu, Vəndamçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd 
 

 
Qəbələ rayonu, Dəmiraparançay çayında sel və 

daşqın sularına qarşı beton bənd 
 

 
Qəbələ rayonu, Bumçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd 
 

 
Qəbələ rayonu, Türyançay çayında sel və 

daşqın sularına qarşı beton bənd 
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Bütün bu çayları axının sabitliyinə 

görə S.Q.Rüstəmov 3 qrupa ayırır: 

1) il ərzində axını kəsilməyən, həmişə 

fəaliyyətdə olan çaylar; 

2) axını qar əriməsi müddətində, yaz-

da yağış yağma vaxtlarında və qrunt suları 

hesabına yaranan və quruyan çaylar; 

3) axına yalnız güclü yağışlar zamanı 

malik olan müvəqqəti çaylar və ya quru 

dərələr. 

Bu çay qrupları arasındakı fərq axının 

formalaşdırılmasında əsas rol oynayan  

qrunt sularının miqdarıdır. Qrunt suların-

dan fasiləsiz olaraq qidalanan çaylar bi-

rinci qrupa, il ərzində 1-2 ay qidalanan 

çaylar ikinci qrupa, üçüncü qrupda isə 

çaylar praktiki olaraq qrunt suyu ilə 

qidalanmır. 

Birinci qrupa su ayırıcı xətləri 2800-

3000 m-dən yuxarı hündürlükdə yerləşmiş 

hövzələri olan çaylar, ikinci qrupa hövzə 

sahələri (2500-2200 m-dən aşağı) aşağıda 

yerləşmiş çaylar, üçüncü qrupa isə çalalar 

və quru dərələrdə hövzələri olan çaylar 

aiddir. 

Bəzi çayların morfometrik göstərici-

ləri cədvəl 10.1-də verilmişdir. 

Müxtəlif hündürlük zonalarında çay-

ların şəbəkəsinin sıxlığı eyni deyildir. 

Hündürlük fiziki-coğrafi şəraitin göstəri-

cisi olmaqla bərabər, eyni zamanda çayla-

rın şəbəkəsinin sıxlığının göstəricisidir. 

Çayların şəbəkəsinin inkişafı və sıxlığı 

dağlarda yüksək həddə çatır. Ovalıqlarda 

çay şəbəkələri çox da inkişaf etməmişdir 

və onun sıxlığı 0,05 km/km2-dən yüksək 

deyildir. 

Kür-Araz ovalığında su axının 

formalaşması qeyri-qənaətbəxş xarakteri-

zə olunur. Burada axının modulu hər yer-

də 0,5 l/san.km2-dən çox olmur və eyni 

zamanda qərbdən şərqə doğru azalır. Də-

niz sahilinə yaxın hissələrdə axın demək 

olar ki, kəsilir, amma dağ rayonlarında isə 

axın 25 l/san·km2-dən artıq olur. Axının 

ərazi üzrə dəyişməsi çayların qidalanması 

şəraitindən asılıdır. Çayların qidalanma 

mənbələri qar və buzlaq suları (Türyan-

çay, Dəmiraparançay, Tikanlıçay və s. 

axınları), payız və yaz fəsillərində düşən 

yağış və qrunt sularıdır. 

Təbii şəraitin müxtəlifliyi ilə əlaqədar 

çayların qidalanmasında yuxarıda göstəri-

lən mənbələrdən hər hansı biri dominant-

lığı 100 %-ə çatdıra bilmir. Dağlıq ərazi-

lərdə çayların birnövlü qidalanması müm-

kün deyildir. Belə ki, təbii şəraitin hün-

dürlükdən asılı olaraq dəyişməsi çayların 

uzunluğu boyu qidalanmasına müxtəlif 

dərəcədə təsir göstərir. 

Ona görə də, çaylarda qarışıq qidalan-

ma üstünlük təşkil edir. Misal üçün, mən-

bələrini dağların hündürlüklərindən (3000 

m-dən yuxarı) götürən çaylar zirvələrdə 

qar və buzlaq sularından qidalanaraq, ildə 

bir maksimuma (yayda) və bir minimuma 
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(qışda) malik olurlar. 

Çay axarı boyunca hündürlüyün azal-

ması ilə əlaqədar çayların rejimlərinə təsir 

göstərən əlavə faktorlar (yağış və qrunt 

suları)  meydana çıxır ki, bunların da nəti-

cəsində iki maksimum – yazda və payızda 

müşahidə olunur və hətta qar suları ilə 

qidalanma ikinci plana kecir. 

Beləliklə, hövzələrinin yerləşmə hün-

dürlüklərindən asılı olaraq çayların qida-

lanmasında üstünlüyü yağış, qar və qrunt 

suları təşkil edir. 

Kür-Araz ovalığı çaylarının hidroqraf-

larının bölünməsi (ayrılması) yolu ilə orta 

sulu il üçün qidalanma mənbələrinin pay 

nisbəti faizlə cədvəl 10.2-də göstəril-

mişdir.  

Materialların təhlili S.Q.Rüstəmova 

qidalanma mənbələrinə görə çayları aşağı-

dakı dörd tipə ayırmaq imkanı vermişdir: 

1. Qar sularından qidalanması üstün-

lük təşkil edən və müəyyən qədər də qrunt 

suları ilə qidalanan çaylar, məsələn Kür 

çayı.  

2. Hövzə sahələri aşağı səviyyədə 

yerləşən (2500 m-dən çox olmayan) yağış 

suları ilə qidalanması üstünlük təşkil edən 

və həm də qrunt suları ilə qidalanan çay-

lar. Bu çaylara Böyük və Kiçik Qafqaz 

ərazilərində rast gəlinir. 

3. Qrunt suları ilə qidalanması üstün-

lük təşkil edən və coxlu miqdarda yağış 

suları ilə qidalanan Böyük Qafqazın 

cənub yamacından axan çaylar (Türyan-

çay, Əlciyançay, Göyçay və s.). Bu çaylar 

öz yollarında təbii maneələrə rast gələn və 

yer üzünə çıxan qrunt suları ilə qidalanır 

və nəticədə onların sululuğu artır. Bu cür 

çaylarda qar suları ilə qidalanma 20 %-

dən çox olmur.  

4. Su yığıcılarının hövzələri yüksəkdə 

yerləşmiş Kiçik Qafqaz ərazisindən axan, 

qrunt suları ilə qidalanması üstünlük təş-

kil edən, həm də xeyli miqdarda qar suları 

ilə qidalanan çaylar. Məsələn, Araz və s. 

çaylar. Bu çayların çoxunda qrunt suları 

ilə qidalanma üstünlük təşkil edir. Axının 

illik rejimində çaylarda qidalanmanın bir 

tipli olmaması yarımilliklər üzrə bərabər-

sizlik əmələ gəlməsinə səbəb olur – isti 

(IV-IX aylar) və soyuq (X-XII aylar).  

Bu amilə görə bütün Azərbaycan çay-

ları iki qrupa bölünür. 

Məlumdur ki, su təsərrüfatının layihə-

ləndirilməsində daşqın sularının ən böyük 

sərflərinin düzgün qiymətləndirilməsi mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Öz intensivliyinə, formasına və təkrar-

lanmasına görə daşqınlar, gur sululuğa və 

təhlükəli daşqınlara bölünürlər.  

Gur sululuq dedikdə, yüksək dağlıq 

ərazilərdə buzlaqların və qarların əriməsi-

nin ildən-ilə təkrarlanan intensiv müddəti 

nəzərdə tutulur.  

Təhlükəli daşqınlar təkrarlanmasına 

görə ilin müəyyən dövrü üçün xarakterik-



 554 

dir və bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə 

baş verir. Gur sululuqdan fərqli olaraq 

təhlükəli daşqınları xüsusi intensivliyə 

malik, güclü yağış suları əmələ gətirir. 

Kür-Araz ovalığında təhlükəli daşqına 

nadir hallarda rast gəlinir. 

Ən böyük sərflərin orta hündürlüklər-

dən asılılığına sərflərin gizli şəkildə for-

malaşması və digər amillərin də təsiri var-

dır. Bu asılılığı əks etdirən fiziki-coğrafi 

şərait kompleksinə hündürlüyün artması 

ilə yanaşı ölçüləri azalan su yığıcılarını da 

əlavə etmək lazımdır.  

Kür-Araz ovalığını qidalandıran çay 

axınlarının nizamlanmasında əsas məqsəd 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin intensiv suva-

rılması müddətində sahələri suvarma suyu 

ilə təchiz etmək və hidroelektrik stansi-

yalarının fasiləsiz işləmə  rejimini təmin 

etməkdən ibarətdir.  

Daşqınlararası müddətdə çayların qi-

dalanması əsasən qrunt sularının hesabına 

baş verir ki, bu da su rejiminə dayanıqlı 

xarakter verir. Bu müddətdə çaylar az su-

lu olurlar. Çay axınlarının həcmlərinin 

artma müddəti hündürlük zonaları ilə sıx  

əlaqədardır. Bir qayda olaraq Böyük Qaf-

qaz dağlarının 1000 m-ə qədər olan dağ 

və dağətəyi rayonlarında ən aşağı axın 

iyul-avqust aylarında, 2000 m-ə qədər 

olanda iki dəfə  – avqust və yanvar-fevral 

aylarında, hündürlük 2000 m-dən yuxarı 

olan ərazilərdə isə fevral ayında müşahidə 

olunur. 

 
 
 

 
Oğuz rayonu, Xal-xalçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
 

 
Oğuz rayonu, Daşaqılçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
 

 
Şəki rayonu, Şinçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
 

 
Şəki rayonu, Daşağılçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
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Şəki rayonu, Kişçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
 

 
Şəki rayonu, Qurucanaçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
 

 
Qax rayonu, Gürmükçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
 

  
Zaqatala rayonu, Muxaxçay çayında sel və 

daşqın sularına qarşı beton bənd  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zaqatala rayonu, Talaçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
 

 
Zaqatala rayonu, Katexçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd 
 

 
Balakən rayonu, Mazımçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
 

 
Balakən rayonu, Mazımçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd  
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Göyçay rayonu, Goyçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd 
 

 
Ağsu rayonu, Ağsuçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd 
 

 
Lənkəran rayonu, Viravulçay çayında sel və 

daşqın sularına qarşı beton bənd 
 

 
Tərtər rayonu, Tərtərçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Astara rayonu, Pənsərçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd 
 

 
Daşağılçay çayında sel və daşqın sularına qarşı 

beton bənd 
 

 
Tovuz rayonu, Zəyəmçay çayında sel və daşqın 

sularına qarşı beton bənd 
 

 
İsmayıllı rayonu, Girdimançay çayında sel və 

daşqın sularına qarşı beton bənd 
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Xaçmaz rayonu, Qudyalçay çayında sel və daşqın  

sularına qarşı beton bənd 
 

 
Vəlvələçay çayında sel və daşqın sularına qarşı 

mühafizə tədbirlərinin aparılması 
 

S.Q.Rüstəmov tərəfindən orta minimal 

axımla su yığıcının hündürlüyü arasında 

Azərbaycan üçün 8 tip asılılıq tapılmışdır. 

Hündürlük zonaları üzrə orta illik mi-

nimal axın modullarının dəyişmə sərhədi 

cədvəl 10.3-də göstərilmişdir. 

Orta minimal axın modulunun şaquli 

bölünməsi (yayılması) qidalanma mənbə-

lərinin çayların illik axınının qidalanma-

sında qeyri-bərabər paylanması nəticəsin-

də baş verir. Tədqiqatlar göstərir ki, hün-

dürlüyün artması ilə çayların qar suların-

dan qidalanması artır, əksinə yağış sula-

rından isə azalır. Bu da birinci növbədə 

təbii olaraq çayların qrunt suları ilə qida-

lanmasının müxtəlifcinsliliyinə gətirib 

çıxarır. Bir qayda olaraq minimal axının 

təyinində qrunt sularından qidalanmanı 

nəzərə almaq lazımdır. Ona görə ki, mi-

nimal axının formalaşmasında qrunt suları 

əsas rol oynayır. 

Çaylarda maksimal sərflərin göstəri-

ciləri böyük sərhədlərdə dəyişir. Minimal 

axının ən çox dəyişikliyinə daşqın rejimli, 

qidalanmasında əsas rolu yağış suları 

oynayan çaylar aid edilir. Kiçik dəyişikli-

yə sabit, gur sulu rejimli, qidalanmasında 

qar və qrunt suları həlledici rol oynayan 

çaylar aid edilir. 

Kür-Araz ovalığı hüdudlarında hidro-

coğrafi şəbəkənin və çayların mövcud 

xarakteri insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəti-

cəsində hövzənin su rejiminin pozulma-

mış yuxarı sahələrindən kəskin fərqlənir. 

Kür-Araz ovalığını qidalandıran çayla-

ra Kür çayının sol sahilinə tökülən qollara 

Şirvan qrupu çayları və sağ sahilinə tö-

külən qollara Qarabağ qrupu çayları aid 

edilir. Bu çayların sularından yayda  su-

varma məqsədi ilə istifadə olunur. Daşqın 

vaxtı isə qolların axınının çox hissəsi Kür 

çayına çatmadan sahillərə yaxın ərazilərə 

yayılır. 

Şirvan qrupu çaylarından yalnız Əlci-

yançay öz sularını Kür çayına çatdırır. 

Digər çaylar, qərb tərəfin çayları – Tür-

yançay və Göyçay, o cümlədən şərq tərə-

fin çayları Girdimançay və Ağsuçay daş-

qınlar zamanı ətrafa yayılaraq, böyük ba-

taqlaşmalar və “Şirvan Qara-su” kimi 

axarsız su tutarları yaradır. Bu depressiya 

Kür çayının akkumulyasiya fəaliyyəti nə-
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ticəsində əmələ gəlir.  

Bunun nəticəsidir ki, əvvəllər Kür ça-

yına birləşən Şirvan çayları indi artıq bu 

funksiyanı yerinə yetirmirlər və onların 

suvarma üçün istifadə olunmayan axın 

hissəsi Hacıqabul gölünə qədər “Qara-su” 

boyunca uzanan bataqlaşmaların qidalan-

masına sərf olunur. 

“Şirvan Qara-su”yu Göyçay çayının 

davamı olub, Girdimançay və Ağsuçayın 

tullantı suları ilə sululuğunu artırır. “Qara-

su”yun uzunluğu 134 km-dir. Bu uzunluq-

da “Qara-su” 20 m səviyyə dəyişkənliyinə 

(mənsəbdə -1,0 m, mənbədə 19 m) 

malikdir, orta mailliyi 0,00013-dür. 

Kür çayının sol sahil bəndləri dağıl-

dıqda əvvəllər suyun çox hissəsi “Şirvan 

Qara-su” qoluna axırdı. Hal-hazırda Kür 

çayı axınının Mingəçevir su anbarı ilə 

tənzimlənməsi nəticəsində belə hallara  

demək olar ki, rast gəlinmir. 

Kür çayının sağ sahil qollarının suları 

İncəçaydan Qarqarçaya qədər sol sahil 

qolları kimi Kür çayı boyunca allüvial 

çöküntülərə nüfuz edir və yer üzünə 

çıxaraq bataqlaşma ərazisi olan “Qarabağ 

Qara-su”yunu yaradır. Eyni zamanda Qar-

qarçayın mənsəb hissəsində “Qara-su” 

Ağgöl ilə qovuşur. 

Bunların tərəfindən qrunt sularının 

səviyyəsi qalxaraq torpaqlar bataqlaşma-

ya, şorlaşmaya, şorakətləşməyə məruz 

qalır.  Nəticədədə  Kürqırağı zolağın ək-

sər hissəsinin torpaq-meliorativ və eko-

loji-sanitar şəraiti kəskin pisləşmiş olur. 

Kür-Araz ovalığını qidalandıran çayla-

rın su ehtiyatlarının effektiv istifadə edil-

məsi məqsədi ilə yuxarıda qeyd olunmuş 

çayların hidroloji rejimlərinin xüsusiyyət-

ləri nəzərə alınmaqla, bu çayların axın-

larının tənzimlənmə məsələləri ön plana 

çəkilmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ərazi-

lərin torpaq-meliorativ və ekoloji-sanitar 

şəraitlərinin yaxşılaşdırılması və yüksək 

məhsuldarlıqlı kənd təsərrüfatı istehsalı 

məqsədi ilə yuma vaxtı minerallaşmış su-

ların sahələrdən kollektor-drenaj şəbəkə-

ləri ilə kənarlaşdırılması tədbirləri ilə bir-

likdə Kür və Araz çaylarının, o cümlədən 

Kür çayının Şirvan və Qarabağ qrupu qol-

larının əmələ gətirdiyi məcralarını daşqın 

sularının ətrafa yayılmasının qarşısının 

alınması məqsədi ilə həmin çayların su-

larının nizamlanması üçün hidrotexniki 

tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Kür və Araz çaylarının məcralarının 

nizamlanması uzun müddətdir onların sa-

hillərində bəndatma işləri həyata keçirilir 

və bu məqsədlə  xüsusi bəndatma idarəsi 

yaradılmışdır. Bu çayların məcralarının 

nizamlanması ilə əlaqədar bütün işlər hə-

min idarədə cəmlənir. İnqilaba qədər gö-

rülmüş bənd atma işlərinin həcmi 101 min 

m3 olduğu halda, yalnız 1938-ci ildə 

1,953 mln. m3 həcmində qrunt bəndləri 

düzəldilmişdir. Azərbaycanda Sovet haki-

miyyəti dövründə, yəni 1954-cü ilə kimi 
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yerinə yetirilmiş torpaq işlərinin həcmi 30 

mln.m3 olmuşdur. 

Bəndlərin üstdən eni 3,0 m, yamaclıq 

əmsalları nəm halda 1:2,5 və quru halda 

1:3 qəbul edilmişdir. 

1936-cı ildən başlayaraq daha təhlükə-

li sahələrdə bəndlərin ikinci sırası, birin-

cidən 300-500 m aralıda eninə dambalar 

qoyulmasının tikintisinə başlanılmışdır. 

Yaradılan ikinci sıra bəndlərin hündürlü-

yü 2-5 m, yamaclıq əmsalları həm yaş, 

həm də quru halda 1:3 olmuşdur. Bəzi 

bəndlərin profilləri barədə məlumatlar 

cədvəl 10.4-də verilir. 

Kür çayı boyu bəndlərin ümumi uzun-

luğu 650 km təşkil edir. Çoxillik təcrübə-

lər əsasında Kür və Araz çaylarında hün-

dürlükdən asılı olaraq bəndlərin optimal 

ölçülərinin müəyyən edilməsi mümkün 

olmuşdur (cədvəl 10.5). 

Bəndlər arası məsafə 300-400 m-dən 

3-4  km-ə qədər dəyişə bilər. Çayın düz 

axan sahələrindəki bəndlər sahildən 100-

150 m aralıda, əyri-üyrü hissələrində isə 

bəndlər düzxətli tikildiyindən bəndlər 

arası məsafələr 3-4 km-ə çatır. 

Coxillik təcrübələr göstərir ki, daşqın-

larla  bəndatma yolu ilə mübarizə metodu 

bəzən özünü doğrultmur. Belə ki, orta 

intensivlikdən yuxarı daşqınlar baş verən 

zaman çox vaxt bəndlərdə yarıqlar əmələ 

gəlir və bu böyük fəlakətə səbəb olur.  

Bəndlərin yarılmasının səbəblərinin 

təhlili göstərdi ki, mövcud üsullarla 

daşqınlarla mübarizədə yalnız bənd atma 

kifayət deyildir. Ona görə də, daşqınlarla 

mübarizədə bənd atmadan başqa digər 

metodları da araşdırmaq lazımdır. Bu me-

todlardan biri çayın öz axarı yolunda 

əyrilikləri düzəltməkdən ibarətdir. 

Çayın məcralarının düzləndirilməsi 

onun uzunluğunun xeyli azalmasına, axın 

sürətinin artmasına və çay məcrasının 

qoruyucu bəndlərdən uzaqlaşdırılmasına 

imkan verir. Bunun nəticəsində aşağıda-

kılara nail olmaq olur: 

a) daşqın sularının horizontu aşağı 

düşür, çay ətrafı ərazilərin suya basılma 

təhlükəsi ehtimalı azalır; 

b) qoruyucu bəndlərin həm uzunluğu-

nu, həm də hündürlüyünü azaltmaq imka-

nı yaranır ki, bu da torpaq işləri həcmləri-

nin azalmasına şərait yaradır; 

c) uzun müddət qoruyucu bəndlərin 

yuyulması baş vermir. 

Əsasən çayların əyriliklərinin düzəl-

dilməsində aşağıdakılara nail olmağa 

çalışmaq lazımdır: 

a) planda düzəldiləcək əyriliyin trassa-

sı düzgün yerləşdirilməlidir; 

b) ilkin torpaq işlərinin həcmini mini-

mum qəbul edib, sonradan su enerjisindən 

istifadə etməklə yuma. 

Kür və Araz çaylarının əyriliklərinin 

süni şəraitdə düzləndirilməsində 90 %-

dən çox qrunt həcmi axımın özü ilə 

yuyularaq aparılır. Beləliklə, düzləndiril-

miş məcranın pioner xəndəyinin formalaş-
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ması 1-2 il müddətində başa çatır. Mingə-

çevir kompleksinin tikintisi də Kür ça-

yının axınının nizamlanması problemini 

birdəfəlik həll edə bilmədi. 

Araz çayının Kürə tökülən hissəsindən 

onun mənsəbinə kimi çay nizamlanmamış 

rejimə malik olduğundan, qoruyucu bənd-

lərin yarılması və ətraf torpaqların subas-

malardan mühafizə olunması indi də öz 

aktuallığını itirməyib. 

Kürqırağı zolaqda torpaqların bataq-

laşmasının və şorlaşmasının aradan qaldı-

rılması məqsədi ilə Mil-Qarabağ kollek-

torunun tikintisi mühüm əhəmiyyət kəsb 

etmişdir. Kür çayının bu sahəsindəki sərfi 

Mingəçevir su anbarının boşalmaları ilə 

müəyyən etmək olur. 

Mingəçevir su anbarında nizamlanaraq 

aşağı byefə tullanan, 19 illik müşahidələr 

nəticəsində (1926-1945-ci illər) təyin 

olunmuş və nizamlama hesabatlarının əsa-

sı kimi götürülmüş sərfin xarakteristikala-

rı cədvəl  10.6-da verilmişdir.  

Nəzərə alsaq ki, ölçmələr aparılmış 

1926-1945-ci illərdən başqa digər çoxsulu 

illərdə Mingəçevir su anbarından bura-

xılacaq axının yüksək su sərflərinin Kür 

çayının əsas məcrasına yerləşməyən hal-

larına da rast gəlinir.  

Buna görə də, bənd atmanın hesabatla-

rında çox az, 100-200 ildə bir dəfə təkrar-

lanan tənzimlənməmiş daşqın sərfi qəbul 

olunmuşdur. Bu nizamlanmış daşqın 

sərfinin qiyməti Mingəçevirdə 1300 

m3/san. müəyyənləşdirilmişdir. 

Nizamlanmış 1 %-li təminatlı daşqın 

keçərkən Kür çayının hesabat səviyyəsi 

aparılmış  müqayisələr nəticəsində 1942-

ci ildəki daşqın səviyyəsinə bərabər qəbul 

olunmuşdur.  

Qəbul olunmuş səviyyələrə əsaslana-

raq kollektorun subasmaya məruz qalma-

sının qarşısını almaq üçün bənd atma təd-

birləri nəzərə alınmışdır. Varvara-Osman-

lı kəndləri arasındakı ərazidə ümumi 

uzunluğu 38 km və həcmi 180 min m3 

olan altı qısa bənd çəkilmişdir.  

Kür-Araz ovalığını qidalandıran digər 

çaylarda birinci növbədə Şirvan və Qara-

bağ düzənliyi sərhədlərində Kür çayının 

sahil qollarında nizamlanma işləri həyata 

keçirilmişdir. Belə ki, Kür çayının qolları-

nın axımları Mingəçevir su anbarından 

yuxarı dağ ətəyi zolağın suvarılmasına və 

su təchizatına yönəldilmişdir.  

Bu çayların (qolların) daşqın sularını 

maneəsiz Kür çayına axıtmaq üçün hər bir 

çayın məcrasının ayrıca nizamlanması 

işləri həyata keçirilir.  

Respublikada 154 dağ çayları möv-

cuddur. Bunların 61-i – Kişçay, Talacay, 

Kürmükçay, Dəmiraparançay, Katexçay, 

Bumçay, Muxaxçay, Girdimançay və s. 

daxil olmaqla, təhlükəli çaylardır. Bala-

kən, Zaqatala, Şəki, Qəbələ, Oğuz, Göy-

çay, İsmayıllı, Dəvəçi, Qusar, Quba, 

Tovuz, Ordubad və başqa rayonların dağ 

çayları çox böyük daşqın təhlükəsinə ma-
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likdir. Bu dağ çaylarının daşqın sularının 

təhlükəli zərərləri ictimai binalara, 82 

yaşayış məntəqəsinə (təxminən 246 min 

əhali), 138 min ha əkin ərazisinə, 38 km 

magistral yola, 22 km elektrik xəttinə, 95 

km qaz və boru xəttinə, 65 km suvarma 

kanallarına, hidrotexniki qurğulara və s. 

öz mənfi təsirini göstərir.  

1970-1980-ci illər ərzində 1021 km 

uzunluğunda olan torpaq bəndi Kür ça-

yında, 124 km Araz çayında, dağlıq əra-

zilərdə 22 km-lik daş beton divarları və 

dağların orta hissəsində 23 km-lik dəmir-

beton divarları tikilmişdir. Hər il 1000-

5000 m3-lik qabion divarlar və 150-200 

min metrlik taxta-daş bənd tikilmiş və 

orta hesabla 20 mln.m3-lik həcmdə məcra 

təmizləmə işləri aparılır.  

1993-2002-ci illərdə Azərbaycan Döv-

ləti tərəfindən Böyük Qafqazda sel və 

daşqınlara qarşı mühafizə tədbirlərinin 

təmin edilməsi məqsədi ilə Şəki şəhəri, 

Samur və Qanıx çayında, Zaqatala rayo-

nunun Suvagil kəndində, Balakən və 

Oğuz ərazisində, Göyçay rayonunda, As-

tara və Qalaçay ərazisində sahil bərkitmə 

işləri aparılmışdır. Bu ərazilərdə ümumi-

likdə 8667 m uzunluğunda mühafizə qur-

ğuları tikilmişdir.  

Əvvəlki illər ərzində Kür və Araz çay-

ları boyunca artıq mövcud olan daşqından 

müdafiə divarları üzərində əlavə təmir-

bərpa işləri aparılmış, bəzi dağ çaylarında 

təxminən 5 km-lik beton müdafiə divarı 

tikilmişdir (cədvəl  10.7).  

Çay axınlarının zərərli təsirlərinin 

azaldılması və onlardan səmərəli istifadə-

ni təmin edən üsullardan biri çay hövzə-

sində müxtəlif istiqamətli qoruyucu-ni-

zamlayıcı tədbirlərin həyata keçirilmə-

sidir. Dağ çaylarının sel axınlarına təsir 

etmək məqsədi ilə ən əvvəl axının tə-

biətini və onu idarə edən qanunları bilmək 

lazımdır. Dağlıq ərazilərdə çayların bir-

növlü qidalanması mümkün deyildir.  

Muğan, Şirvan və Mil düzənliklərində 

əksər əkin sahələrinin və kəndlərin Kür və 

Araz çaylarının daşması zamanı su altında 

qalması və nəticədə əhaliyə külli miqdar-

da ziyan vurulması ilə əlaqədar həmin 

çayların məcraları boyunca 799 km 

uzunluğunda  bəndatma işləri həyata keçi-

rilmişdir.  

Amma çaylarda bəndatma yolu ilə 

daşqınlardan qorumağın bəzən özünün 

doğrultmadığı da təsadüf edilmişdir.  

Bundan əlavə, bəzi dağ çaylarının 

məcralarında təxminən 5 km-lik beton 

müdafiə divarı tikilmişdir və bu işlər 

bugün də davam etdirilir.  

Mühafizə bəndlərinin texniki istisma-

rının əsas məqsədi ərazini subasmalardan 

qorumaq, bəndləri, körpüləri və onların 

üzərindəki qurğuları işlək vəziyyətdə 

saxlamaqdır. Mühafizə bəndləri konstruk-

siyasına görə beton, dəmir-beton, daş-
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beton, qabion, şax-daş və torpaq bəndlərə 

bölünür. Bəndlərin konstruksiyaları, ölçü-

ləri və yerləşdirilmə istiqamərləri ayrı-

ayrılıqda hər bir çayın selgətirmə qa-

biliyyətindən, məcrasının formasından, 

ərazinin relyefindən və digər başqa amil-

lərdən asılı olaraq müəyyən edilir.  

Dəmir-beton, beton və daş-beton 

bəndlər sel təhlükəsi olan çaylarda, sellə-

rin axını yüksək, çayın mailliyi çox olan 

yerlərdə yaşayış məntəqələrini, torpaq 

sahələrini və sahilləri subasmadan və yu-

yulmadan mühafizə etmək məqsədi ilə 

tikilir və istismar olunur.  

Qabion və şax-daş bəndləri  sel təh-

lükəli çaylarda, sellər zamanı axının sürəti 

nisbətən az olan yerlərdə çay ətrafı yaşa-

yış məntəqələrinin və ərazilərin selin ilkin 

təsirindən müvəqqəti mühafizəsi, habelə 

yamac və sahillərin yuyulmasının qarşı-

sının alınması məqsədi ilə  tikilir və istis-

mar olunur.  

Torpaq bəndlər əsasən axının sürəti az 

olan çayların, selötürücülərin, kanal, kol-

lektor və digər hidrotexniki qurğuların ət-

rafındakı əraziləri daşqın sularından mü-

hafizə etmək məqsədi ilə çəkilir.  

Çəkilmiş bəndlərin təhlükəsiz və ətraf-

larının çöküntülərlə dolmasının qarşısının 

alınması, sellərin axın istiqamətlərinin 

sahillərdən kənarlaşdırılması və ilkin selin 

təhlükəsiz axıdılması məqsədi ilə çaylarda 

mexanizmlər vasitəsilə məcratəmizləmə 

işləri həyata kecirilməlidir.  

Əgər torpaq bəndin gövdəsindən su 

sızması müşahidə olunarsa, onu dağıl-

maqdan qorumaq məqsədi ilə, torpaq dol-

durulmuş kisələrin, çimlərin, kol-kosun və 

s. köməkliyi ilə sızmanın qarşısı tez bir 

zamanda alınmalıdır.  

Sel sularının zərərsiz ötürülməsini tə-

min etmək məqsədi ilə qabaqcadan yoxla-

malar aparılmalı, ehtiyacı olan bütün mü-

hafizə bəndləri və onların üzərindəki qur-

ğular təmir olunmalı, lazımi-qəza ehtiyac 

materialları və alətlər tədarük edilməli, tə-

mir briqadaları yaradılmalı və ən təhlükəli 

sahələrdə etibarlı rabitə təşkil olunmalıdır. 

Vaxtaşırı, sellər keçib qurtarana kimi  

nivelirlənməsi yolu ilə suyun səviyyəsinin 

bəndin üst səviyyəsinə nisbətən dəyişməsi 

nəzarətdə saxlanılmalıdır.  

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı ASC-nin tabeçiliyində olan istismar 

idarələri tərəfindən verilmiş məlumatlar 

əsasında çayların məcralarında sel və daş-

qına qarşı tikilmiş sahilqoruyucu qurğu-

lar, mühafizə bəndləri, məcrabərkidicilər 

və s. barədə məlumatlar ümumiləşdirilmiş 

və onun göstəriciləri cədvəl 10.8-də veril-

mişdir.  

Cədvəldən göründüyü kimi respublika 

üzrə 2120,5 km uzunluğunda sel və daşqı-

na qarşı müxtəlif təyinatlı qurğular 

tikilmişdir.
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Cədvəl  10.1 
Bəzi çayların əsas morfometrik göstəriciləri 

 

Çaylar 
Çayın 

uzunluğu, 
km 

Hövzə 
sahəsi,  

km2 

5 km-dən 
uzun 

qolların 
sayı 

Çay şəbə-
kəsinin 
sıxlığı, 

km/km2 

Mütləq hündürlük, 
m 

mənbə mənsəb 

Kür çayının sol sahil qolları 
Əlciyançay 98 1010 11 0,47 3500 13 
Türyancay 180 1841 18 0,50 3680 -4 
Göyçay 115 1770 19 0,48 1980 -1 
Girdimançay 88 727 14 0,48 2900 15 
Ağsuçay 85 572 6 0,46 2100 -2 

Kür çayının sağ sahil qolları 
Kürəkçay 126 2080 14 0,36 3100 18 
Gorançay 81 441 2 0,53 3100 20 
İncəçay 83 205 1 0,78 2580 47 
Tərtərçay 200 2150 63 0,82 2120 3 
Xaçınçay 119 657 12 0,81 2100 10 
Qar-qarçay 115 1490 19 0,49 2080 -0,5 

Araz çayının sol sahil qolları 
İncəçay 51 351 4 0,14 1370 220 
Qozluçay 28 - 2 0,28 1520 145 
Quruçay 62 443 7 0,68 2320 108 
Köndələnçay 89 594 5 0,63 1780 90 

 

Cədvəl  10.2 
Orta sulu il üçün çayların qidalanma mənbələrinin pay nisbəti, %-lə 

 

Çaylar Məntəqələr 

Su
 y

ığ
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-tı
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or
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ün
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ü 

İllik axımın %-nə görə 
qidalanma mənbələri 

O
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rf
, 

m
3 /sa

n.
 

qa
r 
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ə-
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ğı
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t 
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Kür Mingəçevir - 52 18 30 397 
Kür Sabirabad - 46 15 39 586 
Araz Qaradonlu - 38 16 46 222 
Əlciyançay Xanabad 700 17 23 60 4,0 
Türyançay Savalan 1050 18 21 61 15,6 
Göyçay Buynuz 1550 19 43 38 7,20 
Göyçay Göyçay 843 12 28 80 11,8 
Girdimançay Bəndob 1110 24 39 37 3,0 
Ağsu Ağsu 820 13 67 20 1,59 
Kürəkçay Çaykənd 2010 35 14 51 2,90 

Gorançay Yuxarı 
Ağcakənd 2190 37 15 48 1,87 

Tərtərçay Madagiz 1920 20 9 71 21,9 
Qarqarçay Ağakörpü 1530 22 47 31 1.27 
Köndələnçay Qırmızı bazar 1130 6 62 32 0,42 
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Cədvəl 10.3 
Minimal axının (l/san·km2) orta modulunun dəyişmə sərhədləri 

Rayonlar 
Hündürlük zonaları üzrə axının ən yüksək modulu 

500 1000 1500 2000 2500 

Baş Qafqaz silsiləsinin cənub 
yamacı 25 50 100 320 - 

Kicik Qafqazın şimal-şərq yamacı 10 20 35 72 150 

 
Cədvəl 10.4 

Bəndlərin profilləri üzrə məlumat 

Çayların adı 
Bəndin 

hündürlüyü, 
m 

Üstdən 
eni, m 

Yamaclığı 
Qeyd 

yaş quru 

Kür 3,0 3,0 1,5 1,5 Lay. Qafqazda su müfəttişliyi 
(1915) 

Kür 2,8 5,7 1,5 3,0 Lay. Azsutəslayihə (1930-
1931) 

Kür 2,5 1,5 1,5 1,5 Lay. Azsutəslayihə (1932) 
Kür 3,0 3,0 3,0 2,5 Lay. Azsutəslayihə (1933) 

Kür 2,5 3,0 2,5 3,0 Lay. Sakqiprovodxoz 
(istismar variantı 1935) 

Araz 2-3 3,0 2-2,5 2,5-3,0  
Volqa 1-4 1-3 2-0 2-3  
Volqa 1-4 1,5-3 2-2,5 2,5-3,5 Gilli qruntlar 
Amu-Dərya 2-5 3-5 1,5 2,5-3,0 Qumlu qruntlar 
Rioni 5 3,0 1,5 2,0  
Ruy (Hind-Çin) 6-8 3,0 2,0 3,0  
İtaliya üzrə 6-9 5-7 1,5 2,0 Dəmir-betonla üzlənib 
Sakramento (ABŞ) 6-8 5-7 2,0 3,0  
Missisipi (ABŞ) 8-12 3,4 3,0 5,1 Gilli qruntlar 
Missisipi (ABŞ) 8-12 3,4 3,5 5,5 Daş-çınqıl 
Missisipi (ABŞ)  8-12 3,4 5,5 7,0 Çınqıl 
Luara (Fransa) 5 9,7 - 2,5  
Reyn (Almaniya) 5 3,0 2,0 2,0  
Tissa (Macarıstan) 5 6,0 3,0 3,0  
Rio-Qrande (ABŞ) 3 3 2 2  
Missuri (ABŞ) - 3,8 3 6  

 
Cədvəl 10.5 

Hündürlükdən asılı olaraq bəndlərin optimal ölçüləri 

Bəndin hündürlüyü,  
m Bəndin eni, m 

Yamaclıq 

nəm quru 
1-1,5 1,0-1,5 2 2,5 

1,5-2,0 1,5-1,75 2 2,5-3,0 
2,0-2,5 3,0 2,5 3,0-3,5 
2,5-3,0 3,0 2,5-3,0 3,5 
3,0-3,5 3,0 3,0 3,5-4,0 
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Cədvəl  10.6 
Migəçevir su anbarından aşağı byefə buraxılan suyun sərfi  

(1926-1945-ci illər məlumatları ilə müəyyən edilmişdır) 
 

Sərflərin adları 
Sərf, m3/san. 

orta minimal maksimal 
orta illik 280 202 408 
maksimal 460 271 926 
minimal 167 124 195 

 
Cədvəl  10.7 

Respublikada müxtəlif dövrlərdə sel və daşqınlara qarşı  
həyata keçirilmiş mühafizə tədbirləri 

Görülən işlər 
Müxtəlif vaxtlara görə görülən işlərin həcmi 

1980-1990-cı 
illər 

1990-2000-ci 
illər 

2000-ci il və 
sonra 

Müdafiə divarlarının tikilməsi  
(uzununa ölçülən metr) 5200 2910 557 

Çayın təmizlənməsi əməliyyatları 
(mln.m3) 20 17 9 

 
 

Cədvəl 10.8 
Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin tabeçiliyində olan su təsərrüfatı  

təşkilatları tərəfindən  çayların məcralarında sel və daşqına qarşı tikilmiş sahilqoruyucu qurğular,  
mühafizə bəndləri  və s. barədə məlumatlar 

 

Su təsərrüfatı 
təşkilatının adı 
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l v
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1 2 3 4 5 6 7 
Ağdam SSİ 3,2 3,2     
Ağdaş SSİ 5,2 3,5 1,7    
Ağsu SSİ 4,6 3,1 1,2 0,3   
Ağstafa SSİ 4,3 3,0 1,3    
Astara SSİ 11,2 8,3 2,3 0,2 0,4  
Balakən SSİ 18,8 14,4 4,4    
Bərdə SSİ 1,5 1,5     
Göranboy SSİ 30,0    30,0  
Göygöl SSİ 2,4 2,4     
Göyçay SSİ 2,2 2,0 0,2    
Xaçmaz SSİ 1,8 1,8     
İsmayıllı SSİ SSİ 14,2 3,7  10,5  
Qax SSİ 32,1 18,6 12,0   1,5 
Qazax SSİ 5,0 5,0     
Qəbələ SSİ 12,1  12,1    
Quba SSİ 8,1 2,3 5,3  0,5  
Qusar SSİ 5,0 5,0     
Oğuz SSİ 6,7  6,7    
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cədvəl 10.8-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 

Tərtər SSİ 0,6  0,6    
Tovuz SSİ 2,4 2,4     
Şəki SSİ 27,1 14,5 11,2 1,4   
Zaqatala SSİ 40,4 14,2 26,2   0,1 
SAK İİ 4,2     4,2 
Yuxarı Qarabağ Kİİ 13,7 4,9 1,9  6,9  
Yuxarı Şirvan Kİİ 13,2  0,9  12,3  
Viləşçay SAİİ 21,6 0,2   13,9 7,5 
Əyriçay SAİİ 3,4  0,9   2,5 
Bəhramtəpə HQİİ 4,2 3,9 0,3    
Ceyrançöl QSTSİİ 1,5  1,5    
Kür-Araz çaylarının 
bəndlərinin İİ 1794,2    1595,2 199,0 

Bölgələr üzrə cəmi 2094,9 117,8 90,7 1,9 1669,7 214,8 
Naxçıvan MR üzrə* 13,5 13,5     
Yuxarı Qarabağ 
bölgəsi üzrə 2,1 2,1     

Respublika üzrə 
yekun 2110,5 133,4 90,7 1,9 1669,7 214,8 

 
*Qeyd:  Naxçıvan MR üzrə verilən materiallar cəm şəklində olduğundan, o cür də cədvəldə əks etdirilib. 
             İşğal altında olan rayonlar barədə məlumatlar 1988-ci ilin məlumatları əsasında verilib. 

Sahilmühafizə qurğuları Kür-Araz çaylarında Bİİ və SAK-ın balansında olan kompleks qurğulara 
aiddir. 
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FFƏƏSSİİLL  XXII..  
QIŞ OTLAQLARININ SU TƏMİNATI 
SİSTEMLƏRİ 

 
Otlaqların su təminatı – susuz və az-

sulu ərazilərdə mədəni-məişət və təsər-
rüfat məqsədləri üçün otlaqların su ilə 
təmin edilməsi üzrə hidrotexniki tədbirlər 
məcmusudur. Təbii otlaqlardan istifadə 
edilməsinin səmərəliliyinin müasir tələb-
lər səviyyəsində yüksəldilməsi məqsədi 
ilə heyvandarlığın intensivləşdirilməsi 
üçün respublikanın çöl, yarımsəhra və dağ 
zonaları örüş ərazilərində təlabatçıların 
(insanların, heyvanların, texnikanın) su ilə 
təmin edilməsi üzrə kompleks su təsərrü-
fatı tədbirləri yerinə yetirilməli və daya-
nıqlı suvarılan yem  istehsalı yaradılmalı-
dır. Otlaqların su təminatı üçün su mənbə-
yi yerüstü sular – çaylar, göllər, su anbar-
ları və sututarlar; yeraltı sular – təzyiqli 
və təzyiqsiz, bulaqlar ola bilərlər. Su mən-
bəyi seçildikdən sonra suyığıcı, suqaldı-
rıcı və təmizləyici, nəqledici sudaşıyıcılar 
(kəmərlər), nizamlayıcı həcmlər, paylayı-
cı şəbəkə və su içilmə məntəqələri tikilib 
quraşdırılır. Təbii otlaqların su təminatı-
nın özünəməxsus xüsusiyyətləri – su içil-
mə məntəqələrinin seyrəkliyi (5…15 km) 
və mərkəzi elektrik enerjisi mənbəyindən 
uzaqlığı, kaptaj olunan yeraltı suların sər-
finin az olması və su təminatı mərkəzləri-
nin su təlabatı həcminin azlığı suqaldırıcı 
vasitələrinin seçiminə xüsusi təlabatlar 
qoyur. Suqaldırılmanın mexanikləşdiril-
məsi aşağıdakı yollarla və qurğularla yeri-

nə yetirilə bilər: daxiliyanma mühərrikləri 
ilə stasionar və mobil, bərpaolunan enerji 
(külək enerjisi, günəş enerjisi) istifadəsi 
ilə stasionar və s. 

Qış otlaqlarından istifadə edən davar-
lar və onlara xidmət edən fermerlərin ailə 
üzvlərini içməli su ilə təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Meliorasiya və 
Su Təsərrüfatı ASC-nin tabeçiliyində olan 
7 idarə (Acınohur, Bozdağ, Ceyrançöl, 
Qobustan, Mərkəzi Muğan, Pirsaat və Şir-
van) qış otlaqlarının su ilə təminatını 
həyata keçirir. 

 
Bozdağ qış otlağı massivinin Samux sahəsində  

MV-3 boru xətti 

 
Ceyrançöl qış otlağı massivində suvat məntəqəsi 

 
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları 
ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqra-
mı” və “Azərbaycan Respublikası region-
larının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Proqramı”nın icrasına uyğun ola-
raq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçı-
ları tərəfindən yüksək məhsul almaq məq-
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sədi ilə müvafiq tədbirlərin həyata keçiril-
məsi planlaşdırılır. 

 
İmişli rayon ərazisində, Aranlı qiş otlağı 

massivində suvat məntəqəsi 
 

 
Pirsaat qış otlağı massivində suvat məntəqəsi 

 
Pirsaat qış otlağı massivində suvat məntəqəsi 

 
Respublikamız müstəqillik əldə etdik-

dən sonra yeni siyasi-sosial və iqtisadi 
münasibətlərinin yaranması nəticəsində 
ölkənin kənd təsərrüfatına yeni istiqamət 
verildi. Belə ki, Azərbaycan Respub-
likasının “Torpaq islahatı haqqında” qa-
nuna (16 iyul 1996-cı il) uyğun olaraq 
ölkədə torpaq islahatı həyata keçirilməklə, 
yeni torpaq istehsal münasibətləri yarandı. 
Nəticə etibarilə respublikamızın vahid 
torpaq fondunu təşkil edən 8641506 ha 
sahədə üç mülkiyyət növü – dövlət, bələ-
diyyə və xüsusi mülkiyyət müəyyən edil-

di. Beləliklə, dövlət mülkiyyətinə vahid 
torpaq fondunun 491913 ha-ı (57 %), bə-
lədiyyə mülkiyyətinə 2051378 ha-i 
(23,7%) və xüsusi mülkiyyətə 1670990 ha 
(19,3 %) ayrıldı (cədvəl 11.1). 

 
Qobustan rayonu ərazisində Ceyrankeçməz qiş 

otlağı massivində suvat məntəqəsi 
 

 
Mərkəzi Muğan qış otlağı massivində suvat  

məntəqəsi 

 
Bozdağ qış otlağı massivinin Samux sahəsində  

suvat məntəqəsi 

Eyni zamanda, ölkə əhalisinin heyvan-
darlıq məhsullarına olan tələbatını ödə-
mək məqsədilə dövlət mülkiyyətindən 
1256795 ha qış otlaq, 277293 ha yay otlaq 
sahəsi və bələdiyyə mülkiyyətindən 
10377972 ha kəndyanı örüş sahəsi ayrıl-
mışdır (cədvəl 11.2). Beləliklə, respubli-
kanın vahid torpaq fondundan 2572060 ha 
(29,8 %) örüş və otlaq sahələri üçün ayrıl-
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mışdır  
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-

binetinin 1996-cı il 17 oktyabr tarixli, 146 
saylı qərarı ilə yay və qış otlaqlarının 
bölünməsi və istifadəsi qaydaları müəy-
yənləşdirilmişdir. 

Yay və qış otlaq sahələrinin yerlərdə 
dövlət və ya xüsusi mülkiyyət formalı tə-
sərrüfatlar, eləcə də fiziki və hüquqi şəxs-
lər arasında bölüşdürülməsi rayon, şəhər 
icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə 
həyata keçirilir. Yay və qış otlaqlarını 
istifadəyə və ya icarəyə götürən fiziki və 
hüquqi şəxslər həmin sahədə tələbata uy-
ğun olaraq çoban evləri, heyvandarlıq və 
digər mədəni-məişət və istehsal təyinatlı 
tikililər tikə bilərlər (əsaslı tikinti aparma-
maq şərtilə). Həmin tikintilər üçün torpaq 
sahələri rayon, şəhər icra hakimiyyəti 
başçısının sərəncamı ilə torpaqayırma 
qaydasına uyğun olaraq müəyyən edilir. 

Qış otlaqlarına tələbat hesablanarkən 
otlaqların keyfiyyətindən və tutumundan 
asılı olaraq hər hektara 1-4 baş, yay ot-
laqlarında isə bundan iki dəfə artıq davar 
otarmağa icazə verilir. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, quzu-
ları və digər xəstə heyvanları yaşıl yemlə 
təmin etmək məqsədi ilə istifadəyə və ya 
icarəyə verilmiş otlaqların ümumi sahəsi-
nin 3 %-indən cox olmayan hissəsinin 
yaşıl yem olan arpa əkini altında istifadə 
edilməsinə icazə verilir.  

Azərbaycan Respublikasının 8641506 
ha ümumi torpaq fondunun 4756000 ha-ı, 

yəni 55 %-i kənd təsərrüfatına yararlı sa-
hələrdir. Bununla bərabər, kənd təsərrü-
fatına yararlı torpaq sahəsinin 2572060 
ha-ı, yəni 54,1 %-i örüş və otlaq sahələri 
ücün ayrılmışdır. Azərbaycan Respublika-
sının vahid torpaq fondunun bölgələr üzrə 
istifadəçilik strukturu cədvəl 11.3-də 
verilmişdir.  

 
Şəki rayonu ərazisində Ağyazı qış otlağı  

massivində hovuz-MV-1 pk 28+00 50kbm 

 
Tovuz rayonu ərazisində Ceyrançöl qış otlağı 

massivində nasos stansiyası 
 

Hal-hazırda otlaq sahələrinin 25500 
ha-ı işğal altındadır, 46600 ha-ı isə müna-
qişə zonasında yerləşir. Beləliklə,  nəticə-
də örüş və otlaqların 72100 ha sahəsi  öl-
kənin fermer təsərrüfatları tərəfindən is-
tifadə oluna bilmir. 

 
İmişli rayonu ərazisində artezian və siyirtməli  

quyu 
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Pirsaat QOSTİİ-nin 3 saylı nasos stansiyasının  

maşın zalı 

 
Goranboy rayonu ərazisində Qizilhacılı qış otlağı  

massivində nasos stansiyası 

 
Şəki rayonu ərazisində Acınovur qış otlağı  

massivində artezian quyusu 

Azərbaycan Respublikasında kənd tə-
sərrüfatına yararlı torpaqların, o cümlədən 
təbii otlaq və biçənək sahələrinin, habelə 
heyvanlar üçün istifadə olunan yemin 
strukturunda sənaye üsulu ilə hazırlanmış 
yüksək qidalı konsentratların az olması 
təbii yem sahələrinin normadan artıq yük-
lənməsinə və nəticə etibarı ilə ərazinin 
şorlaşmasına və səhralaşmasına səbəb 
olur ki, bu da ölkənin meşə fonduna, su 
ehtiyatlarına və bütövlükdə ətraf mühitə 
ciddi ziyan vurur.  

Ölkədə heyvandarlığı daha mütərəqqi 
üsullarla inkişaf etdirmək yolu ilə məhsul-

darlığı yüksəltmək, onlardan istifadənin 
səmərəsini artırmaq və biomüxtəlifliyin 
qorunub saxlanılmasına nail olmaq olar. 

2014-cü ilə qədər örüş və otlaq 
sahələrinin 2438960 ha ərazisi içməli su 
ilə təmin olunmuş, yalnız 133100 ha otlaq 
sahəsi içməli su ilə təmin olunmamışdır 
ki, bunun da 72100 ha-ı işğal altındadır. 
Örüş və otlaqların bütövlükdə içməli su 
ilə bağlı ciddi işlər görülür və yaxın 
gələcəkdə 61000 ha  otlaq sahəsinin də su 
ilə təmin olunması başa çatdırılacaqdır.  

Örüş və otlaqların su təminatını həyata 
kecirmək məqsədi ilə 2829,8 km uzunlu-
ğunda  müxtəlif ərazilərlə 66 su kəmərləri 
çəkilmişdir. Bu kəmərlər üçün istifadə 
olunan müxtəlif tərkibli boruların diametri 
150-300 mm arasında dəyişir. Eyni 
zamanda, qış otlaqlarının su təminatını 
həyata keçirmək məqsədi ilə mövcud 
çayların məcralarında basdırılmış 500 mm 
diametrində və üst yanından hər 10 sm-
dən bir deşik açaraq kaptaj edilməklə  
toplanan sudan və subartezian quyularının 
suyundan da istifadə edilir. 

Qışlaqların müxtəlif yerlərində qazıl-
mış subartezian quyularının dərinliyi 100-
120 m, quyuların kolonunun diametri isə 
220 mm-dir. 

Ərazi boyu çəkilmiş paylayıcı su kə-
mərləri üzərində müəyyən məsafədən bir 
ehtiyat su çənləri yerləşdirilir. Bu çənlər 
dəmir-beton konstruksiyalıdır və onun 
üzəri torpaq ilə basdırılır. Çənlər xidmət 
etdiyi ərazilərdən asılı olaraq 50-250 m3 
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su saxlamaq qabiliyyətinə malikdir. 
Artezian quyularından və digər su 

mənbələrindən götürülən su metalplastik 
və ya azbestsement borular vasitəsilə ma-
gistral su kəmərlərinə ötürülür. Magistral 
kəmərə verilmiş su ərazilərin relyefindən 
asılı olaraq ya öz axını, ya da nasoslar 
vasitəsilə suyığıcı çənlərə və ya qapalı su 
borularına ötürülür. Lazım gəldikdə, suyı-
ğıcı çənin və ya hovuzun siyirtməsi açı-
laraq, su suvat məntəqələrinə ötürülür. 
Hər suvat məntəqəsində 10 ədəd su içmə 
vannası quraşdırılmışdır. Su içmə vanna-
ları qalınlığı 10 sm olan dəmir-betondan 
hazırlanmışdır və onun ölçüləri 0,6x0,5x2 
m-dir. Ayrı-ayrılıqda hər vannaya 200 l su 
verilir. Ümumilikdə isə 10 vannaya  2 m3 
su verilir. Su içmə vannaları 10 gündən 
gec olmayaraq yenidən su ilə doldurulur. 
Hər 1100 ha qış-örüş ərazisinə bir suvat 
məntəqəsi xidmət edir. Hər suvat məntə-
qəsi 1000-1500 baş iri və xırda buynuzlu 
davarların  və onlara xidmət edən insanla-
rın su təminatını ödəyir. 

İndiyə kimi 179 heyvandarlıq fermer 
təsərrüfatının örüş sahələri pasportlaşdırıl-
mışdır. Onlardan 178-i otlaqlar və onların 
üzərində yerləşən su təsərrüfatı qurğuları 
haqqında texniki sənədlərlə təmin edil-
mişdir. Yerdə qalan fermer təsərrüfat-

larının pasportlaşması istiqamətində işlər 
davam etdirilir. 

Qış otlaq sahələrinin su təminatında 
761 ədəd suvat məntəqəsindən, 7610 ədəd 
su içmə vannalarından, 2920 ədəd su çən-
lərindən, 78 ədəd nasos stansiyasından, 
kaptaj edilmiş 3 ədəd qurğudan, 115 ədəd 
nohurdan və 49 ədəd subartezian quyu-
sundan istifadə edilir. 

Respublikanın ərazisində su ilə təmin 
edilmiş otlaqların illər üzrə göstəriciləri 
barədə məlumat cədvəl 11.4-də verilmiş-
dir. 

Bundan əlavə, örüş və otlaqların iqti-
sadi-coğrafi bölgələr və mülkiyyət növləri 
üzrə sahələri barədə məlumatlar cədvəl 
11.5-də verilib. 

Eyni zamanda qış otlaqlarının iqtisadi-
coğrafi bölgələr üzrə ümumi və suvarılan 
sahələri barədə məlumatlar cədvəl 11.6-da 
verilmişdir.  

Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan  
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin 
tabeçiliyində olan qış otlaqlarının Su Tə-
minatı Sistemləri İstismar İdarələrinin  
yerinə yetirdiyi işlər barədə bəzi məlu-
matlar cədvəl 11.7-də verilmişdir. 

Həm də otlaqların bir neçə xarakterik 
göstəriciləri barədə bəzi məlumat cədvəl 
11.8-də verilmişdi. 
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Cədvəl  11.2 

Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondunda örüş və otlaqların mülkiyyət növləri üzrə 
istifadəçilik strukturu (ha/%) 

 

Mülkiyyət növləri Ümumi sahə 
Örüş və otlaq sahələri 

kəndyanı qış yay 

Dövlət: 
 

o cümlədən suvarılır 

4919138 
57.0 - 1256795 

25.5 
277293 

5.6 
197328 

4.0 - 14209 
7.2 - 

Bələdiyyə: 
 

o cümlədən suvarılır 

2051378 
23.7 

1037972 
50.6 - - 

94971 
4,6 

26044 
27,4 - - 

Xüsusi: 
 

o cümlədən suvarılır 

1670990 
19,3 - - - 

1133676 
79,5 - - - 

CƏMİ: 8655481 
100 

1037972 
12,0 

1256795 
14,5 

277293 
3,2 

o cümlədən suvarılır 1438807 
16,5 

26044 
1,8 

14209 
1,0 - 

Örüş və otlaqların 40253 ha-ı suvarılandır. 
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Cədvəl 11.4 
Respublika ərazisində su ilə təmin edilmiş otlaqların illər üzrə göstəriciləri,  

min ha-la 
 

Görülən işlər 
Dövrlər 

1955-
1960 

1960-
1965 

1965-
1970 

1970-
1975 

1975-
1980 

1980-
2000 

2000 -
2010 2014 

Su ilə təmin 
edilən otlaqların 

istifadəyə 
verilməsi 

10,5 312,9 187,8 148,0 227,2 301,5 401,6 849,46 

Su ilə təmin 
edilən otlaqların 

genişlən-
dirilməsi 

10,5 323,4 511,2 659,0 886,4 1187,9 1589,5 2438,95 

 
 
 

Cədvəl 11.5 
Örüş və otlaqların iqtisadi-coğrafi bölgələr üzrə mülkiyyətçilərə verilmiş sahələri barədə məlumat, 

ha/%-lə 
 

Bölgələrin adı 
Mülkiyyətlərin forması Bütün 

mülkiyyət 
növləri üzrə dövlət bələdiyyə xüsusi 

Abşeron 86715 
5,6 

57231 
5,7 

38 
2,3 

143984 
5,6 

Gəncə-Qazax 281916 
18,3 

219524 
21,6 - 501440 

19,5 

Şəki-Zaqatala 106826 
6,9 

53951 
5,3 - 160777 

6,2 

Lənkəran 47031 
3,0 

55408 
5,5 - 102439 

4,0 

Quba-Xaçmaz 82720 
5,4 

104132 
10,2 - 186842 

7,3 

Aran 403337 
26,1 

321793 
31,6 - 725130 

28,2 

Dağlıq Qarabağ 238190 
15,4 

7144 
0,7 - 245334 

9,5 

Dağlıq Şirvan 91763 
5,9 

119125 
11,7 

1586 
97,7 

212474 
802 

Kəlbəcər-Laçın 165582 
10,7 - - 165582 

6,5 

Naxçıvan 416320 
2,7 

78867 
7,7 - 120499 

4,7 

Cəmi 1545702 
100 

1017175 
100 

1624 
100 

2579050 
100 
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brutto 
netto 

Cədvəl 11.6 
Qış otlaqlarının iqtisadi-coğrafi bölgələr üzrə ümumi və suvarılan sahəsi barədə məlumat (ha) 

 

Bölgələrin adı Qış otlaqlarının sahəsi 
ümumi suvarılan 

Abşeron 143984 2255 
Gəncə-Qazaö 501440 882 
Şəki-Zaqatala 160777 1832 
Lənkəran 102439 432 
Quba-Xaçmaz 186842 4307 
Aran 725130 20736 
Dağlıq Qarabağ 245334 3812 
Dağlıq Şirvan 212474 1419 
Kəlbəcər-Laçın 165582 - 
Naxçıvan 120499 4578 
Bakı şəhəri 75,49 - 

Cəmi 2572060 40253 
 

Cədvəl 11.7 
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin Qış Otlaqlarının Su Təminatı Sistemləri İstismar 

İdarəsinin gördüyü işlər barədə bəzi məlumat 
 

Qış otlaqlarının su təminatı 
sistemləri istismar 

İdarələrinin adı 

Su boruları üzərində tikilmiş 
qapalı su hovuzlarının 

sayı  - ədədlə 
həcmi – m3-lə 

Su mənbəyinin 
adı 

Heyvan 
tutumu, 

1000 
baş 

Qobustan QOSTSİİ   4  . 
16 Qozluçay 95,0 

Mərkəzi Muğan QOSTSİİ   4  . 
26,8 

subartezian 
quyuları 140,2 

Pirsaat QOSTSİİ   4  . 
20 nasos stansiyaları 160,4 

Şirvan QOSTSİİ     5   . 
1500 nasos stansiyaları 350,0 

Ceyrançöl QOSTSİİ   8  . 
928 nasos stansiyası 195,0 

Bozdağ QOSTSİİ   4  . 
13,2 

subartezian 
quyuları 44,9 

Acınohur QOSTSİİ   6  . 
72 

subartezian 
quyuları və nasos 
stansiyaları 

116,5 

Naxçıvan QOSTSİİ  nasos stansiyaları  
 

Cədvəl 11.8 
                                               Otlaqların bir necə xarakterik göstəriciləri, min ha-la (            )      

 

Otlaqların 
ümumi 
sahəsi 

O cümlədən Su ilə 
təmin 

edilmiş 
otlaqlar 

O cümlədən 

düzənlik 
və 

dağətəyi 
otlaqlar 

ondan 
mövsümi 
istifadə 
ediləni 

dağ 
otlaqları 

düzənlik 
və 

dağətəyi 
otlaqlar 

ondan 
mövsümi 
istifadə 
ediləni 

qış 
otlaqları 

2572,06 
2059,1 

1520,15 
1233,5 

1574,7 
1251,4 

1051,9 
825,6 

2438,86 
2222,15 

1051,9 
886,0 

1497,46 
1413,05 

941,5 
809,1 
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FFƏƏSSİİLL  XXIIII..    
MELİORASİYA VƏ SU 
TƏSƏRRÜFATI SİSTEMLƏRİ 
ÜZƏRİNDƏKİ HİDROTEXNİKİ 
QURĞULAR 
 

Meliorasiya və su təsərrüfatı системля-

ринин ясас елементляриндян бири дя онла-

рын цзяриндяки щидротехники гурьулардыр. 

Hazırda Azərbaycanın meliorasiya və su 

təsərrüfatı kompleksinə 170 su anbarı, 20 

hidroqovşaq, 52791,3 km suvarma kanalı, 

32554,5 km kollektor-drenaj şəbəkəsi, 

1040 nasos stansiyası, 8713 subartezian 

quyusu, 2117 km-dən artıq sel və daşqın-

lardan mühafizə bəndi, 1549 min hektar 

qış otlaq sahələrinin su təminatına xidmət 

edən sistemlərlə yanaşı olaraq, onlar üzə-

rində yerləşən 133241 ədəd müxtəlif tə-

yinatlı hidrotexniki qurğular daxildir. 

Суйун мянбядян ирригасийа системля-

риня гябул едилмяси, онун каналлар ара-

сында пайланılмасы, каналлар цзря тяляб 

олунан су режимляринин йарадылмасы, 

щямчинин онларын трассалары бойунъа 

раст эялян манеялярин дяф едилмяси вя с. 

щидротехники гурьулар васитясиля тянзим-

лянир. Ирригасийа системляринин нювцндян 

(ачыг, örtülü вя йа бирэя каналлардан 

ибарят) асылы олараг, щидротехники гурьу-

лар ясасян бетон вя дямир-бетондан 

ачыг вя örtülü конструксийада лайищялян-

дирилир. Тикилмя хцсусиййятляриня эюря ися 

онлар монолит, йыьма вя монолит-йыьма 

олурлар. 

Гурьу типляринин сечилмясиня вя он-

ларын шябякядя йерляшдирилмясиня хцсуси 

диггят верилмялидир. Йалныз ирригасийа шя-

бякясинин щидротехники гурьуларла та-

мам тяъщиз етмякля суйу дцзэцн бю-

лцшдцрмяк вя ондан сямяряли истифадя ет-

мяк олар. İrriqasiya sistemləri və kollek-

tor-drenaj şəbəkələri üzərində quraşdırılan 

бу гурьулар васитясиля системдя дцзэцн 

иш режими йарадылыр, су сярфи, суйун сявий-

йяси вя сцряти низама салыныр вя щесаб-

ланыр.  

 
XII.1. İrriqasiya sistemləri üzərində 

hidrotexniki qurğular 
 
Ирригасийа системляриндяки гурьулары 

ашаьыдакы ясас груплара айырмаг олар: 

а) тясяррцфатlarарасы шябякядя (I və II 

dərəcəli) олан даими гурьулар; 

б) тясяррцфатlarдахили шябякядя (III 

dərəcəli) олан даими вя кючцрмя гурьу-

лар. 

Тясяррцатlarдахили гурьулара мцвяг-

гяти архлардакы вя суварма шябякясин-

дяки гурьулар (кючцрмя гурьулар), щям-

чинин даими тясяррцфат архларында, тясяр-

рцфатlarдахили бюлцшдцрцъц кaналларда вя 

сащя архларында олан (даими) гурьулар 

аиддир. 

Даими гурьулар тясяррцфатlarарасы 

ана кaналларла, онларын голларында вя тя-

сяррцфатlarарасы бюлцшдцрцъц каналларда 

йерляшдирилир. 

Щидротехники гурьунун тикилмя вя ис-

тифадя ъящятдян техники-игтисади эюстяри-
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ъиляринин йцксяк олмасыны тямин етмяк 

мягсяди иля онун типи вя конструксийасы 

ашаьыдакы тялябляри юдямялидир: 

а) гурьулар еля йерляшдирилмялидир ки, 

айры-айры просеслярин бир гурьуда бирляш-

дирилмяси щесабына онларын сайы мцмкцн 

гядяр аз олсун; буна наил олмаг цчцн 

ейни заманда бир нечя иш эюрян, мяся-

лян, су сярфини, суйун сявиййясини, суйун 

юлчцлмясини вя саиря низама салан гур-

ьулар говшаьы тикилмялидир; 

б) суайрыъы йерляр мцмкцн гядяр аз 

олмалыдыр; 

ъ) гурьунун конструксийасы су ещти-

йатындан бир нечя мягсяд цчцн (ирригаси-

йа, щидроенерэетика, су тяъщизаты) истифа-

дя едилмясиня имкан вермялидир; 

ч) гурьу говшагларынын юлчцляри кичик 

олмагла бярабяр, суйу гябул етмяк вя 

пайламаг габилиййяти мцмкцн гядяр 

бюйцк олмалыдыр; 

д) гурьунун типи вя гурuлушу тикинти 

ишлярин максимал дяряъядя механикляш-

дирмяйя вя йерли тикинти материалларындан 

мцмкцн гядяр чох истифадя етмяйя им-

кан йаратмалыдыр. Бу ъящятдян гураш-

дырма типли конструксийалар тятбиг етмяк 

мяслящятдир; 

e) гурьу суйун каналлара, якин сащя-

ляриня, архлара верилмяси вя бюлцшдцрцл-

мясини тямин етмялидир; 

я) автоматлашдырма вя механикляш-

дирмя эениш тятбиг едилмякля, сярф олу-

нан суйун щяъми юлчцлмяли вя щесаба 

алıнмалыдыр; 

ф) лиллянмя нятиъясиндя каналларын су 

ахытма габилиййятинин азалмасына йол 

верилмямялидир; 

э) гурьулара гуллуг етмяк  (онлары 

эюздян кечирмяк, тямизлямяк, тямир ет-

мяк) цчцн ялверишли шяраит олмалыдыр; 

щ) суварма системиндян истифадя едил-

мяси тялəбата мцвафиг олараг каналларын 

режиминин низама салынмасыны тямин ет-

мялидир. 

Даща чох сайда мцхтялиф нюв щидро-

техники гурьулар ясасян ачыг конструкси-

йалы ирригасийа системляри цзяриндя инша 

едилир вя онлар юз тятбиг едилмя мягсяд-

ляриня эюря ашаьыдакы кими груплашдыры-

лырлар: 

1) nизамлайыъы гурьулар; 

2) sукечирян гурьулар; 

3) sявиййя ялагяляндириъи гурьулар. 

Низамлайыъы гурьулар. Низамлайыъы 

гурьуларын кюмяйи иля системя дахил олан 

су, каналлар арасында бюлцнцр, каналлар-

да суйун сярфи вя сявиййяси тянзимлянир, 

вахташыры каналларын бошалмасы вя йуйу-

лараг, лилдян тямизлянмяси və s. тямин 

олунур. Oдур ки, гейд едилян мцхтялиф 

мягсядляр цчцн инша едилмиш низамлайыъы 

гурьулар ашаьыдакы кими адландырылырlar: 

су сярфини низамлайан гурьулар, су тулла-

йыъы-низамлайыъы гурьулар, йуйуъу-ни-

замлайыъы гурьулар вя с. 

Су сярфини низамлайıcı гурьулар суйуn 

тяляб олунан мигдарда бюйцк каналлар-
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дан кичик каналлара верилмясини низамла-

йыр. Беля гурьулара низамлайыъы-субура-

ханлар вя йа низамлайыъы-шлцзляр дейилир. 

Низамлайыъы субураханлар сугябуледиъи 

каналларын башланьыъларында инша едилир.  

Су сявиййясини низамлайан гурьуларын 

кюмяйи иля супайлайыъы каналларын су-

гябуледиъи каналлар цзяриндя рящбярлийи 

йарадылыр. Башга сюзля, бюйцк каналларда 

су сярфинин щесабı сярфиндян аз олдуьу 

щалларда, сявиййянизамлайыъы гурьуларын 

кюмяйи иля супайлайыъы каналларда су 

сявиййяси низамланыр вя орада тяляб 

олунан щяъмдя суйун сугябуледиъи 

каналлара верилмяси тямин олунур. Цму-

миййятля, каналларда су сявиййяси сявий-

йягалдырыъы шлцзлярля низамланыр. Сявиййя-

галдырыъы шлцзляр супайлайыъы каналларын 

узунлуьу бойунъа бир вя йа бир нечя 

йердя гойула биляр. 

Сутуллайыъы-низамлайыъы гурьулар да 

ачыг вя бору шякилли субурахан шлцзляр-

дир. Онларын лайищяляндирилмясиндя мяг-

сяд, мцяййян вахтларда каналлардан 

суйун бошалдылмасыны, орайа дахил олан 

артыг суларыn кянарлашdırılmasını вя бя-

зян релйеф шяраити имкан вердикдя канал-

ларын, ян ясаsı  ися дурулдуъуларын щид-

равлик цсулла лилдян тямизлянмясини тяшкил 

етмякдян ибарятдир. Каналлардакы су-

йун лазым олан вахтларда бошалдылмасы 

цчцн нязярдя тутулан низамлайыъы шлцзляр 

ясасян каналларын сонунда инша едилир вя 

мянсяб сутуллайанлары адландырыlырлар. 

Мянсяб сутуллайанларынын ишлядилмяsi 

dövri вя йалныз каналлардакы суйун бо-

шалдылмаsı цчцн тяляб олунан нисбятян 

гыса мцддятдя давам етдирилир. 

Бундан башга, мцхтялиф сябяблярдян 

няглетдириъи бюйцк каналлара онларын ще-

саблама сярфляриндян чох су дахил ол-

дуьу щалларда каналларын даьылмамасы 

вя нормал режимдя ишлямяляри цчцн мян-

сябдя вя мцяййян йерлярдя дцзялдилмиш 

йан гяза сутуллайыъыларınдан да истифадя 

олунур. 

Йан гяза сутуллайыъылары, енли астана-

лы суашыранлар шяклинdə каналларын артырыл-

мыш щесаблама су сярфи сявиййясиня уй-

ьун эялян йерлярдя инша едилирляр. Канал-

дакы су сявиййяси артырылмыш сявиййядян 

йухары галхдыгда, артыг сулар автоматик 

олараг сутуллайыъы суашыранларла кянар 

олунурlar. Бязян гяза сутуллайыъыларында 

суашыранлар сифонларла явяз олунурлар. 

Йуйуъу-низамлайыъы шлцзлярля канал-

ларда вя suдурулдуъуларda йыьылан лилляр 

йуйулараг кянарлашдырылырlar. Йуйуъу-ни-

замлайыъы шлцзляр ачыг вя örtülü конс-

труксийада каналын диб сявиййясиндя ин-

ша едилирlər. Каналларын щидравлик цсулла 

йуйулмасынын ашаьыдакы бир сыра цстцн 

ъящятлярини эюстярмяк олаr. Mеханизм 

тятбиг едилмядян лилляр су иля йуйулуб 

кянарлашдырылыр, бунун цчцн бюйцк ишчи 

гцввясиня ещтийаъ олмур, лилдян тямизля-
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мяni щава шяраитиндян асылы олмайараг 

истянилян вахтda апармаг мцмкцн олур 

вя с. 

Каналларда чюкмцш лиллярин щидравлик 

цсулла йуйулмасы цчцн орада йарадылан 

сцрят йуйулма сцрятиндян, йуйуъу-ни-

замлайыъы шлцзцн субурахма габилиййяти 

ися каналын сярфиндян бюйцк олмалыдыр. 

Щидравлик цсулла лилдян тямизлямядя 

канал мяърасынын да йуйулмасы баш веря 

билляъяйиндян, бу цсулун йалныз бетон 

цзлцklü каналларда тятбиг едилмяси тюв-

сийя олунур. 

Йуйуъу-низамлайыъы шлцзлярдян гяза 

вя мянсяб сутуллайыъыsı кими артыг сула-

рын кянарлашдырылмасы вя каналларын бо-

шалдылмаsı мягсяди иля дя истифадя олуна 

биляр. 

Сукечирян гурьулар. Сукечирян гур-

ьулар каналларын узунлуглары бойунъа 

раст эялдикдя тябии (дяря, йарьан, чай 

мяърасы) вя сцни (автомобил вя дямир 

йоллары, канал, коллектор вя с.) манея-

лярля кясишдикляри йерлярдя лайищялян-

дирилирляр. Сукечирян гурьулара дцкерляр, 

акведуклар, тунелляр, новлар, борулар вя 

с. аиддирlər. Бундан ян чох тятбиг еди-

лянляри дцкерляр вя акведуклардыр. Akve-

duklar və dükerlər daha sadə qurğularla, 

məsələn, keçid körpüsü və ya keçid 

borusu ilə məsələ öz həllini tapmadığı 

hallarda inşa edilirlər. Akveduk və ya 

dükerin inşa edilməsi, onlardan hansının 

iqtisadi və texniki cəhətdən əlverişli 

olmasından asılıdır. 

Дцкерляр ясасян каналларын эениш вя 

дярин дярялярля, чайларла кясишдикляри 

йерлярдя манеялярин дяф едилмяси цчцн 

инша едилян йералты вя йерцстц, басгылы 

бору və digər шякилли щидротехники гурьу-

лардыр. Дцкерляр даиряви вя дцзбуъаг ен 

кясикли олмагла, бетон вя дямир-бетон 

конструксийада лайищяляндириlirляр. 

Акведуклар каналларын кясишдикляри 

нисбятян дайаз дярялярдян, йарьанлар-

дан, чай мяъраларындан вя диэяр манея-

лярдян суйун кечирилмяси цчцн дайаглар 

цзяриндя гурашдырылмыш мцхтялиф (дцз-

буъаг, парабола вя с.) ен кясикли нов вя 

йа борулардан ибарят, кюрпц шякилли су 

кечирян гурьулардыр. 

Акведуклар конструксийаларына эю-

ря, ясасян, йыьма, монолит вя йыьма-

монолит дямир-бетондан дцзялдилирляр. 

Бязян борулардан ибарят акведукларда 

металдан да истифадя олунур. Акведук-

ларын дайаглары да дямир-бетондан ъцт 

сцтунлу, свай, чярчивя, дайаг-консол вя 

с. шякилдя лайищяляндирилирляр. Бязи щаллар-

да dayaq чярчивяляр бир сцтунлу эютцрц-

лцрlər. Акведук новларынын узунлуглары 

бойунъа щяр 10-15 метрдян бир дефор-

масийа тикишляри гойулур вя онлар ашырым-

лара бюлцнцрляр. Ашырымларын сайы кана-

лын кясишдийи манеялярин ениндян асылы 

олараг мцяййянляшдирилир. Деформасийа 

тикишляри акведукун эириш вя чыхыш щисся-

ляриндя дя гойулур. Дайагларын сайы ашы-
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рымларын сайына уйьун эютцрцлцр. 

Сявиййя ялагяляндириъи гурьулар. Ка-

налларын трассалары бойунъа кяскин релйеф 

дцшмяси олан йерлярдя йухары вя ашаьы 

щиссялярин бирляшдирилмясиндя сявиййя яла-

гяляндириъи гурьулардан истифадя олунур. 

Сявиййя ялагяляндириъи гурьулара судцшц-

рянляр, ъялдахыданлар, консоллу sudüşü-

rənlər аид едилирляр. 

Сявиййя ялагяляндириъи гурьулар яксяр 

щалларда бетон вя дямир-бетондан инша 

олунурлар. Сярфи 10 м3/сан-йя гядяр олан 

каналларда бу гурьулар йыьма конс-

труксийада ейни типли лайищяляр ясасында 

инша едилирляр. Каналларын сярфи 10 

м3/сан-дян çox олдугда ися гурьулар 

цчцн фярди лайищяляр тяртиб едилир. 

Истисмар дюврцndə мцяййян чятинлик-

лярин йаранмасы иля баьлы ирригасийа ка-

наллары цзяриндя консоллу судцшцрянляр 

тятбиг олунмур. Судцшцрян вя ъялдахы-

данларын тятбигинин сечими ися тябии релйеф 

шяраитиня вя техники-игтисади эюстяриъиля-

рин мцгайисясиня ясасян мцяййянляшди-

рилир. 

Судцшцрян кяскин релйеф дцшмяси ня-

тиъясиндя каналларда йаранан мцхтялиф 

сявиййяли щиссяляри бирляшдирян пилляли ся-

виййя ялагяляндириъи гурьудур. Бу гур-

ьунун фяргляндириъи ъящяти ондан иба-

рятдир ки, енержи щиссялярля, пиллялярдя сюн-

дцрцлцр. Sudüşürənlər suyun tökülməsi 

dərəcəsindən və birləşdirmə şəraitindən 

asılı olaraq birpilləli, çoxpilləli və konsol-

şəkilli olurlar. 

Судцшцрянлярин щидравлик щесабatı, 

мялум сярфя ялагяляндириляряк щиссялярин 

сявиййяляр фяргиня, мцяййянляшдирилмиш 

пиллялярин сайына вя онларын щцндцрлцк-

ляриня, йухары вя ашаьы бйефдяки суйун 

дяринлийиня эюря апарылыр. 

Чохпилляли судцшцрянin щидравликi ще-

сабatıнда эиришин, аралыг пилляляриндян 

биринин вя сонунъу пиллянин ясас юлчцляри 

мцяййянляшдирилир. 

Ъялдахыданлар кяскин дцшмя олан 

йерлярдя каналларын йухары вя ашаьы щис-

сялярини бирляшдирян, диб маилликляри бющ-

ран маиллийиndən бюйцк олан сявиййя яла-

гяляндириъи гурьулардыр. Döşənmiş və ya 

betonlanmış yataq şəklində hazırlanır və 

kanalın enindən çox mayilli olur. 

Ъялдахыданлар эириш вя чыхыш щиссяляр-

дян, маилли новдаn, судюйян гуйудан 

ибарятдир. 

Ъялдахыданларын эириш щиссяляринин 

щидравликi щесабланмасы судцшцрянлярдя 

олдуьу кими апарылыр. 

Ъялдахыданларда новун ен кясийи 

дцзбуъаг, трапесийа, парабола, полиго-

нал вя с. шякилдя щазырланыр. 

Нов щиссянин щесабланılмасында 

ясас мясялялярдян бири онун маиллийинин 

дцзэцн тяйин едилмясидир. Йерли релйеф 

шяраитиндян асылы олараг, нов ейни вя 

дяйишян маилликдя лайищяляндириля биляр. 
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Суюлчянляр. Каналларда суйун миг-

дарыны вя сявиййясини юлчмяк (щесаба 

алмаг) цчцн йарадылан гурьудур. Су-

варма системляриндя суйу щесаба алмаг 

ваъибдир, чцнки щесаба алмадан сувар-

ма заманы суйу дцзэцн бюлцшдцрмяк 

вя нормалашдырмаг мцмкцн дейилдир. 

Суйун мигдары ана каналын башланьыъын-

да вя бцтцн пайланма нюгтяляриндя юл-

чülмяли вя бiлаваситя сащяйя верилян су-

йун мигдарынıн юлчцлмяси иля гуртарма-

лыдыр. Кичик системлярдя, су ана канал-

даn, билаваситя мцвяггяти архлара верил-

мякля, бу мцвяггяти архлар нювбя иля 

ишлядикдя ися системя верилян суйун (ана 

каналын башланьыъында) вя билаваситя са-

щяйя бурахылан суйун цмуми мигдарыны 

(суварма нормалар) юлчмяк кифайятдир. 

Суюлчян гурьуларын ейни заманда су 

сярфини тянзим етмяляри даща йахшы олар-

ды. Суйу ейни заманда щям низама 

салан, щям дя юлчян гурьуларa суюлчян 

шлцзляр дейилир вя онлар каналларын башын-

да йерляшдирилирlər. Каналда вя гурьу-

нун астанасы цзяриндя суйун дяринликляри 

иля сярфи арасындакы асылылыг мüяййян еди-

лярся, системлярдя суйу юлчмяк цчцн 

суварма гурьуларынын яксяриййятиндян 

(сипярли шлцзляр, судцшцрянляр вя s.) исти-

фадя етмяк олар. 

Тясяррцфатlarдахили шябякядя олан 

гурьулар. Бурайа мцвяггяти архларда вя 

ох-архларда суйун габаьыны кясмяк 

цчцн гuraşdırılan даими вя кючцрмя гур-

ьулар, ох-архлар цчцн шлцзляр вя суюлчян-

ляр аиддирlər. 

Мцвяггяти суварма шябякясиндяки 

кючцрмя гурьулар аз мигдарда су сяр-

фини идаря етмяк, мцвяггяти архлардан 

су вермяк вя бу суйу суварма шябякяси 

иля суварылан шлцзляря пайлашдырмаг 

цчцндцр. Беля кючцрмя гурьулар щям су 

сярфини, щям дя суйун сявиййясини низа-

ма салмаьа хидмят едирlər. 

Мцвяггяти архлардан вя йа ох-

архлардан суyu верян кючцрмя гурьулар 

боруъуг вя йа сифонлардан ибарят olur-

lar. Истяр мцвяггяти архларда, истярся дя 

кюмякчи ох-архларда металдан вя йа 

тахтадан гuraşdırılan кючцрмя сипярляr-

dən istifadə edilir. 

Тясяррцфатlarдахили шябякянин даими 

гурьуларынын конструксийасы торпаьын 

мцнбитлийини артырмаьа кюмяк едян фай-

далы чюкцнтцлярин (лыьын) су иля бирликдя 

мцвяггяти архлара вя сащяляря апарылма-

сыны тямин етмялидир. 

Суйу тясяррцфатlarдахили якин сащяляри 

вя айры-айры торпаг сащяляри арасында 

пайлашдыран мянтягялярин сайы аз олма-

лыдыр. 

Тясяррцфатlarдахили субюлцшдцрян ка-

налда вя йа даими архда  шлцзляр вя су-

йун габаьыны кясян гурьулар кючцрмя 

qurğu kimi quraşdırıla билярlər, лакин ана 

каналдакы  шлцз щюкмян даими олмалы-
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дыр. 

Субюлянляр вя  шлцзляр лцляшякилли, ачыг 

типли, вя йа тянзимləyиъи суюлчянляр шяк-

линдя гuraşdırıla биляр. 

 Тясяррцфатlarдахили шябякянин даими 

гурьулары су сярфи вя сявиййя фяргляриня 

эюря типикляшдирилмяли вя гурuлушъа гу-

рашдырılan стандарт гурьулар олмалы-

дырlar. 

Суйун оператив учотуну асанлашдыр-

маг вя садя автоматик схемляр тятбиг 

етмяк мягсяди iля тясяррцфатlarарасы су-

бюлцшдцрян каналларда  шлцзляр мцмкцн 

гядяр аз олмалыдырlar. 

Бязян бир гурьу ейни заманда бир 

нечя иш эюря биляр, мясялян,  шлцз  суюлчян 

вя судцшцрян гурьуларын, суйун габаьы-

ны кясян гурьу – су сярфинин низама са-

лан гурьунун, судцшцрян гурьу – суйун 

габаьыны кясян гурьунун ишини эюрцр вя 

i.a.  Мцхтялиф funksiyaların беля бирляшди-

рилмяси чох ялверишлидир, чцнки бунун са-

йясиндя шябякядя лазым олан гурьуларын 

сайыны хейли азалтмаг мцмкцн олур. 

Бязи щалларда бир йердя бир нечя гур-

ьу tikmək лазым эялир. Мясялян, ана ка-

налда щяр ики тяряфя субюлцшдцрян канал 

айрылырса, адятян ана каналdа суйун га-

баьыны кясян гурьу, субюлцшдцрян ка-

налларда ися ики  шлцз гоймаг лазым эялир. 

Суйун идаря едилмясини praktiki baxım-

dan асанлашдырмаг цчцн istehsalat şəra-

itində бу гурьулар говшаг шяклиндя бир-

ляшдирилir. 

 
XII.2. Kollektor-drenaj şəbəkəsi üzərində 

hidrotexniki qurğular 
 

Kollektor-drenaj şəbəkələri üzərində 

suvarılan və ya qurudulan  ərazilərdə tor-

paqların  su rejimini tənzimləmək, şəbə-

kənin işini təmin etmək, onları xarici tə-

sirlərdən  mühafizə  etmək, kənd təsərrü-

fatı maşın-mexanizmlərini, mal-qaranın 

və insanların hərəkətini təmin etmək məq-

sədi ilə müxtəlif təyinatlı hidrotexniki 

qurğular inşa edilir. 

Kollektor-drenaj şəbəkəsi ümumi 

halda ilkin drenlərdən (bu drenlər, bəzən 

xarici ədəbiyyatlarda sorucu drenlər ad-

landırılırlar), suyığıcılardan və kollektor-

dan ibarətdir. Humid zonalarda suyığıcılar 

kollektor adlanır və bu termindən demək 

olar ki, istifadə olunmur. Lakin arid zo-

nalarda bir qayda olaraq, kollektor-drenaj 

şəbəkəsi yuxarıda qeyd edilən və bir-biri 

ilə qarşılıqlı əlaqədə işləyən hissələrdən 

(elementlərdən) ibarət olaraq inşa edilir. 

Kollektor-drenaj şəbəkəsi mikro- və 

makrorelyefə  malik geniş əraziləri əhatə 

edir və müxtəlif yeraltı və yerüstü kom-

munikasiya xətlərini (suvarma kanallarını, 

yolları, kiçik çayları,  boru kəmərlərini, 

rabitə xətlərini və s.) kəsib keçir. Kol-

lektor-drenaj şəbəkəsi açıq və örtülü for-

mada inşa edilir. Örtülü şəbəkəyə daha 

çox üstünlük verilir. Çünki  bu  şəbəkə  
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üzərində hidrotexniki və köməkçi qurğu-

ların sayı azdır və əlavə qurğuların ti-

kilməsinə ehtiyac qalmır. Elmi mənbələrə, 

qüvvədə olan tikinti noma və qaydalarına 

görə ilkin ötülü denlər və örtülü suyı-

ğıcılar üzərində mənbə, mənsəb qurğuları, 

baxış quyuları  və  suölçən məntəqələr 

inşa edilir. 

Mənbə qurğusu drenaj xəttini fiziki, 

bioloji və kimyəvi çöküntülərdən təmiz-

ləmək üçün drenin başlanğıcında qurulur. 

Mənsəb qurğusu drenləri suyığıcı ilə əla-

qələndirmək üçün drenin sonunda, suyı-

ğıcı ilə və ya kollektorla kəsişmə yerlə-

rində tikilir. 

Baxış quyuları drenaj xəttində əmələ 

gələn lil və digər çöküntüləri tutmaq, 

drenaj borularını çöküntülərdən təmizlə-

mək, müxtəlif mailliyə  və döngələrə ma-

lik drenaj xətlərini birləşdirmək (əlaqə-

ləndirmək) üçün istifadə edilir. Bir qayda 

olaraq baxış quyuları drenaj xəttinin baş-

lanğıcında, sonunda, mailliyin və drenaj 

borularının diametrlərinin dəyişdiyi yer-

lərdə və döngələrdə  inşa edilir. 

Yerin relyefindən, mailliyindən, dre-

naj borularının diametrindən və sair amil-

lərdən asılı olaraq baxış quyuları arasın-

dakı məsafə 100 m-dən  350 m-ə kimi 

dəyişə bilir. 

Örtülü suyığıcı və örtülü kollektor  

üzərində tikilən hidrotexniki qurğuların 

tipi onların keçdiyi ərazinin relyefindən, 

kəsişdiyi yerlərdən, kommunikasiya xətlə-

rindən və maneələrin xarakterindən asılı 

olaraq dəyişir. Ötülü suyığıcı və örtülü 

kollektorlar üzərində baxış quyuları, 

akveduk, düker, borulu sukeçirən və ya 

suötürən, mənsəb qurğusu, sudüşürən, 

cəldaxıdan və nasos stansiyası inşa edilir. 

Açıq drenlər, suyığıcılar və kollek-

torlar üzərində aşağıdakı hidrotexniki 

qurğular inşa edilir: 

– tənzimləyici şlüzlər (qrunt sularının 

səviyyəsini tənzimləmək üçün ilkin dren-

lərin sonunda tikilir); 

– mənsəb qurğuları (drenlərin suyığı-

cılarla, suyığıcıların kollektorla və kol-

lektorun suqəbuledici ilə birləşdiyi yer-

lərdə tikilir); 

– piyada keçidləri və körpülər (suö-

türənsiz və ya suötürənlərlə birlikdə); 

– akveduk; 

– düker; 

– açıq suötürən və ya qapalı su ke-

çirən; 

– sudüşürən; 

– cəldaxıdan; 

– durulducu; 

– nasos stansiyası. 

Akveduk, düker, sudüşürən, cəldaxı-

dan və durulducu kimi hidrotexniki qur-

ğular kollektor-drenaj şəbəkələri üzərində 

çox nadir hallarda inşa edilir. Bu qurğula-

rın tikintisi yerin relyefindən, suqəbul-

edici mənbənin yerləşmə məsafəsindən, 
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qurğuların mühafizə olunma dərəcəsin-

dən, axıdılan suyun keyfiyyətindən və s. 

asılı olaraq tətbiq edilir. Eyni zamanda bu 

qurğulardan istifadə olunma məsələsi tex-

niki, iqtisadi və ekoloji cəhətdən əsaslan-

dırıldıqdan  sonra həyata keçirilir və onlar 

haqqında məlumat yuxarıdakı bölmədə 

verilmişdir. 

Azərbaycanın meliorasiya və su tə-

sərrüfatı sistemləri üzərində quraşdırılmış 

hidrotexniki qurğulara dair müfəssəl 

məlumat cədvəl 12.1-də verilmişdir. 
Cədvəl 12.1 

İrriqasiya sistemləri və kollektor-drenaj şəbəkəsi üzərindəki hidrotexniki qurğular, ədədlə 

Su təsərrüfatı 
təşkilatının adı 

Daimi suvarma şəbəkələri üzərindəki 
qurğular 

Kollektor-drenaj şəbəkəsi 
üzərindəki qurğular 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Abşeron SSİ 45 16 46 14 152  4 
Ağstafa SSİ 89 90 21 24 42   
Ağdam MSİ 2 78 112 4 5  13 
Ağsu SSİ 73 87 90 44    
Ağdaş SSİ 99 1703 911 72 275  59 
Ağcabədi SSİ 70 2346 816 41 1180  804 
Astara SSİ  5494 17 24   3 
Balakən SSİ 7  29 32    
Bərdə SSİ 92 3100 531 70    
Beyləqan SSİ 127 1298 432 63 795  668 
Biləsuvar SSİ 185 1356 350 184    
Cəbrayıl SSİ 62 173 58  217  242 
Cəlilabad SSİ 149 191 221 30    
Füzuli SSİ 122 1339 228 35    
Göranboy SSİ 26 302 75 29    
Göyçay SSİ 1886 59 57 98    
Göygöl SSİ 26 514 171 111    
Hacıqabul SSİ 74 148 135 34    
Xaçmaz SSİ 224 493 236 80   8 
Xocavənd SSİ 137 130 87    4 
Xızı SSİ  192 10  87  14 
İmişli SSİ 780 865 464 167    
İsmayıllı SSİ 46 1988 46 11 49  4 
Kürdəmir SSİ 68 434 127 43    
Kəlbəcər SSİ 9 8 16    9 
Qax SSİ  66 42 120    
Qazax SSİ 503 3406 33 100    
Qəbələ SSİ 9 8 49 23    
Quba SSİ 5 283 122 123    
Qusar SSİ 245 96 81 14    
Laçın SSİ 69 181 34 15 159  25 
Neftçala SSİ 58 764 455 92    
Oğuz SSİ 1 4 1 33    
Saatlı SSİ 710 653 445 178    
Sabirabad SSİ 66 1591 474 200 212  73 
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cədvəl 12.1-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Salyan SSİ 833 392 421 48    
Samux SSİ 36 63 39 61    
Siyəzən SSİ 13  14 4    
Şamaxı SSİ 2 19  5    
Şabran SSİ  536 73 25 123  69 
Şəki SSİ 20 37 24 10    
Şəmkirçay su 
anbarı və magistral 
kanalların İİ 

44 211 153 143 14  31 

Tərtərçay SSİ 12 40 97 111    
Tovuz SSİ 99 5 76 76    
Ucar SSİ 32 1222 564 80    
Yevlax SSİ 788 180 636 140    
Zaqatala SSİ 31 1460 216 90 1  4 
Zəngilan SSİ 9 23 3    6 
Zərdab SSİ 11 580 264 81    
Mollakənd MSİ 44 451 210 92    
Sabirabad MSİ 1057 824 499 75    
Pirəzi MSİ 32 344 34 27    
Cənubi Muğan Kİİ 26 63 38 38    
SAK  İİ 506 118 193 3    
Yuxarı Qarabağ 
Kİİ 50 45 32 45  4 12 

Yuxarı  Şirvan Kİİ 64 36 29 33    
Ağstafaçay HQİİ 80 14 18 28    
Bəhramtəpə HQİİ 49 38 22 73    
Yuxarı 
Xanbulançay HQİİ 82 9197 110 132   3 

Mil-Muğan HQİİ 95 30 36 24    
Tərtərçay HQİİ 232 201 43 190 8  17 
Əyriçay SAİİ 117 333 12     
Viləşçay SAİİ  7737 146 158 382   
Mil-Qarabağ MMİ  35   17745 2 1808 
Baş Mil-Muğan 
Kİİ     52 3 1053 

Baş Şirvan Kİİ     3716 3 1026 
Mərkəzi Muğan 
Kİİ     4165  1138 

Mil-Qarabağ və 
Aşağı Şirvan Kİİ     17745 2 1808 

Aşağı Muğan 
MSİİ     21  3105 

Ağcabədi Mİ     1180  804 
Beyləqan Mİ     778  610 
Sabirabad Mİ     177  3045 
Ucar Mİ     5465  1215 
Qarabağ MMİ     32  781 
Mil-Muğan MMİ       1100 
Şirvan MMİ     1987  270 
Bölgələr üzrə 
cəmi: 10428 53690 11024 3900 36864 12 16559 

Naxçıvan MR üzrə 133 147 74    2 
Yuxarı Qarabağ 
bölgələri üzrə 65 192 64 85    

Respublika üzrə 
yekun 10626 54029 11162 3985 36864 12 16563 
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FFƏƏSSİİLL  XXIIIIII..    
MAŞIN, MEXANİZMLƏR VƏ 
TEXNİKİ AVADANLIQLAR   
 

Azərbaycan quru iqlimə malik zonada 

yerləşdiyinə görə süni suvarma aparma-

dan kənd təsərrüfatını inkişafını təmin 

etmək və kənd təsərrüfatı bitkilərdən 

yüksək məhsul almaq qeyri-mümkündür. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında 

əhalinin ölkədə istehsal olunan kənd 

təsərrüfatı məhsulları hesabına ərzaqla  

təmin edilməsi meliorasiya və suvarmasız 

mümkün deyildir. Bunun üçün kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin optimal suvarma 

rejimləri müəyyən edilməli, mütərəqqi 

suvarma üsulları, texnika və texnologiya-

ları hazırlanmalı, şorlaşmış və şorakətləş-

miş torpaqlar meliorasiya olunaraq, ya-

rarlı vəziyyətə gətirilib, əkin dövriyyəsinə 

qaytarılmalıdır. 

Bu işləri həyata keçirmək üçün düzən 

ərazilərdə suvarma sistemlərı, onların 

üzərində müxtəlif təyinatlı hidrotexniki 

qurğular tikilməli və kollektor-drenaj şə-

bəkəsi çəkilməlidir. Göstərilən  qurğuların 

texnikasız, maşın və mexanizmsiz tikintisi 

və istismarı mümkün deyildir. 

Ölkədə su ehtiyatlarının qıtlığı, onların 

bölgələr üzrə qeyri-bərabər paylanması və 

əsas əkinçilik sahələrində torpaqların şor-

laşmaya və şorakətləşməyə meylli olması, 

kompleks meliorasiya və suvarma işləri-

nin aparılmasını tələb edir. Bununla 

əlaqədar olaraq geniş miqyaslı meliora-

siya və irriqasiya işlərini həyata keçirmək 

üçün son texnologiyalarla hazırlanmış 

maşın və mexanizmlərdən və texniki ava-

danlıqlardan istifadə olunmalıdır. Eyni 

zamanda, Azərbaycanda suvarılan torpaq-

ların təxminən üçdə birindən çoxu me-

xaniki üsulla – subartezian quyuları və na-

sos stansiyaları vasitəsilə suvarılır. Demə-

li, suvarmanın aparılmasını da texnikasız 

təsəvvür etmək mümkün deyildir. 

Respublikanın əsas su arteriyaları olan 

Kür və Araz çaylarında, təbii və süni ya-

radılmış su hövzələri üzərində quraşdı-

rılan stasionar və üzən nasos stansiyaları 

suvarma və su təchizatı sistemlərini su ilə 

təmin edir. Bundan əlavə, respublikada 

meliorasiya olunmuş sahələrdən axıdılan 

kollektor-drenaj sularının nəql edilərək 

Xəzər dənizinə axıdılmasında da stasionar 

nasos stansiyalarından istifadə olunur. 

Beləliklə, mexaniki üsulla suvarma suyu-

nun müəyyən hündürlüyə qaldırılaraq su-

varma kanallarına ötürülməsinə və kollek-

tor-drenaj sularının sahələrdən kənarlaşdı-

rılmasına ildə 950-1100 min kvt·saat 

elektrik enerjisi, 8-10 min ton dizel yana-

cağı tələb olunur. 

Son illər meliorasiya və su təsərrüfatı 

sahəsinin inkişafına kapital qoyuluşunun 

həcmi ildən-ilə artırılır. Respublikanın in-

kişafına yönəldilən xarici investisiyaların 

bir hissəsi də meliorasiya və su təsərrüfatı 
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sahəsinin inkişafı məqsədinə yönəldilir. 

Dünya şöhrətli siyasətçi, uzaqgörən 

rəhbər, ümummilli lider, möhtərəm cənab 

H.Əliyev xalqımızla yanaşı, eyni zamanda 

melioratorların da sevimlisi olmuşdur. O, 

Azərbaycanın meliorasiyası və su təsər-

rüfatının inkişaf konsepsiyası ilə bağlı 

həyata keçirilmiş irimiqyaslı layihələrin 

və əldə edilmiş inqilabi dəyişikliklərin 

müəllifi və təşkilatçısı olmuşdur. Meliora-

siya və su təsərrüfatı tikintilərinin vax-

tında istismara verilməsi məqsədi ilə 

lazımi  maşın və mexanizmlərlə vaxtında 

təchiz olunmasında da möhtərəm ümum-

milli liderimizin rolu danılmazdır.  

Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlə-

rinin tikintisi, təmir-bərpası və istismarı-

nın müasir tələbata cavab verən maşın-

mexanizmlər və digər texniki avadanlıq 

olmadan icra etmək mümkün deyildir.  

Belə ki, kanalların, kollektor-drenaj 

şəbəkələrinin, su anbarlarının, hidroqov-

şaqların, qış otlaqlarının su təminatı sis-

temlərinin, hidrotexniki, meliorativ tiki-

lilərin inşasında və istismarında müxtəlif 

markalı maşın və mexanizmlərdən istifadə 

edilir.  

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı ASC-in rəhbərliyinin işə düzgün ya-

naşması nəticəsində sıradan çıxmış maşın 

və mexanizmlər müasirləri ilə əvəz olu-

nurlar. Beləliklə, meliorasiya və su təsər-

rüfatı tikintiləri üçün lazım olan maşın və 

mexanizmlər ilbəil müasir tələbata cavab 

verənlər hesabına yeniləşdirilir. 

 

 

 
Qazıma qurğusu (burma üsulu ilə) 

 

 
Ekskavator (təkərli) 

 

 
Buldozer (tırtıllı) 

 

 
Ekskavatorlara (təkərli) baxış  
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Səyyar elektro-generator 

 
Elektroqaynaq aparatı 

 
Draqlayn ekskavatoru (tırtıllı) baza və çalov  

hissələri 

 
Tırtıllı ekskavatorun baza hissəsi 

 
Özü yükünü boşaldan avtomaşın 

 
Fermer avtomaşını 

 
Motoroller 

 
Təkərli buldozer-eksovator 

 

 
Nasos qurğuları 

 
Avtobetonqarışdıran 
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Maşın və mexanizmləri daşıyıcı avtomaşın 

 
Nasos aqreqatı 

 
Tırtıllı buldozer 

 
Tırtıllı buldozer-yumşaldıcı 

 
Təkərlı ekskavator 

Azərbaycan Respublikası Meliorasiya 

və Su Təsərrüfatı ASC üzrə torpaqqazan 

maşın-mexanizmlər və digər avadanlıqlar 

barədə məlumat cədvəl 13.1-də verilmiş-

dir. Cədvəldəki rəqəmlərin analizindən 

məlum olur ki, əgər 2013-cü ildə müxtəlif 

həcmli calovlara (0,25-1,4 m3) malik olan 

ekskavator 910 ədəd olmuşdursa, 2015-ci 

ildə onların sayı 1015 ədədə çatdırılmış-

dır. Eynilə əgər 2013-cü ildə 1584 ədəd 

skreper, qreyder, traktor var idisə, artıq 

2015-ci ildə onların sayı 1668 ədədə çat-

dırılmışdır.  

Bunlardan əlavə Cəmiyyətin balansın-

da 122 ədəd traktor qoşqusu, 169 ədəd 

qaynaq aqreqatı, 1040 ədəd nasos stan-

siyası, onlardan daimisi - 892 ədəd, üzən 

– 85 ədəd, səyyar – 165 ədəd olmuşdur. 

Bunlarla yanaşı Cəmiyyətin 5 ədəd metal 

kəsən dəzgahı, 17 ədəd generatoru və 10 

ədəd kateri vardır. 
Cədvəl 13.1 

Azərbaycan  Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC 
üzrə torpaqqazan maşın-mexanizmlər və texniki 

avadanlıqlar barədə məlumat 
 

Adı 
İllər 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 
Ekskavator, 
cəmi: 

 
910 

 
917 

 
1015 

o cümlədən:    
çalov - 0,25 m3 307 307 340 
          - 0,4 m3 46 46 46 
          - 0,65-0,7 m3 167 170 215 
          - 0,7-1,4 m3 390 394 414 
Buldozer, 
cəmi: 

 
432 

 
419 

 
422 

DT-75 134 128 `128 
T-4, B90 13 13 16 
T-130 86 82 82 
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cədvəl 13.1-in ardı 
1 2 3 4 

T-170, Komatsu 199 196 196 
Skreper 16 15 14 
Qreyder 7 7 3 
Traktor 219 192 214 

Cəmi: 1584 1550 1668 
Traktor qoşqusu   122 
Qaynaq aqreqatı   169 
Nasos, cəmi   1100 
o cümlədən: 

üzən nasos 
stansiyaları 

   
57 

daimi nasos 
stansiyaları   981 

səyyar nasos 
stansiyaları   62 

Metal kəsən dəzgah   5 
Generator   17 
Kater   10 

 
Azərbaycan  Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı ASC-nin tabeçiliyində olan müxtəlif 

təyinatlı avtomobillər barədə məlumat  

cədvəl 13.2-də verilmişdir.  

Cəmiyyət və onun tabeliyində olan 

təşkilatları tərəfindən 400 ədəd minik av-

tomobilləri, 8 ədəd xüsusi təyinatlı avto-

maşınlar, 11 ədəd texniki xidmət avtoma-

şınları, 240 ədəd bortlu yük avtomaşınları, 

34 ədəd avtobus, 496 ədəd yükünü özübo-

şaldan avtomaşınlar, 101 ədəd avtokran, 

116 ədəd yanacaqdaşıyan avtomaşınlar, 

27 ədəd sudaşıyan avtomaşınlar, 28 ədəd 

betonqarışdıran avtomaşınlar, 47 ədəd 

qazma aqreqatı, 17 ədəd təmir aqreqatı, 

23 ədəd avtoemalatxana, 3 ədəd avtoyük-

ləyici, 40 ədəd maşın və mexanizmləri 

dartan maşın, 4 ədəd avtolaboratoriya, 1 

ədəd yanğınsöndürən maşın və 249 ədəd 

motosiklet və motoroller və s. Mexani-

zmlər istismar olunur. 
Cədvəl 13.2 

Azərbaycan  Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC 
üzrə istismar olunan avtomaşınlar, motosiklet, 

motoroller və s. texnikalar barədə məlumat 
 

Minik vasıtələrinin adı Miqdarı, 
ədəd 

Minik avtomaşınları 400 
Xüsusi təyinatlı a/m 8 
Texniki xidmət a/m 11 
Bortlu a/m 240 
Avtobus 34 
Fermer a/m 243 
Özü yükünü boşaldan a/m 496 
Avtokran 101 
Yanacaq daşıyan a/m 116 
Su daşıyan a/m 27 
Avtobetonqarışdıran a/m 28 
Pikap 17 
Qazıma aqreqatı 47 
Təmir aqreqatı 17 
Avtoemalatxana 23 
Avtoyükləyici 3 
Daşıyıcı 40 
Avtolaboratoriya 4 
Yanğınsöndürən 1 
Motosiklet, motoroller 249 

 

Eyni zamanda, Cəmiyyətin tabeliyində 

olan təşkilatları tərəfindən 1992-2015-ci 

illər ərzində istismar  edilən ekskavator, 

buldozer, skreper, avtoqreyder və 

traktorlar barədə məlumat  cədvəl 13.3-də 

verilmişdir. Cədvəl 13.3-dən göründüyü 

kimi ekskavatorların sayında müəyyən 

qədər artım olması ilə bərabər, digər 

texnikaların sayında azalma müşahidə 

olunur. 
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FFƏƏSSİİLL  XXIIVV..    
RABİTƏ VASİTƏLƏRİ,  İSTİSMAR 
YOLLARI, SƏNAYE VƏ MÜLKİ  
BİNALAR  
 

Azərbaycan Respublikası ərazisində 

fəaliyyət göstərən su anbarlarının, hidro-

qovşaqların, suvarma sistemlərinin, kol-

lektor-drenaj şəbəkələrinin, qış otlaqları-

nın su təminatı məqsədi ilə çəkilmiş boru 

kəmərlərinin istismarı və su obyektlərinin 

tikintisi məqsədi ilə  müvafiq infrastruktur 

yaradılmış – yol şəbəkələri çəkilmiş, ra-

bitə vasitələri quraşdırılmış, sənaye, inzi-

bati və mülki binalar inşa edilmişdir. Su-

varılan ərazilərdə yol şəbəkələri suvarma 

kanallarının yerləşdirilməsinə müvafiq 

olaraq çəkilmişdir. Belə ki, magistral və 

təsərrüfatlararası suvarma kanallarının və 

sutoplayıcı kollektorların yol şəbəkəsi on-

ların dambasının üzərindən istifadə et-

məklə çəkilir. Suvarma və kollektor-dre-

naj sisteminin yol şəbəkəsi istər bu siste-

min təsərrüfat mərkəzindən onun tarlaları-

na gediş-gəlişi, istərsə də sistemin istis-

mar edilməsi məqsədi ilə lazım olan ma-

şın və mexanizmlərin maneəsiz hərəkəti-

nin düzgün təşkil edilməsini təmin etmək 

funksiyasını həyata keçirirlər. 

Suvarılan ərazilərdə çəkilmiş yollar 

bilavasitə əkin tarlalarına xidmət edən 

təsərrüfat yolları, ayrı-ayrı əkin tarlalarını 

təsərrüfat mərkəzi ilə birləşdirən təsərrü-

fatdaxili yolları, suvarılan ərazi ilə dəmir 

yol stansiyalarını, qonşu kəndləri və döv-

lət yolları şəbəkəsini birləşdirən magistral 

yollar suvarma və kollektor-drenaj sistem-

lərinin tikintisi zamanı inşaat materialları-

nın və  fəhlələrin gətirilməsinə, kanallar-

kollektorlar və onların üzərindəki hidro-

texniki qurğulara nəzarət məqsədi ilə çə-

kilmiş istismar yollara aid edilir. 

Adətən tarla yolları sahə kanalları və 

sahə suayırıcıları boyunca örtüksüz çəki-

lir. Tarla yolları tarlanın aşağı hissəsində, 

sahə su ayırıcısı ilə sahə kanalı boyunca 

yerləşdirilir. Ərazidə kollektor-drenaj şə-

bəkəsi tikildikdə isə sahə suayırıcılarını 

açıq sahə su toplayanı əvəz edir. Belə ol-

duqda sahə suayırıcısı (sahə su toplayanı) 

yola su daşmasının qarşısını alır. Tarla 

yolları dövri əkin tarlalarına və başqa 

suvarma sahələrinə xidmət edir. 

Təsərrüfatdaxili yollar təsərrüfat kana-

lının yanı ilə və ona paralel istiqamətdə 

çəkilmiş kollektorların (artıq suları top-

layan) trassası arasında inşa edilir. Bu 

yollar eyni zamanda dövri əkin sahələri-

nin sərhədi boyunca layihələndirilir və 

çəkilir. Təsərrüfatdaxili yollar örtüksüz və 

ya çınqıl ilə örtülməklə çəkilir. Tarla yol-

ları təsərrüfatdaxili yollarla, onlar isə öz 

növbəsində təsərrüfatlararası yollarla bir-

ləşərək yaşayış məntəqələri ilə əlaqə 

yaratmağa xidmət edir. 

Tikinti norma və qaydalarına uyğun 

olaraq magistral yolun eni (gediş-gəliş 
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hissəsi və yol xəndəyi – “küvet” hissəsi 

də daxil olmaqla) 10 m, təsərrüfatdaxili 

və tarla yolunun eni 5,5 m, istismar 

yolunun eni isə 3 m qəbul edilir. 

Təsərrüfatlararası yollar müəyyən tə-

sərrüfatı rayon mərkəzi, dəmir yolu stan-

siyası, qəbul məntəqəsi və s. ilə birləşdir-

mək məqsədi ilə çəkilir. Təsərrüfat və 

nəqliyyat əhəmiyyətindən asılı olaraq tə-

sərrüfatlararası yollar örtüklü və iki gediş-

li çəkilə bilər. Bütün növ yollar birtərəfli 

və ya ikitərəfli 3-5 % maillik verilməklə 

çəkilir. 

 
Astara Suvarma Sistemləri İdarəsinin inzibati 

binası 

 
Tovuz Subartezian Quyularının İstismar 

İdarəsinin inzibati binası 

 
Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsinin inzibati 

binası  

Suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələ-

ri boyunca yollar onların tikintisi ilə eyni 

vaxtda çəkilir. 

Suvarma sistemində xidməti lazımi 

səviyyəyə çatdırmaq və təsərrüfat mərkəzi 

ilə su qovşaqları arasında nəzərdə tutulan 

operativ əlaqəni yaratmaq məqsədi ilə 

rabitə şəbəkəsi qurulmuşdur. Bu şəbəkə 

vasitəsilə suvarma sistemi tikilən ərazinin 

ətrafı, rayon, yaşayış məntəqələri və s. 

obyektlərlə əlaqə telefon şəbəkəsi ilə ya-

radılır. Bu cür rabitə şəbəkələrinin istis-

marının və təmir-bərpa işlərini asanlaş-

dırmaq məqsədilə onlar çəkilmiş yollar 

boyu aparılır. 

Azərbaycan Respublikası Meliorasiya 

və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiy-

yətinin tabe təşkilatları üçün inşa edilmiş 

rabitə vasitələri və istismar yolları barədə 

məlumat cədvəl 14.1-də verilmişdir. Res-

publika ərazisində çəkilmiş kanal, kollek-

tor-drenaj şəbəkələri və onların üzərindəki 

hidrotexniki qurğularla operativ əlaqə ya-

ratmaq məqsədi ilə 131 km uzunluğunda 

telefon rabitə xətti çəkilmişdir. Eyni za-

manda tələb olunan səviyyədə tikilmiş 

hidrotexniki qurğularla operativ əlaqəni 

təmin etmək məqsədi ilə 17 komutator və 

75 rabitə stansiyası quraşdırılmışdır. 

Kanallar və kollektor-drenaj şəbəkə-

ləri üzərində cari və əsaslı təmir-bərpa və 

yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi 

üçün lazım olan maşın-mexanizmlərin hə-
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rəkətini təmin etmək məqsədi ilə 2222,9 

km uzunluğunda yollar çəkilmişdir ki, 

onun da 931,8 km-i örtüklüdür. 

Respublika üzrə tabelikdə olan təşki-

latlar tərəfindən 191188,1 m2 sənaye və 

mülki binalar istismar olunur. Ondan 

44355,7 m2-i mülki-inzibati, 24866,8 km2 

mədəni-məişət, 24872,1 m2 tikinti mate-

rialları üçün anbar, 39477,4 m2-i ema-

latxana və qaraj, 51340,2 m2-i isə sairə ti-

kintilər altında istismar olunur. 

Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı ASC-nin tabe təşkilatlarının 

balansında olan sənaye və mülki binalar 

haqqında məlumat cədvəl 14.2-də  veril-

mişdir. 
 
 

Cədvəl 14.1 
Azərbaycan  Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan təşkilatların 

rabitə vasitələri və istismar yolları barədə məlumat 
 

Su təsərrüfatı 
təşkilatının adı 

Telefon rabitəsi Radio rabitəsi Yollar 

te
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km
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1 2 3 4 5 6 7 
Abşeron SSİ 52,5 52,5  1 3,5 1,2 
Ağdaş SSİ     12,1 12,1 
Ağsu SSİ 10,0 10,0   35,6 35,6 
Ağstafa SSİ     0,2  
Astara SSİ     17,0  
Bərdə SSİ     52,8 4,7 
Biləsuvar SSİ 1,5 1,5     
Cəlilabad SSİ     7,1  
Füzuli SSİ   3    
Göyçay SSİ 2,2 2,2   2,2 2,2 
Hacıqabul SSİ     34,2 1,2 
Xaçmaz SSİ     24,7  
Xocavənd SSİ     1,9  
Xızı SSİ 1,5 1,5     
İsmayıllı SSİ     2,2  
İmişli SSİ     3,3  
Qazax SSİ     11,9  
Quba SSİ 1,7 1,7   17,1  
Qusar SSİ     102,1 1,0 
Laçın SSİ     16,0  
Neftçala SSİ   1 1 63,3 13,3 
Saatlı SSİ     5,0 5,0 
Sabirabad SSİ     10,4 1,3 
Samux SSİ   5    
Salyan SSİ    1 2,5  
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cədvəl 14.1-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 

Şəki SSİ     13,1  
Şəmkirçay su anbarı və 
magistral kanalının İİ 9,8 9,8   5,2  

Tovuz SSİ 7,8 7,8 1 9 80,6 35,5 
Ucar SSİ     13,5 2,8 
Zaqatala SSİ 5,0 5,0 1  5,0 5,0 
Zərdab SSİ     22,9 22,9 
Sabirabad MSİ     4,5 1,5 
Cənubi Muğan Kİİ    10 35,2 35,2 
SAK II   1  189,2 93,0 
Yuxarı Qarabağ Kİİ     37,0 2,0 
Yuxarı Şirvan Kİİ     124,7 2,7 
Şəmkir MKİİ 15,1 15,1   44,2  
Ağstafaçay HQİİ   1 11 71,0 2,0 
Bəhramtəpə HQİİ 9,5 9,5 1 6 57,9 20,0 
Yuxarı Xanbulançay HQİİ     210,4 210,4 
Mil-Muğan HQİİ    5 123,4 123,4 
Tərtərçay HQİİ     22,4 22,4 
Əyriçay su anbarı İİ    4 59,5 2,0 
Viləşçay su anbarı İİ    10 59,6  
Ağdam SQİİ 3,7 3,7  7 15,6  
Beyləqan SQİİ     8,0 8,0 
Goranboy SQİİ   1 7   
Acınohur QOSTSİİ 2 2   119,9  
Bozdağ QOSTSİİ     52,1  
Ceyrançöl QSTSİİ     85,9 66,9 
Qobustan QOSTSİİ     31,2  
Mərkəzi Muğan QOSTSİİ   1    
Şirvan QOSTSİİ     41,4 12,4 
Mərkəzi Muğan Kİİ 0,7 0,7     
Baş Mil-Muğan Kİİ     139,8 139,8 
Baş Şirvan Kİİ     27,1 27,1 
Aşağı Muğan MSİİ 6,0 6,0   19,1 19,1 
Mil-Muğan MMİ 1,0 1,0   1,0  
Kür-Araz bəndatma İİ   1 2   
HGMXİİ 1,0 1,0     

Bölgələr üzrə cəmi: 131 131 17 75 2165,5 931,7 
Naxçıvan MR     32,0  
Yuxarı Qarabağ bölgəsi üzrə*     25,4  

Respublika üzrə yekun: 131 131 17 75 2222,9 931,7 
Qeyd: * Yuxarı Qarabağ bölgəsi işğal altında olduğuna görə məlumatlar keçmiş DQMV SSİ-nin 1988-ci il 

hesabatlarından götürülmüşdür. 
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Cədvəl 14.2 
Azərbaycan  Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabe təşkilatlarının sənaye və 

mülki binaları barədə məlumat 
 

Su təsərrüfatı 
təşkilatının adı 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Abşeron SSİ əd. 100 3 18 2 6 2 69 
m2 3369 998 1449 44 330 147 401 

Ağdam MSSİ əd. 26 22 2 4 4 2 12 
m2 5666 2600 2260 480 4720 2624 1222 

Ağdaş SSİ əd. 19 3  5 1 3 7 
m2 3075 902  755 73 482 3282 

Ağcabədi SSİ əd. 17 1 7 1 2 1 5 
m2 2589 392 1692 80 80 75 270 

Ağstafa SSİ əd. 6 1 3    2 
m2 412 90 226    96 

Ağsu SSİ əd. 19 2   1 1 15 
m2 1515 550   165 550 250 

Astara SSİ əd. 10 1   1 1 7 
m2 1464 440   72 840 112 

Balakən SSİ əd. 2 1   1   
m2 136 75   61   

Bərdə SSİ əd. 18 1 4  5 2 6 
m2 2195,6 375,5 493,4  695,8 546 84,9 

Beyləqan SSİ əd. 14 2  1 1  10 
m2 823 218  15 40  550 

Biləsuvar SSİ əd. 20 1 5 3 3 2 6 
m2 3699,1 330 465,4 367,6 444,2 449,6 1642,3 

Cəbrayıl SSİ əd. 6 1     5 
m2 2675 70     2605 

Cəlilabad SSİ əd. 7 1   2  4 
m2 1180 220   280  680 

Füzuli SSİ əd. 40 3 16  3 2 16 
m2 4182,5 639 2549,8  282,5 208,9 502,3 

Goranboy SSİ əd. 4 1   1 1 1 
m2 1197,9 414,9   149 384 250 

Göyçay SSİ əd. 3 1    1 1 
m2 784 400    360 24 

Göygöl SSİ əd. 8 1  1 2 2 2 
m2 484 200  50 70 80 84 

Hacıqabul SSİ əd. 14 1   1 2 10 
m2 1225,3 203   432 370,5 219,8 

Xaçmaz SSİ əd. 4 1  1 1 1  
m2 1213,3 451,8  127,4 266,5 367,6  

Xızı SSİ əd. 14 1   1 1 11 
m2 1322,2 193,2   83,8 112,5 932,7 

Xocavənd SSİ əd. 6 1   2  3 
m2 259,7 124,2   58,9  76,6 

İmişli SSİ əd. 7 1 1 2 2 1  
m2 1541 566 215 297 200 263  
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cədvəl 14.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

İsmayıllı SSİ əd. 6 1 3    2 
m2 680 240 360    80 

Kürdəmir SSİ əd. 13 1   3 4 5 
m2 1847 210   168 853 616 

Qax SSİ əd. 17 1  1 4   
m2 1315,2 264  12 405,2  634 

Qazax SSİ əd. 8 1 1  1 2 3 
m2 2513,2 280 160  1100 780 193,2 

Qəbələ SSİ əd. 7 1  1 2 2 1 
m2 1363 300  87 120 850 6 

Quba SSİ əd. 16 2     14 
m2 2924 400     2524 

Qusar SSİ əd. 21 2  1 4 4 10 
m2 13803,7 302  283 853,4 1036,3 11329 

Neftçala SSİ əd. 10 1 1  1 1 6 
m2 1700 216 121  240 490 633 

Oğuz SSİ əd. 8 2   2 2 2 
m2 777 235   258 256 28 

Laçın SSİ əd. 4 1     3 
m2 332,8 288     44,8 

Saatlı SSİ əd. 28 3  3 1 4 17 
m2 2638 402  120 480 821 815 

Sabirabad SSİ əd. 17 1 5 1 3 1 6 
m2 1240 360 118 30 360 120 252 

Samux SSİ əd. 4 1   1 1 1 
m2 274 96   108 54 16 

Salyan SSİ əd. 32 1 10 1 1 1 18 
m2 4719 944,4 1233,7 97,4 324,8 776,7 1342 

Siyəzən SSİ əd. 3 1   1  1 
m2 524 240   260  24 

Şamaxı SSİ əd. 6 1   1 2 2 
m2 4070,3 3200   8,2 722,6 139,5 

Şabran SSİ əd. 5 1   1 2 1 
m2 2896,1 255,2   677 813,9 1150 

Şəki SSİ əd. 15 2 3  3 2 5 
m2 2095 474,8 927,9  170,3 365 157 

Şəmkirçay su an-
barı və magistral 
kanalının İİ 

əd. 24 2   2 4 16 

m2 3909 300   229 3050 250 

Tərtər SSİ əd. 4 1   1 1 1 
m2 2202,8 1971   17,5 203,8 10,5 

Tovuz SSİ əd. 20 1   3 5 11 
m2 16932 5350   1630 7125 2827 

Ucar SSİ əd. 2 1 1     
m2 338,3 219,6 118,7     

Yevlax SSİ əd. 36 2 4 6 4 3 17 
m2 3065 221 140 434 576 627 1067 

Zaqatala SSİ əd. 26 1 2 1 3 4 15 
m2 2947 553 100 64 283 719 1228 

Zəngilan SSİ əd. 3      3 
m2 29      29 

Zərdab SSİ əd. 8 1   3 1 3 
m2 481 80   42 337 22 

Mollakənd MSİ əd. 12 1   3 3 5 
m2 1924 222   230 606 866 
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cədvəl 14.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pirəzi MSİ əd. 29 2  1 4 4 18 
m2 3081 570  86 1064 350 1011 

Sabirabad MSİ əd. 13 1   1 1 10 
m2 1250 165   134 264 687 

Cənubi Muğan Kİİ əd. 13 1 1  1 1 9 
m2 1072 365,8 23  202 230,2 251 

SAK II əd. 81 2   4 9 66 
m2 4091,5 1058,5   560 790 1683,0 

Yuxarı Qarabağ Kİİ əd. 26 4   1 2 19 
m2 1670 680   45 90 855 

Yuxarı Şirvan Kİİ 
əd. 27 1 4 1 1 1 19 
m2 2458 294 416 150 460 120 1018 
m2 480 120    200 160 

Ağstafaçay HQİİ əd. 12 2    2 8 
m2 2481 702    1342 437 

Bəhramtəpə HQİİ əd. 8 2   4  2 
m2 1311 652   500  159 

Yuxarı Xan-
bulançay HQİİ 

əd. 9 3  1 1 1 3 
m2 1845,6 858,6  350 516 80 41 

Mil-Muğan HQİİ əd. 17 1 15   1  
m2 1234 150 1000   84  

Tərtərçay HQİİ əd. 14 2  1 1 1 9 
m2 1251 320  180 175 100 476 

Əyriçay su anbarı İİ əd. 1 1      
m2 432 432      

Viləşçay su anbarı 
İİ 

əd. 4 2   1 1  
m2 723 587   100 36  
m2 5644 600 260 180 720 624 3260 

Ağcabədi SQİİ əd. 16 5   2 6 3 
m2 1501 514   213 751 23 

Bərdə SQİİ əd. 12 1 2 1 2 3 3 
m2 1963,8 377,8 273,9 68,9 589,4 602,1 51,7 

Beyləqan SQİİ əd. 20 2 3 3 4 2 6 
m2 2303,1 367,5 184 773,4 401,6 297,4 279,2 

Goranboy SQİİ əd. 21 2  4 5 5 5 
m2 3114 597  462 604 1031 420 

Şəki SQİİ 
əd. 10 2  1 2 1 4 
m2 1150,2 285  24 466,5 180,2 194,5 
m2 2102 720  501   881 

Tərtər SQİİ əd. 5 1   1 2 1 
m2 290 78   100 100 12 

Tovuz SQİİ əd. 7 2   2 1 2 
m2 479,8 221,5   162,9 78,4 17 

Acınohur QOSTSİİ əd. 16 2 7  3 1 3 
m2 1794,7 210,9 1087,1  297,4 108,4 91 

Bozdağ QOSTSİİ əd. 2 1     1 
m2 127 85     42 

Ceyrançöl 
QOSTSİİ 

əd. 56 3 36 3 4 4 6 
m2 5729 651 3543 285 287 690 273 

Qobustan QOSTSİİ əd. 31 2 13  4 6 6 
m2 6055,2 438,7 2834,1  423 1560,7 798,7 

Mərkəzi Muğan 
QOSTSİİ 

əd. 7 1   2 2 2 
m2 745,3 105,2   224,6 395,4 20,1 

Pirsaat QOSTSİİ əd. 11 1 8  1 1  
m2 1038 300 488  200 50  
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cədvəl 14.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Şirvan QOSTSİİ əd. 10 2 3  2 2 1 
m2 1922 396 333  155 977 61 

Baş Mil-Muğan Kİİ əd. 10 9   1   
m2 353,1 273,1   80   

Baş Şirvan Kİİ əd. 12 1 7  1 1 2 
m2 1174 120 840  56 112 46 

Mərkəzi Muğan Kİİ əd. 1      1 
m2 12      12 

Mil-Qarabağ və 
Aş.Şirvan Kİİ 

əd. 10 2  1 5 1 1 
m2 2373,9 390,9  58,8 1396,6 371,2 156,4 

Beyləqan Mİ əd. 3 1   1 1  
m2 286 190   66 30  

Aşağı Muğan MSİİ əd. 38 1 8  2 2 25 
m2 4105 240 1005  1290 310 1260 

Mil-Muğan MMİ əd. 3 1    1 1 
m2 455 150    300 5 

Şirvan MMİ əd. 4 1   1 1 1 
m2 285,9 138,8   41,8 103,2 2,1 

Qarabağ MMİ əd. 1 1      
m2 167 167      

Kür-Araz 
çaylarında Bİİ 

əd. 40 18  2 6 7 7 
m2 4330,2 2388,8  293,4 600,2 597,9 449,9 

Hidrogeoloji 
Meliorativ Xİ 

əd. 15 2 5  1 2 5 
m2 4252 1664 1864  79 281 364 

Bölgələr üzrə cəmi əd. 1345 154 198 57 159 150 627 
m2 189725,3 44228,7 24521 6275,9 24534,1 38879,4 51286,2 

Naxçıvan MR əd. 102 10   5 20 67 
m2        

Yuxarı Qarabağ 
bölgəsi üzrə 

əd. 20 2 4  5 6 3 
m2 1462,8 127 345,8  338 598 54 

Respublika üzrə 
yekun 

əd. 1467 166 202 57 169 176 697 
m2 191188,1 44355,7 24866,8 6275,9 24872,1 39477,4 51340,2 

Qeyd: * Yuxarı Qarabağ bölgəsi işğal altında olduğuna görə məlumatlar keçmiş DQMV SSİ-nin 1988-ci il 
hesabatlarından götürülmüşdür. 
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FFƏƏSSİİLL  XXVV..    
MELİORASİYA VƏ SU 
TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNDƏ 
MÜŞAHİDƏ SİSTEMLƏRİ VƏ 
MONİTORİNQ ŞƏBƏKƏSİ 

 
Hidrogeoloji-meliorativ xidmət – 

meliorasiya olunmuş torpaqların meliora-

tiv vəziyyəti üzərində nəzarəti yerinə 

yetirən xidmətdir. Hidrogeoloji-meliorativ 

xidmət suvarılan regionlarda hidromelio-

rativ sistemlərin istismarı orqanlarının 

(təşkilatının) tərkib hissəsidir. Xidmətin 

əsas vəzifəsi meliorasiya olunmuş torpaq-

larda dayanıqlı – qənaətbəxş su, hava, duz 

və qida rejimlərini təmin edən tədbirlərin 

əsaslandırılması və yerinə yetirilməsi 

üçün torpaqların meliorativ vəziyyəti üzə-

rində nəzarəti həyata keçirməkdir.  

 
Qazıma dəzgahı URB-2,5A 

 
Rejim müşahidə quyusunun quraşdırılma prosesi 

Torpaqların meliorativ vəziyyəti üzə-

rində nəzarətin nəticələri aşağıdakı məsə-

lələrin həlli üçün vacibdir: su və torpaq 

ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli isti-

fadəsi, proqnoz məsələlərinin həlli, suvar-

ma və drenaj sistemlərinin tikintisi və ye-

nidənqurulması layihələrinin ekoloji əsas-

landırılması və sair.  

1981-ci ildən etibarən respublikanın 

suvarılan torpaqlarının meliorativ vəziy-

yətinin hərillik kadastrı tərtib edilir. Hid-

rogeoloji-melorativ xidmət idarəsi kadas-

trın və müvafiq xəritələrin tərtibi üçün öz 

müşahidələrindən əlavə, respublikanın di-

gər layihə-axtarış və geoloji təşkilatlarının 

materiallarından da istifadə edir. Suvarı-

lan torpaqların meliorativ vəziyyətinin 

əsas göstəriciləri kimi aşağıdakılar qəbul 

edilir: kənd təsərrüfatı bitkilərinin məh-

suldarlığı; qrunt suları səviyyəsinin yatım 

dərinliyi; 0-1 m, 0-2 m-lik qatda torpaq-

qruntların şorlaşma dərəcəsi; aerasiya zo-

nasında (qrunt suları səviyyəsinə qədər) 

ümumi duzların miqdarı və profil üzrə 

yayılma xarakteri; torpaqların şorlaşma və 

şorakətləşmə dərəcəsi; qrunt və suvarma 

sularının ümumi minerallığı, kimyəvi tər-

kibi və qələviliyi və s. Suvarılan torpaq-

ların meliorativ vəziyyətinin göstəricələri 

bir neçə əvvəlki illərlə müqayisədə istiqa-

məti nəzərə alınaraq qiymətləndirilir. Hid-

rogeoloji-meliorativ xidmətin vəzifəsinə 

eləcə də meliorasiya olunan torpaqlarda 

su və duz balansları müşahidələrinin təş-
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kili və aparılması aiddir.  

Hidrogeoloji-meliorativ xidmətin yeri-

nə yetirdiyi işlərin tərkibi aşağıdakılardır: 

suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyə-

tini müəyyənləşdirən təbii və meliorativ-

təsərrüfat amilləri barədə məlumatların 

toplanılması və təhlili; meliorasiya olunan 

torpaqların su və duz balansları müşahidə-

ləri: meliorasiya olunmuş torpaqlarda 

qrunt suları rejimi üzərində müşahidələr; 

suvarma üçün istifadə olunan səth, drenaj 

və yeraltı suların keyfiyyətinə nəzarət; 

aparılan meliorativ tədbirlərin səmərəsi-

nin müəyyənləşdirilməsi ilə təsnifatlaşdı-

rılmış meyar və kateqoriyalara görə suva-

rılan torpaqların vəziyyəti; torpaqların 

meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

və ya pisləşməsinin qarşısının alınması 

üzrə təklif və tədbirlərin işlənib hazırlan-

ması; bitkilərin yerləşdirilməsinə, suvar-

ma rejimlərinə və yumaların aparılmasına, 

meliorativ tədbirlərin aparılması planları-

na, sudan istifadə planlarına və başqa iş-

lərə operativ düzəlişlərin aparılması üçün 

su təsərrüfatı və digər təşkilatların lazımi 

məlumatlarla təmin edilməsi.  

Hidrogeoloji-Meliorativ Xidmət İdarə-

si həmçinin aşağıdakı işləri yerənə yetir-

məlidir: suvarma suyundan düzgün isti-

fadə olunmasına mütəmadi nəzarət etmək; 

suvarmaya nəzarət etmək: suvarmaya su-

yun verilməsinə, tullantı suların və drenaj 

axımı üzərində nəzarət ölçmələri apar-

maq; kollektor-drenaj şəbəkəsinin texniki 

vəziyyətinə nəzarət etmək; torpaqların fi-

ziki-kimyəvi və su-fiziki xüsusiyyətləri-

nin və torpaq strukturunun dəyişilməsi və 

mühəndisi-geoloji təzahürlər üzərində 

müşahidələr aparmaq; rejim müşahidələri 

məlumatları əsasında hidrogeoloji para-

metrlərin təyini və proqnozların düzgün 

və dürüstlüyünün qiymətləndirilməsi. 

Yeraltı suların rejimi üzərində müşahi-

dələr dayaq, təsərrüfatdaxili və müvəqqəti 

quyular şəbəkəsi vasitəsilə respublikanın 

geoloji-regional müşahidə şəbəkəsi nəzərə 

alınmaqla yerinə yetirilir.  

 
HGMXİ-nin kompleks kimyəvi analiz  

Laboratoriyası 

 
Hidrogeoloji-Meliorativ Xidmət İdarə-

sinin vəzifələrinə eləcə də aşağıdakılar 

aiddir: təbii amillərin (iqlim və hidrogeo-

loji) cədvəllərinin tərtibi və təhlili; plan-

laşdırılan və faktiki suvarma sahələri və 

normaları, sistemin faydalı iş əmsalı 

(f.i.ə.), suvarmaya verilən su, drenaj axımı 

və onun minerallığı; əsas kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsuldarlığının dinamikası 



 
604 

və  meteoşəraitin, aqrotexnikanın, su tə-

minatının uçotunun aparılması; dayaq qu-

yuları üzrə qrunt suları rejiminin xronoloji 

qrafiklərinin qurulması; qrunt sularının 

yerləşmə dərinliyi və minerallıqları xəritə-

lərinin (1:25000….1:50000 miqyasında) 

qurulması; sahələr və sistemlər üzrə tor-

paqların şorlaşma xəritələrinin tərtibi (şor-

luq planalması aparılan hallarda); torpaq-

ların meliorativ vəziyyəti xəritələrinin tər-

tibi. 

Hidrogeoloji-Meliorativ Xidmət İdarə-

sinin torpaqların meliorativ vəziyyəti üzə-

rində apardığı nəzarət meydana çıxan 

qeyri-qənaətbəxş proseslərin vaxtında 

müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə hidrolo-

ji, hidrogeoloji və hidrokimyəvi göstəri-

cilər və onların vəziyyəti üzərində müntə-

zəm müşahidə sistemi kimi torpaq və su 

obyektləri üzərində dövlət monitorinq sis-

teminin tərkib hissəsidir.  

Hidromeliorativ müşahidə şəbəkəsi 

– hidromeliorativ sistemdəki hidrometrik 

məntəqələr və müşahidə quyularıdır. Su-

yun uçotunun aparılması üçün hidrome-

liorativ müşahidə şəbəkəsində hidromet-

rik məntəqələrin aşağıdakı qrupları yara-

dılır: dayaq məntəqələri – suvarma siste-

minə suyun götürüldüyü yerdə su obyekti-

nin hidroloji rejiminin əsas parametrləri-

nin müəyyənləşdirilməsi üçün; baş məntə-

qələr – su obyektindən suvarma sistemi-

nə, öz axımı ilə və ya maşın magistral 

kanalına götürülən suyun həcminin uço-

tunun aparılması üçün; paylayıcı mən-

təqələr – inzibati rayonların sərhədlərində 

su istifadəçilərinə suyun paylaşdırılma 

məntəqələrində magistral kanalın qolları-

nın və müxtəlif dərəcəli paylayıcı kanalla-

rın başlanğıcında verilən suyun uçotunun 

aparılması üçün; təsərrüfat məntəqələri – 

təsərrüfatlara – su istifadəçilərinə verilən 

suya nəzarət olunması və uçotunun aparıl-

ması üçün; tullayıcı (sonuncu) məntəqə-

lər–tullanan suların və kollektor-drenaj 

sularının uçotunun aparılması üçün; ba-

lans məntəqələri – ayrı-ayrı sahələrin, 

rayonların, iri kanalların, bütövlükdə sis-

temin su balansının vəziyyəti və təhlilinin 

uçotunun aparılması üçün. 

İstismar hidrometriyası – açıq tipli 

suvarma sistemlərinin hidrometriyası 

olub, su uçotu məntəqələrinin xarakteristi-

kası ilə açıq suvarma və su təsərrüfatı 

sistemlərində suyun sərfinin və ya həcmi-

nin ölçülməsinin metod və texniki vasitə-

lərindən ibarətdir. Açıq suvarma sistemlə-

rinin tərkibində nasos stansiyaları, hidro-

texniki qurğular, drenaj sistemləri və sair 

ola bilər. İstismar hidrometriyası hidro-

meliorativ və su təsərrüfatı sistemləri 

üçün suyun uçotu sisteminə bir tərkib 

hissə kimi daxildir. İstifadə olunan su 

uçotu sisteminin təsnifatı hidromeliorasi-
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ya və su təsərrüfatı sistemlərinin təyina-

tından (suvarma, qurutma, su ilə təmin 

etmə) asılı deyildir. Ancaq bütün tip su tə-

sərrüfatı və hidromeliorativ sistemlərin və 

sudaşıyıcıların (təzyiqsiz, təzyiqli, təzyiq-

siz-təzyiqli) su uçotu məntəqələrinin 

funksional təyinatından asılı olaraq, su 

sərfinin ölçülməsi metod və vasitələrinə 

olan texniki tələbatdan irəli gəlir. 

Suölçən – hər hansı sudaşıyıcıdan 

(boru kəməri və ya kanal) keçən suyun 

sərfini ölçən və həcmini müəyyənləşdirən 

qurğudur. Suölçənlərə: sərf ölçənlər, su 

sayğacları, diafraqmalar, en kəsiyi daralan 

qurğular, ölçü latokları, suaşıranlar  və s. 

qurğular aiddirlər. Sərf ölçənlər, su say-

ğacları və difmanometrli en kəsiyi daralan 

qurğular boru  kəmərlərində sərfi ölçmək 

üçündür. Suölçənlər suvarma sistemlərin-

də istifadə olunur, onlarsız su ehtiyatların-

dan səmərəli istifadə və planlı sudan is-

tifadənin həyata keçirilməsi qeyri-müm-

kündür. Suvarma sularının sərfləri xüsusi 

quraşdırılmış hidrometrik məntəqələrdə 

ölçülür. Magistral kanalın, təsərrüfatlar-

arası, təsərrüfat və sahə kanallarının baş 

hissələrində, istismar sahələrinin sərhədlə-

rində, suqəbuledici, kollektor-drenaj və 

sutullayıcı şəbəkənin son hissələrində qu-

raşdırılır.  

Açıq kanallarda sərflərin ölçülməsi 

üçün müxtəlif tipdə suaşıranlar, qalxana-

bənzər sipərli suburaxıcılar, suölçən nov-

lar, astanalar, üzgəcli suölçənlər istifadə 

olunur. Суюлчян гурьулара олан ясас 

тялябляр тязйигин эениш диапазонда 

дяйишилмясиндя кифаyят гядяр 

дягиглиyin təmin edilməsindən, лилlи 

эятирмялярля чирклянмиш suları 

buraxa bilmək qabiliyyətindən, xidmətin 

вя юлчц нятижяляринин гейдя 

алынмасынын садялийиndən və s. 

ibarətdir. 

 
Rejim-müşahidə quyusu (Ağdaş rayonu) 

 
Rejim-müşahidə quyusu (Kürdəmir rayonu) 
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Rejim-müşahidə quyusu (Göyçay rayonu) 

Suvarılan torpaqlarda torpaq-meliora-

tiv situasiyanın və hidrogeoloji şəraitlərin 

monitorinqinin aparılması üçün müşahidə 

quyularının rejim şəbəkəsi yaradılır. 

Sistemdə qrunt suları səviyyəsi üzərin-

də müşahidə aparılması üçün quyular re-

jim sıraları üzrə yerləşdirilir. Rejim sırala-

rı aşağıdakı şərtlərlə layihələndirilir, əgər 

obyektin sahəsi: 1000 hektara qədərdirsə 

– 2 sıra (biri-qrunt suları axımı istiqamə-

tində, digəri – perpendikulyar); 

1000….3000 hektara – 2-3 sıra; 

5000….6000 hektara 3-4 sıra; 5000 hek-

tardan çox olanda – 5 sıradan az olma-

maqla, o cümlədən 3 sıra qrunt suları axı-

mı istiqamətində. Sırada müşahidə quyu-

larının yerləşdirilməsi su mənbəyindən və 

ya magistral kanaldan sistemin yuxarı sər-

hədi istiqamətində ara məsafələri 50…700 

m olmaqla aparılır (birinci 0 m, ikinci -50 

m, üçüncü – 100 m, dördüncü – 200 m, 

beşinci – 300 m, altıncı – 500 m, daha 

sonra – 700 m-dən bir). Müşahidə quyu-

ları zonasında sahələr ayrılır və bu sahə-

lərdən şorlaşmanın analizi üçün torpaq və 

minerallığın analizi üçün su nümunələri 

götürülür. Qrunt suları səviyyəsi üzərində 

müşahidələr hər dekadada bir dəfə, 10 

mm-dən artıq yağıntıdan və suvarmalar-

dan bir gün sonra aparılır. Qrunt suları 

səviyyəsi üzərində müşahidələrin nəticə-

ləri əsasında qrunt sularının bərabər sə-

viyyə xətləri – hidroizogipslər qurulur. 

Azərbaycan Respublikasında hidro-

geoloji-meliorativ xidmətin təşkili. 

Azərbaycan Respublikasının suvarılan 

torpaqlarının meliorativ vəziyyətinə nəza-

rət işləri Hidtogeoloji-Meliorativ Xidmət 

İdarəsi (HGMXİ) tərəfindən yerinə yetiri-

lir. Azərbaycan Respublikasının  suvarı-

lan torpaqlarının meliorativ vəziyyətinə 

nəzarət etmək məqsədi ilə 1981-ci ildən 

başlayaraq hər il suvarılan torpaqlarının 

meliorativ vəziyyətinə dair kadastr ha-

zırlanır və hazırlanmış ilk belə kadastr 

aşağıdakı massivlər üzrə həyata keçiril-

mişdir (cədvəl 15.1).  

Respublikamızda rejim-müşahidə şə-

bəkələrinin, stasionarların və hidroməntə-

qələrin yaradılması torpaqların (suvarılan 

və suvarılmayan) meliorativ vəziyyətinə 

təsirli nəzarətin təşkilinə imkan yaratdı. 

Belə ki, 1990-cı ildə həmin şəbəkə umu-

milikdə 1561,6 min ha sahəni əhatə edirdi 

(cədvəl 15.2).  

Ölkəmizdə aparılmış meliorasiya və 

irriqasiya işlərinin inkişafı ilə həmahəng 

olaraq, suvarılan torpaqların meliorativ 

vəziyyətinə nəzarət şəbəkəsinin əhatə dai-

rəsi də genişlənmiş və həmin illərdə suva-

rılan torpaqlarda rejim-müşahidə şəbəkəsi 

11 massivi əhatə etmişdir (cədvəl  15.3).  

Hazırda respublika üzrə suvarılan tor-

paqlarda yerləşdirilmiş rejim-müşahidə 
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quyularının sayının ərazinin mürəkkəblik 

dərəcəsindən asılı olaraq, elmi əsaslara 

söykənən optimallaşdırılması nəticəsində 

onların sayı indi 8692 ədəd təşkil edir. 

Mövcud rejim-müşahidə şəbəkəsi 9 suvar-

ma massivi daxil olan 7 regional zonanı 

əhatə edir (cədvəl  15.4).  

HGMXİ tərəfindən 2014-cü il ərzində 

regional zonalarda aparılmış çöl-tədqiqat 

işlərinin hesabatlarının müasir texniki 

imkanlara uyğun şəkildə (online qayda-

sında) tərtibi işi təşkil edilmişdir. İdarədə 

yeni texniki vasitələrlə təchiz edilmiş 

hidrogeoloji-meliorativ məlumatların ha-

zırlanması və İnnovasiya Mərkəzində ya-

radılmış internet portalında çöl-müşahidə 

məlumatlarının operativ toplanılması təş-

kil olunmuş, bu qayda ilə daxil olmuş mə-

lumatların əsasında rayonlar üzrə suvarı-

lan torpaqlarda yeraltı suların yatma də-

rinliyi, qrunt sularının minerallaşma dərə-

cəsi, torpağın şorlaşması və hidrogeoloji-

meliorativ vəziyyəti xəritələrinin tərtibatı 

üzərində işlərin əhatə dairəsi genişlən-

dirilmiş və bu istiqamətdə işlər hazırda da 

davam etdirilir. Əvvəllər kameral işlərin 

yerinə yetirilməsi dövründə xəritələrin iş-

lənilməsi, rənglənməsi əl ilə həyata keçi-

rilirdisə, indi ən son texnologiyanın gü-

cündən istifadə etməklə yerinə yetirilir.  

Respublikanın suvarılan torpaqları 

əraziyə görə 9 suvarma massivinə, dağ 

rayonları və şəhərlərin suvarılan torpaqla-

rına bölünərək qiymətləndirilir. Suvarılan 

torpaqların şorlaşması və şorakətləşmə-

sinin əsas səbəblərindən biri kimi qrunt 

sularının yatım dərinliyi və onun mineral-

laşması olduğundan, təkrar şorlaşmanı 

dəqiqləşdirmək məqsədi ilə bu istiqa-

mətdə tədqiqatlar və ardıcıl müşahidələr 

aparılmaqdadır. 

Suvarılan ərazilərin hidrogeoloji-me-

liorativ vəziyyətinə nəzarət üzrə tədqiqat-

larda su obyektləri üzərində hidrometriya 

işlərinin aparılması əsas yer tutur. Hidro-

metriya işlərinin aparılmasında əsas məq-

səd su mənbələrindən götürülən suların 

inzibati rayonlar arasında bölüşdürülməsi 

zamanı ayrı-ayrı suvarma massivlərinin su 

tələbatının ödənilməsinin və ərazinin 

ümumi su-duz balansının təyinindən, su-

varma sularının işlədilmədən  kollektor-

lara axıdılmasına və sairə işlərə nəzarət 

etməkdən ibarətdir. Bunun ücün kanal və 

kollektorlar üzərində (əvvəlində, lazımi 

məntəqəsində və sonunda), inzibati rayon-

ların ərazisində və sərhədində müşahidə 

məntəqələri yerləşdirilmiş və həmin mən-

təqələrdə su səviyyəsi, su sərfi və suyun 

kimyəvi tərkibi üzərində müşahidələr apa-

rılır. Hidrometriya məntəqələri haqqında 

məlumatlar cədvəl 15.5-də verilmişdir. 

HGMXİ mütəxəssisləri tərəfindən ha-

zırda Saatlı rayonu ərazisində Sol sahil və 
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digər kanalı üzərində suyun sərfinin avto-

matik ölçülməsi və mobil rabitə vasitəsi 

ilə ölçmə nəticələrinin gün ərzində müəy-

yən intervallarla bazaya ötürülməsi və 

bazada konkret proqram əsasında kanalda 

su sərfinin insan əli dəymədən təyin 

edilməsi istiqamətində işlər davam etdi-

rilmişdir. 
Cədvəl  15.1 

Azərbaycan Respublikasının suvarılan torpaqları və rejim-müşahidə quyuları haqqında 01 yanvar 
1981-ci il tarixinə olan məlumat 

 

Massivin adı Müşahidə aparılan 
suvarılan sahə, min ha. 

Rejim-müşahidə quyula-
rının sayı, ədəd 

Haxçınan MR 47,8 343 

Qarabağ (Dağlıq Qarabağ MV daxil olmaqla) 174,4 368 

Arazboyu 15,0 0 

Kirovabad (Gəncə)-Qazax 171,7 0 

Lənkaran- Masallı 26,0 0 

Şirvan (Muğan -Salyan daxil olmaqla) 231,1 1952 

Samur-Abşeron 141,5 57 

Cəmi 807,5 2720 
 

Cədvəl  15.2 

Azərbaycan Respublikası torpaqlarının hidrogeoloji-meliorativ vəziyyətinə nəzarətin təşkilinin ərazi-
fəaliyyət strukturu (01 yanvar 1990-ci il tarixinə olan məlumat) 

 

Nəzarətin 
təşkilinin ərazi-

fəaliyyət 
strukturu 

Müşahidələrin əhatə 
sahəsi, min ha ilə 

Müşahidə quyularının 
sayı, ədədlə 

D
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D
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m
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Muğan 268,2 157,8 128,7 3064 133 234 22 57 87,5 

Salyan 212,6 116,6 85,2 2622 25 102 - 22 81,1 
Şırvan 332,1 207,8 147,8 3454 247 47 20 18 96,2 

Qarabağ 171,9 101,3 54,8 808 - 30 - 35 189,1 
Mil 120,3 100,8 69,2 1172 - - - 12 102,7 
Naxçıvan 81,0 39,3 13,4 574 15 28 - 17 141,1 

Samur-Abşeron 226,5 89,8 9,7 1481 161 - 12 10 152,9 
Lənkəran-Masallı 58,0 28,6 6,9 454 - - - 24 127,8 

Qanıx-Əyriçay 52,8 52,8 1,2 504 - - - 14 104,7 
Gəncə-Qazax 32,8 32,8 7,2 359 19 - - 21 106,4 

Respublika üzrə 1561,6 933,0 524,1 14593 600 441 54 230 - 
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Cədvəl  15.3 
Azərbaycan Respublikasının suvarılan torpaqları və rejim-müşahidə quyuları haqqında 01 yanvar 

1990-ci il tarixinə olan məlumat 
 

Massivin adı Müşahidə aparılan 
suvarılan sahə, 

Rejim-müşahidə 
quyularının sayı, ədəd 

Haxçıvan MR 54,7 606 
Qarabağ (Dağlıq Qarabağ MV daxil olmaqla) 191,9 960 
Arazboyu 22,3 163 
Mil 131,6 1135 
Gəncə-Qazax 179,8 814 
Lənkaran-Masallı 37,7 518 
Şirvan 220,6 2684 
 Muğan -Salyan  289,2 3710 
Samur-Abşeron 149,5 1233 
Qanıx-Əyrişay 115,7 867 
Dağlıq rayonlar 6,5 0 

Cəmi 1399,5 12690 
 

Cədvəl  15.4 
Azərbaycan Respublikasının suvarılan torpaqlarının və rejim-müşahidə quyuları haqqında 01 yanvar 

2015-ci il tarixinə olan məlumat 
 

Regional zonalar Müşahidə aparılan 
suvarılan sahə, 

Rejim-müşahidə 
quyularının sayı, ədəd 

Muğan-Salyan Regional zona 196313 1782 
Şirvan Regional zona 230547 2059 
Şimal Regional zonası üzrə 156572 686 
Qanıx-Əyriçay Regional zona 116256 590 
Qərb regional zonası üzrə 182657 863 
Cənub Regional zona 71445 536 
Mil-Qarabağ Regional zona 364496 2176 

YEKUN: 1318286 8692 
 

Cədvəl  15.5 
HGMXİ-nin hidrometriya məntəqələrinin yerləşdiyi sahələr 

 
Kanal və kollektorlar Yeləşdiyi yer 

Yuxarı Şirvan Kanalı Yevlax-Ağdaş rayonlarının sərhədi 
Yuxarı Şirvan Kanalı Ağdaş-Göyçay rayonlarının sərhədi 
Yuxarı Şirvan Kanalı əvvəli 
Yuxarı Şirvan Kanalı əvvəli 
Yuxarı Şirvan Kanalı Yevlax-Bərdə rayonlarının sərhədi 
Yuxarı Şirvan Kanalı Ağcabədi-Beyləqan rayonlarının 
Yuxarı Şirvan Kanalı Beyləqan-İmişli rayonlarının sərhədi 
Baş Mil Kanalı İmişli-Saatlı rayonlarının sərhədi 
Sabir adına kanal əvvəli 
Sabir adına kanal Saatlı-Sabirabad rayonlarının sərhədi 
Aşağı-Muğan kanalı əvvəli 
Aşağı-Muğan kanalı Saatlı-Sabirabad rayonlarının sərhədi 
H.Hacıyev adına kanal Saatlı rayonu 
Gümüş arx kanalı Saatlı rayonu 
Sol sahil kanalı Saatlı rayonu 
Baş Sirvan kollektoru Sonu 
Baş Mil-Muğan kollektoru Sonu 
Baş Mil-Muğan kollektoru Potubəyli kəndi 
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FFƏƏSSİİLL  XXVVII..  
MELİORASİYA VƏ SU 
TƏSƏRRÜFATI SİSTEMLƏRİNİN 
MÜHAFİZƏ ZOLAQLARINDA 
MEŞƏ MELİORASİYA 
TƏDBİRLƏRİ 

 
Qoruyucu meşə əkinləri – Meliorasi-

ya və su təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı, həm-

çinin digər idarə və təşkilatların tor-

paqlarında müəyyən funksional təyinatlı 

süni yaradılmış və ya təbii meşə əkinləri 

olub, əkin və obyektləri ətraf mühitin 

müxtəlif əlverişsiz amillərindən mühafizə 

edir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarında qoru-

yucu meşə əkinlərinin aqromeşəmeliora-

tiv və zoomeşəmeliorativ əkinləri aşağıda-

kı növlərə bölünür: sahəqoruyucu külək-

saxlayan meşə zolaqları; sahəqoruyucu 

axımnizamlayan meşə zolaqları; suvarılan 

və qurudulan torpaqlarda, bağlarda, 

üzümlüklərdə, çay və sitrus bitkiləri plan-

tasiyalarında xətti və başqa ağac-kolluq 

əkinləri; təsərrüfatdaxili yollar boyunca 

yaşıl xiyaban əkinləri; qəsəbələr, fermer 

təsərrüfatları, çöl düşərgələri ətrafında 

yaşıllaşdırma əkinləri; hidroqrafiya şəbə-

kəsi uzrə torpaqqoruyucu (eroziyaya qar-

şı) əkinlər; yarğanlar və qobular yanı me-

şə zolaqları; qobuların sahillərində və yar-

ğanların yamaclarında əkinlər, ağac və 

kolların dib və məcra əkinləri, göl, nohur 

və sututarların ətrafında əkinlər, kiçik 

çaylar boyunca, zolaqvari, yamac və dağ 

yamaclarında massiv əkinlər; qumsal tor-

paqlarda meşə əkinləri; örüşlərdə massiv, 

parçalanmış, qollara ayrılmış, zolaqvari 

əkinlər; meliorativ – yem əkinləri, örüşqo-

ruyucu meşə zolaqları, ağac və kolluq 

çətir-talvarlar, savanna tipli əkinlər, ferma 

və yataqyanı əkinlər.  

Qeyri kənd təsərrüfatı torpaqlarında 

qoruyucu meşə əkinlərinin əsas növlərinə 

aşağıdakılar aiddir: meşələrin suqoruyucu 

zolaqları, dövlət meşə zolaqları və geniş 

zolaqlı «təsərrüfat təyinatlı» adlanan meşə 

zolaqları, dəmir yolu və avtomobil yolları 

boyunca zolaqlı əkinlər, selə və sürüşmə-

yə qarşı dağlıq yerlərdə əkinlər, neft və 

qaz kəmərləri, suvarma və qurutma ka-

nalları boyunca texnogen pozulmuş tor-

paqlarda əkinlər, qumluqlarda meşəmelio-

rativ əkinlər, sənaye müəssisələri ətra-

fında sanitar mühafizə zonalarında əkin-

lər, şəhər və işçi qəsəbələri ətrafında ya-

şıllaşdırma əkinləri, kurort və sanatoriya-

lar ətrafında meşə əkinləri, tənəffüs əkin-

ləri. Bunlardan bir çoxu kənd təsərrüfatı 

əkinləri ilə sərhədləşərək, həm də kənd 

təsərrüfatı əhəmiyyətinə malikdir. Bu və 

ya digər kənd təsərrüfatı obyektlərində 

müəyyən torpaq və relyef şəraitlərində 

ağac və kolluq əkinlərini bir-birinə qarış-

dırmaqla bu şəraitlərə ehtiyacı olan (tələb 

olunan) aparıcı funksiyalardan maksimal 

istifadə olunmasına çalışmaq lazımdır. 

Buna qoruyucu meşə artırmanın müxtəlif 

texniki üsullarının tətbiqi ilə nail olmaq 
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olar: növlərin seçilməsi, əkinlərin qarış-

dırılması, onların forması, konstruksiyası 

və s.  

Qoruyucu meşəartırma – Meliorasi-

ya və su təsərrüfatı obyektlərinin, o cüm-

lədən su anbarlarının, kanal və kollektor-

ların, yolların, yaşayış məntəqələrinin,  

tikililərin qeyri-qənaətbəxş təbii proses və 

hadisələrdən: quraqlıq, quru küləklər, 

güclü küləklər, toz-tufanları, deflyasiya 

(süxurların küləklə aşınması), su erozi-

yası, subasmalar, sel axınları, qar və qum 

gətirmələri və s., həmçinin qeyri-qənaət-

bəxş texnogen təsirlərdən: sənaye müəssi-

sələrinin, nəqliyyatın, şaxələnməsi, tex-

niki səslərin təsirləri, havanın, torpağın, 

suların çirklənməsi və s. mühafizəsi üçün 

ağac və ya kol bitkiləri əkinlərinin süni 

yaradılması, yetişdirilməsi və istismarı 

üzrə təşkilatı-təsərrüfat, meşəmədəni və 

meşəçilik-texniki tədbirlər məcmuudur. 

Qoruyucu meşəartırma işləri ərazinin 

hidroiqlim xarakteristikasının yaxşılaşdı-

rılmasına, torpaq və su ehtiyatlarının 

səmərəli istifadəsinə, ərazinin biomüxtə-

lifliyinin artırılmasına, flora və faunasının 

zənginləşməsinə insanların qənaətbəxş 

həyat və iş şəraitlərinin yaranmasına, 

kənd təsərrüfatı ərazilərinin biodizaynının 

yaxşılaşdırılmasına şərait yaradır.  

Qoruyucu meşəartırma işləri düzənlik-

lərdə, dağətəyi və dağlıq ərazilərdə, qum 

meydanlarında, ekoloji cəhətdən desta-

billəşmiş və səhralaşmış yerlərdə müxtəlif 

formalarda, müxtəlif metod və tikinti- 

mexanikləşdirmələrdən istifadə etməklə 

yerinə yetirilir. 

 
Baş Mil-Muğan kollektoru, sağ sahil 

 
Göyçay rayonu Yuxarı Şirvan kanalı 

 
Samur-Abşeron 

 
Samur-Abşeron 
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Ağcabədi rayonu YQK 

 
Bərdə rayonu YQK 

 
Sabir kanalı, sağ sahil 

 
Samur-Abşeron 

Azərbaycanın meliorasiya və su təsər-

rüfatı sistemində fəaliyyət göstərən Şirvan 

meşə-meliorasiya, Mil-Muğan meşə-

meliorasiya və Qarabağ meşə-meliorasiya 

idarələri tərəfindən su təsərrüfatı obyekt-

lərinin mühafizə zonalarında meşə-melio-

rasiya tədbirləri həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının  suvarı-

lan torpaqlarının arid iqlim zonasında 

yerləşdiyini nəzərə alaraq, göstərilən me-

şə-meliorasiya idarələri Kür-Araz ovalı-

ğının Ağdaş, Ağcabədi, Bərdə, Biləsuvar, 

Kürdəmir, Göyçay, Goranboy, Yevlax, 

İmişli, Saatlı, Sabirabad və Salyan in-

zibati rayonları ərazisindəki su təsərrüfatı 

obyektlərinin mühafizə zolaqlarında meşə 

əkinləri aparmış və    gələcəkdə da həmin 

əkinlərin sahələrinin genişləndirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Quraqlıq rayonlarda torpaqların suvar-

ma rejimini yaxşılaşdırmaqdan ötrü meşə 

zolağı salınmasının müstəsna əhəmiyyət 

kəsb etməsi uzaq keçmişdə də sınaqdan 

çıxarılmışdır. Buna misal olaraq 1896-cı 

ildə II Nikolayın əmri ilə Taqanroq şəhəri 

ətrafında birinci dəfə salınmış meşə zola-

ğını göstərmək olar. Meşə zolaqları salın-

ması nəticəsində quraqlıqla qismən də 

olsa mübarizə aparılmasının fəal təbliğat-

çıları rus elminin xadimləri V.V.Timirya-

zev və V.P.Vilyams olmuşlar. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-

binetinin “Meliorasiya və irriqasiya sis-

temlərinin istismarı və qoruyucu meşə 

əkinlərinin saxlanılması” barədə 8 may 

2008-ci il tarixli, 112 nömrəli qərarını əl-

də rəhbər tutaraq meliorasiya və su təsər-

rüfatı cahəsində fəaliyyət göstərən müva-
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fiq idarələr tərəfindən su təsərrüfatı ob-

yektlərinin mühafizə zolağında meşə 

əkinlərinin sahələri ildən-ilə artırılır. 

Layihələndirilmiş, yeni tikilmiş, əsaslı 

bərpa edilmiş və yenidən qurulmuş melio-

rasiya və irriqasiya sistemləri və qurğula-

rının mühafizə zolaqlarında meşə əkinləri 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-

neti tərəfindən 15 noyabr 1996-cı ildə təs-

diq edilmiş “Tikintisi (yenidən qurulması) 

qurtarmış dövlət meliorasiya və irriqasiya 

sistemlərinin qorunması, meşə əkinlərinin 

istismara qəbul edilməsi qaydaları”na 

əsasən aparılır. Meliorasiya və irriqasiya  

sistemlərinin istismarının və qoruyucu 

meşə əkinlərinin salınmasının əsas məq-

sədi su və torpaq ehtiyatlarından daha sə-

mərəli istifadə edilməsi hesabına suvarı-

lan torpaqlardan yüksək və sabit məhsul 

alınmasına münbit şərait yaratmaqdan 

ibarətdir. İstismara qəbul edilmiş meliora-

siya və irriqasiya obyektlərində meşə 

əkinləri, su təsərrüfatı obyektlərindən bu-

xarlanma və su itkisini azaltmaq, torpaq 

və su eroziyasının qarşısını almaq məqsə-

di ilə hidrotexniki qurğuların mühafizə 

zonalarında aparılır. Hidrotexniki qurğu-

ların mühafizə zonaları Azərbaycan Res-

publikası Nazirlər Kabinetinin 21 avqust 

2003-cü il tarixli, 109 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Mühafizə zonalarının öl-

çüləri, sərhədləri və istifadəsi qaydala-

rı”na əsasən müəyyən edilir. 

Meşəsalmaya əkinin sxeminin seçil-

məsi, torpağın əkin üçün hazırlanması və 

sağlam tinglərin əkilməsi aid edilir. Əkin 

üçün hazırlanmış tinglər ildə iki dəfə 

erkən yazda və payızda əkilir. 

Meşə zolaqlarında əkilən ağacların 

qulluq işlərinə birinci ildə bitməyən 

ağacların yeni tinglərlə əvəz edilərək, yer-

lərinin doldurulması aid edilir. Meşə 

əkinlərini aqrotexniki qaydalara uyğun 

becərmək məqsədi ilə ərazi vaxtlı-vax-

tında suvarılmalı, alaq otlarından təmiz-

lənməli, xəstəliklərə qarşı mübarizə təd-

birləri yerinə yetirilməli və yanğından 

mühafizə işləri aparılmalıdır. 

Meşə zolaqlarına qulluq qaydaları çə-

tir əmələ gətirmə və çətir əmələ gətir-

mədən sonrakı dövrlər üçün eyni deyildir. 

İl ərzində meşə zolaqları salınan sahələrdə 

aparılacaq suvarmaların sayı onun ya-

şından asılı olaraq müəyyən edilir. 

Meşə zolaqlarında cərgələr arası be-

cərmə əl ilə və ya maşın-mexanizmlərlə 

aparılmasına baxmayaraq, ağacların dibi 

əl ilə doldurulur. Çətir əmələ gətirmiş 

meşə zolaqlarında isə kol-kosdan və alaq 

otlarından təmizləmə işləri çalğı üsulu ilə 

həyata keçirilir. 

Yeni meşə zolaqları salınan ərazilərdə 

sağlam tinglərdən istifadə etməli, onları 

aqrotexniki qaydada becərməli və ziyan-

vericilər müşahidə edilərsə, dərmanlama 

işləri aparılmalıdır. 
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İrriqasiya sistemləri ətrafında salınmış 

meşə əkinlərinin yanğından mühafizə 

edilməsi məqsədi ilə qurumuş ağaclar, 

budaqlar kəsilərək və qurumuş yarpaqlar 

yığılaraq sahədən kənarlaşdırılmalı, alaq 

otlarından təmizlənməli və cərgələr arası 

əkilməlidir. Kənar sahələrdən yanğının 

meşə əkinlərinə keçməsinin qarşısını al-

maq məqsədi ilə birinci cərgənin sol tə-

rəfində və sonuncu cərgənin sağ tərəfində  

3 m enində şumlama işləri aparılmalıdır. 

Əkilmiş ağaclarda kütləvi quruma baş 

verən halda meşə bərpa işlərinin həcmi və 

qaydaları meşə quruluşu materiallarına 

əsasən müəyyən edilir. 

İrriqasiya təyinatlı meşə əkinlərinin 

istifadəsi, mühafizəsi və qorunması Azər-

baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2005-ci il 19 sentyabr tarixli, 173 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının meşə fonduna daxil ol-

mayan ağac-kol bitkilərinin istifadəsi, 

mühafizəsi və qorunma qaydaları”na əsa-

sən həyata keçirilir. 

Ümumiyyətlə, meşə zolaqları su təsər-

rüfatı obyektlərinin, əsasən, mühafizə zo-

nalarında, magistral suvarma kanalları və 

kollektorlar boyunca, su anbarları, göllər 

və s. ətrafında salınır. Nəticə etibarilə sa-

lınmış meşə zolaqları suyun səthindən bu-

xarlanma itkisini azaltmaqla bərabər, tor-

paqların təkrar şorlaşmasının da qarşısının 

alınmasında yardımçı olur. Meşə zolaq-

larının salınmasında elə ağac növlərindən 

istifadə etmək lazımdır ki, onların yuxarı 

hissəsi sıx və aşağı hissəsi seyrək olsun. 

Meşə zolaqları salınmış ərazilərdə ağaclar 

tarlaları küləyin quruducu təsirindən qo-

ruyur, su səthindən buxarlanmanı azaldır 

və qrunt suyunun səviyyəsinin  aşağı düş-

məsinə səbəb olur. 

Yer səthinin mailliyi çox olan rayon-

larda tarla qoruyucu meşə zolaqlarının 

salınmasında torpaqların üst münbit qa-

tının yumşaldılmasına bir o qədər də ehti-

yac qalmır. Bu cür ərazilərdə salınmış 

meşə zolaqları torpaqlarda eroziyanın və 

dərələrin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. 

Su təsərrüfatı obyektlərinin mühafizə 

zonasında salınmış meşə zolaqlarında cər-

gələrarası məsafə 3-5 m, ağaclar arası 

məsafə isə 1,5-3 m olur. Əsasən çinar, 

göyrüş, iydə və s. ağaclardan salınmış 

meşə zolaqlarının eni 12-30 m, uzunluğu 

isə 8-18 km-ə çatır. 

Azərbaycan  Meliorasiya və Su Təsər-

rüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabe-

çiliyində olan meşə-meliorasiya idarələri 

tərəfindən salınmış meşə zolaqlarının sa-

həsi (hektarla) barədə məlumat cədvəl 

16.1-də göstərilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, Kür-Araz 

ovalığının 12 rayonunda müxtəlif su tə-

sərrüfatı obyektlərinin ətrafında 4505 ha 

tarla qoruyucu meşə zolaqları salınmışdır. 

Eyni zamanda 2013-cü ildə istismara 
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verilmiş Taxtakörpü su anbarının müha-

fizə zonasında 35 km uzunluğunda meşə 

zolağı salınmışdır.  

Bundan əlavə çaylar, göllər və digər 

su təsərrüfatı obyektlərinin mühafizə zo-

nalarında salınmış meşə zolaqlarına qul-

luq edilməklə yanaşı, bu obyektlərin meşə 

salınmayan ərazilərində hər il 150-160 ha 

sahədə yeni meşə zolaqlarının salınması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Respublikada mövcud olan çaylar, 

göllər və süni yaradılmış digər su təsər-

rüfatı obyektlərinin mühafizə zonalarında 

salınmış meşə zolaqları ərazilərin mikro-

iqliminin formalaşmasına da öz müsbət 

təsirini göstərmişdir. 

 
 
 
 

 
Cədvəl 16.1 

Azərbaycan  Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-
nin tabeçiliyində olan meşə zolaqlarının sahəsi 

barədə məlumat, hektarla 
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Cəmi 

əkilmiş meşə sahələri, 
hektarla 

Ağdaş 755   755 
Ağcabədi   70,6 70,6 
Bərdə   122,8 122,8 
Biləsuvar  205  205 
Kürdəmir 376   376 
Göyçay 384   384 
Goranboy   70,5 70,5 
Yevlax 673  186,1 859,1 
İmişli 40 366 15 421 
Saatlı  1242  1242 
Sabirabad  281  281 
Salyan  7  7 

Cəmi 
hektarla 2228 2101 465 4794,0 
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