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GĠRĠġ 

      Yer kürəsində gedən qlobal iqlim dəyişmələrinin nəticəsi kimi 

hidrometeoroloji proseslərlə bağlı baş verən təbii fəlakətlərin, o cümlədən sellərin, 

daşqınların, qasırğalırın, quraqlığın, meşə yanğınlarının və s. təkrarlanması, 

davamiyyəti neqativ artmaqla davam edir. 

     Müasir elmi-texniki tərəqqi, insan amili Yerdə baş verən təbii fəlakətlərin 

qarşısını almaqda acizdirsə, belə təbii fəlakətlərin baş vermə səbəblərini 

öyrənməklə, onların düzgün proqnozlarını verməyə qadirdir. Bu isə belə təbii 

fəlakətlərdən istər dünya iqtisadiyyatına, istərsədə ayrı-ayrı regionların 

iqtisadiyyatına dəyən zərəri minimuma endirməklə çoxlu sayda insan təlafatının 

qarşısını almağa imkan verir. 

     Son illərdə respublikamızda ekoloji şəraitdən doğan narahatçılıq, ekoloji mühiti 

sağlamlaşdırmaq meyillərinin güclənməsi, bizdə ilk növbədə qiymətli sərvət ilan 

su mənbələrimizin qorunub mühafizə edilməsini, onların hidroqrafik, 

hidrokimyəvi, hidrobioloji, genetik və botaniki cəhətdən elmi əsaslarla mükəmməl 

öyrənilməsini, onlarda keyfiyyət dəyişikliklərini törədən səbəbləri vaxtında aşkar 

edib qarşısının alınması kimi təxirəsalınmaz məsələlərlə yanaşı daşqın və sel 

hadisələrinin yaranması və dağıdıcı təsiri kimi problemlərin tədqiqinində  ön plana 

çəkilməsini tələb edir. 

     Ölkəmizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı iqtisadi struktur dəyişiklikləri, 

sahibkarlığın inkişafı, özəlləşdirmə və s. kimi yeniliklər bütün istiqamətlərdə ətraf 

mühütün mühafizəsi maraqlarının təmin olunması kontekstində aparılmalıdır. 

     2010-cu ilin yazında Kür çayının Azərbaycan hissəsində baş verən, öz 

miqyasına görə ötən illərdəki analoji fəlakətlərdən xeyli fərqlənən daşqınlar həm 

indiki və həm də gələcək nəsillərin belə təhlükədən qorunması üçün, baş vermiş 

təbii fəlakətin müfəssəl təhlilini və qiymətləndirilməsini tələb edir. Baş vermiş 

daşqınlar cəmiyyətdə sosial gərginlik yaratmış, icra strukturlarının və aidiyyətli 

qurumların böyük narahatçılığına gətirmiş, su altında qala biləcək yaşayış 

məntəqələrinin və onların əhalisinin mühafizəsi üçün böyük miqyasda vəsaitin 

ayrılmasına səbəb olmuşdur. 
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     Kürün aşağı axarında güclü daşqın təhlükəli sahə çayın mənsəbidir. Kür çayının 

Xəzər dənizinə töküldüyü ərazi (çayın deltası) dünya okeanı səviyyəsindən–26,5m 

aşağıda yerləşdiyindən və çayla dənizin səviyyə göstəriciləri arasında əsaslı fərq 

olmadığından Kür çayı ilə gələn axım sərbəst şəkildə dənizə axa bilmir. 

     Kürün deltasında axımın sürətinin azalması su ilə gələn lillərin çökməsinə şərait 

yaratmaqla  bərabər, Xəzər dənizində səviyyənin qalxması, dənizdə baş verən 

şiddətli küləklərdən yaranan dalğaların dənizdən gətirdiyi qumlar çayın vaxtilə 

əsas qolu olmuş Cənub-şərq  qolunda  lillənmə prosesini sürətləndirmiş,  onun 

fəaliyyətini dəyandırmışdır. 

     Xəzər dənizində, 1978-ci ildən başlayaraq səviyyənin qalxması mənsəbdə, 

fasilələrlə təkrarlanan daşqınların yaranmasına, Neftçala, Salyan rayonlarının 

ərazilərindəki yaşayış məntəqələrinin, sənaye obyektlərinin, əkin sahələrinin su 

altında qalxmasına səbəb olmuşdur. 

     Kürün aşağı axarındakı ekoloji pozuntular, Azərbaycanın müasir 

iqtisadiyyatında və əhalinin məşğulluğunda əhəmiyyətli yer tutan kənd 

təsərrüfatında istifadə olunan ərazilərdə qrunt sularının səviyyəsinin qalxmasına, 

torpaqların şorlaşmasına, eroziya prosesinə, səth və yeraltı sularının çirklənməsinə 

və bütövlüklə səhralaşma prosesinin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. 

     Daşqınlara qarşı dünyada tətbiq edilən metodların çoxundan ölkəmizdə istifadə 

edilsədə, hələlik onun təkrarlanma ehtimalı böyükdür. Bunun əsas səbəbi dünyada 

baş verən qlobal iqlim dəyişiklikləri, kəskin sürətdə artan antropogen təsirlərdir. 

     Yuxarıda sadalanan problemlərin qismən həll edilməsi üçün Kürün aşağı 

axarında onun məcrası dərinləşdirilməli, çay yatağı, xüsusilə deltası asılı 

götürmələrdən təmizlənməli, meandırların (döngələrin) vaxtaşırı düzəldilməsi işləri 

həyata keçirilməlidir. Regionda daşqına qarşı müdafiədə dünya təcrübəsindən 

istifadə olunmalı, istehsal sahələrinin inkişafında ərazi təşkili və əhalinin 

məskunlaşmasında daşqınların baş vermə ehtimalını azaltmaq məqsədilə daima 

qabaqlayıcı müdafiə tədbirləri görülməlidir. 
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Ы FƏSĠL 

KÜR HÖVZƏSĠ ÇAYLARI VƏ KÜRÜN AġAĞI AXARININ 

ÖYRƏNĠLMƏ TARIXINƏ DAIR 

 

1.1. Kür hövzəsi çayları və onların Cənubi Qafqaz ölkələrinin  sosial-

iqtisadi həyatında rolu 

 

           Kür və Araz çaylari mənbələrini Türkiyə ərazisindən götürərək 5 

dövlətin (Türkiyə, İran, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan) ərazisindən axır. 

Azərbaycan Respublikasının və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz ölkələrinin xalq 

təsərrüfatında Kür çayı və onun  qolları mühüm rol oynayır.Buradakı illik su 

ehtiyatı 269 km3 təşkil edir ki, bu da Kür hövzəsindəki su ehtiyatının 87%-na 

bərabərdir.Kür çayının illik su ehtiyatının yalnız 7,3 km3 respublikamızın 

daxilində formalaşır. Qalan hissəsi isə qonşu ölkələrdən tranzit olaraq daxil 

olur.   

          Hər iki çay Türkiyə və İranda dağlıq ərazilərdən keçərək,sahillərində iri 

yaşayış məntəqələri, sənaye müəssisələri olmadığı üçün çirklənməyə məruz 

qalmırlar. Son yarım əsrə qədər müddətdə aparılan tədqiqatlar (M.Salmanov 

2002;R.Qaşqay 2009) göstərdi ki, Kür Araz çayları və onların əsas qollari 

respublikamizdan kənarda— Gürcüstan və Ermənistan ərazisində çirklənir. 

           Ermənistanin ərazisi bütövlüklə (29,8 min km2), Gürcüstanın 36,4 min 

km2, Türkiyənin 28,9 min km2, İranın 40 min km2 və Azərbaycanın 52,9 min 

km2 sahəsi Kür çayı hövzəsində yerləşir. 

           Kür çayinin uzunluğu 1515 km, hövzəsinin sahəsi 188 min km   

bərabərdir.Çay 200 km Türkiyə, 335 km Gürcüstan və 900 km Azərbaycan 

ərazisi ilə axaraq Xəzər dənizinə tökülür. O, öz  mənbəini Türkiyənin Qars 

yaylasında Qızıl Cədik dağının Şimal-Şərq yamacindan (dəniz səviyyəsindən 

2740 m yüksəklikdən) götürür.Tblisi şəhərinədək dar dərə ilə (Borjomi dərəsi) 

axır. Tbilisi şəhərindən aşağıda çayın dərəsi genişlənir.  
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             Kür çayı suyunun suvarmada istifadə olunması Taşiskar 

məntəqəsindən başlayır.Gürcüstan Respublikasin bu bölgəsində Kür suyu ilə 

təmin olunan Taşiskar və Qardabani suvarma sistemləri fəaliyyət göstərir. 

         Gürcüstan Respublikasının  suvarılan torpaq fondu əsasən Kür çayı 

hövzəsində yerləşir.Əgər 1970-ci ildə burada 291min ha torpaq suvarıldısa, XX 

əsrin sonunda bu rəgəm 400 min ha-a çatdırılmışdır. Kür ç. və onun qollarının 

suyundan istifadə öz axımı və mexaniki qaldırma üsulu ilə həyata keçirilir. 

1980-ci ilin sonunda    Kür çayının Algeti qolu üzərində yaradılmiş 

həcmi  60 mln. m3 olan su anbarı hesabına Marneul və Qarayazı düzənliyinin 

10 min hektarlarla əkin sahələri su ilə təmin edildi. Kür axarının orta və 

qismən yuxarı hissələrində onun qolları olan Böyük və Kiçik Liaxvi, Ksani, 

Araqvi, Xram  və digərlərinin sularından da suvarılan əkinçilikdə istifadə 

edilir. Qabırrı (İori), Qanıx (Alazan) çaylarının suyundan kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin suvarılmasında daha intensiv istifadə olunur. Hazırda Qabırrı 

çayindan 14 suvarma kanalı su götürürkü bununda ən böyüyü Yuxarı Samqor 

suvarma sistemini su ilə vtəmin edən Magistral kanalıdır. Onun köməyilə 100 

min ha əkin sahəsi su ilə təmin olunur. Hazırkı  Qabırrı çayi demək olar ki,son 

illərdə Mingəçevir su anbarına su gətirmir. Qanıx çayından Baş Magistral, 

Alazan və d. kanalların köməyilə götürülən 42,3 m3/san suyun hesabına Şərqi 

Gürcüstanda 40 min ha-dan artıq ərazi suvarılır  54 . 

Kür çayının Gürcüstan ərazisindəki qolları üzərində bir sıra su anbarları 

fəaliyyət gösrərir ki, onlarında ən böyüyü Tsalkin, Samqor, Sion və Jinvali 

hidro qovşaqlaridir. 

Tam həcmi 313 mln. m3, güzgüsünün sahəsi 33,7 km2 olan Tsalkin su 

anbarı 1946-cı ildə tikilmişdir. O, enerji hasilatı və balıqçılıq təsərrüfatı 

məqsədilə yaradılmışdır. 

Tbilisi şəhərindən 6 km məsafədə yerləşən 1952-ci ildə istifadəyə verilmiş 

Samqor su anbarının tam həcmi 308 mln. m3, güzgüsünün sahəsi 116 km2 

bərabərdir. Anbara yığılan su Tbilisi şəhərinin su təchizatı, ətraf ərazilərdə 15 

min ha-dır sahənin suvarılması,balıqçılıq təsərrüfatı və su idmanı məqsədilə 
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işlədilir. Qabırrı çayının axımı 1964-cı ildə təkrarən nizamlanılaraq, tam həcmi 

325 mln. m3, güzgüsünün sahəsi 12,8 km2 olan Sion su anbarı yaradılmışdır. Su 

anbarı  çayın orta axarında tikilib. Su anbarı ,ondan su götürən irriqasiya 

kanalları üzərində yaradılmış 3 hidroelektrik stansiyasına xidmət etməklə, 

suyundan ətraf ərazilərdə əkin sahələrinin suvarılmasında da istifadə olunur. 

Kür çayının Araqvi qolu üzərində tam həcmi 348 mln. m3 olan Jinvali su 

anbarı 1985-ci ildə yaradılmışdır. Hidroqovşaqda ümumi gücü 130 min kVt 

olan Jinvali və Musxeti su elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Əlavə olaraq 

bu hidroqovşağın köməyilə 60 min ha ərazi su ilə təmin olunur. 

Kür çayında axım, onun orta axarında Azərbaycan ərazisindən birləşən 

qollar hesabına artır. Əgər Tblisi ş. yaxında suyun orta illik sərfi 213 m3/san, 

Azərbaycan-Gürcustan sərhəddində (Xram ç. mənsəbi) 278 m3/san 

olmuşdursa Mingəçevir su anbarı  yaxınlığındakı  kəsimdə  504 m3/san təşkil 

edir. Buna səbəb onun şağ  (İncəsu, Daşsalahlı, Ağstafa, Şorsu, Həsənsu, 

Acısu, Axındcaçay, Zəyəmçay, Qaranlığçay, Cağırçay, Şamxorçay, 

Qoşqarçay, Gəncəçay  ) və sol (Çobançay, Ceyrançöl, Qabırrı, Qanıx ) qolları 

ilə ona daxil olan axımdır. 

       Mingəçevir su anbarı bəndindən aşağı biyefdən başlayaraq  Kür çayın sağ 

(Kürəkçay, İncəçay,Tərtər, Xaçınçay, Qarqarçay, Xonaşençay, Ağcaqoşun ) 

və sol ( Əlincəçay, Turiançay, Göyçay, Girdimançay, Axsuçay) qolları ilə ona 

daxil olan 85m3/san sərfin hesabına və Araz ç.axımı   ilə birlikdə  Surra mən -

təqəsində orta illik  sərf 589m3 /san  bərabərdir. 

Kür çayinin Azərbaycan hissəsində, vaxtı ilə keçmiş ittifaqda ən böyük 

su anbarları qrupuna daxil olan Mingəçevir su anbarı yaradılmışdır. Anbar 

bəndi və hidroqovşağına daxil olan qurğuların tikintisinə 1945-ci ildə 

başlanılmış, 1953-cü ildə anbar istifadəyə verilmişdir.1953-1959cu illərdə 

anbar su ilə doldurulmuşdur  [5].  

Mingəçevir su anbarından yuxarı hissədə, Azərbaycan ərazisində Kür 

çayı suyundan aşağı axımla müqayisədə az istifadə olunur.Bu hissədə çayın 

keçdiyi ərazinin relyefi və məcranin forması onun suyundan istifadəni 



          6 

məhdudlaşdırır.Burada Kür çayı suyunu, suvarma üçün mənbədən götürən 

kanal Qaracaxqalarx olmuşdur.1980-ci ildə isə Kür çayı üzərində güclü Tovuz 

nasos stansiyasi tikilib istifadəyə verilmişdir.Stansiyada 4 mərkızdənqaçma 

nasosla çayın suyu 220 m yüksəkliyə vurulur. Stansiyanın qaldırdığı 5 m3/san 

sərfin  köməyilə 15min.ha ərazi su ilə təmin olunur.  

 

 

 

Son illərdə Mingəçevir su anbarına qədər Kür çayı üzərində sərfi 0,1-1,0 

m3/san olan 10-dan artıq nasos stansiyaları istifadəyə verilmişdir ki, onlarında 

ən böyükləri Qıraxkəsəmən (0,33m3/san) və Qızılyulğum (1m3/san) nasos 

stansiyalarıdır.Onlarin köməyilə 1500 ha sahənin su tələbatı  yax şılaşdırılıb. 
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Xram çayının mənsəbindən Mingəçevir su anbarına qədər olan sahədə 

Kür çayının sol qolu yoxdur. Ancaq axıma cüzü təsiri olan Kiçik axarlara rast 

gəlinir. Sağ sahildən isə onun qolları olan Ağstafacayın , Həsənsuyun, 

Axıncaçayın, Zəyəmçayın, Tovuzçayın, Şəmkirçayın, Qoşqarçayın və 

Gəncəçayın suyu kənd təsərrüfatında suvarmada istifadə edildiyindən,  daşqın 

dövründə, qısa müddətdə ona su gətirirlər ( şəkil 1 ). 

Ölkəmizin ərazisində Kür çayının qollarının suyundan səmərəli istifadə 

etmək məqsədilə onların bəzilərinin üzərində axımı mövsümlük-illik 

nizamlayan su anbarları fəaliyyət göstərməkdədir.Onlardan 1969-cu ildə 60 

min.ha suvarılan sahəyə xidmət edən Ağstafaçay (layihə həcmi 120.mln.m3), 

1966-ci ildə 10 min hektar sahəyə xidmət edən Axindcaçay (14 mln.m3), 1977-

ci ildə 1500 ha sahəni su ilə təmi edən Tovuzçay (5,5 mln.m3), 1981-ci ildə 6 

min.ha sahəyə  xidmət edən Səfikyurd (3,4 mln.m3) və d. su anbarlarını 

göstərmək olar. 

 Kür çayı illik axım rejiminə görə xarakterik gur su və nisbətən zəif payız 

daşqın fazalı çaylar qrupuna daxildir.Onun illik axımının formalaşmasında 

45%  qar suyu, 40% yeraltı və 16% yağış suları iştirak edir  [11] 

Axım Mingəçevir su anbarı yaradılmamışdan  qabaq əgər Surra məntəqəsində 

çayın orta çoxillik axımının həcmi 19,5 km
3
 təşkil etmişdirsə  tənzimlənilmədən  

sonra bu rəqəm 16,8 km
3
-a bərabər olmuşdur.Başqa sözlə, Kür və Araz çaylarının 

axımının tənzimlənilməsi  Kür çayının mənsəb hissəsində axımın 2,7 km
3
 

azalmasına səbəb olmuşdur.  

 

Araz çayı Kürün ən böyük qolu olub, axım miqdarına  görə Cənubi 

Qafqazda ikinci böyük çaydır.Onun uzunluğu 1072 km, hövzəsinin sahəsi 102 

min km2 bərabərdir.Mənbəyini Türkiyənin Bingöl silsiləsinin yamaclarından 

(təqribən 3000 m yüksəklikdən) başlayır.Axuryan çayı ilə birləşənədək olan 

hissəsi Türkiyə ərazisindədir.Həmin yerdən İmişli rayonundakı Bəhramtəpə su 

qovşağının yaxınlığınadək, təqribən 600 km məsafədə, Ermənistanla, 

Azərbaycanın, Türkiyə və İranla dövlət sərhəddini təşkil edir  9,11. 
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Araz çayı hövzəsinin təbii xüsusiyyətlərinin formalaşmasina bir çox 

amillər təsir göstərir.Onlardan endogen və ekzogen proseslərin qarşılıqlı 

əlaqəsi nəticəsində formalaşan relyef, kəskin kontinental iqlim, coğrafi mövqe, 

oroqrafik şərait, hipsometriyanın geniş intervalda dəyişməsi, orta yüksəkliyin 

yuxarı olması, keçid iqlim qurşağında yerləşməsi antropogen təsir və s. 

olduqca mühümdür.  

 

 

 

Ekzogen proseslərin intensivliyi və xüsusiyyəti həm müasir iqlim 

şəraitindən, neotektonikadan, relyef amplitudundan və istiqamətindən asilidir. 

Endogen və ekzogen amillərin qarşılıqlı təsiri ərazi də relyefin mürəkkəbliyinin 

və ümumiyyətlə onun ümumcoğrafi mənzərəsinin yaranmasında mühüm rol 

oynayır.Ekocoğrafi şəraitin müxtəlifliyində çöküntü və suxur komplekslərinin 

litologiya və stratiqrafiyası, denudasiya, erroziya, akumulyasiya prosesləri, 

hipsometrik vəziyyət, landşaftların rəngarəngliyi əhəmiyyətli rol oynayır. 

Oroqrafik quruluş, eləcə də hövzənin bütövlükdə keçid iqlim qurşağında 

yerləşməsi atmosfer təzyiqinin  olduqca mürəkkəb rejimini yaradır. Ərzurum-

Qars yaylasında və Ağrı dağında formalaşan soyuq dövrün yüksək təzyiq 

sahəsi Arazboyu düzənliklərə yenərək qapalı antisiklon yaradır, bununla 

yanaşı çökəkliklərdə tez-tez təzyiq inversiyaları baş verir. İsti dövrdə ərazi 
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tropik qurşağın təzyiq sahəsinə daxil olur. Bu, yağıntıların gedişinə, yerli 

küləklərin reliminə və əraziyə daxil olan hava kütlələrinin transformasiyasına 

səbəb olur. İlin soyuq dövründə şimal və şimal-qərb küləkləri, isti dövründə isə 

qərb və cənub-qərb küləkləri hakim rol oynayır. 

Hidroloji baxımdan Araz çayı hövzəsi sıx çay şəbəkəsinə malikdir və ilk 

növbədə ərazinin iqlimi, oroqrafik xüsusiyyətləri və relyefinin təsiri ilə 

formalaşmış Bingöl, Şakşak, Nalbənd, Şeytan, Qaraqaya, Palantökən, Topçu 

dağları ilə əhatələnmiş çay dərələri burada ortoqonal şəbəkə yaratmışdır.Araz 

çayı öz başlanğıcını Bingöl dağlarının şimal ətəklərindən çoxsayli göllərdən 

götürür.Arazin mənbəyini Kohqala zirvəsinin qərbində və şimalında onlarca 

buzlaq mənşəli sürüşmə-bənd göllərlə qidalanan yeddi çay təşkil edir  9 

Araz çayı mənbəyini təşkil edən  yeddi  çaydan ən uzunu Kutik çayıdır. 

Kutik çayı Şeytan, Katranlı, Məscidli, Qaragöl, Alacahoca və Mağarasu 

çayları ilə birləşdikdən sonra Araz adlanır.Araz çayına aşağılarda Beyro, 

Çüllü, Yoncalı, Işıklar, Qarasu, Alaca,Kireçlikomu,  Çamlıca, Yarbaşı, 

Yiğittaşı, Hasankale, Zivi n, Vəlibaba, Qərbi Arpa çayları  qovuşur. 

Arpa çayı Çıldır gölündən axan Tələksuyu (Taş başı), Qars və Telek 

çayları ilə birləşir.Bundan sonra düzənliyə çixan çayın sürəti azalır və gətirdiyi 

allüvial çöküntülər hesabına nisbətən geniş İqdir ovasını  yaradır. 

Bu hissədə Araz çayı  Türkiyə ərazisində yerləşən və Balıq gölündən 

axan Sarısu qolunu qəbul edir. Sarısu çayı yuxarılarda Gürgürə, Doğubəyazit 

çökəyində isə Baliq gölü çayı adlanır. Çökəklik boyunca Balıq gölü çayı İncəsu 

çayı ilə yanaşı axır və hər ikisi Şeyxli gölünə tökülür. Daha sonra Cənubi 

Azərbaycana daxil olan Sarısu, Zengimar adı ilə Araz çayına tökülür. 

Araz hövzəsınin ən böyük gölü, şərqi Anadoluda 1959 m yüksəklikdə 

yerləşən və Qərbi Arpa çayın mənbəyini təşkil edən, Çıldır (sahəsi 123 km2) 

gölüdür.Kısır və Akbaba dağları arasında yerləşən vulkan mənşəli çuxurda 

yerləşən gölün uzunluğu 18,3 km, maksimal eni isə 16,2 km-dir.Əsasən qar 

suları, bulaqlar, kiçik çaylarla qidalanan Çıldır gölünün orta dərinliyi 30m-ə, 
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ən dərin yeri 130m-ə, həcmi isə təxminən 1,2 km3-ə çatır.Çıldır hövzəsinin illik 

orta temperaturu təxminən 3,5oC-dir. 

Eleşkirt, İqdir, Doğubeyazit yaylalarının arasında yerləşən Balıq gölü 

vulkan mənşəlidir. Hündürlükləri 2500-3000 m olan dağlar arasında yerləşən 

göl şimaldam cənuba doğru 1 1 km uzanır. Gölün ən geniş yeri 6 km, sahəsi 24 

km2.Səthi dəniz səviyyəsindən 2241 m hündürlükdə yerləşir.Əsasən ətrafdakı 

dağların qar suları qиsmən yağış və yeraltы sularla həmdə Kanicə, Qizilziyarət, 

Osmanbəy kimi kiçik çaylar və çoxlu sayda bulaqlarla qidalanır. 

Qarsdan şimalda Buğatəpələrin yamacında 3,5 km2 sahəyə, 30 m 

dərinliyə malik Ayqır gölü yerləşir. Ətrafındakı qar suları ilə qidalanır. 

Hövzədə on бир durna gölü vardır. Sahəcə böyük olmayan bu eyнi adlы 

göllərdən biri Təkman yaylasının qərbində yerləşən Şakşak dağının ətəyində, 

digərləri Ərzurumun Durna dağında, Qars yaylasının cənubunda, Sarıqamışın 

yaxınlığında yerləşir. Kağızmanın Kötək nahiyəsində geniş ərazini əhatə edən 

vulkanik yaylanın ortasında, sahəsi təxminən 2km2 olan başqa bir durna gölü 

mövcuddur. Daha bir durna gölü Allahüəkbər dağları ilə Qumru dağı arasında 

Hizar gədiyində yerləşir. 

Ашаьы Qarasu çayının mənbəyində, Türkiyə-İran sərhəddində qrunt 

suları ilə qidalanan, kiçik sanəli Burulan gölü yerləşir. 

Təkman yaylasının qərbində Qaragöl, Qarğabazar dağlarının şərqində 

Pasinlər yaxınlığında Köşk, Aladağın şimalında Çəngilli, Kötən ətrafında 

Camışlı, Qars ətrafında isə Quyucuy, Muşge, Sarıgöl, Lavaş gölləri yerləşir. 

Arazın mənbə hissəsində Bingöl dağlarının şimal ətəkлərində çayın 

qidalanmasında mühüm rol oynayan çoxsaylı göllər-Kiçik və Böyük Qazan, 

Güneydərə, Göllüdərə, Şeytan, Uzunçayır, Güllüçəmən, Çatal, Yaşıl, Çilli, 

Qazgölü, Durna gölləri mövcuddur.Krater gölləri içərisində Çakıl gölü daha 

böyükdür.Vulkanik göllərlə yanaşı buzlaq mənşəli  göllərdə diqqəti cəlb edir. 

     Qalatəpənin 3-4 km şimal-şərqində Beko təpəsi ilə Uzun Çayыr tirəsi 

arasında 500-ə yaxın göl vardır [ 9 ].  Bunlara Gözəldərə yataqları 

deyilir.Onların içərisində Rıza, Çatal, Yeşil, Cili, Qaz, Durna gölləri böyüklüyü 
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ilə fərqlənir. Kemo dərəsinin şərqini qapadan Həmədan tirələrinin genişlənən 

aşağı hissələrində sayı 50-ni keçən başqa bir göl qrupu vardır. Hamurqala 

dağının qərb ətəklərində eyni adlı gölün 300 m cənubunda Kicik Hamurqala 

gölü vardır.Təkman yaylası ilə Eleşkirt ovası arasında bir neçə kiçik krater 

gölünün ən böyüyü Hayran göl (Hasangöl) adlanır. Тащир эядийинин гярбиндя 

Бакыр адланан ики бюйцк эюл вардыр. Тякман йайласынын гярбиндя Гараэюл 

даьында ки{чик даиряви Гараэюл эюлц вя йахынлыгда даща дярин Ялибаба эюлц 

йерляшир. Араз чайынын саь голларынын сутоплайыъы сащясиндя, Ярзурум –Гарс 

йайласыныn cянубунда, субалп чямянликляри арасында йерляшян Дяниз  эюлц 

мцряккяб гидаланма режиминя маликдир. Сащилляри гисмян батаглашмыш, торф вя 

гамышла ящатялянмишдир.  

Араз чайы Муьан Парсабадынын Тязя Кянд гясябясиндя Иран сярщяддини 

кечяряк ИИР-нын яразисиня дахил олур [ 7] .    Маку, Биласувар, Базярган, Хой, 

Cулфа, Мярянд, Ящяр, Мешkиншящяр, Ярдябил, Чешми, Асландцз, Парсабад 

шящярляри Араз чайы щювзясиндя йерляшир.  

Иран яразисиндян Араз чайына су эятирян ашаьыдакы чай щювзяляри вардыр.  

1. Зянэибар щювзяси –бурада Аvaç -Игчай (Аьсу), Сарысу чайлары ахыр. 

Барин вя Араз су анбарлары bу щювзядя йерляшир.  

2. Гoтурчай щювзяси – Аьчай, Əляндячай, Зилдяр чайлары Готурчайын 

голларыны тяшкил едир. Щювзянин гярб щиссяси тамамиля даьлыг олдуьу щалда, şярг 

щиссяси тяпялик вя дцзянликдир. 

  3. Çулфачай, Ийнячай вя Кялейбярчай су щювзяляри- Араз чайыnın орта 

щиссясиндя йерляширляр. 

4. Дярярцд щювзяси – бурада Балыглы чай, ящянэ чай, Гарасу чайлары ахыр. 

5. Сарыгамыш щювзяси – Иран яразисиндя, Араз чайынын Шимал-шярг щиссясиндя 

йерляшир.     

Азярбайcан Республикасы яразисиндян Араз чайына Арпачай, Нахчыван 

чай, Əlинcячай, Окчучай, Щякяричай, Кюндялянчай вя д. тюкцлцр. 
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Араз щювзясинин он бюйцк эюлц Эюйчядир (Sevan ğölü) , ян бюйцк су 

анбары ися Азярбайcан Республикасы ilə İİR арасында мцштяряк инша олуnmuş, 

Нахчыван шящяри йахынлыьындaкы Араз су говшаьыдыр.    

Араз су говшаьыnda су анбарынын инша олунмасы иля чайын ахымы 

тянзимлянмиш, дашгынларын гаршысы nisbətən алынмыш, су ещтийатларындан сямяряли 

истифадя олунмаьа шяраит йаранмыш, щидроенержи истещсал олунmuş, йухары бйефя 

дахил олан чиркляндириcиляр вя эятирмялярин чох щиссясинин анбарда чюкмясиня 

шяраит йаранмышдыр. 

Араз чайлары, ясас голларындан олан Арпачайын суйу сувармайа вя 

щидроенерэетика щасилатында истифадя едилир. 1977-ъи илдя чай цзяриндя тикилян 

щяcми 150 мил. м3 олан су анбарынын кюмяйиля Нах.МР Бабяк районунда 31 

мин. ща яразинин суварылмасы нязярдя тутулмушдур. 1980-cи илдя Ермянистан 

яразисиндя Kечuт щидроговшаьынын йарадылмасы, узунлуьу 38 км олан тунелля 

илдя 226 млн. м3 Арпачайын суйунун Эюйcя  эюлцня ахыдылмасы Арпачай су 

анбарынын истисмарында cидди чятинликляр йаратdığından, она лайищя щяcминя 

гядяр су топламаьа имкан вермир  [  32 ] . 

Араз чайынын Нах. МР яразисиндяки ян  бюйцк голу олан Нахчыванчайын 

суйу ясасян сувармайа сярф олунур. Суварылан яразилярин су тясщизатыны 

йахшылашдырмаг мягсядиля чайын мянбяйя йахын Батабат мянтягясиндя цмуми 

щяcми 3,6 млн. м3 олан 3 su анбары фяалиййят эюстярир. Чайын орта вя ашаьы 

ахарында ися Сираб (12,7 млн. м3), Йени Нещрям (6 млн.м3), Кющня Нещрям 

(2,4 млн.м3) вя Кащаб (1,1 млн. м3) мяcрадан кянар су анбаrlaры вя нощурлар 

йарадылмышдыр  [ 14]  . 

Мухтар Республиканын Əиндcячай, Эиланчай, Вянандчай, Ордубадчай вя 

диэярляринин суйу щювзяляри дахилиндя якин сащяляринин суварылмасында истифадя 

едилдийиндян анcаг дашгын щалларында Араз чайына, су  ахыдырлар ( şəkil 2). 

Охчучайдан гидалан Охчучай суварма системи Азярбайcан яразисиндя 

1700 ща кянд тясяррцфаты вя техники биткиляри суварыр. Чайын Ермянистан 

яразисиндя галан йухары щиссясиндя ися онун суйу Гаcаран, Гафан, Дастакерт 

мисс-молибден сянайесиндя истифадя едилир. 
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Араз чайынын Якярiдян, Кюндялянчайа гядяр олан сол голлары аз sулу олуб, 

сувармада истифадя олунурлар. Онун ашаьы ахарында йарадылмыш Бящрямтяпя 

щидроговшаьындан су эютцрян Баш Муьан вя Язизбяйов каналларынын эюрмяйиля 

Муьан дцзцнцн мин щектарларла сащяси су иля тямин олунур. Араз чайында су 

гытлыьы мцшащидя едилдикдя Минэячевир су анбарындан Йухары Гарабаь 

каналынын кюмяйиля Бящрамтяпя су  говшаьына илдя 1,5 км3 су  вериляряк чайда 

суйун мигдары артырылыр.  

 

 

1.2. Кцр чайынын ашаьы ахарынын юйрянилмя тарихиня даир 

 

Азярбайcан Республикасынын су ещтийатларынын, илк нювбядя тясяррцфатда 

вя сосиал щяйатда данылмаз ролу олан Kцр чайынын ахыm реjиминин мцасир 

дюврдя мцфяссял тядгиги, хцсусян онун мянсябиндя сон иллярдя баш верян 

екоcоьрафи проблемлярин елми бахымдан, ретроспектив мялуматларын тящлили 

фонунда, юйрянилмяси юлкядя апарылан ислащатлар шяраитиндя мцщцм ящямиййят 

кясб едир. 

Азярбайъан яразисинин физики-cоьрафи шяраити, Кцр, Араз чайлары, Хязяр 

дянизи барясиндя илкин мялуматлара щяля ерамыздан яввял Щеродотun, 

Страбонун ясярляриндя раст эялинир. Бу мялуматларда юлкянин иглим шяраити, 

ландшафты, чайларı, бурада йашайан ящали щаггында мялумат верилир. 

Гядим мянбялярдя Кцрцн мянсяби щаггындакы мялуматлар, Хязяр дянизи 

сащилинин Сабирабад шящяри йахынлыьындан кечдийи дювря тясадцф едир (Б.Е. Хаин, 

1924). Щазырда Кцр вя Араз чайлары Хязяр дянизиндян 120 км мясафядя 

Сабирабад йахынлыьында говушурлар. 

Щеродот (е.я. 485-425 илляр) Араз чайынын Хязяр дянизиня тюкцлдцйц йердя 

40 мянсябли голлары олан эениш делтайа айрылдыьыны гейд едир. Эюрцндцйц кими о 

дюврдя Араз чайы бирбаша Хязяря тюкцлмцшдцр. Кцр чайы щаггында ися мцяллиф 

йазыларында мялумат вермир. Эюрцнцр бу чайлар Птоломей вя Страбонун 

дюврляриндя дя айры-айрылыгда Хязяр дянизиня тюкцлцрмцшdür. Страбонун (е.я.63 
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– е.с. 24 илляр) «Cоьрафийа» китабында Кцрцн Хязяря тюкцлдцйц йердя йедди 

мянсябинин олдуьу вя бу щиссядя дяниздя бир нечя  аданын йерляшдийи гейд 

едилир. 

Тарихи гайнаглардан эюрцндцйц кими 300 ил бундан яввял Сaлйан дцзц 

олмамыш, Кцрцн делтасы щазыркы вязиййятиндян чох-чох гярбдя йерляшмишдир 

(В.В.Егоров, 1950, 1951). 

Хязяр дянизинин, nisbətən илк müfəssəl sayılan xяритяси ХВЫЫЫ ясрдя тяртиб 

олунмушдур. Лакин Хяритянин гейри-сялистлийи, гцсурлу олмасы онда Кцр 

мянсябини aydın təsəvvür етмяйи мцмкцн етмир  . 

 

 

 

1719-1720 –cи иллярдя Ф.И. Сойманов, В.Н.Урусов, К.Фон-Верден, 1726-

cы илдя ися Ф.И.Сойманов дяниз тяряфдян Кцр чайы делтасына йахынлашараг бурада 

бир сыра тядгигат ишляри апармыш, яразинин тясвирини вермишляр. Апарылмыш юлчц-

ахтарыш ишляринин нятиcяляри ясасында 1731-cц илдя F.Соймановун тяртиб етдийи 

хяритядя Кцр чайы ахымы Хязяр дянизиня 3 голла тюкцлцр. 1780-ъы илдя Q.  
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Гмелинин тяртиб етдийи Кцр чайы делтасынын планында ися чай юз суйуну чох сайлы 

голлар шябякяси васитясиля дянизя ахыдыр  ( şəkil 3). 

ХВЫЫЫ ясрин сону ХЫХ ясрин яввялляриндя Кцр чайы сявиййяси -23,0 м 

мцтляг йцксяклийя гядяр ашаьы дцшмцшдцр (П.В. Федров, 1957). Еля щямин 

дюврцн (1810-1815-cи илляр) мялуматына эюря Кцр чайынын ашаьы щиссясиндя 

гярбя ахан Армйанка вя Аккуша голлары олмушдур. 

1814-cц илдя Чар щюкцмятинин Щярби Назирлийинин эюстяришиля капитан 

Веселин Кцрцн делтасындан Самух кяндиня гядяр олан щиссясини тядгиг  

етмишдир. Щямин илдя капитан Коробкинин рящбярлийи иля диэяр експедисийа бу 

сащядя новигасийа мягсядиля дяринликляри юлчяряк эямилярин Самух кяндиня 

гядяр щярякятляринин мцмкцнлцйцнц мцяййян етмишляр. 

1828-cи илдя Тцрkмянчай мцгавилясиня ясасян Шимали Азярбайcанын 

Русийайа бирляшдирилмясиндян сонра рус тядгигатчылары тяряфиндян Азярбайъан 

чайларынын юйрянилмясиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. 1847-cи илдя капитан-

лейтенант Зелен Кцр чайыны мянсябиндян Минэячевиря гядяр тядгиг етмишдир. 

1850-cи илдя бу иш Санковскинин рящбярлийи алтында давам етдирилмишдир. 1851-cи 

илдя Кцрцн эямичилийя йарарлы щиссясинин мцкяммял хяритясини вя тясвирини тяртиб 

етмяк цчцн кяшфиййат ишляри aparılmışdir. Щямин ил Р.К. Услар Аразда тяdгигат 

ишляри апарыр, онун щидрографийасыны юйрянир вя барометрик нивелирлямя ишляри 

эюрцр. Бу ишляри эюрмякдя мягсяд Аразын суйундан Мил вя Муьан дцзлярини 

сувармаг цчцн истифадя едилмясинин мцмкцнлцйцнц тяйин етмяк иди. 
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      1853-1956-cы иллярдя К.фон-Бер, Н.Й. Данилевски, А.Й. Шултс вя 

башгалары Хязяр дянизи акваторийасында, о cцмлядян Кцр чайы делтасында эениш 

тядгигат ишляри апармышлар.   Ekspedisiyanın  tədqiqatları  kompleks  xarakter  

daşımışdır. Sonradan P.İvaşintsev  Kür  deltasının  sxematik  planını  ( 

!860) tərtib etmişdir ( şəkil 4). 

    1860-cы илдя инэилис мцщяндисляри Габб вя Белли Загафгазийанын бир сыра 

чайларыны, о cцмлядян Кцр-Араз овалыьынын,  Алазан-Щяфтяран вадисинин,  

Алазани дцзянлийинин, Нахчыванын вя д. бюлэялярин чайларыны юйрянирляр. 1861-

1862-cи иллярдя онлар илк дяфя олараг Сaлйан шящяри йахынлыьында Кцр чайынын, 

мцасир щидрометрик фырлангаcларын илк нцмуняси олан Волтман cищазы васитясиля, 

сярфини юлчцмцшляр. 
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1888-cи иллярдя Кцр чайында су сявиййяси цзяриндя мцшащидя ишляри 

апармаг цчцн Йевлах вя Зярдаб мянтягяляриндя су юлчц мянтягяси тяшкил 

едилмишдир. 

ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя Кцр вя Араз чайлары щювзяляриндя 

суварма якинчилийни эенишляндирмяк məqsədilə, суварма  системлярини 

лайищяляндирməк üçün эениш эеолоjи-эеодези ахтарыш ишляри апармышдыр. 1910-1916 

–ci иллярдя Араздан башлайан Йухары Муьан, Орта Муьан вя Ашаьы Муьан 

каналларынын чякилмясиля ядагядар олараг Кцр və Араз çayları və ölkəmizin bir 

sıra digər çayları (Türyançay, Tərtərçay, Qarqarçay, Əlincançay, Гудйалчай, 

Пирсаатчай вя Болгарчай) üzərində  щидрометрик мянтягяляр тяшкил олунмушдур 

19, 24 . 

1927-1928-cи иллярдя Бакы Тиcарят Лиманы idarəsinin Коритскинин 

рящбярлийи иля тяшкил етдийи експедисийа Кцр чайынын голларында асылы эятирмялярин 

ахым реjимини юйрянмишдир. 

XX əsrin 30-cу иллярinдя Хязяр дянизи Щидрометроложи Хидмят Идарясинин      

(hazırda ETSN-i nəzdindəki Milli Hidrometeorologiya Departamenti )  чай 

мягтягясиндя апардыьы тядгигатлар бюйцк ящямиййят кясб едир. Г.Р. 

Брегманын рящбярлик етдийи експедисийа бурада щидрометролоjи амиллярин 

цзяриндя иллик мцшащидяляр тяшкил етмиш, мянсябин дянизя йахын щиссясиндя 

фяалиййят эюстярян бир нечя стансийада щидролоjи вя океанолоjи ишляр апарылмышдыр. 

Икинcи дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврлярдя (1946-1948) Кцр чайынын 

юйрянилмясиля баьлы эениш тядгигат ишляриня башланмышдыр. 1947-ъи илдя чайын 

Варвара кяндиндян мянсябя гядяр олан щиссясиндя ВЫ синиф нивелирлямя 

апарылараг мянтягялярдяки реперlярдяки йцксякликляр дцрцстляшдириляряк, дювляи 

эеодезийа юябякясиня гошулмушlaр. 1948-cи илдя ися Пойлу кюрпцсцндян 

башлайараг мянсябя гядяр олан щиссясиндя щидрографик тядгигатлар щяйата 

кечирилмишдир. 

Кцр мянсябиндя 1957-1961-cи иллярдя Azərbaycan ЕА-нын Cоьрафийа 

Институтунун К.К. Эцлцн рящбярлийиля тяшкил олунмуш експедисийасы бюйцк 

щяcмдя тядгигат ишляри апарылмышдыр. 
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Сонракы иллярдя Кцр чайынын мянсябя йахын щиссясиндя Хязярдянизлайищя 

ЕТ Институтунун, Республика Эеодезийа вя Картографийа İдарясинин, 

«Аздювсuтяслайищя» Институтунун вя диэяр идаря вя тяшкилатларын 

нцмайяндяляринин апардыглары юлчц-тядгигат ишляринин нятиcясиндя, бурада 

ахымın биолоjи, щидролоjи, щидрокимйяви шяратини сяъиййяляндирян мцфяссял 

мялуматлар алынмыш, яразинин даща дягиг хяритя вя топографик планлары тяртиб 

едилмишдир. 

Hazırda, Кцр чайы мянсяб щиссядя ики гола айрылмышдыр: Шимал-Шярги (Бала 

Кцр) вя Cянуб –Шярги (Ана Кцр).   Vaxtilə ясас гол олан Cənub-şərq qolu 

тамамиля лилляниб, юз фяалиййятини дайандырмышдыр. Кцр чайынын суйу Хязяр 

дянизиня Şimal-şərq голу vя гисмян ясас голдан Зйуд-Ост Голтуг  кюрфязиня 

ачылмыш дяринлийи 0,2-0,6 м олан 12 гол васитясиля тюкцлцр. 1978-cи илдян 

башлайараг Хязяр дянизинин сявиййясинин галхмасы вя Kцр чайында   ахым 

режимиnin позулмası nəticəsində  Şimal—şərq qolu суйун дянизя ахыдылмасыны 

тam  tямин едя билмир. Бу ися чайда axımın дашгын вя эур су реjимляриндя 

Нефтчала вя Сялйан районларынын кяндляринin вя гясябяляринin, якин сащяляринин 

су алтында галмасына, республиканын халг тясяррцфатына cидди зийан вурмасына 

сябяб олмушдур 

 

 

 

ЫЫ ФЯСИЛ  

 

КЦР ЧАЙЫНЫН AġAĞI AXARININ  ЕКОЪОЬРАФИ ШЯРАИТИНИН 

ТЯЩЛИЛИ 

            
2.1 Bölgənin təbii Ģəraiti 

 

     Geologiya və geomorfologiyası .  Geomorfoloji baxımdan Kürün aşağı axarını 

təşkil edən Kür-Araz ovalığının ərazisi Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərini 

yuyan Xəzər dəniznin körfəzi olmuşdur. Dördüncü dövrün əvvəllərində dəniz suyunun 



          19 

çəkilməsi nəticəsində Yer səthinin dəniz çöküntüləri ilə örtülməsi, Kür, Araz və çoxlu 

sayda dağ çaylarının gətirmələri ilə dolması körfəzi ovalığa çevirmişdir[18,45  ]. 

 Qərbdən şərqə doğru 0,005 – 0,001 mailliyinə malik olan ovalığın dəniz səthindən 

yüksəkliyi -28 m-dən 200 m arasında dəyişir. 

 Ərazinin şimal və cənub hissəsinin geoloji quruluşu Böyük Qafqaz və Talış 

dağlarının ətəklərinə söykənir\. Buranın suxurları üçüncü dövrdən qalmış kobud tərkibli 

yumşaq törəmələrdən ibarətdir. Ovalığın qərb hissəsi Kiçik Qafqazın ətəkləri ilə 

hüdudlanır və tuf - əhəng daşı qatlarından ibarətdir. Dağlardan uzaqlaşdıqca suxur 

hissəciklərinin ölçüləri ovalığın mərkəzinə, oradan da  dənizə doğru kiçilir. 

 Landşaft nöqteyi - nəzərincə ovalıq düzənlikdən ibarətdir. Burada ilk əvvəl 

Qarabağ, Mil və Şirvan, sonralar Muğan və nəhayət yaxın keçmişdə Səlyan düzü əmələ 

gəlmişdir(V. Volobuyev, 1959;  N.Şirinov, 1973).- 

 Kür – Araz ovalığının oroqrafik cəhətdən xüsusiyyəti orasındadır ki, buradakı 

şaquli zonalıq iqlim, hidrogeoloji, torpaq-meliorativ şəraitinə ciddi təsir göstərmişdir. 

Relyefin əmələ gəlməsində su varma əkinçiliyi ilə əlaqədar antropogen amillərin təsiri 

ilə son dövrlərdə özünü daha kəskin göstərməkdədir. Geniş ərazilərdə suvarma 

sistemlərinin  kollektor-drenaj şəbəkələrinin yaradilması əkin sahələrində hamarlama, 

şoran və şorakət torpaqlarda aparılan aqrotexniki və meliorativ tədbirlər ovalığın 

relyefini ciddi dəyişikliyə uğratmışdır [ 3,18]  . 

 Ġqlimi. Ovalıq üç tərəfdən onun ərazisini soyuq hava və yağmurlardan qoruyan 

hündür dağlarla əhatə olunmuşdur. Böyük Qafqaz dağları ərazisini şimaldan gələn soyu 

q hava kütləsindən qoruduğundan burada havanın hərarəti onunla eyni yüksəklikdə 

yerləşən Şimali Qafqazın  rayonlarının hərarətindən 2-3
0
C artıqdır[53]  . Ovalıq 

mülayim isti iqlimlə xarakterizə olunur. Buranın yayı quru və isti, qışı isə mülayim və 

az qarlı keçir. Radiasiya balansı yüksəkdir və 40 kkal/sm
2..

 il təşkil edir. Temperatur 

rejminə görə subtropikdir ( orta illik temperatur müsbət 13,0 - 14,5
0
C – dir), nəmlənmə 

şəraitinə görə düzən hissədə - yarımsəhra, dağətəyi hissədə -  quru bozqırdır  ( 

V.Volobuyev, 1952, 1965; Ə.Şıxılinski,1968). Orta aylıq temperaturlar bütün ili 

müsbətdir: ən soyuq ay olan yanvar –fevralda müsbət 1-3, ən isti ay olan iyulda  - 

müsbət 25-27
0
C. Yazı payı.za nisbətən soyuqdur. Qışda ən aşağı temperatur ərazinin 
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şimal-qərbində, yayda isə əksinə dənizə yaxın yerlərdə müşahidə olunur. Güclü şaxtalar 

olmur, çox hallarda temperatura mənfi 10
0
C-ə düşür. Ən şiddətli istilər iyul –avqust 

aylarında müşahidə olunur və gündüzlər 40
0
C-ə çatır. 

 İllik yağıntıların miqdarı 237-430 mm – dən yuxarı olmur. Ən yüksək temperatura 

göstəricisi orta Şirvanda (Mingəçevirlə Kürdəmir arasında) və Səlyan düzündə 

müşahidə olunur. Ən az yağıntı ovalığın mənfi yüksəkliklərə malik olan yerlərinə düşür 

və bu ərazi  qarla örtülmür. Ərazinin böyük hissəsində yağıntıların maksimum miqdarı 

ilin iki mövsümündə müşahidə olunur: yazda (mart,aprel) və payızda (noyabr).  

Havanın orta aylıq nisbi rütubəti qışda yüksək (75-80%), yayda aşağı (54-62%) 

olur. Yayda ovalığın cənub – şərq rayonlarında nisbi rütubətin miqdarı, digərləri ilə 

müqayisədə daha yüksək olur. 

                                                                                   Cədvəl 1 

 Yağıntıların aylar və il üzrə çoxillik orta miqdarı ( mm-lə) 

                                                 (1938 – 2001- ci illər) 

       Meto -  

   

Stansiyalar 

                                                   Aylar  

  İl    

I 

  

II 

  

III 

  

IV 

  

V 

  

VI 

 

VII 

VIII   

IX 

  

X 

 

XI 

XII 

Bərdə  

11 

 

14 

 

17 

 

32 

 

40 

 

40 

 23  20  

28 

 

23 

 

23 

 14  

285 

Beyləqan  

26 

 

14 

 

26 

 

29 

 

26 

 

29 

  8   8  

22 

 

26 

 

35 

 16  

265 

Yevlax  

14 

 

11 

 

22 

 

28 

 

41 

 

31 

 20  14  

25 

 

28 

 

31 

 13  

278 

Cəlilabad  

30 

 

34 

 

34  

 

22 

 

13 

  9    4  26  

65 

 

85 

 

65 

 43  

430 

Cəfərxan  

19 

 

26  

 

24 

 

26 

 

11 

 

20 

 12  10  

19 

 

30 

 

32 

 17  

246 

Z.O.Qultuq  

26 

 

20 

 

19 

 

31 

  8   7    6   6   9  

34 

 

40 

 31  

237 
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Kürdəmir  

20 

 

23 

 

34 

 

36 

 

42 

 

34 

 18  18  

29 

 

34 

 

31 

 22  

341 

Salyan   

22 

 

21 

 

31 

 

35 

 

13 

 

12 

   9   6  

13 

 

28 

 

28 

19 236 

Biləsuvar  

25 

 

25 

 

35 

 

41 

 

14 

 

14 

 11   8  

17 

 

33 

 

22 

22 275 

      Kür – Araz  ovalığı ilin isti dövrlərində yer səthindən olan yksək buxarlanma ilə 

səciyələnir. İl ərzində mümkün buxarlanma (1900 – 1050 mm) düşən yağmurların 

ümumi miqdarından (237-430 mm) 2,5-3,0 dəfə çoxdur 

          Cədvəl 2 

                     Mütləq buxarlanmanın aylar və il ərzində orta qiyməti (mm-lə) 

                                                    (1938 – 2001- ci illər) 

       Meto -  

   

Stansiyalar 

                                                   Aylar  

   İl    

I 

  

II 

  

III 

  

IV 

  V   

VI 

 

VII 

VIII   

IX 

  

X 

 

XI 

XII 

Bərdə  

35 

 

39 

 

51 

 

80 

109 145  

174 

 

161 

108  

70 

 

41 

 37  

1050 

Beyləqan  

25 

 

28 

 

44 

 

68 

107 151  

180 

 

154 

105  

64 

 

36 

 28  990 

Yevlax  

27 

 

34 

 

52 

 

85 

123 168  

210 

 

183 

119  

72 

 

37 

 30 1139 

Cəlilabad  

21 

 

22 

 

33  

 

45 

83 148  

185 

 

164 

101  

56 

 

31 

 25  915 

Cəfərxan  

23 

 

28  

 

40 

 

66 

108 149  

169 

 

142 

104  

60 

 

34 

 27  950 

Z.O.Qultuq  

30 

 

27 

 

38 

 

54 

 89 134  

164 

 

152 

109  

70 

 

39 

 34  940 

Kürdəmir  

18 

 

22 

 

37 

 

63 

110 167  

201 

 

187 

116  

63 

 

29 

 21  

1034 
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Salyan   

25 

 

29 

 

36 

 

59 

 86 155  

171 

 

150 

102  

69 

 

41 

 32 955 

Biləsuvar  

26 

 

25 

 

37 

 

58 

102 160  

191 

 

168 

 85  

70 

 

36 

 30 987 

 . 

 Qrunt suları. Qrunt suları (QS) Kür – Araz ovalığının düzən hissəsində əsasən yer 

səthindən 10  m-ə qədər, dağətəyi hissədə isə, 80-90m dərinlikdə yerləşir(H.   

İsrafilov, 1972; Ə.Əlimov, 1998; F.Əliyev 2001 və b.). Düzən hissənin çox yerində 2-3 

m dərinlik üstünlük təşkil edir, QS səthinin mailliyi Kür çayina, ordanda Kür boyunca 

dənizə doğrudur . Sıfır horizontuna kimi OS mailiyi nisbətən böyükdür, ondan aşağı 

hissədə, dənizə doğru maillik tədricən azalaraq sıfıra yaxınlaşır. Maillikdən asılı olaraq 

QS –nın sürəti də azalır. 

 Bölgənin torpaq örtüyünün su-fiziki xassələrinin öyrənilməsi üçün 1946-1950 – ci 

ildə N.V.Reqovskayanın rəhbərliyi ilə xüsusi ekspedisia tədqiqat işləri aparmış, 0-2 m 

torpaq qatında su sızdırma əmsalənın dəyişməsini ifadə edən xəritələr tərtib edilmişdir. 

QS minerallaşma dərəcəsi böyük diapazonda dəyişir. Dağətəyi hissələrdə (0,5-1,0 

q/l) çay və iri kanallara yaxın yerlərdə QS-nın minerallaşma dərəcəsi 2-5 q/l – dir. 

Düzənliyin mərkəzinə və oradanda Xəzər dənizinə doğru getdikcə QS-nın minerallığı 

artır. Ümumiyyətlə düzənliyin mənfi yüksəkliyə malik olan hissəsində QS – nın 

minerallığı çox yüksəkdir (10-50, bəzi yerlərdə 100 q/l və daha yüksək həddə çatır), 

dayanıqlıdır, ancaq suvarmalar aparılan dövrlərdə (yaz və yayda) bir qədər azalır 

[H.İsrafilov, 1972; Ə. Əlimov, 1997;F. Əliyev 2000 və b.]. 

Kimyəvi tərkibinə görə QS – nın tərkibinin kəskin fərqləndiyi V.A.Kovdanın 

(1947), V.Volubuyevin (1948-65), B.Priklonskinin (1953), H.İsrafilovun (1972), 

Ə.Əlimovun (1970-95), F.Əliyevin  (2002) və b. Işlərində qeyd edilmişdir. Müəlliflər 

burada QS-nın 3 əsas tipini ayırmışlar: hidrokarbonatlı, sulfatlı və xlorlu. 

Hidrokarbonatlı sular dağətəyi düzənliklərdə, gətirmə konuslarında, Kür – Araz 

çayları və iri kanallar boyunca yayılmışdır (10 q/l - ə qədər). 

Sulfatlı sular düzənliyin  dağətəyi zonasından sonrakı  hissəsində inkişaf etmişdir. 

Bu suların minerallığı hidrokabonatlılardan bir qədər yüksəkdir       (10-20 q/l -ə qədər). 
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Bəzi yerlərdə, məsələn Şirvan düzünün Girdiman və Göyçay çaylarının arasındakı 

ərazidə və Cənubi Muğanda yayılmış QS-nın minerallığı yüksəkdir (20-40 q/l).  

Xlorlu sular ovalığın mərkəzi və şərq hissələrində yayılmışdır. Onların minerallığı 

yüksəkdir (20-50 q/l), bəzi yerlərdə 100q/l və daha yüksək həddə çatır (N.Roqovskaya,  

1959; Ə.Əlimov, 1997 və F.Əliyev, 2002). 

Ən çox rast gəlinən natrium karbonatlı sulardır. Kalsium karbonatlı sular da geniş 

yayılmışdır. Natrium və kalsium sulfatlı sulara az rast gəlinir. Ovalıqda sodalı 

hidrokarbonatlı sular da vardır. QS – nın qidalandıran mənbə Böyük və Kiçik Qafqaz 

dağlarının yeraltı sularıdır. Bu təzyiqsiz sular ovalığın mərkəzinə istiqamətlənmiş və 

burada çaylardan və suvarma şəbəkələrindən sızma hesabına əlavə olaraq qidalanırlar. 

Ovalığın QS-nın hansı mənbələrdən qidalandığı  H.Y.İsrafilov tərəfindən tədqiq 

edilmişdir (cədvəl 3). Cədvəldən  görünür ki, QS-nın qidalanma mənbələrinin xüsusi 

çəkisi müxtəlif rayonların ərazisində geniş hüdudlarda dəyişir. Mənbələrin içərisində 

suvarma şəbəkəsi və çaylardan sızma üstünlük təşkil edilir (46%). QS-nın 

qidalandırılmasında  təzyiqli sularında rolu az deyildir. Ovalığın düzən rayonlarında 

 QS-nın balansının məxaric hissəsinin əsasını  buxarlanma, dağətəyi  və kollekor-drenaj 

şəbəkəsi ilə təmin olunmuuş rayonlarda isə , təbii yeraltı və drenaj axımı ilə ərazidən 

kənar olunan sular təşkil edir. 

 Cədvəl 3 

      Kürün aşağı axarında qrunt sularının qidalanma mənbələri 

 

   

     Qidalanma    

mənbələri  

Qarabağ-Mil 

      Düzü 

   Muğan – 

Salyan düzü 

   Şirvan  

    Düzü 

    Cənubi- 

Şərqi Şirvan 

      Cəmi  

m3/s  % m3/s  % m3/s  % m3/s  % m3/s  % 

Suvarma 

qurğularından 

infiltrasion 

sular 

31,4 32,6 8,25 20,7 13,20 19,9     -     - 52,8 25,6 

Çaylardan 

infiltrasion 

sular (Kürün 

qolları) 

22,7 23,6 -    - 21,85 32,93      -     - 44,55 21,23 
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Təzyiqli sular 11,85 12,33 6,85 17,22 9,60 14,47 1,05 13,82 29,35 14,00 

Kondensasion 

sular 

7,10 7,39 7,95 2,00 6,75 10,17 0,75 9,87 22,55 10,75 

Mexaniki 

qaldırılmış 

sulardan 

infiltrasiya 

1,25 1,30 1,45 28,77 3,45 5,20 3,70 48,68 19,85 9,42 

Atmosfer 

yağıntılardan 

infiltrasiya 

3,80 4,00 2,85 7,16 4,05 6,10 0,65 8,56 11,35 5,41 

Dağətəyi 

suxurlarının 

sularlı 

7,00 7,28 1,00 2,79 3,00 4,52     -     -      11,00 5,25 

Dağ 

yamaclarından 

axan yağıntı 

sularından 

infiltrasiya 

 

2,90 

 

3,00 

 

1,45 

 

3,64 

 

4,20 

 

6,33 

 

1,45 

 

19,08 

 

10,00 

 

4,77 

Artezyan 

suları ilə 

suvarmadan 

infiltrasiya 

4,80 5,00    -    - 0,20 0,30     -     - 5,00 2,39 

Kəhriz, bulaq 

və 

qarasulardan 

infiltrasiya  

3,35 3,48    -    - 0,05 0,10     -     - 3,40 1,62 

Cəmi 96,15 100 39,8 100 66,35 100 7,6 100 209,85 100 

 

 

Bitki örtüyü. Kürün aşağı axarının bitkiləri tərkibinə görə müxtəlifdir. Özünə xas      

olan əlamətləri ilə fərqlənir və buranın iqlimi ilə əlaqədar yarımsəhra tipinə aiddir 

(Qrossheym, 1929). Bitki örtüyü əsas 3 növ bitkilərdən ibarətdir: yovşan, şoran otları və 

çəmən otları (çala bitkiləri).Yovşan bitkiləri şorlaşmamış xam sahələrdə yayılmlışdır., 

demək olar ki, bütövlükdə Roa bulbosa efemerlərdən və yovşanlardan ibarətdir, torpaq 

səthində tam örtük əmələ gətirmirlər. Əsasən yazda, yağıntıların çox olduğu dövrdə 

güclü inkişaf edir və iyun ayının ortalarında torpaqda nəmliyin çatışmazlığı üzündən öz 

vegetasiya dövrünü başa çatdırır. Şoran bitkiləri şorlaşmış ərazilərdə inkişaf tapır, çala 

bitkiləri isə, nəmliyi çox olan yerlərə xarakterikdir və çəmən otlarından ibarətdir. Kür – 
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Araz çaylarının sahil yüksəkliklərinin şorlaşmamış torpaqlarında dəvə tikanı, yovşan, 

yülgün, karqan və s. kimi bitkilər inkişaf edir. Düzənliyin bataqlaşmış sahələrində 

bataqlıq bitkiləri mövcuddur.  

Bölgənin ərazisində mövcud olan bitki aləmi dəfələrlə dəyişikliyə uğramışdır. Bu 

dəyişikliklər ərazilərin: əkin altında istifadə olunması və suvarılması; suvarmalar 

nəticəsində təkrar şorlaşması; şorlaşmış torpaqların duzlardan yuyulub əkin altına 

qaytarılması ilə əlaqədar olmuşdur. Şorlaşmamış torpaqlar yayılmış ərazilər ilk dəfə  

əkin altında istifadə olunanda oradakı təbii bitki qrupları mədəni bitkilər və onların 

içərisində yayılmış alaq otları ilə, torpaq şorlaşdıqda isə, mədəni bitkilər və alaq otları, 

duz sevən bitkilərlə, torpaqlar duzlardan yuyulub istifadə olunanda yenidən mədəni 

bitkilər və alaq otları ilə əvəz olunmuşdur. Hazırda  bölgənin yalnız bəzi yerlərində 

(Mərkəzi Muğan, Padar çol, Ağa çala, Mahmud Çalanın bataqlaşmış hissələrində və s.) 

təbii bitkilərə rast gəlinir. 

Kür çayının mənsəb hissəsi, ilk növbədə onun dənizə çıxış-delta hissəsi, hazırda 

çay hövzəsinin ekoloji baxımdan ən gərgin, geniş tədqiq olunması tələb olunan   

sahəsidirz rejmindəki dəyişikliklər onun əhaliyə və ətraf mühitə qısa fasilələrlə vurduğu 

iqtisadi ziyanı nəzərə alaraq Milli Hidrometeorologiya Departamentinin,  “Xəzərdəniz”, 

ETİ-u, Azdövsutəs layihə İ-nun , Xəzərdəniz ekoloji monitorinq idarəsinin və d. elmi 

idarə və təşkilatların apardıqları hidroloji, hidrogeoloji, geodezi və d. istiqamətli çöl-

laboratoriya tədqiqatlarının nəticələrindən istifadə edərək, buranın təbii və ekocoğrafi 

şəraitini ayrıca nəzərdən keçirməyi lazım bildik. 

 

                   

 

2.2. Мянсябин ъоьрафи вязиййяти вя сярщядляри 

 

 Кцр чайынын мянсяб щиссяси Кцр-Араз овалыьынынын шяргиндя йерляшяряк 

дянизсащили вя дянизкянары делта щиссялярдян ибарятдир.Яразинин цмуми сащяси 700 

км2, делта щиссясинин сащяси ися 100 км2-дир.Дяниз сащилинин йухары сярщядди дяниздян 

27 км мясафядя йерляшиб, онда баш верян габармаларын щисс едилдийи Гаравелли 
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мянтягясидир.Делтанын ян йцксяк нюгтяси Майак-1 мянтягясидир.Бурада Кцр чайы 

Şимал-шярг  вя Cəнуб-шярг  голларына айрылыр. 

 

 Ъянуб-гярбя няглиййатын щярякятини йахшылашдырмаг мягсядиля Кцрцн Cянуб-

шярг голундан 1934-ъц илдя узунлуьу 1700 м,ени ися 40 м олан сцни гол чякилмишдир. 

Бу йахынлара гядяр чайын мянсяб щиссяси, чохсайлы голлара айрылдыьындан кцряквари 

форма алмышдыр. Голларын гурумасы сябябиндян чайын делтасы сонралар тядриъян 

димдиквари формайа чеврилмишдир. Щазырда ъянуб- шярг истигамятиндя Кцрцн делтасы 

йарымада формасында узаныр. Аллцвиал чюкцнтцлярдян ибарят олан бу щисся 15 м 

мясафядя дянизя эирир. 
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Кцр делтасында Хязяр дянизи сявиййясинин qalxmağa başladığı (1978-ъи ил) дювря 

гядяр балыгчылыг сянайесинин инкишафы вя ятраф сащиллярин мцщафизяси цчцн дамбалар 

фяаллиййят эюстярирди. Дяниз сявиййясинин галхмасы иля ялагядар бу тясяррцфатлар 

тамамиля даьылмыш, тикилиляр су алтында галмышдыр. Дяниз сявиййясинин ашаьы олдуьу 

дюврдя Кцр чайынын саь сащилиндя 100 м ениндя йени мешя золаьы ямяля эялмиш, йухары 

щиссяляр ися гамышла юртцлмцшдцр. 

 Кцр делтасынын ъоьрафи вязиййяти, бурада тябии су мянбяляринин олмамасы, 

голлара йандан ахымларын говушмамасы вя с. иля сяъиййялянир. 

Кечмишдя, Хязяр дянизинин -23 м мцтляг сявиййясиндя, Кцр делтасынын шимал 

щиссяси бир-бириндян тяърид олунмуш айры-айры щювзялярдян ибарят олан дайаз кюрфязя 

бянзяйиб. Н.Шириновун вя Н.Мещдийевин вердикляри мялуматлара эюря (1960) бу щисся 

морфоложи бахымдан дайаз чимярликлярдян ибарят олуб, бухта шяклиндя Ширван йарым 

вилайятиня дахил олур. Мянсябин ъянуб, Зйуд-Ост  Голтук щиссяси лагун -делта формалы 

сащилди  ( şəkil  5). 

ХХ ясрин сонларында Ъянуб-шярг голу 15 км узунлуьунда тамамиля долараг 

Хязяр дянизиня йарымада шяклиндя узанмышдыр. 
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 Делтанын релйефи аз дяйишян олуб Салйан дцзцнцн давамы кимидя гябул едиля 

биляр. Бу ярази ясасян йульун вя сых гамыш битки юртцйц иля юртцляряк дянизя тяряф аз 

маиллилийя маликдир. Гейд етдийимиз кими, Кцр чайынын ясас мяърасы там 

долдуьундан, чай суйунун бир щиссяси Зйуд-Ост Голтук кюрфязи истигамятиндя ямяля 

эялян дайаз голлар васитясиля дянизя ахмагла фактики олараг бу яразини гамышлыгларла 

юртцлмцш батаглыьа вя кичик адалара айрылмышдыр { 4,50}  . 

  

Кцр чайы делтасынын Балтик дянизиндян мцтляг сявиййяs inin, дяниз сятщиндя 

1978-ъи илдян сонраки кяскин тяряддцдя гядяр -25,5--26,5 м  арасында дяйишмишдир. 
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Делтанын Шимал-шярг вя Cянуб-шярг истигамятиндя Хязяр дянизиндя 10 м-лик 

изобат хятляри сащилдян 2,5 км-дя йерляшир. Зйуд-Ост Голтук кюрфязи истигамятдя дяниз 

дайаз олуб 5-7 м-лик дяринлик (изобат хятляри) 4,0-8,5 км-дя йерляшир.                    

 Яразинин мцщяндиси –эеоложи вя щидроэеоложи шяраити.  Кцрцн мянсяби Кцр-Араз 

овалыьына дахил олдуьундан торпаг гаты мцхтялиф дяринликлярдяки йени тюрямяли гумлу-

эилли вя гумлу-чынгыллы чюкцнтцлярдян ибарятдир. Хязяр дянизи сятщинин тякрарланан 

трансгресsийа вя регресsийа вязиййяти Кцр-Араз овалыьынdа торпаг гатында аллцвиал вя 

дяниз-делта чюкцнтцляринин йаранмасына сябяб олмушдур.Кцр-Араз чайларынын 

кечмишдяки аккумлйасийа фяаллиййяти нятиъясиндя овалыьын яразисинин йухары щиссясиндя 

дяринлийи 20 м-я чатан аллцвиал чюкцнтцляр топланмышдыр. Дяниз чюкцнтцляри айрыъа 

лякяляр шяклиндя мцшащидя олунур.1978-ъи илдян сявиййянин галхмасы вя делтада тез-тез 

тякрар олунан,фыртына ямяляэятирян кцлякляр лякяли локал сащяляри эетдикъя 

бюйцтмцшдцр. 

Кцр чайынын мянсябиндя онун саь сащилиндя ики узунуна золаг шякилиндя йени 

чюкцнтцляр мцшащидя олунур. Бунлар аллцвиал, сащилдян кянарда аллцвиал-пролцвиал вя 

бязи щалларда дяйишян гатлардан ибарятдир. 

Кцр щювзясиндяки Бакы чюкцнтцсцнцн йухары щиссясиндя мцяййян дяринликдя 

эцъц 300 м-дян артыг олан эилли-гумлу чюкцнтцляр мцшащидя олунур. Кцр овалыьынын 

шярг щиссяси юртцйцнц  ашаьыхвалински чюкцнтцляри тяшкил едир. 

Дяниз сащилиндя енсиз золаг шяклиндя йени каспи чюкцнтцляри йайылмышдыр. 

Бунлары ясасян сащил гумлары тяшкил едир. 

АздянизНефт Кяшфиййат Бирлийинин СESMOXƏZƏR кяшфиййат Трестинин 

мялуматына эюря Кцр чайы Синклинал зонада йерляшяряк гярбдян Нефтчала антиклинал 

йцксяклийи групу, шяргдян Павлов банкасы, Головачев, Курински антиклиналлары иля 

ящатя олунмушдур.Сейсмик кяшфиййатла мцяййян едилмишдир ки, акчагыл чюкцнтцляринин 

йатым дяринлийи бурада 1000-2000 м-дян артыгдыр (Шарков, 1965). 

Кцрцн мянсяб щиссясинин релйефи зяиф парчаланмыш характердядир. Чайын делтасы 

Сялйан дцзцнцн давамы олуб сых гамышлыг вя батаглыгсевян биткилярля юртцлмцшдцр. 

Сон дюврлярдя «Хязярдяниз» ЕТИ ямякдашларынын Кцрцн мянсяб щиссясиндя 

апардыглары чюл вя лабораторийа тядгигатларынын нятиъяляриня (2001) эюря: 

1.Чайын мянсяб щиссясиндя Кцр бойу трассанын литоложи гурулушу ясасян эиллиъя 

вя гумлуъалардан тяшкил олунуб. Йалныз ъянуб-шярг голунун мяркязи щиссясиндя 
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кясийин алт щиссясиндя эил сцхурлары вя дяниз сащилиндя 4,2 м галынлыьында гум гаты 

ашкар олунмушдур. 

2. Сцхурларын тябии нямлийи Cянуб-шярг голунда эил гатында орта щесабла 43,5%, 

эиллиъядя 20,6%, чайын Şимал-шярг голунда эиллиъядя 35,5%, гумлуъаларда 25,2%, 

гумларда 10,4%  тяшкил едир. 

3. Сцхурларын мясамялийи эил гатында 54,7, эиллиъялярдя ися 49,3% бярабяр 

олмушдур  (şəkil 6 ). 

4. Мянсябдя грунт суларынын сявиййяси 0,35-1,2 м арасында дяйишир. Сулар 

кимйяви тяркибляриня эюря Cянуб-шярг голунда йцксяк минераллашма дяряъясиня 

маликдир. Онлар хлорлу-сулфатлы –натриумлу –магнезиумлу типя аиддир. Шимал-шярг 

голунда ися грунт сулары шириндир. Кимйяви тяркибиня эюря сулфатлы-щидрокарбонатлы, 

натриумлу-калсиумлудур. 

5.Сцхурларын сусыздырма ямсалы 1,75 м/сутка тяшкил едир. 

6. Сцхурларын пластиклик ядяди: эилли вя эиллиъялярдя уйьун олараг 20,1% -13,9% 

арасында, гумсалларда ися 6,1% тяшкил едир. 

7. Сейсмиклик ъящятдян ярази 8 баллы зонада йерляшир. 

Кцрцн мянсяби щиссясинин торпагларыны боз-чямян, карбонатлы-субасар-чямян 

вя чямян-батаглыг торпаглары тяшкил едир. Яразидя шоран вя гисмян шоракят торпаглар 

да йайылмышдыр. Беля торпаглар релйефин чюкяк йерляриндя грунт суларынын йер сятщиня 

йахын олан сащяляриндя формалашмышдыр. 

       Мянсябин иглим шяраити. Хязяр дянизинин ъоьрафи вязиййятиня уйьун олараг Кцр 

чайынын мянсяб щиссясиндя иглим шяраити мцхтялиф атмосфер тязйигляринин –полйар, Сибир, 

Орта Асийа антисиклонларынын, Аралыг вя Гара дяниз сиклонларынын тясириндян асылы 

олараг дяйишир. 

Ярази цчцн йайы гураг кечян мцлайим-исти йарымсящра вя гуру степ иглим типи 

хасдыр. Бу иглим типинин чох аз вя зяиф нямли олмасы, яразидя гышын мцлайим вя йайын 

гуру исти кечмяси ля сяъиййялянир. 

Цмуми радиасийанын иллик мигдары 132,5 ккал/см2, радиасийа балансынын  

мигдары ися 50 ккал/см2-дир. Щаванын орта иллик температуру ися 25,50C-дир (ъядвял 4). 

Бюлэядя йай айларында бязян щаванын мцтляг максимум температуру 380C-йя гядяр 

йцксялир. Орта иллик минимум температур -90, мцтляг минимум температур 53 .   

     

Ъядвял 4 
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Щаванын температурunun орта айлыг вя иллик гиймятляри 

 
Мянтягяляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ Ил 

Салйан 2,5 4,1 7,0 12,1 18,9 23,6 26,2 26,0 21,9 16,4 10,2 5,2 14,5 

Зйуд- Ост Голтук  3,2 4,4 6,9 11,3 17,7 22,7 25,5 22,0 16,9 10,9 10,9 5,9 14,4 

 

ися -220C гядяр енир. 50—дян йцксяк олан температурун иллик мигдары 50430C, 100C-

дян чох олан температура ъями ися 4400-45000C  тяшкил едир. 

Яразидя иллик бухарланманын мигдары 940 мм-дир. Йер сятщиндян максимум  

 

Ъядвял 5 

Щаванын мцтляг максимum температуру 

Мянтягяляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ Ил 

Свиной адасы 

Салйан 

Зйуд- Ост Готук 

Сара адасы 

Лянкяран 

Астара 

18 

22 

22 

23 

26 

24 

20 

26 

26 

26 

27 

29 

26 

30 

29 

28 

30 

30 

26 

32 

32 

29 

30 

30 

29 

37 

35 

33 

32 

33 

36 

40 

36 

35 

35 

34 

36 

41 

38 

37 

37 

36 

36 

40 

38 

37 

38 

36 

32 

37 

36 

35 

38 

36 

31 

32 

32 

30 

36 

35 

23 

30 

29 

29 

34 

32 

22 

24 

26 

25 

27 

30 

36 

41 

38 

37 

38 

36 

 

бухарланма ийул вя август айларында мцшащидя олунур. Ян чох йаьынты нойабр, 

октйабр вя декабр айларында, ян аз йаьынты ися ийул, ийун вя август айларында дцшцр 

(ъядвял 6). 

 

Ъядвял 6 

Йаьынтынын орта иллик мигдары (мм-ля) 

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ Ил 

Зйуд- Ост Голтук 

26 25 25 25 13 6 4 7 16 35 41 46 269 

24 24 29 28 15 10 6 7 15 33 33 22 246 
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Мцмкцн бухарланма щаванын температур режиминя уйьун олараг дяйишир. Ян 

чох бухарланма ийун-сентйабр (134-166 мм) ян азı ися, сойуг дюврлярдя (йанвар-

нойабр 30-39 мм) мцшащидя олунур. 

Мянсябдя эедян атмосфер просесляринин мцхтялифлийи, йерли характери, термик 

максимумларын мювсцмляр цзря дяйишkянлийи вя д. сябяблярдян Кцрцн делтасында 

мцряккяб кцляк режими мювъуддур. 

Кцрцн дянизя чыхыш щиссясиндя кцляк режими.  Чай ахымынын дянизя чыхыш 

акваторийасынın формалашмасына тясир эюстярян ясас амил буранын кцляк режимидир. 

Акваторийада мцшащидя олунан Шимал вя ъянуб румблары истигамятляриндяки кцлякляр 

чайла эялян су кцтлясинин бу истигамятлярдя щярякятини йарадыр. Су кцтлясинин щярякят 

истигамятиня дянизин сащил хяттинин меридионал истигамяти дя тясир эюстярир  2 ,53 

 

Ъядвял 7 

Кцляйин орта айлыг вя иллик сцряти (м/сан) 

Мянтягяляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ Ил 

Свиной адасы 

Зйуд- Ост Гоlтук 

Астара 

Салйан 

6,0 

3,7 

3,1 

2,9 

7,0 

4,1 

3,0 

3,3 

6,9 

4,8 

2,8 

3,6 

5,6 

4,4 

2,8 

3,2 

5,4 

4,4 

2,7 

3,3 

5,6 

4,4 

2,7 

3,3 

5,9 

4,3 

2,7 

3,2 

6,7 

4,3 

2,7 

3,0 

6,9 

4,2 

2,7 

3,0 

6,5 

4,0 

2,7 

2,9 

7,2 

3,9 

2,7 

2,9 

6,7 

3,7 

2,7 

2,6 

6,4 

4,2 

2,8 

3,1 

 

Илин сойуг айларында мцшащидя олунан шимал кцлякляри, чыхышда дяниз ахымынын 

ъянуба, исти айларда мцшащидя олунан ъянуб кцлякляри ися ахымын шимала 

истигамятлянмясиня сябяб олур. Узун мцддят давам едян бу истигамятлярдяки, 

дяйанятли кцляклярдян йаранан ахыmларда, суйун шагул бойу щярякят сцряти сятщдян 

ашаьы эетдикъя азалыр. Лакин бязи щалларда бу вязиййят позулур. Буна сябяб Кцр 

чайынын дянизя чыхыш щиссясинин орографик шяраитидир (гуйтул вя дайаныглар, делтанын 

йарымада формасы вя с.) чыхыш щиссясиндя ахымын истигамятиня Хязяр дянизинин гярб 

щиссясиндя йаранан щидросиноптик шяраитин тясири дя аз дейилдир. Беля щалларда  
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        Шякил 7. З.О. Голтук məntəqəsində кцляк эцлц. 
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су кцтлясинин сиркулйасыийасы нятиъясиндя чайын чыхыш акваторийасында су кцтлясинин 

щярякяти даща мцряккяб шякил алыр. Нятиъядя, дяринлик цзря су кцтлясинин гатлара 

бюлцнмяси, щярякят сцрятинин шагул вя ярази бойу дяйишилмяси баш верир. 

Кцр мянсяби районунда шимал-шярг истигамяти фыртыналы кцлякляр цстцнлцк тяшкил 

едир. Бу заман кцляйин сцряти 25-26 м/сан-я чатыр. Бцтцн эцълц кцляклярин (15 м/сан-

дян артыг сцрятли), тяхминян 90%-и шимал-шярг кцлякляринин  пайына дцшцр. 

Кцрцн мянсябиндя эцълц кцляклярин (> 15 м/сан) чохиллик вя ил ярзиндя 

пайланмасында да мцхтялифлик мцшащидя олунур. Мясялян, яэяр 1999-ъу илдя 

Нефтчалада беля кцлякли эцнлярин чайы 64 эцн тяшкил етмишдирся, 2000 –ъи илдя онларын 

сайы 40 эцн олмушдур. Диэяр тяряфдян беля кцляклярин илин айларында да 

пайланмаларында фярг вардыр. Ашаьыдакы 8-ci ъядвялдя чайын ашаьы ахарында 2000-ъи 

илдя эцълц кцлякли эцнлярин мцхтялиф мянтягялярдя айлар цзря пайланмасы верилмишдир 

{37} .       

Ъядвял 8 

2000-ъи илдя sürəti 15 м/сан-дан чох олан кцлякли эцнлярин сайы 

№ Мянтягяляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ Иллик 

1 

2 

3 

4 

Минэячевир 

Йевлах 

Зярдаб 

Нефтчала 

 

 

 

4 

 

1 

3 

4 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

 

 

3 

2 

 

4 

1 

7 

1 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

2 

7 

8 

40 

 

Ъядвялдян эюрцндцйц кими Кцрцн мянсябиня йахынлашдыгъа ил ярзиндя 

мцшащидя олунан эцълц кцлякли эцнлярин сайы кяскин артыр. 

Шимал вя cянуб истигамятли кцляклярин чайын дянизя чыхыш щиссясиндя су сятщиндя 

ахымын меридионал щярякятиня тясириня эялдикдя, гейд етмяк лазымдыр ки, делтанын 

йухары вя ашаьы щиссяляриндя сащил хяттинин нисбятян дцз щиссясиндя суйун щярякяти 

кцляйин щярякяти истигамятиндя олуб, сащиля паралеллик тяшкил едир (шякил 8). 
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Шякил 8 Кцр чайы делтасында мцхтялиф истигамятли кцляклярдян йаранан ахымын схемляри: 

a-шимал, b-ъянуб.c-гярб, c-шярг (ахым сцрятляри: 1->25 см/сан; 2-15-25 

см/сан; 3-<15 см/сан; 4-мцхтялиф сцрятли). 

 

Делтанын шимал щиссясиндя дяниз сятщиндя шимал кцлякляри ясяркян су кцтлясинин 

щярякяти яввялъя делтайа тохунараг ъянуб-шярг истигамятя 0,25-0,35 м/сан сцрятля 

щярякят едир, сонра ися ъянуба йюнялир [ 50 ]. Суйун ян бюйцк сцряти (0,40*0,45 м/сан) 

делта бурнундан ъянуб-гярбя вя гярбя Зйуд-Ост Голтук кюрфясиня йюнялян су 

кцтлясиндя мцшащидя олунур. 
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Бурада апарылмыш юлчц-тягигат ишляри эюстярмишдир ки, 50% тяминатлы 

тякрарланмайа малик 5 м/сан –дян аз сцрятли, зяиф гейри –сабит кцлякляр 0,04-0,20 

м/сан сцрятли ахымлары формалашдырыр. 5-9 м/сан орта сцрятли шимал вя ъянуб истигамятли 

кцлякляр дяниз сятщиндя 0,4-0,6 м/сан сцрятли, дибдя ися 0,10-0,30 м/сан сцрятли дяниз 

ахымлары ямяля эятирир. 

Эцълц кцлякляр (10 м/сан –дян артыг сцрятли) 1,5-2 саат ярзиндя суйун бир 

истигамятли щярякятини формалашдырыр. Фыртыналы кцлякляр заманы сятщдя ахымын сцряти 

1,5 м/сан-я чата биляр .  

Гярб вя шярг истигамятли кцлякли эцнлярдя Кцр чайынын дянизя чыхышындакы 

акваторийада су сятщиндяки ахым, дибин орографик вязиййятиндян (гуйтул вя ашырымлар) 

тяърид олунмагла, ясасян кцляк истигамятя йюнялир. 

Вахты иля фяалиййят эюстярмиш Свиной адасы, Зйуд-Ост Голтук вя Астара 

щидрометеороложи стансийаларынын мялуматларына эюря Кцрцн мянсяб аьры 

акваторийасында дальаланма режими ясасян кцляклярин эцъц вя истигамяти дяниз диби 

релйефи вя сащил хяттинин формасындан асылыдыр. Бу амиллярин дальаланма режиминя тясири, 

нятиъясиндя бязян ейни эцълц кцляклярдя беля дальа елементляринин параметрляринин 

бюлэянин мцхтялиф йерляриндя дяйишмясиня сябяб олур. Делтанын шимал щиссясиндя 

дайазлыгларын, адаларын, су алты чайларын олмасы шималдан эялян дальалара мцгавимят 

эюстяряряк онларын мянсябя йахын щиссядя щцндцрлцклярини азалдыр. 

Шярг, ъянуб-шярг вя ъянуб истигамятли дальаларын параметири ися ачыг дяниздяки 

дальалардан фярглянмир. 

Свиной адасы истигамятиндян Кцр чайы мянсябиня йахынлашан дальалар ясасян 

шимал-шярг истигамятли олурлар. Кцр чайыдяниз чыхаъаьыны даща йахшы сяъийяляндирян 

Зyud-.Оst Голтук щидрометрорложи məntəqəsinin йахынлыьында шималдан вя ъянубдан 

(Астара щидрометроложи стансийасы истигамятиндян) эялян дальалар юз истигамятлярини 

дяйишяряк ясасян шярг, шимал-шярг вя ъянуб-шярг истигамятли дальалара чеврилирляр. 

Беляликля, дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, Кцр ъянуб-шярг голунун 

дянизя чыхыш йериндя мцшащидя олунан дальаларын 50%-и шимал-шярг, 25%-и ъянуб-шярг, 

галан 25%-и ися шярг вя диэяр истигамятли дальалардан ибарят олурлар. 

Ъянуб-шярг мянсябиндя апарылмыш sяййар-vиzуал мцшащидяляр эюстярмишдир ки, 

шярг, ъянуб-шярг вя ъянуб румблу, 8 м/сан сцрятли кцлякляр 1 м щцндцрлцкдя дальалар 

ямяля эятирирляр. Эцълц (13-15 м/сан), узун мцддятли ясян шимал-шярг кцлякляриндян 
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йаранан дальаларын щцндцрлцйц 1,5 м, 15-18 м/сан сцрятли кцляклярин йаратдыьы 

дальаларын щцндцрлцйц ися 2,5 м-я чатыр.          

 

 

 

 

                                    III F  ə s i  l 

 

Su axımı 

 
3.1. Kür  çayının aĢağı  axarında müĢahidə aparan hidrometeoroloji 

stansiya və məntəqələr 
 

  Kür çayı axımı üzərində ilk stasional müşahidə işləri 1888-ci ildə Salyanda 

təşkil olunmuş su ölçü məntəqəsində aparılmışdır. Sonrakı illərdə Rusiya 

daxilindəki çaxnaşmalar, Birinci Dünya müharibəsi ,  imperyanın dağılması 

məntəqədə müşahidə işlərinin dayandırılmasına səbəb olmuşdur. Salyan su ölçü 

mətəqəsi öz fəaliyyətini 1921ci ildən davam etdirsədə 1924-cü ildən başlayaraq 

onun məlumatları daha mötəbər sayılmaqdadır  6,24 

     1911-ci ildə Kür çayının Xəzər dənizinə töküldüyü yerdə yaradılmış Zyud-Ost 

Q0ltuk məntəqəsində su səviyyəsi üzərində müşahidələri 1940-cı ilədək davam 

etdirilmişdir. 

      1921-ci  ildə çayin deltasında ikinci su ölçü məntəqəsi yaradaılmış, lakin Xəzər 

dənizində su səviyyəsindəki  tərəddüd,  məntəqənin yerinin 1940-cı ilin 7 iyununa 

qədər bir neçə dəfə dəyişdirilməsinə səbəb olmuşdur. 

    Kür çay mənsəbində və onun deltasında təşkil olunan su ölçü məntəqələrinin 

“Sıfırı” qəbul edilərkən Xəzər dənizi səviyyəsi yüksəkliyi Qara dənizinin orta su 

səviyyəsi yüksəkliyinə görə ( -27,06 m) qəbul edilmişdir. 

   25 mart 1953-cü ildən başlayaraq Mingəçevir su anbarının su ilə 

doldurulması,Kür çayının aşağı axarında  su  rejiminin  dəyişdirmişdir. 
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    Aşağı axarda çayın  hidroloji parametirlərinin öyrənilməsi üçün, tənzimləmədən 

sonra Azərbaycan HM Xidmət idarəsi müxtəlif illərdə əsas çay və onun qolları 

üzərində bir sıra su ölçü məntəqələri təşkil etmişdir.      

      Çayın mənsəb hıssəsındə ən böyük hidrometrik stansiya olan Salyan HM 

stansiyasında 1937-ci ildən başlayaraq axımın sərfi müntəzəm olaraq ölçülmüş, 

yalnız 1941 -1945 ci illərdə  Böyük Vətən müharibəsi illərində ölçü işləri 

müvəqqəti dayandırılmışdır. 

     Kür çayında  hidroloji rejimi öyrənmək məqsədilə sonrakı illərdə mənsəbdə 

Qaravəlli (1949 il ) , Şimal - şərq Bankə (1957 il ) , Şərqi mənsəb ( 1957 il ) , 

Mayak  ( 1958 )  məntəqələri təşkil edilmişdir. 

     Xəzər dənizinin səviyyəsinin 1935 – ci ildən başlayaraq intensiv olaraq aşağı 

düşməsi, 1940 – cı ildə Zyud – Ost Qolfuk məntəqəsinin şərqə doğru Nefcala 

şəhərindən 12 km məsafəyə köçürülməsınə səbəb olmuşdur. Su səviyyəsini ölçən 

təmas burada Nefçala  - Neft  obyektinə yaxın yerə vurulmuşdur. Məntəqədə 17 

oktyabr 1940 ildən başlayaraq (1- VII  1957 – ci ildə yerini az məsafədə 

dəyişməklə) 1964–cü ilin noyabrına qədər fasiləsiz müşahidə aparılmışdır. 

     XX əsrin ortalarından başlayaraq Kür çayının aşağı axarında müntəzəm və 

planlı şəkildə hidrometreoloji işlərin aparılması üçün çay üzərində bir sıra stansiya 

və məntəqəqlər yaradılmışdır. Bunlardan Mingəçevir, Yevlax, Zərdab, Şirvan, 

Salyan, Surra, Qaravəlli, Bankə (Şimal-şərq), Mayak (Sübh) və d. göstərmək olar  

[24 , 37]. 

     Mingəçevir Regional Hidrometeorologiya Müəssəsində müşahidələrə 1914-cü 

ildən başlanılmışdır. Sonradan bu müşahidələr 1914-1916, 1928-1936-ci illəri 

əhatə etmiş və 1946-cı  ildən hazırki dövrə qədər fasiləsiz müşahidələr 

aparılmaqdadır. Hazırda onun tabeliyində 2 hidrometeoroloji stansiya, 9 hidroloji 

məntəqə və 1 atmosfer havasının çirklənməsinin tədqiqi  laboratoriyası fəaliyyət 

göstərir  . 

      Neftçala Regional Hidrometeorologiya Müəssəsində Kürün mənsəb hissəsində 

hidrometeoroloji müşahidə işləri 1960-cı ilin may ayından bu günə kimi aparılır. 

Müəssisənin tərkibində 4 hidrometeoroloji stansiya, 4 hidroloji məntəqə, 2 
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aqrometeoroloji məntəqə,1 meteoroloji məntəqə və 1 ətraf mühitin çirklənməsinin 

tədqiqi labarotoriyası daxildir. 

      Sabirabad Regional Hidrometeorologiya Müəssəsi Kür ətrafında 

hidrometeoroloji müşahidə aparan məntəqələrdəndir. Burada ilk müşahidə işlərinə 

1891-ci ilin fevralında başlanılmış,sonradan müəyyən fasilələrlə iş davam 

etdirilmişdir.1921-ci ildən hazırkı dövrə qədər məntəqə fəaliyyətdədir. Hazırda 

Sabirabad Regional Hidrometeorologiya Müəssəsinin tərkibində 3 

hidrometeoroloji stansiya,3 hidrometeoroloji məntəqə,1 meteoroloji məntəqə və 1 

atmosfer havasının çirklənməsinin tədqiqi labaratoriyası fəaliyyət göstərir. 

              

                           

 

                               3.2   Axımın çoxillik tərəddüdü 

      

      Məlum olduğu kimi təbii rejimdə, illik axımın çoxillik dövrdə tərəddüdü tsiklik 

xarakter daşıyır. Çoxsulu və azsulu fazalardan ibarət olan tam tsikl davametmə 

müddətinə və sululuq dərəcəsinə görə fərqlənir. 

      Axımın tsiklik dəyişkənliyi əyani olaraq fərq inteqral əyrisiylə təsvir olunur. 

Fərq inteqral əyrisi axımının orta hesabi qiymətdən kənaraçıxmalarının çoxillik 

müddətdə ardıcıl cəbri cəmini ifadə edir. Çox halda bu əyridə illik axımın nisbi 

qiymətindən-modul əmsalından K= 
or

i

Q

Q
  (burada Qi .Qr- uyğun olaraq illik və 

çoxillik orta sərfdir ) istifadə olunur. Axımın modul əmsalı, ixtiyari məntəqədə 

onun  dəyişkənlik əmsallından asılı olduğundan  fərq inteqral əyrisi  

   

            
v

t

i

C

k )1( 
 = f ( t ) ordunatına görə tərtib olunur, byrada  Cv- dəyişkənlik 

əmsalıdır\ 
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      Aşağıdakı şəkildə  H.Q. Ruban (1957) tərəfindən Kür çayının aşağı axarındakı 

Mingəçevir, Sabirabad və Səlyan məntəqələrində, tənzimləmədən qabaq çayın orta 

illik sərflərinə aid məlumatlar əsasında qurduğu fərq inteqral əyrisi göstərilmişdir . 

Əyridən göründüyü kimi ,götürülmüş 1925 – 1953-cü illər arasındakı vaxt 

kəsimində çaydan keçən axım çoxsulu və azsulu tsikilləri  əhatə edir. 

 

 

 

       Səkil  9   Kür ç. axımının tənzimləmədən qabaq aşağı axarda fərq 

                          Inteqral əyrisi  1- Sabirabad, 2- Salyan, 3 – Mingəçevir 

 

     Tənzimləmədən qabaq Kür çayinın axım norması Sabirabad ş. yaxınlığında        

525 m
3
/ san, Salyan ş. yaxınlığında 556 m

3
 / san olmuşdur. 

   Tənzimləmədən ( Mingəçevir su anbarı su ilə tam doldurulqdan ) sonra gur su və 

daşqın fazalarında maksimal axımın qarşısı nisbətən alındığından Salyan ş. 
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yaxınlığında ortaillik sərf 556- dən 515 m
3  

/san-da enmişdir. Hazırda Salyan ş. 

yaxınlığında  çayın su sərfini onun ortaillik sərfi kimi qəbul etmək olar. Salyan ş. 

ilə Bankə məntəqəsi arasında 20-dən çox nöqtədə, suvarılan əkinçiliyin təlabatını 

ödəmək üçün çay suyunu işlədicilərə ötürən su qəbuledicilərin fəailiyyəti, axım 

miqdarının nisbətən azalmasına səbəb olmuşdur.  

   Aşağıda, 9 - ci cədvəldə Salyan ş. yaxınlığında çay məcrasından keçən ortaillik 

sərfin 1960 – 2010 illəri əhatə edən qiymətləri verilmişdir. Bu məlumatlardan 

göründüyü kimi , məntəqədə müxtəlif illərdə  ortaillik axım miqdarı bir-birindən 

kəskin fərqlənir. Buna səbəb baxılan vaxt kəsimində, sulu və quraqlıq illərin 

müşahidə olunması, Mingəçevir su anbarından buraxılan axım miqdarının 

dinamikliyi, su anbarından su ilə təmin olunan Yuxarı Qarabaq və Yuxarı Şirvan 

kanallarından su götürən təlabatçiların saynın və götürdükləri suyun miqdarının 

artmasıdır.  

                                                                                  Cədvəl  9 

               Kür çayının Salyan ş. yaxınlığında  1960 - 2010 – cü  illəri     

                əhatə edən orta illik  və xarakterlik sərfləri 

 

İllər Orta illik su sərfi, 

m
3
/san 

Qmax, m
3
/san Qmin,m

3
/san 

1960 630 1400             01.05 +97               05.08 

61 403 833                29.01 123                06.08 

62 277 521                16.12 60                  13.07 

63 819 1990              19.06 222                25.02 

64 719 1740              04.05 222                17.08 

65 524 1060              04.06 229                22.08 

66 473 1310              10.05 164                05.08  

67 490 1770              22.05 125                23.07 

68 663 2220              28.04 242                16.08 

69 736 2350              11.05 138                23.08  

1970 344 772                23.04 160                09.08 

71 219 436                10.03 82                  04.07 

72 461 1047              02.06 116                11.07 

73 518 1160             08.06 183                25.10 

74 461 1060             08.04 145                29.06 

75 382 1220             19.05 132                10.07 

76 564 1770             03.06  225                19.08 

77 424 868               16.01 160                01.08 

78 589 1720             06.06 214                13.10 
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79 410 896               28.02 215                31.05 

1980 353 682               20.04 167                21.09 

81 327 623               26.05 64                  13.02 

82 563 983               30.05 195                25.06 

83 390 676           19,24.12 150                23.06 

84 546 1150              15.05 219                17.10 

85 335 1090              08.04 104                20.11 

86 216 718                25.06 37                  07.07 

87 412 798                19.05 88                  31.01 

88 622 1500              06.05 356                12.10 

89 354 733                14.03 148                19.08 

1990 347 1012              02.05 135                16.06 

91 372 1030              16.04 181                10.06 

92 433 750                13.06 235                02.04 

93 698 1763              08.06 369                26.07 

94 624 1126              04.05 304                24.07 

95 382 418  

96 339   

97 252 544                31.12 119                24.05 

98 346 602                16.02 214                01.08  

99 271 454                11.11 23                  03.07 

2000 267 617                24.01 75                  08.07 

01 171 375                29.01 832                24.04 

02 286 775                25.05 170                08.08 

03 670 1295              06.05 190                20.08 

04 497 940                21.05 241                28.09 

05 485 760                12.02 237                26.07 

06 483 1060              05.03 306                12.09 

07 372 785                24.04 158                30.07 

08 343 1050              11.05 265                16.08 

09 356 965                04.05 311                03.09 

2010 693 1385              12.05 196                26.09 

                                

 

 

      

      Kür çayının mənsəbində axım rejiminin dəyişkənliyində onun ən böyük qolu 

olan Araz çayı axımının təsiri mühüm rol oynayır.1971-ci ildə SSRİ və İran  

arasında bağlanmiş müqaviləyə əsasən Naxçıvan şəhəri yaxınlığında yaradılmış su 

anbarı istifadəyə verildikdən sonra Kür mənsəbinin axım rejimində xeyli dəyişiklik 

baş vermişdir.Su anbarlarından aşağı axarda çayda axımın həcmi onun sol qolları 



          43 

olan Əlincəçay, Qaradərə, Gilgilçay ,Meğriçay, Oxçucay, Həkəri, Bazarçay, 

Quruçay, Köndələnçay, sağ tərəfdən İran ərazisindən gələn çaylar hesabına 

artır.Əgər su anbarına qədər illik axımın həcmi 6007 mln m
3
 olubsa ,çayın 

qollarının axımı hesabına Xudafərin məntəqəsində axımın həcmi 8306 mln m
3
, 

mənsəbdə isə 8490 mln m
3
 təşkil edir.   

     Topladığımız məlumatların təhlili Kür çayı ilə gələn axımın, keçən əsrin 60-cı 

illərindən başlayaraq mənsəbdə onun əsas  qolları olan Cənub-şərq və Şimal-şərq 

arasında paylanmasında ciddi dəyişiklik baş verdiyini göstərir. 

      Qeyd etmək lazımdir ki,Kürün mənsəb hissəsində onun sərfi Səlyan şəhəri 

yaxınlığında 1937-ci ildən başlayaraq mütamadi olaraq (Böyuk Vətən müharibəsi 

illərindi çıxmaqla) ölçülmüşdür. Çayın delta hissəsində isə (Q.Breqman,1933) 

1903, 1904,1912,1921,və 1928-ci illərdə səyyar ölçü işləri aparılmışdır.  

      Azərbaycan HMXİ-nin Kür çayı mənsəbində Hidrometeostansiya 1960-cı ildə 

təşkil edildikdən sonra Qaravəlli məntəqəsində çayın sərfi ,  Mayak I su ölçü 

məntəqəsində isə Cənub-şərq və Şimal-şərq qollarının sərfı ölçülməyə başlanmışr. 

       Aşağıda cədvəl 10-də verilən məlumatlardan göründüyü kimi 

(İsamoylov,1965) əgər XX əsrin 20-30 –cu illərində Kür çayı axımının 40%-i 

Şimal –şərq qolu ilə Xəzər dənizinə axırdısa ,1960 –cı illərdən başlayaraq bu 

rəqəm 4%-a bərabər olmuşdur. Bu dövrdə çayla gələn axımın əsas hissəsi Cənub-

şərq və 1964-cü ildə çayda  gəmiçiliyi yaxşılaşdırmaq üçün yaradılmış uzunluğu 

1700 m ,eni 40m olan Cənub – qərb qolu ilə dənizə axıdılmışdır. 

 

 

                                                                                                Cədvəl 10 

 

Mayak I məntəqəsində axımın qollar arasında paylanması (%-la) [50 ] 

 

İllər Cənub-şərq 

qolu 

Şimal-şərq 

qolu 

Cənub-

qərb qolu 

1927-29 60 40  

1931-32 65 35  

1946 80 20  

1953 70 30  

1954 70 30  
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1955 70 30  

1956 70 30  

1957 80 20  

1958 80 20  

1959 80 20  

1960 85 15  

1961 87 13  

1962 95 5  

1963 93 7  

1964 95 5  

1965 60 4 36 

 

 

 

Kür çayı müxtəlif iqlimi olan ərazilərdən keçdiyindən dəyişkən su rejimi ilə axır. 

Çayın qidalanmasını qar , yağış, qrunt və qarışıq sular təşkil edir.Qarla qidalanma 

aprel ayında başlayır və may ayına qədər davam edir.Bu ərəfədə və bundan sonrakı 

aylarda , yay-payız fəsillərində yağış daşqınları müşahidə olunur. Noyabr ayından 

mart ayına qədər keçən müddətdə çayda qış su qıtlığı  başlayır. 

        Kür çayı mənsəbinin axım rejimini xarakterizə etmək üçün,əsasən Salyan su 

ölçü məntəqəsinin müşahidələrindən istifadə olunmuşdur.1953-cü ildə  Mingəçevir 

su anbarı tikildikdən sonra Kür çayı axımı aşağı hissədə nizama salınmışdır.  
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                    Şəkil 10 Kür çayının Saylan məntəqəsində 2005 və  

2006-ci illərdə orta ayliq su sərfləri 37 

 

 

      Son onilliklərdə çayın mənsəbində  mürəkkəb ekoloji şəraitin yaranmasına 

səbəb, axımın çayın əsas qolu  ilə deyil Şimali-şərq qolu ilə axmasıdır. 2002-ci ilin 

oktyabr ayında aparılan tədqiqat işləri göstərdi ki, axımın ancaq 28% lillənmiş əsas 

məcradan axır. Qalan 72%  Şimali-şərq qolu ilə Xəzər dənizinə tökülür. Bunun 

üçün orada əlverişli hidravliki , morfometrik şərait yaranıb. 

      Əsas məcranın lillənməsi axımı kəskin surətdə azaldıb . Aparılan tədqiqat işləri 

göstərir ki ,çayda olan 280 m
3
/san suyun 80 m

3
/san  sərfi əsas məcrada,yerdə qalan 

su 12 qollar vasitəsilə dənizə tökülür. 

 

                       

  Şəkil 11 Kür çayının Sabirabad və Salyan məntəqəsində orta illik axımının   

            təminat əyrisi 
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                            3.3 .Axımın il ərzində paylanması 

 
      Müxtəlif iqlim şəraitli zonalardan axan Kür çayının su rejimi il ərzində 

dəyişkəndir. Çayın il ərzində qidalanmasında yerüstü,qrunt və qismən buzlaq suları 

rol oynayır. Onun hövzəsində ki, aprel ayından başlayaraq may ayına qədər 

müddətdə qar yataqlarının əriməsi,yay-payız fəslində isə hövzəyə düşən yağışlar 

çayın gur su və daşqın fazalarını, noyabr ayından mart ayına qədər keçən müddətdə 

isə qıt su fazasını n keçirməsinə səbəb olur. 

     Kür hövzəsində su anbarları istifadəyə veriləndən sonra,çayın axımının il 

ərzindəki dəyişkənliyində Mingəçevir su anbarından aşağı byefə atılan su miqdarı 

xüsusi rol oynayır.  

      Kür çayının orta axarında Mingəçevir,Şəmkir,Yenikənd su anbarları istismar 

olunur.Aşağı axarda Yuxarı Qarabağ,Yuxarı Şirvan kanalları ,nasos stansiyaları 

suvarmanın və su təchizatının tələbatlarını ödəmək üçün su götürürlər. 

        Araz çayında Araz hidroqovşağı enerji istehsalı üçün istismar olunur.Ancaq 

çayın illik su rejiminə təsir edən Baş Mil-Muğan,Bəhramtəpə su götürücü 

qurğularıdır. 

       Bu amillər Kür çayının aşağı axarında  axımın həcmini həm il ərzində,həm də 

çox illik müddətdə kəskin  dəyişməsinə səbəb olur.    

      Kür çayı axımı rejimini tənzimləmədən sonrakı müddətdə aşağıdakı 

mərhələlərə bölmək olar: 

a)1953-cü ilə qədər təbii rejim dövrü.  

b)1953-1971-Mingəçevir su anbarının təsiri dövrü. 

d) 1971-ildən sonra Araz çayının tənzimlənmə dövrü. 

  Aşağıdakı cədvəldə bu dövrlər üçün  axımın sərfi və  həcmləri verilir. 

                                                                                                                   Cədvəl 11 

                 Kür çayı sərfinin Salyan ş.yaxınlığında  

                      il ərzində paylanması (m
3
/san)  

                                    1953-cü ilə qədər  
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Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII İllik Axımın 

həcmi  

 

mln.m
3 

m
3
/san 357 364 465 1020 1320 947 447 210 272 424 436 389 554 17.471 

 

                                       1953-1971-cü illər 

 

m
3
/san 540 557 563 720 827 642 336 264 332 367 400 503 504 15.894 

 

                                       1971-2010-cu illər 

 

m
3
/san 464 470 474 484 514 459 298 281 279 303 367 448 403 12.709 

 

 

     Verilən cədvəldən görünür ki,1953-cü ilə qədər olan dövrə nisbətən axım 1953-

1973-cü illərdə 1.577 km
3
,1971-2010-cu illərdə 4.762 km

3
 azalıb.Çayın 

tənzimləmədən əvvəlki dövrü ilə müqayisədə axımın ildaxili paylanmasında mart-

may aylarında sərflərin çoxalması ,iyul-sentyabr aylarında isə azalması müşahidə 

olunur. 

         

                        

                              3.4 Xarakterik sərflər 

 

     Kürün illik su rejimində xarakterik maksimal və minimal sərflər müşahidə 

olunur. 

     Maksimal sərf çayların illik su rejiminin gur su və daşqın fazarasında müşahidə 

olunmaqla ani vaxt və ya bir neçə gün ərzində davam edir. 

     Kür hövzəsində axan çayların  əksəriyyəti üçün gursulu dövr yaz və yayın 

əvvəlində qar yataqlarının intensiv əriməsi ilə əlaqədardır. Payız daşqın fazası   isə 

yayın sonu və payız fəslində düşən şiddətli yağışlar  dövründə müşahidə olunur . 



          48 

     Maksimal sərflərin törədə biləcəyi dağıntılardan mühafizə məqsədilə sədlər, su 

aşıran qurğular,dəmir və şosse yollarının çayla kəsişmə yerlərində nəqliyyat 

qurğuları layihə olunur.  

                                                                                                               Cədvəl 12 

Kür çayının Salyan və Sabirabad məntəqələrində 

tənzimləmədən qabaq   maksimal sərflər 

 

 

İllər Sabirabad Salyan İllər Sabirabad Salyan 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1120 

2320 

2070 

1300 

1370 

2040 

2400 

1720 

1640 

2810 

1990 

1010 

2100 

1870 

1280 

1230 

1670 

2050 

1550 

1610 

2540 

1800 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

2540 

1700 

1870 

1870 

1990 

1340 

1950 

1910 

1720 

1430 

2290 

2300 

1540 

1690 

1540 

1800 

1080 

1650 

1810 

1570 

1340 

2170 

 

        

 

 

   

                  

 

      Kür   və Araz çayının  axımlarının tənzimlənməsinə qədər maksimal 

gürsululuq adətən yaz-yay fəsillərində müşahidə olunmuşdur. Bu dövrdə,müstəsna 

hallarda  payız daşqınları yaz gürsululuğundan artıq olub. 

       Hazırda axımın maksimal sərfi, su anbarlarından buraxılan axımdan 

asılıdır.Kür və Araz çaylarında olan su anbarları aşağı axarda təhlükəli daşqımları 

nisbətən tənzimləyir . 

      Çay üzərində tikilən hidrotexniki qurğuların siniflərindən asılı olaraq, onların 

layhılərində hesabi maksimal sərflərin təminat faizinin düzgün seçilməməsi, 

onların istismarı dövründə uçmalarına,   dağılmalarına,  yaşayış məntəqələrinə, 

xalq təsərrüfatı obyektlərinə ciddi ziyan dəyməsinə səbəb olur.  
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     Çay üzərində tikiləcək hidrotexniki qurğunun sinifindən asılı olaraq, onun 

təminat faizinə görə (cədvəl 13), hesabi maksimal sərf təyin edilir. 

                                                                              

                                                                                               Cədvəl 13 

 

HQT-ların sinifinə görə maksimal 

səfrlərin təminat faizi 

 

Qurğunun 

Sinifi 

Hesbi təminat 

faizi, P % 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

0.01 

 

0.1 

 

0.5 

 

1.0 

 

 

      Hesabi maksima lsərf təyin edilərkən onun əmələgəlməsində genetik 

xüsusiyyət (qar,yağış və qarışıq sular) nəzərə alınmalıdır.Bu dövrdə axımı törədən 

əsas amil müəyyənləşdirilməli,hesabat əməliyyatı aparılmalıdır. 

      Fəaliyyətdə olan normativə görə I-ci sinif qurğuların məsuliyyətliliyini nəzərə 

alaraq,onların müəyyən olunmuş maksimal sərfləri (Qmak) üzərinə, meteorolji 

şəraiti nəzərə alan zəmanətli xəta (Q∆) əlavə edilir. Zəmanətli xəta aşağıdakı 

düsturla hesablanir: 

                                

∆Q= mak

p
Q

n

aE
 ,                                         ( 1) 

 

 Burada n-maksimal sərflər üzərində müşahidə illəri, a-əmsalı yaxşı öyrənilmiş çay 

hövzələri üçün 0.7, pis öyrənilmiş hövzələr üçünsə 1.5 götürülür,Ep-maksimal 

sərflərin hesabatında buraxılan xəta,xüsu nomoqramadan [11 ] götürülür. 

    Aşağıda, Kür çayında müxtəlif təminatlı maksimal sərflərin hesablanmasında 

Salyan məntəqəsində müşahidə olunmuş 1960-2010-cu illər arasında olan ani 

maksimal sərflərdən istifadə olunub.Maksimal sərflərdən ibarət sıranın təminat 

əyrisi ordinatlarını hesablamaq üçün,hidroloju sıradakı qiymətlər azalma sırası ilə 

düzülmüş sıranın orta çoxillik qiyməti 

                                 Q
n

iQ
n

iort

maö

.max
  ,                                          (2) 
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dəyişkənlik əmsalı 

                                         Cv, mak=
1

)1( 2




n

kmak
 ,                              (3) 

assimmetriya əmsalı 

                                               Cs,mak=3Cv,mak      ,                                                  (4) 

ifadələrilə hesablanılmışdır. 

      

 Hesablamalarda təminat əyrisinin səciyələndirən parametrlər 

 

                            Qo=1064m
3
/s   ,  Cv=0,41,   Cs=1,23   ibarət olmuşdur. 

      

     Beləliklə Salyan məntəqəsində axımın sərfinin müxtəlif  təminatlı qiymətləri 

aşağıdakılardan ibarət olmuşdur. 
                                                                                                      Cədvəl 14 

 

Təminat 0.1 1 3 5 10 20 50 

Su sərfi 

m
3
/san 

3500 2458 2053 1862 1606 1351 979 

 

     Sahil bərkitmə tədbirlərində görülən işlərin IV sinif qurğulara aid edildiyini 

nəzərə alaraq Kür çayının Salyan məntəqəsində aylar üzrə 10% təminatlı maksimal 

sərflərin qiymətləri aşağıdakı 13 saylı cədvəldəki kimi olacaqdır 

                                                                                                  Cədvəl  15 

 

 Ay 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Sərf 

m
3
/san      

893 994 1080 1610 1770 1770 887 557 572 711 743 817 

    

       Çayda il ərzində müşahidə olunan xarakterik sərflərdən biri də minimal sərfdir 

(cədvəl 16  ). Kür çayında minimal axım tənzimləmədən qabaq (1953 il),əsasən 

çayın yeraltı sular hesabına qidalandığı dövrlə təsadüf edib.Tənzimləmədən sonra 

isə çayda minimal axım göstrilən amillə yanaşı Mingəçevir su anbarı və Araz 

hidroqurğusunun buraxdığı suyun sərfindən də asılıdır. Mingəçevir 

hidroqurğusunun texniki layihəsində çayda suyun minimal  sərfi aşağı axarda 

cədvəldə göstərilən  rejimdə müəyyənləşib (cədvəl 16  ). 

                                                                                                      Cədvəl 16 

 

Ay 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Sərf 

m
3
/san 

175 175 175 175 175 165 150 150 165 165 165 165 

 

 

      Minimal su sərfinin bu şəkildə qəbulu təbii axımın 95% təminatına uyğun gəlir. 
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                  3.5    Kür çayı mənsəbində səviyyə rejimi 

 
       Kür çayı mənsəbində səviyyə rejiminin çoxillik və ildaxili dəyişkənliyə iki 

amil – axımın miqdarı  və dənizdə suyun səviyyəsinin dəyişgənliyi təsir göstərir. 

Çay mənsəbinə yaxınlaşdıqca ondakı səviyyə dəyişgənliyində dəniz suyunun 

səviyyəsi daha böyük rol oynayır. Məsələn, əgər Salyan ş., Qaravəlli və Bankə 

məntəqələrində çay suyunun səviyyəsi ondakı axım miqdarı ılə tənzimlənirsə, 

deltanın ən yüksək məntəqəsi olan Mayak  1-dən  başlayaraq dəniz suyunun 

səyiyyəsinin təsiri daha çox hiss edilir və mənsəbə yaxınlaşdıqca bu amil həlledici 

rol oynayır.  

     Kür çayı mənsəbində səviyyə dəyişkənliyinin təhlili və burada Xəzər dənizinin 

rolunun müəyyənləşdirilmək üçün Səlyan və dənizə doğru istiqamətdə çay 

üzərindəki su ölçü məntəqələrinin uzun müddətli müşahidə məlumatlarından 

istifadə edilmişdir.1922-1970-ci illəri əhatə edən retrospektiv məlumatların 

əsasında Bakı ş. Xəzər dənizi səviyyəsi,Kür çayının mənsəbində və Zyud- Ost 

Qoltuk məntəqələrindəki çay suyunun səviyyələrinin dəyişkənlik 12-ci şəkildəki 

qrafikdə  verilmişdir. Qrafikdən aydın görünür ki,çay mənsəbində ondakı su 

səviyyəsilə Xəzər dənizdəki su səviyyəsi arasındakı tam funksional asılılıq 

mövcuddur. 
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Şəkil 12. Səviyyənin çoxillik tərəddüdi qrafiki 

1- Kürün dənizə çıxışı; 2-Z.O.Qoltuk, 3-Bakı məntəqəsi. 

 

 

  Kür çay axımı tənzimləndikdən sonra tikilən onun və Araz çayının üzərində 

tikilən su anbarlarının mənsəbdəki çay suyu səviyyəsinin dinamikliyinə xüsusi 

təsiri olmuşdur. 

      Su anbarları tikildikdən sonra, su səthinin vəziyyəti Salyan  yaxınlığında və 

çayın mənsəbində hiss olunacaq dərəcədə dəyişmişdir.Belə bir şəraitdə dəqiq hər 

hansı bir hidroloji rejimi ayrı-ayrı fazalarda müfəssəl təyin etmək qeyri 

mümkündür.Səviyyənin illik amplitudası,çay axımlarının tənzimlənməsi 

nəticəsində Salyan ş.yaxınlığında 460 sm-dən 349 sm-ə qədər azalıb. 

        Mövsümü səviyyənin dəyişkənliyi ancaq çox sulu illərdə müşahidə 

olunur.Orta və az sulu illərdə səviyyənin deltada dəyişkənliyi ancaq dənizin 

səviyyəsinin  təsiri altında baş verir. 

       Kürün tənzimlənməsı ilə əlaqədar gursululuğun səviyyəsi aşağı düşürb. Bəzi 

illərdə gursululuq ümumiyyətlə,hiss olunmur. 

       Mənsəbdə səviyyənin mütləq enmə göstəricisi su səthinin mailliyiyindən 

asılıdır. Aşağıdakı, şəkil 13-də Xəzərdənizlayihə ET İnstitutu əməkdaşlarının tərtib 

etdikləri axımın sərfindən asılı olaraq Salyan-Mayak I kəsimində su səthində 

yaranan mailliyə görə çayın uzununa profili verilmişdir. 

 

    

 

 
 

 

 

 

Şəkil 13      Salyan – Mayak I məntəqələri arasında su səthinin profili 
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    Məlum olduğu kimi 1978-ci ildən başlayaraq su səviyyəsi -28,92m olan Xəzər 

dənizində sürətlə səviyyənin qalxması müşahidə edildi.1995-ci ildə ən maksimal 

səviyyə iyul ayında (-26,33m) olmuş,orta illik səviyyə yüksəkliyi isə -26,54m 

təşkil etmişdir. 

      1996-cı ildən başlayaraq dənizin səviyyəsi azalmağa doğru meyl edərək.2001-

ci ildə -27,01m təşkil etmişdir. 

      1995-1996-ci ildə müşahidə olunan yüksək səviyyə Kür çayının mənsəbində 

lillənmə prosesini sürətləndirmişdir. Kür çayının bu illərdə azsulu olması,bu proses 

kömək etmişdir. 

      Kür çayının qıt sulu dövrü axım miqdarını kəskin azaltmışdır.Bu illərin orta 

illik sərf 1995-ci ildə 382 m
3
/san və 1996-cı ildə  isə - 339 m

3
/san müşahidə 

olunmuşdur. 

      Dənizin səviyyə təsiri və çayda sürətlərinin azalması  cənub-şərq qolunun 

lillənməsinə  və fəaliyyətinin dəyanmasına  gətirib çıxartmışdır. 

       

 

 

 

 

 

                  3.6 Xəzər dənizi səviyyəsinin  dəyiĢkənliyi və onun  

sahil zonasına  təsiri 

 

      Dünyanın ən böyük və nadir materikdaxili  axarsız su hövzəsini təmsil edən 

Xəzər dənizinin (gölünün)  ən səciyyəvi və əlamətdar xüsusiyyətlərindən biri onun 

səviyyəsinin dövrü olaraq təkrarlanan dəyişkənliyidir. Dəniz səviyyəsindəki bu 

dinamiklik ətraf mühitə xüsusilə litoral zonanın təbii və antropogen 

ekosistemlərinə bu və ya digər tərzdə ciddi təsir göstərir. Odur ki, dəniz sahili 

təsərrüfatlara bu fenomenin mənfi təsirinin  qarşısını almaq üçün əlaqədar 

tədbirlərin işlənilib hazırlanması və həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 

       Xəzər dənizində qlobal miqyasda baş verən ekstremal dəyişiklikləri bəzi 

alimlər iqlimlə bağlayırlar. İqlimlə bağlı əsas fikirlər ondan ibarətdir ki, Xəzər 

dənizi və ona tökülən çayların, xüsusən Volqanın hövzəsində iqlimin dəyişməsi 

dənizə gəlib çatan su kütləsinin miqdarında öz əksini tapmaqla dənizin səviyyəsinə 

birbaşa öz təsirini göstərir. Lakin bir sıra tədqiqatçılar faktlara əsaslanaraq səviyyə 

tərəddüdününtəkcə iqlimin dəyişməsi ilə bağlı olmadığını göstərmişlər [31]. 
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Müəlliflər qeyd edirlər ki, hələ 1929-cu ilədək  və sonra (1957-ci ilədək) Volqa 

üzərində böyük su anbarları olmamışdır, bütün axım dənizə tökülürdü. Sızma və 

buxarlanma yolu ilə də itki az olurmuş və bu dövrdə Volqa üzərində əsaslı iqlim 

dəyişmə qeydə alınmamışdır. Buna baxmayaraq Xəzərin səviyyəsi kəskin şəkildə 

aşağı düşmüşdür. Sonralar Volqanın üzərində böyük su anbarları tikildi (5 ədəd) , 

nəticədə buxarlanma, sızma və  suvarmada istifadədə su itkisi artdı. Buna 

baxmayaraq, 1950-ci illərdən başlayaraq, dənizin  səviyyəsi sabitləşməyə başlamış, 

sonra isə (1978-ci ildən) qalxmışdır. 

        Bəzi alimlər isə Xəzər səviyyəsindəki dinamikliyi iqlimin dəyişməsi ilə 

səviyyə tərəddüdləri arasındakı əlaqələrdə deyil, səviyyə tərəddüdləri ilə planetar 

təbiətli qüvvələr arasındakı əlaqələrdə  görürlər [44,46  ]. 

      Səviyyə tərəddüdünü tektonik proseslərlə izah etməyə çalışan tədqiqatçılar  

səviyyə tərəddüdü ilə dənizin dibininin hərəkəti arasında qanunauyğun əlaqəni əsas 

götürərək qeyd edirlər ki, dənizin dibinin enməsi və qalxması müvafiq səth 

güzgüsünün, sahillərin cizgisinin dəyişməsinə səbəb olur. 

       Son yüz illikdə isə səviyyə tərəddüdünün əsas səbəbini antropogen amillərlə 

izah edirlər.Bu nəzəriyyəyə əsasən, hövzəyə tökülən çayların üzərində su 

anbarlarının tikilməsi, çay sularının intensiv istismarı Xəzərə tökülən çaylarda 

suyun miqdarının azalmasına, buna müvafiq olaraq səviyyənin enməsinə səbəb 

olur. Həmçinin bir sıra mütəxəsislər, səviyyənin qalxmasını Xəzərlə Qaraboğazqol 

körfəzini birləşdirən axımın qarşısının 1980-ci  ildə kəsilməsilə əlaqələndirirlər. 

     1992-ci ilin iyununda axımın qarşısı açıldı və Xəzərin suları sərbəst şəkildə 

körfəzə axdı. İlk aylarda axımın sərfi 700-720 m³/san, sahilin yuyulmasilə əlaqədar 

sonralar bu 1993-cü ildə 800 m³ /san , 1994 -1995-ci ilə isə 1200-1500 m³/san 

təşkil etmişdir. 3,5 il ərzində körfəzə 90 km³ -dək dəniz suyu axdı ki, bu da 

müəyyən dərəcədə Xəzərin səviyyəsinin artmasını ləngitdi. Bektaş və Qaraboğaz  

stansiyalarındakı ölçmələrə görə dənizin səviyyəsi 1992-1994 -cü illərdə 60 sm 

qalxmışdır (mütləq qiyməti -27,22 m-dən 26,62 m-ə qədər). Nəticə olaraq Xəzərin 

səviyyəsi onun sularının körfəzə sərbəst axımı zamanı proqnoz qiymətdən 



          55 

(mövsümü dəyişmələr də nəzərə alındıqda) 5dəfə çox olmuşdur. Bir sözlə 

səviyyənin tərəddüdünün körfəzlə əlaqəli olması ideyasıda özünü doğrultmadı  . 

     Ümumiyyətlə geomorfoloji, tarixi, arxeoloji, materialların təhlili göstərir ki, 

Xəzərin səviyyəsinin dəyişməsi hələ Pleystosendə (son 700-500 min ildə) 100m-ə 

qədər, Holosendə (son 10 min  ildə) 14 m-ə qədər, son 2000 ildə 10 m-ə qədər 

dəyişmişdir. 

    1830-cu ildən hazırkı dövrədək davam edən instrumental müşahidələr zamanı 

isə təxminən dəniz səviyyəsi 3,5 m dəyişmişdir. 

      Bu dövrdə  Xəzər dənizin səviyyə tərəddüdünün əsas göstəriciləri aşağıdakı 

kimi olmuşdur. 

      100 illik dövr ərzində (1837-1929) səviyyənin orta illik qiyməti təxminən  1 m 

diapazonda olmuşdur. 1862-1869 və 1873-1878 -ci ildə səviyyənin qalxması 

uyğun olaraq 0.6 -1 m olmuşdur. 1900-cü  ildə səviyyə okean səviyyəsindən 25,5 

m aşağı olmuşdur. 1914-1917 –ci ildə və 1926-1929 –cu ildə qalxma 0,5- 0,6 m-ə 

1930-1941 –ci ildə isə səviyyənin düşməsi 1.9 m-ə çatdı. 1970-1977 –ci ildə 

səviyyə 29,00 m-ə endi (bu son 400 ildə ən aşağı səviyyə hesab olunmuşdur) . 

1978-1995 –ci ilədək qalxma davam etdi və 1995-ci ildə dənizin səviyyəsi 26,50 

m-ə çatdı ( 18 ildə orta illik səviyyə 2,5 m-dən çox qalxdı). 1996-1997 –ci ildə 

səviyyə 32 sm enmişdir. 1998-2001 –ci illəri sabitləşmiş , 2002-2004 –cü illəri isə 

təqribən 18 sm qalxmışdır və bundan sonrakı illəri də səviyyənin qalxması davam 

edir. 

     Göstərilmiş kəmiyyətlərdən aydın olur ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi  daim 

tərəddüd etməkdədir. Buna uyğun olaraq dənizin coğrafi koordinatları, sahəsi və 

bir sıra morfometrik göstəriciləri də vaxtaşırı dəyişikliyə məruz qalır (cədvəl  17    

) 

 

   Xəzər dənizi                                                                                             Cədvəl17 

İllər Səviyyə m Sahə min km² 

1950 -27.93 376.5 

1960 -27.81 374.1 

1970 -27.73 374.0 
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     Təcrübə göstərir ki, Xəzər dənizi sahil zonasında baş verən morfodinamik 

proseslər hidroloji rejimin və su-quru təmas sahəsinin geomarfologiyası, 

litologiyası, gətirmə materiallarının miqdarından asılıdır. Bu amillərdən hər hansı 

birinin dəyişilməsi digərlərinə də təsir etməklə, ekoloji vəziyyəti dəyişdirir. 

Dənizin səviyyəsinin yüksəlməsi yeni quru sahələrin su altına alınması, sahil 

xəttinin formasının və eləcədə dibin relyefinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. Dibin 

meyilliyinin çox olduğu yerlərdə abraziya az olduğu yerlərdə gətirmə 

materiallarının miqdarından asılı olaraq akumlyasnianiya  və yaxud abraziya baş 

verir.Meyilliyin az olduğu yerlərdə gətirmə materiallarının azlığı əvvəlcə dibin, 

sonra sahillərin abraziyasına səbəb olur. Xəzər dənizinin səviyyəsindən asılı olaraq 

dalğa rejimi və müxtəlif qatlardakı axım ların dəyişkənliyi ilə əlaqədar dənizin 

sahil zonasının morfoloji xüsusiyyətlərində, geoekoloji vəziyyətlərində və 

təsərrüfat şəraitində ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.  Azərbaycan sahili 

akvatoriyasında hidrometeoroloji rejim xarakterizə edilərək, yaranmış vəziyyətin 

səbəbləri araşdıran alimlər(     ) Xəzər dənizinin səviyyəsinin orta çoxillik 

dəyişkənliyini zaman çərçivəsində 3 mühüm mərhələyə ayırmışlar.     1-ci mərhələ 

1837-1929-cu illərdə səviyyə- Baltik sisteminə görə -26,4 m ətrafında ±0,5 m 

tərəddüdlər etməklə 92 il yüksək və nisbətən stabil olmuşdur. Səviyyəsinin belə 

durumu sahil zonasının,dibin relyefinin,eləcə də geoekoloji vəziyyətinin stabil 

qalmasına zəmin yaratmışdır. 

       

1980 -27.57 371.6 

1990 -27.44 386.0 
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ġəkil 14. Xəzər dənizinin illərarası səviyyə dəyiĢkənliyi (instrumental 

müĢahidə dövrü, Bakı futĢtoku). 

 

 

2-ci mərhələ.1929-1978-ci illərdə səviyyənin enməsi (xüsusən də 1931-1940-cı 

illərdəki 190 sm) təsərrüfat və bioməhsuldarlıq nöqteyi nəzərdən ciddi fəsadlar 

yaratsa da,sahillərin yuyulub dağılması nəzərə çarpacaq dərəcədə olmamışdır.Bu 

dövrdə gətirmə materiallarının da yetərincə olması akumulyasiya proseslərinin 

güclənməsinə zəmin yaratmışdır.1940-1978- ci illərdə Xəzərin səviyyəsində ayrı-

ayrı qısamüddətli dövrlərdə enmə-qalxmalar (1941-1948-də -27,9 m, 1957-1969-

da -28,3 m ətrafında) baş versə də,enmə tendensiyası hakim faktor  olaraq 

qalmışdır. 

 

3-cü mərhələ.1978-1995-ci illərdə səviyyənin orta illik qiymətinin qısa müddətdə 

kəskin templə 2,5 m yüksəlməsi yuyulma-dağılma proseslərini çox 

sürətləndirmişdir.Azərbaycan sahili ərazisinin meyliliyin az olduğu 484,4 km²-ni 

su basmış, çoxlu gölməçələr əmələ gəlmişdir.Bu gölməçələr sonrakı mərhələlərdə 

bataqlıqlara çevrilmişdir.Çay gətirmələrinin də bu işdə çox böyük rolu 

olmuşdur.Çaylara və sahil zonasına antropogen təsirlər də ekoloji vəziyyətin 

gərginləşməsinə ciddi təsir göstərmişdir..2000 - ci illərdə su həmçinin 

Kür,Terek,Samur çaylarında 30%, Lənkəran çaylarında 20 % və çay gətirmələrinin 

isə 30% azalması ekoloji durumun qismən pisləşməsinə səbəb olmuşdur. Külək və 

dalğa rejimi Xəzər dənizi hidroloji sahələrin dinamikası və formalaşmasında 

müstəsna rola malikdir. Xaçmaz rayonu üçün qərb və şimal – qərb küləkləri 
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üstünlük təşkil edir. Gilgilçay – Sumqayıt zonası üçün də həmin küləklər hakimdir 

və onlar Abşeron yarmadasına yaxın ərazilərdə daha da güclənir. Orta Xəzərin 

qərb akvatoriyası və sahilləri şimal – qərb,cənub – şərq küləklərinin törətdiyi güclü 

dalğaların təsirinə məruz qalır. Şərq və cənub – şərq istiqamətləri külək axımları və 

dalğalar sahil zonasına çoxlu  bərk material çıxarır. Qovulma- gətirmə prosesləri 

də sahillərin dinamikasında fəal rol oynayır. Xəzər dənizinin Aəzərbaycan sahil 

zonasının şimal ərazilərinə qovulma – gətirmənin təsiri də güclüdür. Gətirmələrin 

hündürlüyü küləyin sürət və davamiyyəti  ilə yanaşı sahil xəttinin forması və 

dənizin dibinin meylliyindən asılıdır. Xəzər dənizinin Azərbaycan sahil zonasının 

şimal hissəsində qovulma – gətirmələrin hündürlüyü 0,6 – 1,2 m arasında olur. Bu 

rayonda qovulma – gətirilmələr şimal, şimali – qərb və cənubi – şərq  küləklərində 

yaranır. Axınlar sahil boyu şimaldan cənuba yönələn səth axınlarıdır. Sürəti 26-80 

sm/san intervalında olur. Açıq , girinti – çıxıntısı az olan sahillər boyu axınlar 

yaranır. Həm səyiyyənin dəyişməsi, həm də səth axınlarının yaranması hidroloji 

rejimin və sahil xəttinin formalşmasında mühüm rol oynayır. Abşeron yarmadası 

rayonunda sahillərin morfologiyası ilə səviyyə və dalğa rejiminin qarşılıqlı təsiri 

Samur – Şabran zonasında müəyyən qədər fərqlidir. Yarmadanın girintili – çıxıntilı 

olması , şimal – qərb küləklərinin və dalğalarının daha güclü və davamiyyətli 

olması öz işini görür. Bu rayonda külək dalğalarının orta hündürlüyü 6- 6,5 m , 

uzunluğu 100 – 150 m, davamiyyəti 1 gündən 3 günə qədər olur. Abşeron 

yarmadasının müxtəlif yerlərinə dalğaların hücumu müxtəlif bucaq altında 

olduğundan abraziya prosesi də fərqli gedir. Yarımadanın şərq qurtaracağı – 

Şahdili daha ciddi təsirlər altında olur. Şimali – qərb istiqamətli qasırğalı küləklər 

və dalğalar iti bucaq altında Şahdilinin bəzi yerlərini yusa da , akumlyasıya da baş 

verir. Yarımadanın cənub sahil zonası daha çox cənub runbun küləkləri və onların 

yaratdığı dalğaların təsirindən formalaşır. Şimali – qərq küləkləri bu ərazilərdə 

suyu qovulmaya məruz qoyur, cənub küləkləri isə 1m hündürlüyə qədər qovulma – 

gətirmə yaradır və sahillərin yuyulması baş verir. Abşeron yarımadasından cənuba, 

Buta burnundan Kür çayının deltasına qədər olan ərasilərdə sahili təşkil edən 

çöküntülər yumşaq olduğundan aşınma daha güclü baş verir. Şimali-qərb küləkləri 

bu zona üçün üstünlük təşkil edir. Abşeron yarımadasının təsirindən həmin 

istiqaməti alan şimal küləkləri Kürdili çıxıntısı ilə rastlaşır.Kürdilinin şimal və 

cənubunda qoltuqların (körfəzciklər) olması gətirmə materiallarının akumlyasiyası 

üçün münasib hidroloji rejim yaradır. 38% cənub küləklərinin təsiri altında olan bu 

rayonda dalğaların hündürlüyünün orta qiyməti 2- 3 m intervalında olur. Lənkəran 

– Astara sahil zonasında cənubi – şərq küləkləri hakimdir. Küləklərin 65% - i 

onların rayona düşür. Bu zonada şimali – şərq küləkləri orta hündürlüyü 1,2- 2,0 

metr olan dalğalar yaradır.Bütün istiqamətli küləklər üçün 0,25 m hündürlüyə 

malik dalğalar üstünlük təsir edir. 74% cənubi – şərq və şərq küləklərinin yaratdığı 

dalğaların təkrarlanması uyğun olaraq 25 və 24% , orta hündürlükləri isə 0,8 – 1,0 

m civarında olur. Lənkəran düzənliyi rayonunda şimali – şərq istiqaməti küləklərin 

yaratdığı dalğaların orta hündürlüyü 0,5- 0,8 m , digər rumbdan olanlarınkı isə , 

0,35m civarındadır. 

          Beləliklə, Xəzərın səviyyəsinin müxtəlif müddətli dövri tərəddüdləri ümumi 

qanunauyğunluq kimi təzahür edir ki, bu da həmin hadisəni törədən səbəblərdən 
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asılı olmayaraq səviyyə dəyişgənliyinin dövrülüyü amillindən səmərəli istifadənin 

yollarının araşdırılması və ətraf mühitə mənfi təsirinin neytirallaşdırılması və ya 

azadıması isində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı qeyd etməklazımdır 

ki, kecən əsrdə Xəzərin səviyyə tərədüdü haqqında dəqiq  proqnozun olmaması və 

eləcədə 80-cı illərin sonları və 90 – cı illərin əvvəllərində ölkənin mövcud iqtisadi 

– siyasi vəziyyəti məsələnin araşdırılmsına imkan verməmişdir. Bu baxımdan 

səviyyə tərəddüdünün ətraf mühitə , təbii və antropogen sistemlərə ziyanlı təsirinin 

qarşısının alınması və onun nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə müəyyən 

tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçrilməsi hələ də vacib və aktual məsələ 

olaraq qalır.  

      Xəzər dənizi hər tərəfdən onu əhatə edən qurunun landşaft komplekslərinin 

formalaşmasında təbii amil kimi böyük rola malikdir. 

     Dəniz səviyyəsinin istər çoxillik , istər mövsümi dəyişikliyə məruz qalması 

əsasən sahilə yaxın landşaftlarda birbaşa özünü göstərir. Səviyyənin istənilən 

istiqamətdə dəyişilməsi, həmçinin sabit qalması özünəməxsus landşaftların 

inkişafına zəmin yaratmaqla yanaşı, öz zəif komponentlərilə həmin landşaftlarda 

ekoloji dəyişkənliyin mənfi istiqamətdə risk və sürətini də xeyli artırır. Bu 

baxımdan Cənub Şərqi Şirvanda Xəzəryani ərazilərin zəif dayanıqlığı ilə 

səciyyələnən yarımsəhra landşaft kompleksləri xüsusi diqqət cəlb edir.  Bu ərazilər 

dənizin səviyyəsinin ən çox təsirinə məruz qalan sahələrindən hesab olunur. Buna 

ərazilərin əsasən düzənlikdən ibarət olması və səthin Xəzərin səviyyəsinə yaxın 

olması zəmin yaratmıdır. Ərazidə sahilboyu landşaftlarda müşahidə tədqiqatları 

göstərir ki, dəniz səviyyəsinin dəyişməsi əsasən səhralaşma prosesinin inkişafilə 

xarakterizə olunur.Səyiyyənin istər qalxması , istərsədə enməsi ərazinin təşkil 

olunduğu yarımsəhra landşaftının təbii görünüşünün itirərək əlavə xüsusiyyətlərə 

malik olmasına səbəb olur ki, bu da səhralaşma ocaqlarının yaranmasına 

sürətləndirir. Məlumdur ki, səhralaşma prosesinin əsas indikatoru torpaq     

( duzlaşma , eroziya, deflyasiya , bataqlaşma ) və bitki örtüyüdür ( otlaqların 

deqradasiyası, biokütlənin azalması, növ tərkibinin yoxsullaşması, örtük 

əmələgəlməsinin azalması ). Xəzər dənizinin istənilən istiqamətdə səviyyə 

tərəddüdü də, ərazi landşaftların torpaq və bitki komponentlərində özünü qeyd 

olunan indiqatorlar şəklində göstərir.  

    Aparılmış tətqiqatlar müəyyən edilmişdir ki,hidrogeoloji rayonlar və səhralaşma 

ocaqlarının müəyyən əlaqəsi mövcuddur.Dağətəyi ərazilərdə sabit hidrogeoloji 

vəziyyət səhralaşma proseinə imkan vermir.Lakin çox da dərin olmayan (0,5- 1,5 ) 

yüksək minerallaşmış qrunt suları olan düzənliklərin axarsız çökəkliklərində qeyri 

-sabit  hidrogeoloji şərait səhralaşmanın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır (3). 

    Cənub Şərq Şirvan düzənliyinin dənizsahili  və ona yaxın ərazilərində də, 

onsuzda qeyri – sabit hidrogeoloji rejimin geometrik Xəzərdə suyun səviyyə 

tərəddüdü ilə əlaqədar əsaslı şəkildə dəyişikliyə məruz qalmışdır.  

     Qrunt sularının ərazidə yatma dərinliyi 1980-cı ildə 2,92m, 1990 -cı ildə 1,98m, 

2000- ci ildə   1,27mtəşkil etdiyi halda , minerallaşma dərəcəsi həmin illərdə  

müvafiq olaraq 3,64q/l, 32,06 q/l, 34,16q/l -ə bərabər olmuşdur.Göründüyü kimi 

dənizin səviyyəsinin qalxması ilə qrunt sularının minerallaşma dərəcəsi və yatma 

dərinliyi arasında korelyativ əlaqə mövcuddur.   
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    Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxmasılə əlaqədar düzənlik ərazisində qrunt 

sularının səviyyəsinin qalxması torpaqların şoranlaşmasına , təkrar şorlaşmasına və 

bataqlaşmasına səbəb olur. Səthə yaxın yerləşən qrunt suların yay aylarında 

intensiv buxarlanmaya məruz qalır kı,  bu da tərkibindəki duzların torpağın üst 

qatında toplanmasına,nəticədə isə şoranlaşmaya səbəb olur.Belə sahələrdə yığılan 

duzlar torpağın 0-15sm-lik üst hissəsində duzlu ,qaysaqlı takıbənzər təbəqələrin 

yaranmasına səbəb olur.Belə sahələr ərazidə müxtəlif ölçüyə malik ləkələr şəklində 

müşahidə olunub,kəskin dərəcədə səhralaşması ilə səciyyələnir.İlin küləkli və 

yağıntılı mövsümündə səthə yığılmış duzlar sovrulmaqla ,yuyulmaqla ətraf 

ərazilərə yayılır,az-çox məhsuldar torpaqlarında şoranlaşmasına səbəb olur.       

       Dəniz səviyyəsinin qalxması ilə sahil zonanın su basması baş verən ərazilərin 

eni 15 km-ə çatmışdır(4)ki,bunun da 6 km-ə qədəri səviyyənin ən çox təsirinə 

məruz qalır.Belə sahələrdə landşaftlar öz təbii görünüşünü tamamilə itirərərk yeni 

keyfiyyətlər alır ki bu da əsasən bataqlıqlarla səciyyələnir. 

        Səviyyənin qalxması,eləcədə küləkli mövsümdə yaranan güclü dalğalar sahilə 

yaxın ərazilərdə laqun mənşəli kiçik ölçülü göllərin yaranmasına ,sahil xəttinin 

quruya doğru kəskin parçalanmasına səbəb olmaqla həmin sahələrdə torpaq bitki 

örtüyünün deqradasiyasını sürətləndirir və səhralaşmanın intensivləşməsi üçün 

potensial zəmin yaradir .Ümumilikdə Cənub Şərqi Şirvan düzənliyində əsasən bu 

prosesin inkisaf etdiyi sahil xəttinin uzunluğu 75 km-ə çatır. 

       Xəzər dənizinin səviyyəsinin düşməsilə əlaqədar da səhralaşma prosesinin 

inkişafına əlverişli  şərait yaranir.Səviyyə endiyi zaman dənizdən azad olan 

sahələrdə,abraziya ,akkumulyasiya,eol fəaliyyətlə yaranmis qumlu sahələrdə 

genislənir. 

       Səhralaşmanın mühüm əlamətlərindən biri də geniş ərazilərdə hərəkərt edən 

qumluqların meydana gəlməsidir.Qumlar dəniz sularından azad oldugundan əsas 

etıbarı ilə duzludur və isti,küləkli havada quruyaraq eol fəaliyyətilə geniş sahələrə 

yayılır.Həmçinin sovrulan duz və duzlu tozlar da qumlarla birlikdə,həmin sahələrin 

torpaq örtüyünün üst layında mexaniki tərkibi pozur,humusun azalmasına,su hava 

rejiminin pisləşməsinə,kipləşməsinə səbəb olur ki,bu da bitki örtüyünün məhvi ilə 

nəticələnən səhralaşmasına gətirib çıxarır. 

      Xəzər dənizində qlobal miqyasında baş verən ekstremal və uzun müddət davam 

edən hadisələrdən biri seymsik partlayışlardır.1946-cı ildən bütün keçmiş SSRİ-ə 

məxsus Xəzərdə neft-qaz yataqları axtarışı üçün müxtəlif fiziki gücə malik 

minlərlə partlayışlar aparılmışdır. 

      Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər  dənizində müxtəlif gücə,dağıdıcı xassəyə 

malik,suların,dib çöküntülərinin sabitliyinə mənfi təsir edən geoloji,geofiziki 

kəşfiyyatlara indidə(hər dövlətə məxsus sularda)aparılır.Son illər trotel kimi ziyanlı 

partlayışlar əvəzinə başqa,daha təhlükəsiz sayılan texniki üsullar-metodlar işlədilir 

ki,onlardan biridə pnevmatik(hava partlayışı)üsuldur. 

     Xəzər dənizində son 30 ildə müşahidə olunan suyun səviyyə rejiminin 

dəyişməsini də tam neytral hadisə saymaq olmaz.Məlum olmuşdur ki,suyun 

səviyyəsi qalxdığına görə Xəzər sahillərində yüz min ha yeni quru torpaq örtüyü 

aşılanmış,sulara külli miqdarda alloxton maddələr qarışmışdır. 
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      Suların fiziki kimyəvi xassələinin sabitliyinin pozulmasının,dənizdə fauna-

floranın inkişafı,maddələr dövranı,tropik əlaqələr qanunları və qaz-duz rejimlərinin 

əsaslı sürətdə dəyişməsinin əsas amil-səbəbi-bütün hövzə boyu baş verən və 

zaman-məkan baxımından intensivləşən müxtəlıf xarakterli çirklənmələrdir.Xəzər 

dənizinin çirklənməsi ümumiyyətlə çoxdan məlumdur və son 50-60 ildə müxtəlif 

səviyyələrdə müzakirə edilsə də bu gün də olduqca aktual və mübahisəlı xarakter 

daşıyır.Xəzər və onun hövzəsinə aid su toplayıcı ərazilərdə əmələ gələn 

çirkləndirici maddələr,əsasən məişət və sənaye mənşəlidir.Dənizə pollyutanlar 

başlıca olaraq çaylarla nəql edilir.Bundan başqa,dənizin 7 min km-ə bərabər olan 

sahil zonasında da birbaşa sahil sularını çirkləndirən yüzlərlə şəhər-

qəsəbələr,müxtəlif sənaye obyektləri mövcuddur.Atmosfer çöküntülərilə dəniz 

sularına qarışan pollyutanları nəzərə almasaq,dənizin bilavasitə özündə 

çirkləndirici mənbələr-neft- qaz yataqlarıdır. Məlumdur ki, son illər Xəzəryanı 

dövlətlərin hamısına məxus sularda neft-qaz yataqlarının istismarı ,kəşfi-axtarışı ilə 

əlaqədar olan işlər intensiv davam edir.Son 15 ildə Xəzərin ekoloji vəziyyəti, bütün 

Xəzəryanı ölkələrdə dəfələrlə (əsasən konfrans-simpoziumlar)müzakirə 

edilmişdir.Hər dəfə Xəzərin kəskin çirklənməsi,dənizin hər yerində ekoloji 

təhlükənin mövcud olması və ildən- ilə kəskinləşməsi qeyd edilir.Bununla belə 

yaranmış müşgül vəziyyətdən çıxmaq üçün ümumi sözlər mücərrəd ,icrası tam 

aydınlaşmayan tədbir-tövsiyələr səslənir.Hətta ,son 7-8 ildə birgə Beynəlxalq 

ekspedisiyalarda (Xəzəryanı ölkə mütəxəssislərinin iştirakı ilə)başa çatdırılmışdır. 

Mahiyyətcə ekskursiya-səyahət xarakterli ekspedisiya zamanı,hər ölkəyə məxsus 

ərazi-sularda lazımınca müşahidələr aparmaq mümkün olmamışdır.2003-cü ildə 

birgə həyata keçirilən ekpedisiyanın nəticələri, Həştərxanda müzakirə olunan 

zaman aydın oldu ki, 30 sutka ərzində Xəzəryanı dövlətlərə məxsus 

akvatoriyalarda elmi müşahidələr aparmaq üçün vaxt çatışmamışdır. Belə ki, 

ekspedisiya zamanı 13-15 gün küləkli olmuş , hər ölkəyə aid suallarda cəmi 3-4 

məntəqə- stansiyada nümunələr toplanmışdır. Əlbətdə, 400 min km
2
 sahəsi olan 

Xəzərdə bu və ya başqa məsələnin həlli üçün bir gəmi kompleksi kifayət etməz. 

Onun üçün ən azı 3 gəmi ilə sinxron xarakterli , eyni metod- üsullar tətbiq etmək 

şərtilə (razılaşdırılmıs) ekpedisiyalar aparımalıdır. Məsələn , Azərbaycanın 800km 

-ə, Qazaxstanın 1200km -ə bərabər sahil sularında 2-3 nümunənin nəticələrinə görə 

, Xəzərin müasir ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirmək çox çətindir. Məhz bu kimi 

qeyri – obyektivliyə əsasən bəzi elmi konfranslarda Xəzəryani dövlətlərin 

mütəxəssislərinin bu və ya başqa döylətin ünvanına tənqidi sözlər də eşidilir. 

Məsələn , 1998-ci ildə Rəmsər və 2001 ci ildə Tehranda iştirakçısı olduğum Xəzər 

dənizinin ekologiyasına həsr  edilən Beynəlxalq elmi konfransda , Xəzər dənizində 

yaranan ekoloji təzadların Azərbaycana ünyanlandığının şahidi olmuşam və hər 

Xəzəryani ölkənin Xəzərə vurduğu ziyan-zərərin mənbələrini, təsir gücünü elmi 

dəlilərdə elan etmişəm.Məhz hər dəfə bu məsələlər  təkrar olunmuş və təkzib 

məqsədilə, məsələn, rusiyalı həmkarlara yada salmışam ki, təkcə Volqa Xəzərə 14-

16 km
2
 həcmdə çirkab axıdır. Qazaxstanın Aktau şəhəri uranla ışləyən nəhəng su 

şirinlədən kombinatların, gizli uran saflaşdıran istehsal sahələri tullantılarını 

Xəzərə axıdır. Türkmənistanın Krasnovodski neft-kimya sənayesi, Çələkən 

yarmadasının neft –qaz yataqları emalı müəssisələri Cənubi Xəzərin şərqində 
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sulların və lil-qruntu onillərdə neft- mazutla aramsız çirkləndirir. Nəhayət, İran-

İslam Respublikası İran Astarasından Rəşt şəhəri və Tehranın Xəzər düzənliyinə 

aid sahələrdə (500km -ə bərabər ) təkcə çəltik əkinlərində hər il istifadə olunan 25-

30 min ton kəskin zərərsayılan pestisidilər yuyularaq Xəzər sularına qarışır və s. 

Əgər Xəzər dənizində ekoloji sabitliyin pozulmasında rol oynayan amillərin zərərli 

cəhətlərini ekoloji baxımdan qiymətləndirmək istəsək , bu və ya başqa qrup 

antropogen təsirin kəsərli olmasını açıqlasaq , onda neft və neft mənşəli 

kardohidrogenlərin ön plana çəkməliyik.  

    Qeyd etmək lazımdır ki,ümumi həcminə-kütləsinə görə Xəzər dənizinə atılan 

alloxaton üzvi maddələr içərisində məişət-kommunal təsərrüfatı tullantıları birinci 

sayılır. Həmin maddələrin dəniz sularında biodeqradasiyası zamanı ali fauna-

floraya birbaşa zərər toxunmur və biodestruktor orqanizmlər 

zəhərlənmir.Həmçinin,alloxton  üzvi maddələrlə zənginləşən sularda fitoplankton, 

fitobentos və başqa avtorof canlıların vegetasiyası intensivləşir.Çünki,üzvi 

maddələrin parçalanması sayəsində biogen elementlər bərpa olunur və fotosintetik 

hidrobiontların inkişafına zəmin yaradılır.Eyni zamanda,bakterioplanktonun 

kütləvi inkişafı sularda oksigen məsrəfinin artmasına səbəb olur.Bu hadisə həm də 

suların dərin qatlarında hipoksiya hadisəsi yaradır.Hər iki-alloxton və avtoxton 

xarakterli üzvi maddələrlə zənginləşmə uzun müddət davam edərsə,hipoksiya 

prosesi anaerobioza çevrilir ki,bu zaman kütləvi qırğın baş verir(balıqlar və başqa 

su orqanizmləri). 

      Sularda üzvi maddələr bolluğu arzuolunmaz sayılır.Çünki,məhsuldarlıq və 

biodestruksiya prosesləri arasında mövcud olan biofiziki qanunauyğunluq 

pozulur.Oksigen qıt olan şəraitdə optimal qatılıqda olan üzvi maddələrin 

mənimsənilməsində anaerob mikroorqanizmlər daha fəal iştirak edir və metabolitik 

məhsul sayılan hidrogen sulfid (H2S) kimi kəskin zəhərli qaz əmələ gəlir ki, bu da 

bütün aerob orqanizmlər üçün (sərbəst oksigenlə tənəffüs edən) zəhərdir.Bu cür 

üzvi çirklənmənin ekoloji aqibəti,ilk növbədə sularda oksigen qıtlığına görə yaranır 

ki,bu da su qatlarına oksigenlə təchizat təmin olunarsa,ziyan vermir. 

         Neft,neft məhsulları və fenollarla çirklənmənin aqibəti daha təhlukəlidir. 

         Qeyd etmək lazımdır ki,təbii birləşmə sayılsa da,neft və çoxsaylı neft 

məhsullarının bioloji yolla parçalanması,bəsidləşməsi və zərərsizləşməsi olduqca 

çətin və uzunmüddətlidir. 

          Təbiətdə bütün ziyanlı maddələrin tam zərərsizləşməsi mikroblar tərəfindən 

həyata keçirilir.Bununla yanaşı,neft və neft məhsulları mikroaləmin fəaliyyəti 

sayəsində neytrallaşsa da,indiyə kimi yalnız təkcə neftmənimsəyən(obliqat) mikrob 

aşkar olunmamışdır. Bunun səbəbi tam aydın olmasa da, məlumdur ki, mühittdə 

daha asan mənimsənilən , sadə tərkibli üzvi subst rat olan şərait olan mikroflora 

nefti parçalamır (  Aslanov H. Q., S əfə rli S. A .,  2009 )  . Bundan başqa,neft 

suların fiziki-kimyəvi xassələrini dəyişməklə yanaşı,onların atmosfer havası ilə 

əlaqəsini də kəsir.Bu səbəbdən də suların oksigenlə,karbon qazı ilə mübadiləsi 

prosesləri pozulur.Eyni zamanda da,neft və neft məhsulları çox cüzi-kiçik qatılıqda 

belə canlı aləm üçün kəskin zəhər sayılır.Təcrübələrlə sübut olunmuşdur ki,0.05-

0.1 mq/l qatılıqda olan neft,su qatlarında yaşayan fitoplanktonun xlorofil 

piqmentinin fizioloji funksiyasını pozur və bitki məhv olur.Suların üst qatında 
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pərdə yaradan neft,orada çoxluq təşkil edən neyston orqanizmləri məhv edir.Su 

qatlarında emulsiya şəklində mövcud olan neft və neft məhsulları,Xəzər dənizində 

ümumi bioloji məhsuldarlığın əsasını təşkil edən plankton orqanizmləri,dibə-lil-

qrunta çökən ağır neft fraksiyaları isə bentik orqanizmləri məhv edir.Neftlə ç 

irklənən sahələrdə plankton və bentik orqanizmlərlə yanaşı,balığın körpələri də 

kütləvi qırğına məruz qalırlar.Ona görə də neftlə çirklənmə Xəzərin ən başlıca 

təhlükəsi sayılmalıdır. 

       Xəzərin  ekoloji sabitliyinə mənfi təsir göstərən,bütün dənizə aid təhlükə 

ayılan hadisələrdən biri də antropogen evtroflaşmadır.Biz,50ildən çox müddətdir 

ki,bu problemlə məşğuluq.Bu təhlükənin mahiyyəti nədir və onu yaradan səbəblər 

hansılardır? 

        Qısa və ümumi şəkildə desək,bunun da səbəbi çirklənmədir.Yuxarıda üzvi 

çirklənmə zamanı oksigen məsrəfinin çoxalması,bakterioplanktonun kütləvi 

inkişafı və nəhayət anaerobioz hadisəsinin yaranması məsələlərinə 

toxunmuşuq.Çoxsaylı müşahidə və təcrübələrlə sübut olunmuşdur ki,Xəzər 

dənizində çirklənmə sayəsində biogen elementlərin qatılığı,miqdarı ildən-ilə 

çoxalır və ona görə bütün dənizdə avtotrof orqanizmlər,xüsusilə fitoplankton 

kütləvi şəkildə çoxalır.Dəqiq aydın olmuşdur ki,hər 5 ildə Xəzərdə ilkin üzvi 

maddələrin miqdarı 5-7mln.ton çoxalır. Məhz ona görə,biodestruksiya olunan üzvi 

maddələrin də kütləsi müvafiq olaraq,13-15 mln. tona çatır.Hər il Xəzərin suları və 

lil-qruntunda 270-300 mln. ton üzvi maddə oksigen məsrəfinə səbəb olur.Bu isə 

1950-ci illərdəki göstəricidən 5-6 dəfə çoxdur.Əgər antropogen evtroflaşma davam 

edərsə,Xəzərin dərin sularında hidrogen sulfid qıcqırması baş verə bilər.Bu isə 

ikinci Qara dəniz deməkdir. 
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КЦР ЧАЙЫНЫН АШАЬЫ АХАРЫНДА БЯРК АХЫM 

 
                      4.1. Асылы эятирмяляр ахыmынын  иллик вя чохиллик тяряддцдц 
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           Кцр чайынын суйу иля нягл олунан асылы ьятирмяляр, щювзядя вя мяcрада 

эедян ашынма просеси нятиъясиндя ямяля эялир. Ашынма просесиндя хцсуси ролу 

олан су ерозийасынын йаранмасында щювзянин иглим цнсцрляри, торпаг –эеоложи вя 

орoграфик шяраити кими тябии амилляр мüщüм рол ойнайыр. Чай суйунда асылы 

эятирмялярин йараныб, кямиййят вя кейфиййят бахымдан дяйишкянлийиня 

антропоэен амилляр олан исан фяаллиййяти вя су анбарлары йаратмагла                         

ахымын тянзимлянмяси дя ъидди  тясир эюстярир. 

            Кцрцн мянсябиня дахил олан асылы эятирмяляр цзяриндя юлчц-мцшащидя 

ишдяри 1948-ъи илдян башлайараг Салйан мянтягясиндя апарылмагдадыр. Чай 

делтасынын дянизя тюкцлян щиссясиндя асылы эятирмялярин юйрянилмясиня ися 1961-ъи 

илдя Cяниб-шярг голу цзяриндя, дяниздян 2 км мясафядя тяшкил олунмуш 

щидрометрик мянтягядя башланмышдыр { 4,50} . Гейд олунан юлчц-мцшащидя 

ишляриндян ялавя, асылы эятирмяляр, чай делтасынын дянизя тюкцлян диэяр голлары 

цзяриндя, мцхтялиф вахтларда, фасилялярля фяалиййят эюстярмиш мянтягялярдядя 

юйрянилмишдир. 

          Ашаьыда, Кцр чайы делтасында асылы эятирмя ахыmынын тянзимлямядян 

габаг  вя сонракы дюврлярдя вязиййятини нязярдян кечиряк. 

Кцр чайы ахыmынын тянзимлянмясиндян габаг чайда асылы эятирмяляр ахыmы. 

1953-ъц илдя Минэячевир су анбары истифадяйя верилдийи илдян яввял Кцр чайы 

ахыmы иля онун мянсябиня  дахил олан эятирмяляр чай щювзясинин йухары 

щиссясиндян вя онун голлары иля (ясасян Араз чайы иля) чайа дахил олан лиллярдян 

ибарят олмушдур. Бу щагда, анъаг Салйан мянтягясиня аид дюрдиллик мцддяти 

ящатя едян (1948-1952) мялуматлар мювъуддур. Тябии ахым режимдя аз сайлы бу 

мялуматларын кюмяйиля Кцр чайында асылы эятирмялярин иллик ортагиймятини 

щесабларкян, щесабатын мютябярлийини артырмаг məqsədilə 1934-сц илдян асылы 

эятирмяляр цзяриндя мüшащидя апарылмыш Сабирабад мянтягясинин 

мялуматларындан истифадя едяк. Чохиллик дюврц ящатя едян бу мялуматлар 

Кцрцн Аразла говушдуьу нюгтядян ашаьыда фяалиййят ьюстярян Sурра 

щидрометрик кясиминя аиддир. 

Ъядвял 19 

Сабирабад вя Сaлйан мянтягяляриндя tənzimləməyə qədər асылы эятирмяляринин  
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сярfляринин (кг/сан)  мцгайисяси 

 

илляр Сабирабад Сaлйан Слйан мянтягясиня нисбятян 
Сабирабад мянтягясиндя %-ля 

1949 
1950 
1951 
1952 

940 
790 
970 
1200 

1100 
680 
1100 
1400 

85 
86 
88 
85 
 

 
Сабирабад вя Салйан мянтягяляриня аид асылы эятирмялярин сярфинин паралел 

мцшащидя мялуматларынын мцгайисяси (ъядвял 19) Кцр чайынын Salyan 

məntəqəsində 14% артдыьыны эюстярир.  

Илин мцхтялиф дювrляриндя Кцр чайында ахымын мигдарынын вя ондакы 

сuйuн буланлыьынын дяйишкянлийиндян асылы олараг асылы эятирмялярин сярфи дя 

дяйишир.    

          Тоpланылмыш материалларын тящлили эюстярир ки, тянзимлямядян габаг асылы 

эятирмялярин сярфинин ясас щиссяси йаз-йай (апрел-ийун) дöврцндя чай суйунда 

мцшащидя олунмушдур. Бу мцддятдя чай мянсябиня асылы эятирмялярин иллик  

щяъминин 70% -dən чоху дахил олмушdur (ъядвял 20)  

Ъядвял 20 

Тянзимлямядян габай Сaлйан ш. yахынлыэында асылы эятирмялярин ахыmынын ил 

ярзиндя пайланмасы (1948-1952 илляр) 

 

Эюстяриъиляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ 
Асылы 

эятирмялярин 
сярфи, 

кг/сан 

150 160 370 2900 3600 3000 590 49 420 1100 480 170 

Иллик 
ахымдан, 

%-ля 

1,1 1,2 2,8 22,7 27,8 23,2 4,5 0,1 3,2 8,4 3,7 1,3 
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       Йай –пайыз гытсу дюврцня иллик асылы эятирмялярин 3%-и, пайыз дашгын 

дюврцня 12%-и, гыш мювсцмцня ися 5%-и дцшцр. Асылы эятирмялярин максимум 

орта айлыг гиймяти ися (27,8%) май айында мцшащидя олунур.   

Сабирабад мянтягясиня аид чохиллик мцшащидя  мялуматлары эюстярир ки, 

1934-1952-ъи илляр ярзиндя бурада асылы эятирмялярин ортаillik  сярфи 1080 кг/сан 

олмушдур. Йухарыда алдыьымыз нятиъяни (Saлйан мянтягясиндя асылы эятирмялярин 

сяфинин 14%-артмасыны) нязяря алараг, чай мянсябиндя тянзимлямядян габаг, 

1934-1952-ъи иллярдя асылы эятирмялярин ortaillik  сярфинин 1260 кг/сан олдуьуну 

тяйин едирик. Демяли, тянзимлямядян габаг кцр чайы мянтягясиня дахил олан 

лиллярин щяъми илдя 39,7 млн. тон олмушдур. Кцр чайы делтасында кечян ясрин 30-

ъу илляриндя Цмцмиттифаг Балыгчылыг вя Океанографийа ЕТ Институтунун , 1948-

ъи илдя Аз.ССРИ Щидрометроложи Хидмят идарясинин вя 1949-ъу илдя кцр 

Эямичилик Идарясинин  ямякдашларынын апардыглары сяййар тядгигатлар 

эюстярмишдир ки, Кцр чайы иля эялян асылы эятирмялярин  90%-и Хязяр дянизиня 

тюкцлцр, 10%-и исə чайын мянсяб щиссясиндя мяърайа чюкцр. 1934-1952-ъи иллярдя 

чайын мянсябиндяки су юлчцсц мянтягяляринин вя бу дюврдя кцр чайы делтасында 

иш апармыш експедисийаларын мялуматларына ясасланараг ашаьыдакы нятиъяляря 

эялмяк олар: чай ахымынын тянзимлянмясиндян габаг ил ярзиндя мянсябя дахил 

олан 39,7 млн тон асылы эятирмялярин 35,73 млн. тон дянизя атылмыш, 3,97 млн. 

тону ися онун делта щиссясиндя мяърайа чюкмцшдцр.Тябии режимдя, асылы 

эятирмялярин ахымынын ясас щиссяси (63%) йаз-йай дюврцндя 12% пайыз, 10% 

йай-пайыз вя 15% гышда дашынмышдыр. 

Кцр чайы ахымынын тянзимлямясиндян сонра чайда асылы эятирмяляр ахыmы. 

Кцр чайы цзяриндя Минэячевир (1953) вя Араз чайы цзяриндя Араз (1971) су 

анбарларынын истисмара верилмяси чайын мянсябиндя суйун хейли шяффалашмасына 

эятирмишдтр (ъядвял 21). Мясялян, щесабламалар эюстярмишдир ки, Минэячевир су 

анбарынын истисмара верилдийм биринъи онилликдя (1953-1963 илляр) Кцр чайы 

суйундакы асылы эятирмялярин ортаиллик сярфи. Салйан мянтягясиндя 50% азалмыш 

670 кэ/сан тяшкил етмишдир. Бу мцддятдя мянсябя дахил олан асылы эятирмялярин 
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ортаиллик щясми, тянзимлямядян габагкы щяъминдян 18,6 млн.тон азалараг 21,1 

млн.тон тяшкил етмишдир. 

       Сонракы иллярдя Кцр чайы ахымынын айры-айры йерлярдя низамланмасы, 

су анбарларынын (Шямкир, Йеникянд, Варвара) каркас системдя истисмары чай 

суйунда эятирмялярин мигдарыны даhада азалмасына сябяб олмушдур. Диэяр 

тяряфдян, 1971-ъи илдя Араз щидроговушаэы истисмара верилмякля, Араз чайы 

ахымы тянзимляндикдян сонра, ашаьы брефдя чай суйундакы лил мигдары 10% 

азалмышдыр. 

Ъядвял 21 

Кцр чайы мянсябиня вя онун делтасына мцхтялиф дюврлярдя дахил олан асылы 

эятирмялярин ортаиллик сярфи ( Р, кг/сан) вя щяъми ( W, млн.тон) 

Юлчц məntəqəsi Дюврляр 
1934-1952 1953-1974 1975-1982 1983-2001 

Р, 
кг/с 

W, 

млн.тон 

Р, 
кг/с 

W, 
млн.тон 

Р, 
кг/с 

W, 
млн.тон 

Р, 
кг/с 

W, 
млн.тон 

Салйан 1260 39,7 490 12,9 400 12,6 324 10,2 
Эянuб-шярг голун 
мянсяби 

920 29,0 300 9,5 120 3,8   

Шимал-шярг голун 
мянсяби 

220 6,9 85 2,7 30 0,95   

Дянизя чыхış 1140 35,9 385 12,2 150 4,8   

 
 

Топланылан щидроложи мялуматларын тящлили сон иллярдя Кцр чайы 

мянсябиндя (Сaлйан мянтягяси) су ахымы (Г,м3/сан), асылы эятирмялярин сярфi ( Р, 

кг/сан) вя чай суйунун буланлыьынын ашаьыдакы кими дяйишдийини эюстярир ( 

ъядвял 22) 

     

      Ъядвял 22 

Кцрцн  мянсяб щиссясиндя (Сaлйан мянтягяси) axımın (Г м3/сан),   асылы 

эятирмялярин ( Р, кг/сан) ортаиллик сярфляри вя суйун буланыглыьы ( p, кг/м3) 

илляр Г Р П 
1983 398 367 0,92 
1984 545 397 0,73 
1985 335 294 0,88 
1986 216 137 0,63 
1987 412 318 0,77 
1988 606 594 0,98 
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1989 354 201 0,57 
1990 349 293 0,84 

1991 372 330 0,89 
1992 433 380 0,88 
1993 688 680 0,99 
1994 624 600 0,96 
1995 382 320 0,84 
1996 339 275 0,81 
1997 220 140 0,64 
1998 353 290 0,82 
1999 218 135 0,62 
2000 267 190 0,71 
2001 171 80 0,46 
Орта 386 324 0,84 

 

    

                 Кцр чайы ахымы тянзимляндикдян сонра илк вахтлардан башлайараг  

онун делтасындакы голларда асылы эятирмялярин ахыm режиминдя ъидди дяйишиклик 

мцшащидя едилмишдир. Чайын Şимал-шярг голунда 1953-1965-ъи илляр ярзиндя асылы 

эятирмялярин мигдары 35%-дан 4%-а енмиш, онун Cянуб-шярг голунда ися 65%-

дан 96%-а гядяр артмышдыр (ъядвял 23). 1964-ъи илдян башлайараг асылы 

эятирмялярин бир гисми, чайын Cянуб-шярг голунdan təbii yolla Xəzər dənizinə 

açılmış 12 qolla Zyu- Ost Qoltuk  кюрфязиня дахил олмаьа башламышдыр. Бу 

просес, Кцр чайынын tənzimlənməsindən сонракы биринъи онилликдя, Cянуб-шярг  

голунда дянизя су ахымынын 56% азалмасына сябяб олмушдур.  

      Ъядвял 23 

Асылы эятирмялярин ахыmынын Кцр чайы делтасындакы голлар арасында пайланмасы 

(1953-1965 ъи-илляр)   ( делтайа дахил олан мигдардан %-ля) 
 

      Илляр 
 
 
голлар 

1
9
5
3
 

1
9
5
4
 

1
9
5
5
 

1
9
5
6
 

1
9
5
7
 

1
9
5
8
 

1
9
5
9
 

1
9
6
0
 

1
9
6
1
 

1
9
6
2
 

1
9
6
3
 

1
9
6
4
 

1
9
6
5
 

Ъянуб-
шярг 

65 66 66 67 80 81 82 89 89 92 94 97 96 

Шимал-
шярг 

35 34 31 33 20 19 18 11 11 8 6 3 4 

 

       Кцрцн ясас голу олан Cянуб-шярг голунун долмасында бурада баш верян 

кцляк режими вя 1978-ъи илдян башлайараг Хязяр дянизи сявиййясинин 

галхмасыnıнда  хцсуси  ролu оlmuşдыр. 



          69 

        Кцр мянсяби районунда шимал-шярг истигамятли фыртыналы кцлякли (10-30 

м/сан сиряти) эцнлярин сайы илдя 30 ьцн тяшкил едир.  Tянзимлянмяйя гядяр Кцр 

чайы ахымына аид мялуматларын тящлили эюстярир ки, айры-айры иллярдя мянсябя дахил 

олан асылы эятирмялярин иллик щяъминин 90% гядяри йаз-йай дюврляриндя мцшащидя 

едилмишдир  (ъядвял 24) 

                                                                                                       Ъядвял 24 

Сaлйан мянтягясиндя Кцр чайында асылы эятирмялярин орта 

 айлыг вя иллик сярф i ( кэ/сан) 

Илляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ Орта 
иллик 

1953 110 130 280 1500 1500 890 400 230 130 140 150 250 480 
1954 230 170 1400 3600 3800 980 400 320 290 190 160 210 980 
1955 180 180 160 410 600 420 53 90 57 150 170 320 230 
1956 180 170 290 4100 3500 1700 78 33 340 160 120 260 910 
1957 380 550 1000 1300 1400 2200 810 85 140 440 650 270 770 
1958 280 230 200 390 580 1500 160 55 160 240 260 270 360 
1959 190 180 690 2700 2200 1800 310 120 170 220 340 480 780 
1960 350 290 270 480 2000 350 180 95 180 82 130 51 370 
1961 400 620 610 480 470 610 57 85 94 58 86 99 310 
1962 75 110 82 160 190 460 33 46 84 200 320 130 160 
1963 90 97 200 1200 3300 2500 2900 2200 2400 1100 570 310 1400 
1964 460 850 1400 4600 4000 1900 620 740 560 470 110 130 1300 
1965 150 130 150 720 1400 1300 1500 350 230 1500 560 310 680 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 
1984 170 570 290 430 1300 240 81 530 270 190 400 300 400 
1985 130 330 940 110 290 84 110 69 84 110 100 180 290 
1986 63 150 67 260 87 230 77 92 78 150 140 250 140 
1987 75 130 310 570 490 330 290 190 220 460 150 600 320 
1988 310 120 460 280 2500 1100 910 350 280 180 220 420 590 
1989 220 130 520 540 150 35 51 110 48 210 290 110 200 
1990 170 150 180 270 1300 220 160 190 180 210 180 310 300 
1991 300 720 1700 1000 140 48 66 120 180 240 580 680 480 

1992 640 900 2300 2300 3400 1700 800 640 1100 820 620 560 1200 
1993 1300 1300 1300 1600 1800 610 3500 2300 1400 810 1300 210 1500 
 
 

Cədvəl 25 və 26 -da Кцр чайынын Şимал-шярг вя Cянуб-шярг голларында 

тянзимлямядян сонракы иллярдя асылы эятирмялярин, ортаaylıq  вя иллик сярфlərinin 

дяйишилмəsi göstərilmişdir. Бу cядвяллярдян эюрцндцйц кими ахымын 

тянзимлянмясиндян сонра онун ясас голлары олан Şимал-шярг вя Cянуб-шярг 
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голларында  асылы эятирмялярин ил ярзиндя дяйишкянлийи тянзимлянмядян габагкы 

дюврля  мцгайисядя  азалмышдыр. 

 

Ъядвял 25 

Кцр чайыnın Cянуб-шярг голунда асылы эятирмяляр  мигдарынын ил ярзиндя 

пайланмасы (1953-1965-ъи илляр)  

 

 

Эюстяриъиляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ 

Асылы 
эятирмялярин 

сярфи, 
кг/сан 

250 260 290 450 530 500 160 100 130 150 170 250 

Иллик 
ахыnдан, 

%-ля 

7,8 8,1 9,0 13,9 16,7 15,5 5,0 9,1 3,9 4,6 5,3 7,1 

 

 

Ъядвял 26 

Кцр чайыmının  ġimal-шярг голунда асылы эятирмяляр  мигдарынын ил ярзиндя 

пайланмасы  (1953-1965-ъи илляр)  

 

Эюстяриъиляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ 
Асылы 

эятирмялярин 
сярфи, 

кг/сан 

39 38 41 85 87 68 26 19 25 28 30 46 

Иллик 
ахымдан, 

%-ля 

7,3 7,1 7,7 16,0 16,2 12,6 5,5 3,5 4,6 5,3 5,6 8,6 

 

Тянзимлямядян сонракы иллярдя (1953-1965-ъи ил) апарылан мцшащидяляр, 

Хязяр дянизиндя габарма дюврцндя ясян шимал-шярг кцлякляринин тясири иля, щяр 

ики голун мянсябиндя асылы эятирмялярин мигдарынын гыса мцддятдя артдыьыны 

эюстярмишдир   2  .  

4.2. Асылы эятирмялярин механики тяркиби 
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Бир сыра щесабламаларда чай сuйu иля дашынан асылы эятирмялярин ирилийи 

мцщцм рол ойнайыр. Бу параметр чай сцйцнцн буланлыьы вя щярякят сцряти иля 

бирликдя мяъра режимини, орада эедян ерозийа вя акумулйасийа просеслярини 

мцяййян едир. Чай суйундакы лиллярин механики тяркибинин юйрянилмяси суйу 

суварма якинчилийиндя интенсив истифадя олунан вя мянсябиндя тябии фялакятlər 

müşahidə  олuнan Кцр чайы цчцн олдугъа ваъибдир.  

С.Щ.Рцстямовун (1961)   апардыьы тядгигатлар тянзимлянмядян габаг 

Кцр чайы иля дашынан асылы эятирмялярин механики тяркибиниn ашаьыдакы кими 

олдуьуну эюстярир  (ъядвял 27). 

Ъядвял 27 

Тянзимлянмядян габаг Кцр чайы иля дашынан асылы  

эятирмялярин механики тяркиби 

мянтягя Мцхтялиф диаметирли (мм) лиллярин цмуми чякидян тутдуьу пай, %-ля
  

Орта 
диаметр, 

Mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 <0,05 

Сaлйан 0,1 2,2 11,4 13,8 72,5 0,04 

 

 

Тядгигатлар эюстярир ки, диаметри >0,1 мм олан щиссяъикляр, ахымын ъанлы 

ен кясик сащясиндя, ясасян мяъранын дибиня йахын щиссядя мцшащидя олунур. Су 

сятщиня галхдыгъа щиссяъиклярин диаметри кичилир. 

Кцр чайы мянсябинин айры-айры sahələrində, ахым режиминин мцхтялиф 

щалларында тянзимлямядян габаг вя сонракы дюврляриндя асылы эятирмялярин 

механики тяркиби 28-ъи ъядвялдя верилмишдир. Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 

диаметри <0,05 м олан лилляр чай суйунда дашгынын галхма дюврцндя артыр, гыт 

су дюврцндя ися бу эюстяриъи минимума енир.  

Ъядвял 28 

 Кцр чайы мянсябиндя  асылы эятирмялярин механики тяркиби 

Су режими Тяркибин 
характеристикасы 

Мцшащидя 
дюврц 

Тящлилин 
сону 

Hissəciyin diametri (mm-lə) 

ümumi çəkidən %-la miqdarı 

1
 -

 0
,5

 

0
,5

 -
0
,2

 

0
,2

 -
0
,1

 

0
,1

 -
0
,0

5
 

0
,0

5
-

0
,0

1
 

<0,01 

Тянзимлямяйя гядяр 
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Сявиййянин 
галхмасы 

Ири 1946-52 25 0,7 4,0 23,3 24,0 48,0 - 
Орта   - 1,3 5,3 24,0 69,4 - 

Кичик   - 0,7 5,3 3,3 90,7 - 
Сявиййянин 

дцшмяси 
Ири 1946-52 18 - - 14,7 34,0 51,3 - 

Орта   - 1,3 8,0 20,0 70,7 - 
Кичик   - - 1,3 6,7 92,0 - 

Payız 

daşqını 

Ири 1946-52 16 - 4,4 14,4 26,7 54,5 - 
Орта   - 1,3 5,3 15,4 78,0 - 
Кичик   - - 0,7 3,3 96,0 - 

Qıt 

Su 

Ири 1946-52 16 1,3 3,3 48,7 15,3 31,4 - 
Орта   - 9,3 15,3 19,4 56,0 - 
Кичик   - - 1,2 7,5 91,3 - 

Сaлйан , tянзимлямядян сонра 

Иллик Ири 1953-62 53 - - 33,6 48,8 8,2 9,4 
Орта   - - 18,4 12,3 48,6 20,7 
Кичик   - 0,2 1,5 3,1 26,6 68,6 

Гаравялли, tянзимлямядян сонра 

Иллик Ири 1961-65 49 0,6 2,1 12,3 12,9 42,6 29,5 
Орта   0,4 1,7 1,9 2,9 29,9 63,2 
Кичик   - 0,1 0,1 0,1 15,6 84,1 

Майак -1, tənzimləmədən sonra 

Иллик Ири 1961-65 35 0,1 0,8 3,2 26,5 35,1 34,3 
Орта   0,1 0,2 1,9 2,6 25,7 69,5 
Кичик   - 0,2 0,2 0,2 12,1 87,3 

Ъянуб-шярг голунун мянсяби,tənzimləmədən sonra 

Иллик Ири 1961-65 39 0,1 3,3 7,0 7,0 42,3 40,3 
Орта   0,2 0,5 0,6 2,1 27,3 69,3 

Кичик   - 0,1 0,1 0,3 8,5 91,0 

Шимал-шярг голунун мянсяби,tənzimləmədən sonra 

Иллик Орта 

Kiçik 
1961-63 18 - 0,4 2,2 21,3 46,2 29,9 

   0,4 0,4 3,1 5,9 52,6 37,6 

 

 Кцр чайы  цзяриндя  Минэячевир су анбарынын истисмара верилдийи илдян 

(1953) башлайараг чайын ашаьы ахымында судакы асылы  эятирмя режиминдя вя 

мяъраямяляэялмя просесиндя ъидди дяйишиклик мцшащидя едилмишдир. Бу 

дяйишиклик  илк нювбядя, мянсябдя диаметри <0,05 м олан лил щиссяъиклярин чай 

суйунда азалмасында юзцнц эюстярир (ъядвял 28). Чайын мянсяб щиссясиндя, 

тянзимлямядян сонра судакы асылы эятирмялярин мигдары və ölçülərinin 

dəyişkənлийиня Араз чайы иля эялян ахымдакы лилляр рол ойнайыр. 

    Кцр чайы мянсябиня, тянзимлямядян сонра, дахил олан асылы 

эятирмялярин  тяркиби онун вя голларынын мяърасынын йуйулмасы нятиъясиндя 

ямяля эялян эятирмялярдян ибарятдир. Мясялян, Сaлйан  йахынлыьында <0,25мм 

ириликли щиссяъикляр 9%, 0,25-0,05 мм-лик 41% вя галан <0,05 мм щиссяъикляр 

50%-м тутур ки, бунларда мяъра мяншяли эятирмялярдир. 



          73 

       Чайын мянсяб щиссясиндя Хязяр дянизлийиня институтунун 

ямякдашларынын апардыьы юлчц-мцшащидя ишляринин нятиъяляри, Сəлйан шящяриндян 

башлайараг дянизя чыхыша гядяр олан щиссядя асылы эятирмялярин механики 

тяркибинин cüzi дяyişdiyini  эюстярир. 

 

4.3. Диб эятирмяляри ахыmы 

Бярк ахыmын ясас елементляриндян олан диб эятирмяляри Кцр чайынын 

мянсябиндя делтаямяляэялмя  просесиндя хцсуси рол ойнайыр. 

Кцр чайынын мянсябиндя диб эятирмяляринин тядгиги иля мяшьул олмуш Ы. 

Самойлов (1952) мцяййян етмишдир ки, щяр ил, тянзимлямядян габаг чайын 

дянизя чыхыш щиссясиня 0,025 км3  щяъминдя диб эятирмяляри чюкmüşdür ки, бу да 

делтаямяляэялмя проссесиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Чайын мянсябиндя, 

Салйан мянтягяси йахынлыьында диб эятирмяляринин юлчцлмя ишляриня 1952-ъи илдян, 

онун делтасында ися 1962-ъи илдян башланылмышдыр. 1961-ъи илдян башлайараг чай 

делтасындакы щидрометеороложи мянтягялярдя чайын дянизя чыхыш щиссясиндя диб 

эятирмяляри сярфи иля су сявиййяси арасындакы ялагяни мцяййян етмяк цчцн HMX 

İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən бюйцк щяъимдя юлчц-тядгигат ишляри щяйата 

кечирилмишдир. Дяниздян Сaлйан шящяриnə гядяр  мясафяни ящатя едян чайын 85 

км-лик  сащясиндя 10 щидрокясимдя диб эятирмяляринин юйрянилмяси цчцн 350-йя 

йахын юлчц ися апарылмыш, мяъра дибиндя диб эятирмялирндян йаранан кярдилярин 

вязиййяти вя щярякят сцрятляри цзяриндя чохсайлы мцшащидяляр щяйата 

кечирилмишдир. 



          74 

 

 

 

 

Тядгигатлар, диб эятирмяляринин мигдарыны тянзимляйян ясас амиллярин 

ахымын сцряти, сярфи, мяъранын диб маиллийи вя диб эятирмяляринин механики 

тяркиби олдуьуну эюстярир. Чайда суйун сярфинин мювсцм ярзиндя дяйишилмяси 

диб эятирмяляринн miqdarı və ölçülərinin дяйишмясиня сябяб олур. 

Ашаьыда 29-ъи ъядвялдя тянзимлямядян сонра Кцр чайы делтасында 

фяалиййят эюстярмиш щидрометеороложи мянтягялярдя диб эятирмяляринин сярфинин 

орта айлыг və иллик гиймятляри верилмишдир. Бу мялуматлардан эюрцндцйц кими 

чайын дянизя чыхышында, януб-шярг вя Şимал-шярг голларынын дашыдыглары диб 

эятирмяляринин сярфи кяскин фярглянир. 

Ъядвял 29 

Кцр чайы делтасында тянзимлямядян сонра диб эятирмялярин  

орта айлыг вя орта иллик сярфи (кэ/сан)  

 Мянтягя Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ Иллик 
Гаравялли 24 27 38 39 126 132 57 11 10 10 11 10 41 
Майак-1 50 62 76 159 285 191 74 25 18 12 20 15 82 
Ъянуб-шярг 
голу  

32 48 54 92 199 140 61 18 16 17 13 20 59 

Шимал-шярг 1,3 1,2 1,3 2,6 3,7 5,6 2,0 0,8 0,7 0,8 0,9 1,6 1,9 
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голу 
   

 

29-ъи ъядвялдяки мялуматларын тящлилиндян эюрцндцйц кими, ил ярзиндя 

мяъра диби иля нягл олунан диб эятирмялярин ясас щиссяси (40-70%) йаzын сону вя 

йайын яввялиндя мцшащидя олунур. Илин галан дюврляриндя ися диб эятирмяляринин 

тягрибян йарысы чай мяърасы иля нягл олунур. Диб эятирмяляринин щярякятиндя 

диэяр сяъийяви ъящят ондан ибарятдир ки гытсулу иллярдя онларын айлар цзря нягли 

орта айлыг гиймятляриня йахын чохсулу иллярдя ися бу кореллйатив асылылыг позулур. 

Мясялян, чохсулу ил олан 1963-ъи илдя диб эятирмяляринин иллик щяъминин 30%-дан 

чоху ийил айында мяъра иля чай делтасына кечмишдир. 

 

4.4. Кцр чайı суйунун кимйяви тяркибиня даир 

 

Кцрцн суйунун минераллыьынын вя кимйяви тяркибинин Минэячевир су анбары 

истифадяйя верилмямишдян габагкы вя сонракы dövrlərdəki эюстяриъиляринин 

мцгайисяли тящлили, анбарын истисмарынын илк илляриндя фяргин бюйцк олмадыьыны 

эюстярир. Ахымын tənzimlənməсындан габаг Минэячевир йахынлыьында чайда 

суйун минераллыьы 266-466 мг/л, Салйан йахынлыьында ися нисбятян артараг 240-

637 мг/л  тяшкил етмишдир [56 ]  верилян рягямлярдя эюстяриъиляр арасында 

интервалын бюйцклцйц чай суйундан анализ цчцн эютцрцлян нцмунялярин, ахымын 

щям сулу вя щям дя гыт дюврцнц təsadüf етдийини эюстярир. Минераллыьын кичик 

гиймятляри чайда ахымын сулу дюврцндя, бюйцк гиймятляри ися гыт дюврцндя 

müşahidə edilir. 

İllik  ахымын анион тяркибиня эялдикдя чайда суйун щидрокарбонат (28-36% 

екв) тяркибли олдуьуnu эюстярилир. Чайын изини бойу суйун тяркибиндя сулфат иону 

( >10% екв) цстцнлцк тяшкил еdir. СО4 ионунун ян йцксяк гиймяти Минэячевир 

иля Зярдаб мянтягяси арасында мцшащидя олунур. Чай суйунда хлор ионунун 

мигдары ися 5% екв-дян артыг олмамышдыр. Чай мянсябиня йахынлашдыгъа, Суrра 

мянтягясиндя суйун тяркибиндя СО4 ионунун ъцзи азалмасы, Ъл  ионунун ися 

артмасы (15% екв) мцшащидя олунмушдур. Суйуn ион тяркибиндяки дяйишиклик  
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Араз  чайы ахымынын Кцря говушмасы вя щювзянин бу щиссясиндя хлоридли-

натриумлу грунт суларынын олмасыдыр.  

Ахымын низамланмасындан габаг Кцр суйунун катион тяркибиня эялдикдя, 

бу эюстяриъинин чайын ашаьы ахары бойу дяйишдийини эюрцрцк. Минэячевир иля 

Зярдаб мянтягяси арасында суйун тяркибиндя Ъа иону цстцнлцк тяшкил етдийи 

щалда, Зярдабдан ашаьы ахымда На+ К иону даща чох olmuşdur. 

Минэячевир су анбары истисмара верилдийи илк онилликдя, ахымын мювсцм вя ил 

ярзиндя тянзимлянмяси суйун тяркибиндяки минераллыьын дяйишкянлик сярщяддини  

азалтмышдыр. Яэяр бу дюврдя Минэячевир йахынлыьында минераллыг 262,4 мг/л 

тяшкил етмишдирся, Араз чайы говушдугдан сонра, Салйан йахынлыьында суйун 

минераллыьы 377-735 мг/л-я бярабяр олмушдур. 

Кцр чай ахымынын 70%-и гоншу юлкялярин яразисиндя формалашдыьындан 

онун суйунун кимйяви тяркиби вя  ясасян бу юлкялярин яразисиндя формалашыр. 

Кцр, Араз вя онларын транссярщяд голларынын суларынын ( елми 

ядябиййатларда транзит чайлар «бейнялхалг  чай», «сярщяд чай», «транссярщяд 

чай», «чохмиллятли чай» вя с. кими дя ишлядилир) кейфиййятиня Эцръцстан вя 

Ермянистан яразиляриндян бу чайлара atılan кцлли мигдарда чиркаб сулары   мянфи 

тясир эюстярир. Юлкяmizin игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриндя, о ъцмлядян 

ящалинин ичмяли су иля тяминатында истифадя олунан суларын цмуми щяъминин 75 

%-ня гядярини Кцр чайы вя онун голларынын сулары тяшкил етдийини нязяря алараг, 

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Милли Мониторинг Департаменти 

тяряфиндян узун илляр ярзиндя Кцр, Араз вя бир сыра орта вя кичик чайларын 

суларынын вязиййяти цзря мцтямади мцшащидяляр апарылыр. Бу мцшащидяляр 

эюстярир ки, яэяр чайлар тябии щалда мцяййян мигдарда щялл олмуш маддяляр 

ахыдырса, антропоэен фяалиййят бу маддялярин миграсийасыны эцъляндирир, 

нятиъядя суйун кейфиййяти  истещлакчынын тялябляриня ъаваб  вермир. 

Кцр чайынын сулары Эцръцстан яразисиндя йцксяк дяряъядя антропоэен тясиря 

мяруз галыр вя онун кейфиййяти санитар нормаларын тялябляриня ъаваб вермяйян  

вязиййятдя  республикамызын яразисиня  дахил олур. 

         Эцръцстан Республикасы Су Мцфяттишлийинин мялуматына ясасян (1989) 

Тифлис шящяри дахилиндя чай суйунда олан зярярли цзви маддялярин мигдары гябул 
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олунмуш сон щяддян 20 дяфя, фенол 300 дяфя, нефт мящсуллары 330 дяфя, хром 

600 дяфя, мисс вя кадмиум 10 дяфя, синк 13 дяфя, азот 8 дяфя, мядя-баьырсаг 

басилляри 238 дяфя, сапротит бактерийалары 300 дяфя артыгдыр. 

Чайын Эцръцстан  сярщядинdян Минэячевир су анбарына кими ахымында 

мцтяшяккил чиркляндириъи мянбялярин олмамасы вя чайда эедян тябии 

юзцнцтямизлямя просеsi нятиъясиндя суйун тяркибиндяки чиркляндириъи маддялрин 

гатылыьы 30-55 %-я гядяр азалsada, онларын мигдары нормадан 2-5 дяфяйя гядяр 

йцксяк галыр. 

Минэячевир шящяри коммунал тясяррцфаты вя бир сыра мцяссисяляринин 

чиркаб суларынын Кцр чайына атылмасы нятиъясиндя (9 млн.м3/ил) онун суйунун 

тяркибиндя чиркляндириъи маддялярин консентрасийалары нисбятян йцксялир.Беля ки, 

фенолларын мигдары санитар норманы 5 дяфя ,металларынки 4 дяфя , нефт 

мящсулларынынки вя сулфатларынки 2 дяфяйя гядяр ашыр. 

Кцр чайынын орта ахымында илк нювбядя Ганых вя Габырры голларыйла чайа 

ясасян йашайыш мянтягяляринин коммунал-мяишят чиркаб сулары атылыр ки, нятиъядя 

чай суйунун кейфиййятли дяйишмяз олараг галыр вя мцвафиг санитар нормаларын 

тялябляриня ъаваб вермир. 

Кцрцн саь голу олан Храм чайы она чохлу чиркаб сулары 

эятирир.Эцръцстанын ərazisində Xram çayına Ermənistanın ян чиркли чайы олан 

Дебедчай говушур.Ермянистанын рянэли металлурэийа , кимйа вя йцнэцл сянайе 

мяркязляри олан Кировакан, Алаверди, Sтепанаvан шящярляри бу чайын 

щювзясиндя йерляшир. Бу шящярлярин сянайе вя мяишят туллантылары təmizlənmədən 

Дебедчайа ахыдылыр. 

Кцр чайы суйунун кейфиййятиня вя хцсусян онун минераллашмасына 

Ермянистан яразисиндя чирклянмяйя мяруз  галan Араз чайынын сулары даща 

йцксяк дяряъядя мянфи тясир эюстярир. 

Бу чай Эцмрцдян башлайараг Нахчыван МР иля сəрщяд яразийя кими 

Ермянистанын 10-дан чох сянайе шящярляринин сянайе вя мяишят чиркабларыны 

гябул едир.  

Беля ки, Аразын Кцр иля говушан щиссясиндя (Суrра мянтягяси) Кцр чайы 

суйунун минераллığı 800-1200 мг/л гядяр йцксялир., бу да Кцрцн йухары ахымы 
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иля мцгайисядя (Йеникянд мянтягяси) 2 дяфя вя онун орта ахымы иля (Зярдаб 

шящяри) мцгайисядя 35-50% чохдур.Чайын бу щиссясиндя чиркляндириъи 

маддялярин гатылыглары нисбятян artır, о ъцмлядян металларын консентрасийасы 

санитар нормадан 9 дяфя , фенолларынкы 6 дяфя , нефт мящсуллары вя сулфатларынки 

2-3 дяфя йцксялир. 

Ширван (2 млn m3 / ил), Салйан (0,5 млn..м3/ил) в Нефтчала (0,3 млн.м3/ ил) 

шящярляриндя чиркаб суларын Кцря ахыдылмасы нятиъясиндя чайын ашаьы ахымы вя 

мянсябdəki суларында металларын консентрасийасы санитар норманны 10 дяфя, 

феноллары 5-8 дяфя вя нефт mящсуллары 6 дяфяni  ашыр, суйун минераллашмасы ися 

1600 мг/л тяшкил едяряк нормадан 60%  чoх olur. 

Узун илляр ярзиндя Ермянистан яразисиндя даь-мядян, енерэетика, кимйа, 

машынгайырма вя коммунал тясяррцфат мцяссисяляринин чиркаб сулары Аразын 

ясас голлары Раздан, Ангарак, Охчучай чайларына ахыдылыр вя онларын васитясиля 

Араз чайынын сулары йцксяк дяряъядя чирклянмяйя мяруз галыр. 

Араз чайынын мянсябиндя фенолларын гатылыьы нормадан 13 дчяфя, 

металларынкы 9 дяфя, сулфатларынкы 6 дяфя вя минераллашма ися 25-35% йцксякдир. 

Ганых чайы Кцрцн транссярщяд голларындан биридир вя бу чай ясасян 

Эцръцстан яразисиндя чирклянмяйя мяруз галыр. Чайын Яйричай иля говушан 

щиссясиндя чирклчндириъи маддялярин гатылыглары мцтямади олараг санитар 

норманы дяфялярля ашaraq,  металларын консентрасийасы 6-8 дяфя, фенолларынкы 5-7 

дяфя вя нефт мящсулларынынкы 2-3 дяфя artıq olur. 

Аьстафачай Кцр чайынын транссярщяд голларындан бири олараг Ермянистан 

яразисиндя чирклянмяйя мяруз галыr. Апарылан мцшащидяляр эюстярир ки,  бу чайын 

суйунун тяркибиндя фенолларын гатылыглары норманы 9 дяфя, металлары 5-8 дяфя, 

нефт мящсулларыны 3-4 дяфя вя сулфатлары 2 дяфя ашыр. 

Кцр  чайынын транссярщяд голларында нисбятян аз дяряъядя антропоэен 

тясирляря мяруз галан Габирри  чайыдыr. Апарылан мцшащидя нятиъясиндя  müəyyən 

edilmişdir ki, бу чайын мянсябиндя  (Пойлу м.) суйун тяркибиндя фенолларын вя 

металларын гатылыглары нормадан 2-3 дяфя, нефт мящсуллары вя сулфатларын 

гатылыглары ися 1- 2 дяфя йцксякдир. 
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Эцръцстан вя Ермянистан яразисиндя Кцр  чайы вя онун ясас транссярщяд 

голларында йаранмыш еколожи эярэинлик нятиъясиндя бу чайларын ахымы иля ил 

ярзиндя кцлли мигдарда щялл олунмуш кимйяви бирляшмяляр вя чиркляндириъи 

маддяляр юлкямизин яразисиня эятирилир, о ъцмлядян: 

- Кцр чайы иля – 5 млн. тона гядяр кимйяви бирляшмяляр, 2 млн. тон асылы 

маддяляр, 1460 тон нефт мящсуллары, 195 тон феноллар вя 120 тона гядяр 

металлар; 

- Араз чайы иля – 1,5106 тон кимйяви бирляшмяляр, 341 мин тон асылы 

маддяляр, 275 тон нефт мящсуллары, 150 тон металла рвя 102 тон феноллар; 

-  Ганых чайы иля- 776 мин тон кимйяви бирляшмяляр,170 тон асылы маддяляр, 

130 тон нефт мящсуллары, 15 тон феноллар вя 10 тон металлар; 

 -  Габырры чайы иля  - 120 мин тон кимйяви бирляшмяляр, 12 мин тон асылы 

маддяляр, 6 тон нефт мящсуллары, 2 тон феноллар вя 2 тон металлар; 

  -  Аьстафачай иля  - 80 мин тон кимйяви бирляшмяляр, 8500 мин тон асылы 

маддяляр, 273 тон нефт мящсуллары, 150 металлар тон вя 102 тон феноллар; 

Транссярщяд чайларын арасында Охчучайын су щяъминин диэярляр иля 

мцгайисядя дяфялярля аз олмасына бахмайараг, Ермянистанын Гачаран вя 

Гафан районларында йерляшян даь-мядян комбинатларынын чиркаб суларынын 

билаваситя Охчучайа ахыдылмасы нятиъясиндя бу чайын ахымы иля ил ярзиндя 

республиканын яразисиня минлярля тон кимйяви бирляşмяляр вя чиркляндириъи 

маддяляр эятирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан иля Ермянистан 

арасында йаранмыш щярби-сийаси мцнагишя иля баьлы Охчучайда сон 10 илдя 

мцвафиг мцшащидяляр апарылмыр. Лакин Охчучайын еколожи вязиййятинин цмуми 

тяяссцрратыны эюстярмяк вя ону диэяр транссярщяд чайлары иля мцгайися етмяк 

мягсядиля бу чайын ахымы иля юлкя яразисиня эятирилян кимйяви бирляшмяляр вя 

чиркляндириъи маддялярин 1992-ъи ил цзря щесабланılaraq müəyyən edilmişdir ki: 

- 174 мин тон кимйяви бирляшмяляр; 

- 409 мин тон асылы маддяляр; 

- 136 тон нефт мящсуллары; 

- 110 тон феноллар; 

 -90 тон металлар daxil olur [28  ] . 
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Транссярщяд чайлары иля мцгайисядя Kür və Araz чайлары чирклянмяйя ölkə 

daxilində nisbətən az дяряъядя мяруз галырлар. Öлкямизин дахили чайлары 

ичярисиндя йцксяк чирклянмяйя Кцрцн саэ голу олан Гошгарчай чайы мяруз 

галыр. 

 Дашкясян даь-мядян комбинатынын чиркаб суларынын (0,3 млн.м3/ил) 

тясири нятиъясиндя узун илляр ярзиндя бу чайын суйунун тяркибиндя металларын 

гатылыьы нормадан 8-12 дяфя, фенолларынкы 8 дяфя, нефт мящсулларынынкы 3-5 дяфя, 

сулфатларынкы ися 2 дяфя йцксякдир, илин исти айларында ися бязи щалларда чай 

суйунун оксиэен режими позулур вя бу заман оксиэенин гатылыьы санитар 

нормадан ики дяфяйя гядяр аз olduğu мцшащидя олунур. 

Кичик Гафгазын диэяр чайларынын (Товузчай, Шямкирчай, Эянъячай, 

Кцрякчай) нисбятян мцлайим чирклянмяйя мяруз галмасына бахмайараг, бу 

чайларын суларында феноллар вя металларын гатылыглары санитар нормадан 2-3 дяфя, 

нефт мящсуллары вя сулфатларын мигдарлары ися 1, 5- 2 дяфя чохдур. 

Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъынын шярг щиссясиндян ахан чайлары 

(Турйанчай, Гарасу, Дямирапаранчай, Эюйчай) мцлайим чирклянмиш су 

обйектляриня аиддир вя онларын суйунун тяркибиндя металларын гатылыглары 

`нормадан 2-3 дяфя, феноллар, нефт мящсуллары вя сулфатларын гатылыглары ися ики 

дяфяйя гядяр йцксякдир. 

 

Апарылан щесабламалара эюря, Кцр чайынын ахымы иля ил ярзиндя 2,2 

млн.тона гядяр асылы маддяляр вя 5 млн.тона гядяр кимйяви бирляшмяляр Хязяр 

дянизиня эятирилир, о ъцмлядян: 

- сулфатлар – 2 млн.тон; 

- щидрокарбонатлар – 1,5 млн.тон; 

- хлоридляр – 650 мин тон; 

- калсиум – 500 мин тон; 

 - магнезиум -330 мин тон; 

 - цзви маддяляр – 21400 тон; 

 - азот бирляшмяляри 16350 тон; 

 - металлар – 1300 тон; 
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 -нефт мящсуллары – 1400 тон; 

 - феноллар – 1000 тон; 

 -детерэентляр – 100 тон; 

  - фосфор бирляшмяляри -18 тон. 

 Беляликля, йухарыдакылары йекунлашдырараг, гейд етмяк олар ки: 

- Кцр, Араз чайлары вя онларын ясас транссярщяд голларынын сулары гоншу 

юлкялярин яразиляриндян йцксяк дяряъядя чирклянмиш вязиййятдя республикамыза 

дахил олурлар: 

- Кцр чайынын юлкядахили сол (Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъларындан ахан 

чайлар) вя саь (Кичик Гафгаз) голлары орта сявиййядя чирклянмяйя мяруз 

галырлар; 

 Республиканын йерцстц су ещтийатларынын гытлыьыны, онларын юлкя яразисиндя 

гейри-бярабяр пайланмасыны, су мянбяляриндя йаранмыш эярэин еколожи вязиййяти 

нязяря алараг, юлкямизин давамлы сосиал-игтисади инкишафында су ещтийатларындан 

истифадясинин илдян- иля артмасы иля баьлы республиканын мцвафиг гурумлары 

тяряфиндян ашаьыда эюстярилян тяхирясалынмаз приоритет проблемляр щялл 

едилмялидир: 

- Су ещтийатларындан сямяряли истифадя вя онларын чирклянмядян 

мцщафизясинин елми ясаслары вя мцвафиг норматив сянядляринин щазырланмасы; 

 - iри йашайыш мянтягяляри вя тясяррцфат мцяссисяляриндя тямизляйиъи 

гурьуларын бярпасы вя йа йенидян гурулмасы; 

 - Кцр, Араз чайлары вя онларын транссярщяд голларынын гоншу юлкяляри 

яразиляриндя чирклянмясинин гаршысыны алмаг мягсяди иля 1992-ъи ил мартын 17-дя 

Щелсинки шящяриндя Авропа юлкяляри тяряфиндян гябул олунмуш вя 2000-ъи ил 

мартын 14-дя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси тяряфиндян рати фикасийа 

олунмуш «сярщяддян кечян су ахымларын вя бейнялхалг эюллярин истифадяси вя 

мцщафизяси» щаггында Бейнялхалг Конвенсийайа Эцръцстан вя Ермянистан 

республикаларынын гошулмасы цчцн юлкямизин мцвафиг щюкцмят вя гейри-

щюкцмят гурумларынын фяалиййятинин эцъляндирилмяси. 
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V Fəsil 

 
Kür çayının mənsəb hissəsində məcra prosesi 

 

5.1 Çay mənsəbində gətirmələrin nisbəti və həcmi 
 

      Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Kür çayı ilə gətirmələrin axımı ilin sululuğundan 

asılı olaraq dəyişir. Çay deltasında fəaliyyət göstərmiş hidrometeoroloji 

məntəqələrdə aparılan ölçü-müşahidə işlərinə aid məlumatların təhlili göstərir ki, 

dib gətirmələrinin orta illik sərfi Qaravəlli məntəqəsində qıtsulu ildə 4,1 kq/san, 

deltanın ən yüksək nöqtəsi olan Mayak-1 məntəqəsində 11,6 kq/san,Cənub-şərq 

qolunun mənsəbində 7,9 kq/san, çox sulu illərdə isə bu göstəricilər, həmin 

məntəqələrdə,uyğun olaraq 78,116,98 kq/san olmuşdur. 

 

      Tənzimləmədən sonrakı birinci on illikdə asılı gətirmələrin Cənub-şərq 

qolunun mənsəbində orta illik şərti 270 kq/san, dib gətirmələrinin şərti isə 31 

kq/san təşkil etmişdir ki, buda gətirmələrin illik həcminin 0,98 mln. ton olduğunu 

müəyyən etməyə imkan verir. Çayın Şimal-şərq qolu mənsəbində isə bu dövrdə 

asılı g.ətirmələrin orta illik sərfi 44 kq/san, dib gətirmələrinin orta illik sərfi isə 4 

kq/san olmuşdur ki, burada  gətirmələrin illik həcmi 0,13 mln. ton təşkil etmişdir.  

       Beləliklə, Kür çayının Cənub-şərq qolu ilə Xəzər dənizinə tökülən dib 

gətirmələri aslı gətirmələrin 11%-ni, Şimal-şərq qolu ilə dənizə tökülən dib 

gətirmələri isə 9%-ni təşkil etmişdir . Bu isə çayın deltasında dib gətirmələri axımı 

asılı gətirmələrin 10% təşkil etdiyini,təqribən ildə 1mln. ton olduğunu göstərir. 

        Kür çayının mənsəbində müşahidə edilən dib gətirmələri mexaniki tərkibinə 

görə iriliyi <0 ,25 mm olan hissəciklərdən ibarətdir. Bu irilikdə hissəciklər Salyan 

məntəqəsində orta hesabla 75%, çay deltasında isə dib gətirmələrinin ümumi 

axımının 99% qədərini təşkil edir .Salyan ş. yaxınlığında dib gətirmələrinin orta 

diametri 0,17 mm, çay deltasında isə 0,05 mm təşkil edir. 

       Asılı və dib gətirmələrinin sərfi və qranometrik tərkibinin çay mənsəbində bu 

nisbətdə dəyişilməsi, onun deltasında son onilliklərdə kəskin məcra əmələgətirmə 

prosesinin getməsinə şərait yaratmışdır. 

  

                 5.2 Kürün mənsəbində gətirmələrin dinamikası 
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     Kür çayının mənsəbində axımın hidravliki rejimi, onun Xəzər dənizinə 

töküldüyü yerdəki hidroloji rejimi ilə sıx bağlıdır. Çayın dənizə töküldüyü ərazidə 

gedən hidromorfoloji proseslər  dəniz səviyyəsindəki dinamiklik və külək rejimi ilə 

sıx əlaqədardır. Hər iki rejimin təsiri altında çayın deltası öz şəklini dəyişmədədir. 

Deltada yaranmış qollar sisteminin hidromorfologiyasından asılı olaraq çay 

axınının dənizə tökülməsinin hidravliki rejimi formalaşır. Deltada yaranmış təbii 

şəraitdən asılı olaraq çay məcrasında axımın sərbəst səthinin forması (qabarma və 

çəkilmə ) dəyişir.  

 
 

     Düşmə əyrisinin yaranması, çayın yuxarı axarlarında hidravliki rejimi 

yaxşılaşdırır. Asılı  gətirmələrin çökmədən dənizə tökülməsinə şərait yaradır. Su 

sətində qabarma ( şişmə ) baş verdikdə çay boyu sürətinin azalması, dibin 

lillənməsi və müvafiq olaraq məcranın suburaxma qabiliyyətinin azalması 

müşahidə olunur. 

     Aparılmış çoxsaylı tədqiqatlar   okeanla əlaqəsi olan dənizlərə tökülən çayların 

deltalarında əsasən sərbəst səth əyrisinin düşən formada olduğunu göstərir (Dunay, 

Don, Dnepr, Kuban, Missuri, Nil və s. ). Bu çaylarda yalnız qıtsu fazasında şişmə 

əyrisi müşahidə olunur ki, bu zaman çökən lillər sonradan daşqın axımları ilə 

yuyulur və çay axımının hidravliki rejiminə ciddi təsir göstərmir.Bu çaylardan 

fərqli olaraq, Kür çayının deltasının formalaşması onun axımının Mingəçevir su 

anbarı ilə tənzimıənməsi və Xəzər dənizində gedən səviyyə dəyişgənliyi ilə sıx 

bağlıdır. 

 

 

     Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Xəzər dənizinin səviyyəsi dəyişkən olub 

müxtəlif vaxtlarda hazır ki, səviyyədən kəskin fərqlənmişdir.   Retrospektiv 

təhlildən göründüyü kimi XX əsrin əvvəllərində dənizin səviyyəsi-25,5 m 

olmuşdur. Bu səviyyə intensiv şəkildə aşağı düşmüş və 1977-ci ildə- 29,0 m- 

ə çatmışdır. Son onilliklərdə minimum səviyyədən sonra dənizin səviyyəsi 

hazırkı  dövrə qədər artmaqla davam edir.Hazırda dənizin səviyyəsi -27 m-
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dir. Səviyyənin bu şəkildə qalxması çayın deltasında ciddi problemlər 

yaratmışdır.Onu qeyd etmək lazımdır ki,hələ dənizin səviyyəsinin nisbətən 

aşağı olduğu  1960-cı illərdə (-28.5m).Kür çayının mənsəbində aparılmış 

geodezi ölçmə işləri nəticəsində axımın səthinin şişmə əyrisi formasında 

olduğu aydınlaşdırılmışdır. Bu tədqiqat işləri Salyan şəhərindən mənsəbə 

qədər olan 85 km məsafəni əhatə etmişdir.Beləliklə,aparılmış tədqiqatlar və 

hazırkı Kür çayının deltasında yaranmış şərait, onu deməyə əsas verir 

ki,dənizin aşağı səviyyələrində yaranan şişmə əyrisi dənizin səviyyəsi 

qalxsada çıxış hissənin lillənməsi nəticəsində daha da böyümüş və təsir 

dairəsi genişlənmişdir.Nəticədə çayın deltası lill,ağac və kol bitkiləri ilə 

keçilməz səddə çevrilmişdir.Aparılmış müşahidələr şişmə əyrisinin təsirinin 

Salyan şəhərinə qədər çatdığını göstərir.Bu səbəbdən çayda mənsəbin aşağı 

axarlarında (Salyan-Neftçala arasında) hazırdada məcra dibinin intensiv 

lillənməsi və onun suburaxma qabiliyyətinin azalması prosesi 

getməkdədir.Müqayisə üçün onu qeyd etmək lazımdır ki,1969-cu ildə Araz 

çayında baş vermiş tarixi maksimum daşqın zamanı 275o m
 
/san su sərfi 

Kürün mənsəb hissəsinə maneəsiz keçərək Xəzər dənizinə töküldüyü 

halda,2003-cü ilin yazında baş verən daşqın zamanı 1800 m
3
/san su sərfi 

çayın Salyan-Neftçala hissəsindən keçə bilməmişdir  23   . Bu səbəbdən 

Salyan, Şirvan və Neftçala şəhərlərinin ərazilərini daşqın suları basmışdır. 

Çay məcrasının bu şəkildə suburaxma qabiliyyətinin azalmasına səbəb 

deltada son onilliklərdə getmiş lillənmə və məcra dəyişkənliyidir.Deltanın 

lillənməməsi və çay axımının Xəzərə maneəsiz buraxılması məqsədi ilə 

hazırda məcranın dərinləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır.Bu işlər başa 

çatdırıldıqdan sonra Kür çayının Xəzər dənizinə töküldüyü hissənin 

hidravikli rejiminin yaxşılaşdıracağına imkan verəcəkdir. 

          Kürün mənsəb hissəsində gedən məcra prosesinə görə onun mənsəbi 3 

xarakterik sahəyə ayrıla bilər: 

         Birinci  sahə: Araz çayının mənsəbi ilə Salyan arasında yerləşib,125 km 

məsafəni təşkil edir.Bu sahə hündür yerləri əhatə edib ilgək əmələ gətirən az 

əyintili birtərəfli çaybasar ərazilidir. 

          Araz çayının mənsəbindən aşağı gətirmə materialları yalnız məcrada deyil, 

həm də daşqın müşahidə edilən dövrlərdə yaranan subasarlarda çökdürülür .Bu 

sahəyə ildə orta hesabla 6500 min m
3
 asılı, 880 min m

3 
dib gətirmələri daxil olur. 

By  hissənin çay məcrasında yan eroziyası çox inkişaf etmişdir. 

          Kür çayının gətirmələr axımı balansında bu hissənin sahil və subasarlarından 

yuyulub axıdılan asılı və dib gətirmələri mühüm rol oynayır.  

          Ġkinci  sahə: Salyanla  Mayak 1 məntəqəsi arasında olub,78 km 

uzunluqdadır. Burada sərbəst meandr əmələgəlmə prosesi üstünlük təşkil 

edir.Əvvəlki məntəqələrdən fərqli olaraq,burada sualtı aşırımlar aydın nəzərə 

çarpmır. Məntəqədə sərbəst meandr əmələgəlmə ilə yanaşı,digər məcra prosesi-

məhdud meandr əmələgəlmə müşahidə edilir. 

         Üçüncü  sahə: Kür çayının deltasını əhatə edir. Bu sahədə çayın Şimal-qərb 

və Cənub-şərq qollarına ayrılması, sualtı aşırımların olmaması,gətirmələrin qismən 

çökməsi ilə səciyyələnir. 
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          Kür çayı sularının tənzimindən sonra deltada sy və bərk axımın bir qola 

yığılması prosesi müşahidə edilir.Bu sahədə meandrlaşmanın gedişatı  dayanır və 

digər məcra prosesi ilə əvəz olunur. Buraya il ərzində 5 mln.m
3
 asılı və 1.1 mln.m

3
 

dib gətirmələri daxil olur. 

          Dənizə tökülən çay axımının sürətinin azalması ,dəniz və çay sularının 

qovuşduğu çıxış akvatoriyasında külək rejimi və buranın oroqrafik quruluşu, vaxtı 

ilə əsas qol olmuş Cənub-şərq qolunun dənizə tökülən sahəsində ciddi ekoloji 

problemlər yaradaraq, gətirmələrin akkumlyasiyasına səbəb olmuşdur. 

        Cənub-şərq qolu ilə gələn axım Xəzər dənizi akvatoriyasında məntəqələr 

arasında ,su altında nala bənzər kərdilər yaratmışdır. Axımın dənizə çıxacağında 

dəniz dibindəki kərdilər  arasındakı məsafə çaydakı su rejiminin fazalarından asılı 

olaraq dəyişir.Bu məsafə Kür çayında yazgür su fəzasında qıtsu dövrü ilə 

müqayisədə 25-30 dəfə böyük olub 300-600 m-ə çatır.Yay və qış aylarında əmələ 

gəlmiş kərdilərə yığılan gətirmələrin tədricən yayılaraq qalınlıqlarının azalması 

müşahidə olunur   (N. Əhmədov , 2010).       . 

        Cənub-şərq qolu ağzında gətirmələrin dinamikasında dəniz sahilində yaranan 

seyşlər az rol oynamır.Seyşlər-atmosfer təzyiqi,külək,şiddətli yağışlar və d. təbii 

proseslər nəticəsində su səthindəki qabarma və çəkilmə prosesidir. 

         Burada aparılmış tədqiqatlar (K.Tsisarev,1967) göstərilmişdir ki, qabarma 

müşahidə edilərkən suyun üst qatı külək istiqamətinə 15-25
O 

 bucaq altında 

yönələrək hərəkət sürətini 50%-a qədər azaldır. 
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Bunun nəticəsində aşağı qatdakı su kütləsində gətirmələrin çökmə prosesi baş 

verir. Müşahidələr göstərmişdir ki,1-1.5 sutka ərzində əsən şiddətli küləklər çayın 

dənizə çıxışındakı quytulları gətirmələrlə tam doldurur. 

          Qabarma çəkildikdən sonra çayın dənizə çıxışında vəziyyət yenidən əvvəlki 

şəkil alsada ,çıxışda dəniz dibində gətirmələrdən əmələgələn qatın qalinlığı artır. 

        Son illərdə  Kürün Cənub-şərq qolunun dənizə çıxış akvatoriyasında baş 

verən gətirmələrin dinamikası və ona dəniz amilinin təsiri ,çıxışın getdikcə 

lillənməsinə və deltanın sərhəddinin dəyişilərək ,dənizə doğru irəliləməsinə səbəb 

olmuşdur. 

          Cənub-şərq qolunun dənizə çıxış hissəsində son vaxtlar aparılmış 

müşahidələr göstərmişdir ki, axımın çay deltasına çıxardığı gətirmələr burada sakit 

havada bir-birindən bulanlıqları ilə fərqlənən su sahələri əmələ 

gətirmişdir.Girəcəkdəki çox bulanlıq zonadan sonra orta bulanlıqlı zona,dəniz 

akvatoriyasına yaxın isə nisbətən şəffaf sulu zona yaranmışdır. 

         Birinci çox bulanlıq zonanın yaranmasına səbəb çayla gələn su kütləsinin 

sürətinin azalması nəticəsində onun gətirmələri nəqletmə qabiliyyətinin azalması 

nəticəsində gətirdiyi asılı və dib gətirmələrinin əsas hissəsinin buraya çökməsidir. 

Sonrakı zonalarda suyun bulanlığının azalmasında axımla gələn gətirmə 

miqdarının azalması ilə yanaşı çay və dəniz sularının qovuşması da müəyyən rol 

oynayır. 

  

5.3 Kür çayında müasir deltaəmələgəlmə prosesi 

 

 
          Deltaəmələgəlmə prosesi əsasən çay suyu ilə daşınan müxtəlif irilikli 

hissəciklərin dənizə çıxış hissəsinə çökməsi hesabına baş verir. Bu halda çay suyu, 

onunla gələn gətirmələrin çökməsi nəticəsində yaranmış sahələrdən keçərək 

qollara ayrılır. Deltaəmələgəlmə prosesini sürətləndirən digər amillər isə çay və 

dəniz sularının qovuşduğu sahədə gedən təbii proseslərdir. 

        Hazırda, Kür çayının mənsəbində Cənub-şərq qolu istiqamətində,dəniz 

akvatoriyasına doğru deltaəmələgəlmə prosesi getməkdədir. 

        Kür deltasının evolyusiyası haqqındakı məlumatların təhlili göstərir ki,1860-

cı ildə çayın deltası 39.6 km
2
 (İvaşintsev, 1861 ), olmuş 77 il keçdikdən sonra isə 

1938-ci ildə artaraq 173 km
2 

 əraziyə malik olmuşdur. Bu dövrdə deltanın 

sahəsinin illik artımı 1.73 km
2
 ,əsas qolun uzunluğunun illik artımı isə 166 m 

(Eqorov,1951) təşkil etmişdir.1938 ildən çayda axımın  artımı 1.34 km
2
 qədər 

azalmışdır.1953-cü ildən sonra çayın deltası ildən-ilə azalaraq,1959-1966 illərdə 

azalma tempi 0.4-0.5 km
2
/il olmuşdur.Son illərdə,1977 ildən başlayaraq Xəzər 

dənizi səviyyəsinin sürətlə qalxması,qolların dənizə çıxışında gedən mürəkkəb 

prosesslər çay deltası sahəsinin 100 km
2
 qədər azalmasına səbəb olmuşdur. 

           B.Appolov(1963) çay deltası sahəsinin dinamikliyinə səbəb 20-dən çox amil 

göstərsədə,əsas amil kimi bərk axımı, su axımının və dalğanın köməyilə çöküntü 

materiallarının yerdəyişməsini, sahil yamaclarının xarakterini ,mənsəbdə tektonik 

prosesləri göstərir. 
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  Şəkil16 Kür ç.deltasının müxtəlif dövrlərdə vəziyyəti (İ.Samoylov,1952) 

             I-ölmüş qol: 1-qərb; 2-şimal ;3-şimal-şərq; 5-cənubi-şərq; 6-Asan-Xol;  

              II-fəaliyyətini dayandıran şimal-şərq qolu (4);  

             III-fəaliyyətdə olan qol: 7-cənub-şərq; 8-cənub-qərb 

 

      Okeandan təcrid olunmuş sahilində əhalinin sıx məskən saldığı ,karbohidrogen 

ehtiyatından, fauna və florasından uzun muddətdi istifadə olunan Xəzər dənizi kimi 

bir su mənbəyinə tökülən Kür çayının mənsəbində deltaəmələgəlmə prosesində 

dənizdə su səviyyəsinin dəyişilməsi və əhalinin təsərrüfat fəaliyyəti də rol oynayır. 

      Yuxarıda qeyd edildiyi kimi,keçmişdə Kür çayı mənsəb hissəsində çox saylı 

qollara ayrılmış, zaman keçdikcə qollar növbəylə dolaraq sıradan çıxmışlar. 

Hazırda da bu proses davam etməkdədir. 

       Kürün dənizə çıxış hissəsində müasir deltaəmələgətirən  proseslərin 

dinamikasında aşağıdakı amillər mühüm fəaliyyət göstərir: mənsəbdə axım 

istiqamətində sürətin azalması, dənizə çıxış hissəsində dəniz və çay sularının 

təması nəticəsində gətirmələrin akkumlyasiyası, çay törəmələrinin 

(bar,kərdi,mənsəb dilləri və s.) yaranması,güclü küləklərdən (fırtınalardan)yaranan 

dalğalar, dəniz akvatoriyasında küləyin təsirilə yaranan axımlar və s.. Bu amillərin 

fəaliyyəti nəticəsində əvvəllər çökmüş gətirmələrin törəmələri yuyulur, şəkillərini 

dəyişir, gətirmələrin sahil boyu paylanmasına səbəb olur.Dənizin yuyucu fəaliyyəti 

və çayın gətirdiyi sülb materialının həcmi arasındakı nisbət Kür deltasında dəniz 

kənarının dinamikasını ,o cümlədən çay ağzında gətirmələrdən yaranan törəmələrin 

dəyişgənliyini müəyyən edir. 
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         Yuxarıda çay deltasında dib gətirmələri ilə bağlı əldə olan məlumatların 

təhlili əsasında gəldiyimiz nəticələrə baxmayaraq çay qollarının dənizə çıxış 

hissələrində dib gətirmələrinin dinamikası ətraflı öyrənilməmişdir. Bu prosesin 

naturada ətraflı öyrənilməsi həm sakit havada çayın dənizə töküldüyü sahələrdə 

gətirmələrin təbii çökməsi prosesini, həm də burada dənizin su kütləsinin 

hidrodinamik təsiri altında baş verən dəyişmələri müfəssəl təsəvvür etməyə imkan 

verərdi. 

        Yuxarıda qeyid edildiyi kimi, hazırda Kür çayı deltasında iki əsas qoldan biri 

olan Cənub-şərq qolu Mayak-1 qəsəbəsindən başlayaraq 5 km məsafədə lilli 

suxurlarla dolmuş suburaxıcılıq xüsusiyətini tam itirmişdir. 

         Xəzər dəniz ET layihə İnstitutu əməkdaşlarının 2002-ci ildə Kür çayı 

deltasında apardıqları geoloju-hidrogeoloju axtarış işlərinin nəticələri göstərmişdir 

ki, çay trassasının 2 km-lik hissəsi üstdən qumsal quruntudan təşkil olunmuşdur. 

2.9-3.7m bu qatdan aşağı 8 m dərinlikdə gil qatı yerləşir. 1500 m  məsafədə isə  üst 

qatda 1,5m-5,5m qalınlığında gillicə, ondan aşağıda 4,5-5,3m dərinlikdə  

qumsal qurunt müşahidə olunmuşdur.Qolun dənizə çıxışa qədər olan sonrakı 

hissəsi isə mürəkkəb litoloju kəsiyə malik olub gil,gillicə,qum süxurları biri-birini 

əvəz edir. Şimal-şərq qolunun dənizə çıxışı hissəsində isə,dənizin səviyyəsinin 

dəyişilməsi nəticəsində məcra səthi dəyişilmiş , məcra səthini təşkil edən gillər 

aşınmaya məruz qalmış və onları qum süxurları əvəz etmişdir. 

       Kür çayının deltasında, onun fəaliyyətdə olan Şimal-şərq qolu Mayak-1 

qəsəbəsindən 1,2 km-ə kimi şimala doğru,sonra isə dönərək şərqə 7,0 km uzanaraq 

Xəzər dənizinə töküıür.Xəzər dəniz ET Layihə İnstitutunun əməkdaşlarının burada 

apardıqları geoloji axtarış işləri (2002) göstərmişdir ki,Cənub-şərq qolunun litoloji 

kəsilişi nisbətən sadə quruluşa malikdir.Çayın başlanğıc 1,5 km-lik sahəsində üst 

2-3m dərinliyi qumsal,alt qatı isə gillicə qatı təşkil edir.Sonrakı dənizə çıxışa qədər 
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olan çay trassasında isə üst 2m-lik qatda gillicə aşağı qatda isə qumsal qrunt 

müşahidə olunmuşdur. 

       Əsərin əvvəlində Kür çayı deltasında onun əsas qolları olan Cənub-şərq və 

Şimal-şərq qolları trassası boyu süxurların fiziki-mexaniki və kimyəvi xassələri 

haqqında ətraflı məlumat verilir. 

         Məcra yatağının mexaniki tərkibinin və hidroloji amillərin təhlili son 

onilliklərdə Kür çayı deltasının hidroqrafiyasının ciddi dəyişikliyə uğradığını, çay 

deltasının təhlükəli forma aldığını aydın göstərir. 

 

 

                                                  ВЫ Фясил 

Дашгын вя сел щадисяляри 

6.1.Кцр чайынын ашаьы ахарында дашгынлар вя онун тюрятдийи фясадлар 

 

Кцrün щювзясинин эениш олмасы, ландшафт гурулушу, щидрометроложи вя 

торпаг шяраити, щабеля чохлу сайда сулу голларынын олмасы çayda тез-тез 

эюзлянилмяз сел вя дашгын тящлцкяsи йарадыр. Мящз тящлцкяли вя гяфил 

дашгынларына эюря ящали бу чайы «Дяли Кцр», бязян дя «Ганлы Кцр» 

адландырмышдыр.  

Кцрцн ашаьы ахарында баш верян дашгынлар тарихян мцтямади олараг мцшащидя 

олunсада, бу  щагда йазылы вя архив мялуматлары анъаг 1858-ъи илдян сонракы 

дюврляри ящатя едир. Бу мялуматлардан эюрцндцйц кими щяля ХЫХ ясрдя Кцр 

щювзясинин бу щиссясиндя ящалийя вя онларын тясяррцфатларына зийан вуран 

даьыдыъы дашгынлар баш вермишдир. Мясялян, 1896- ъи илдя Саатлы мянтягяси 

йахынлыьында Араз чайынын саь сащилиндяки торпаг сядди даьыдан ахыm, юзцня 

ящалинин‖ Йени Араз‖ адландырдыглары голу ямяля эятирмишдир. Араз чайынын 

суйунун хейли щиссяси бу йолла Кцр чайына истигамят эютцряряк Мцрсялли кянди 

йахынлыьында Кцрдян эялян дашгын суйу иля бирляшмиш, Киров кюрфязиня 

тюкцлмцшдцр. Бу yolla кечян дашгын Муьанын ъянуб шяргиндя бир нечя эюл 

ямяля эятирмишдир. 1896-ъы ил дашгыны тяк Муьан дцзцнц дейил,  Салйан дцзцнцн 

ъянуб-шярг щиссясидя дахил олмагла 160 000 ща сащяни су алтында гоймушдур. 

1909-ъу илдя ―Йени Араз‖ qolu цзяриндя субурахма габиллийяти 300 м3/сан олан 

низамлайыъы шлцз тикилмиш, онун ахыmы низамланараг 60 000 ща сащя дашгын 
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суйундан тямизлянмишдир. ―Йени Араз‖ заман кечдикъя вя 1927- ъи илдя 

тамамиля гуруйараг щазырда Шимали Муьан коллектору иля явяз олунмушдур. 

1915-ъу илin  май айында Кцрдя баш верян дашгын сон 150 илдя мцшащидя 

олунмуш ян фялакятли дашгынлардан олмушдур. Гарадяйин, Гахай, Зярдаб, 

Моллакянд вя д. чай сащили кяндлярdя сядляри йаран дашгын суйу Аьдаш, Зярдаб, 

Эюйчай, Кцрдямир районлары дахилиндя Ширван дцзцнцн бюйцк бир яразисини су 

алтында гоймушдур. 200 000 ща-дан артыг сащяни зябт едян дашгын суйу Кцрцн 

сол сащили иля щярякят едяряк Ширван мянтягяси йахынлыьында йенидян чайа 

тюкцлмцшдцр. 

 Щямин илин майында Араз чайы Мцрсялли кянди йахынлыьында мяърадан 

чыхараг 70 000 ща яразини су алтында гоймушдур. 

Кцр вя Араз чайларында 1921-ъи илдя баш вермиш дашгынлар нятиъясиндя Муьан 

вя Ширван дцзляриндя хейли йашайыш мянтягяляри якин сащяляри су алтында галмыш 

ящалийя мадди зяряр дяймишдир. 

     Гараъалар кянди йахынлыьында Араз чайынын мяърасындан чыхан дашгын 

суйунун бир щиссяси Орта Муьанлы коллекторунa вя Ленин каналына тюкцлмцш,  

диэяр щиссяси ися ахараг ―Йени Араз‖ голуна qovuşmuş, Мцрсялли кянди 

йахынлыьında Кцрцн мяърасыны йарыб эялян дашгын суйу иля бирляшмişdir. Бу илдя 

кцрцн Йевлах-Сабирабад щиссясиндя тякрарян баш верян дашгын Овад, Мовдуд, 

Гатован, Гахай, Сейидляр, Кюрпцкянд, Зярдаб, Моллакянд вя д. йаşайыш 

мянтягяляриня ъидди зийан вурмуш, бюйцк тялафатларла нятиъялянмишдир.1921-ъи ил 

дашгынlarınын изляри 2-3 il галмыш, релйефин алчаглыгларында эюлмячяляр, батаглыг 

сащяляр йаранмышдыр (Y.İbadzadə , !960). 

Тарихи мянбялярдя Кцр вя Араз чайларында тябии фялакятя сябяб олан 

1929, 1931, 1932, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1944-ъц илляр вя диэяр дашгынлар 

щаггында да эениш мялумат верилир. 

2010-ъу илин Кцр чайынын Азярбайъан щиссясиндя баш верян дашгын   юз 

мигйасына эюря ютян иллярдяки аналожи фялакятлярдян хейли фярглянир. Бунун да 

ясас сябяби Кцр чайы щювзясиндя ейни вахтда щям Тцркийя вя Эцръцстан, щям 

дя Азярбайъан яразисиндя давамлы сурятдя йаьан лейсан йаьышлары иди. Ифрат 
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дяряъядя артан су сявиййяси ейни вахтда бир чох районларын яразисиндя сащил 

бяндлярини даьыдараг, яразинин ландшафт гурулушуна мцвафиг шякилдя, чай 

мяърасындан ашаьы сявиййядя олан яразиляря йюнялmişdir. Йаранмыш фювгяладя 

вязиййятин арадан галдырылмасы, сащил бяндляринин бярпа олунмасы вя 

мющкямляндирилмяси цчцн ятраф яразилярдян кцлли мигдарда торпаьын, сцхурларын 

вя ири гайа парчаларынын götürülməsi, эениш бир яразидя  ладшафтын 

дегредасийасына сябяб олmuşdur. 

Истянилян тябии вя йа антропоэен фялакятляр заманы биринъи нювбядя 

ящалинин саьламлыьына дяйя биляъяк зийанын минимума ендирилмяси 

истигамятиндя ишляр апарылыр. Мящз бу бяндбяркитмя ишляриндя дя ясас мягсяд су 

алтында гала биляъяк кяндлярин вя онларын əhalisinin мцщафизясиндəн ибарят olub. 

Дцнйа практикасында дашгын рискляринин гиймятляндирирлмяси, анализи, рисклярин 

азалдылмасы вя идаря олунмасы бир чох юлкяляр цчцн щялли ваъиб олан мясялядир. 

Бунлардан Авропада  Румунийа, Маъарыстан, Словакийа, Украйна, Сербийа 

вя Черногорийа яразилярини ящатя едян Тисчза чайынын щювзясиндя; Болгарыстан, 

Йунаныстан вя Тцркийя яразилярини ящатя едян Мерич чайынын щювзясиндя; 

Молдова вя Украйнаны ящатя едян Днестр чайынын щювзясиндя; Молдова, 

Румыныйа вя Украйнаны ящатя едян Нистру вя Прут чайларынын щювзяляриндян; 

Русийа Федерасийасы вя Украйна яразилярини ящятя едян Шимали Дон чайынын 

щювзясиндя дя бу проблемляр мювъуддур. 

Kцрдя суйун сявиййяси ил ярзиндя чох эениш диапазонда дяйишир вя орта 

иилик сявиййянин бязян 1,63-6,67 м dəyişilməsi müşahidə olunur. Бу сябябдян дя 

мювсцми дашгынлар щювзя юлкяляри, о ъцмлядян Азярбайъан цчцн бюйцк 

проблемляр йарадыр. Дашгынлар нятиъясиндя йаранан тябии фялакятлярин мигйасы 

илдян- иля эенишлянир, юлкянин ящалисиня, игтисадиййатына, еколоэийасына вя 

биомцхтялифлийиня дяйяn зийан артыр. Тябии фялакятлярин нятиъяляринин арадан 

галдырылмасы хейли мигдарда малиййя вясаитляринин сярфиня сябяб олур. Бу ябяди 

проблем, тякъя Кцр чайынын проблеми дейил. Истянилян бюйцк чай щювзяляриндя 

сел вя дашгын рискини азалтмаг цчцн чайын вя онун ясас голларынын цзяриндя ири 

бяндляр, су анбарлары вя суварма каналларындан ибарят мцряккяб щидротехники 
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системляр йарадыlıр. Бир гайда олараг, бу системляр каскад характрли олур вя бир-

бириндян мцяййян оптимал мясафядя йерляшир. Щяр бир анбар вя йа бянд daşqın 

suyunu мцяййян расионаллыгла бюлмякля onun интенсивлийини мцяййн гядяр 

азалтмаьа, дашгын рискини идаря етмяйя имкан верир. Диэяр тяряфдян бу yolla 

axımı tənzimləyib су електрик стансийалары гурмагла енерэетика проблемини,   

кянд тясяррцфатында torpaqların мелиорасийа проблемини щялл етмяк 

istiqamətində əlverişli şərait yaranır. Бу да юлкянин дайаныглы инкишафыны тямиин 

етмяк цчцн олдугъа ваъиб амилдир. 

Бейнялхалг стандартлара эюря бяндляри фяргляндирмяк цчцн ики ясас 

параметр эютцрцлцр. Яэяр бяндин щцндцрлцйц 60 метрдян,  онун цзяриндяки су 

електрик стансийасынын эцъц ися 100 mВт-дан чохдурса беля бяндляр нящянэ 

бяндляр адланыр. Дцнйаda нящянэ бяндлярин сайына эюря Чиндяки Йантсзы чайы 

46 бяндля биринъи йердядир. Нящянэ бяндлярин сайына эюря Кцр чайы Дунай вя 

Сары чай (Чин) иля бирликдя 12-ъи 14-ъц йерляри бюлцшцр. Беля ки, Кцр чайынын 

Дунайын вя Сары чайын щяр биринин цзяриндя 8 нящянэ бянд вардыр . 

 Кцр чайы щювзясиндя дашгын рискини гиймятляндирмяк цчцн щяр шейдян 

юнъя нязяря алмаг лазымдыр ки, бу рискин мянбяйи щям тябии просесляр, щям дя 

антропоэен тясирляр ола биляр. Бу щаллар айрылыгда анализ олунмалыдыр. Истяр Кцр 

чайында, истярся дя Минэячевир су анбарында суйун сявиййяси ясасян хариъдя 

формалашараг юлкямизя эялян суйун мигдары иля мцяййян олунур. Буна эюря дя 

дашгын рискинин идяря олунмасында транссярщяд проблемляри йараныр. Совет 

щакимийяти илляриндя Азярбайъан вя Эцръцстан ващид мяканда олдуьу цчцн 

беля бир проблем йох иди. Бу юлкялярин мцстягиллик газанмасындан сонра 

щидротехники системлярин идаря олунмасы сащясиндя мювъуд ялагялярин зяифлямяси 

бир чох фясадлар йаратмышдыр . Диэяр бир проблем ондан ибарятдир ки, Кцр 

чайынын Азярбайъан щиссясиндя йарадылмыш Минэячевир, Шямкир, Йеникянд вя 

Варвара бяндляри сейсмик бахымдан актив зонада йерляшдийиндян онларын тябии 

сейсмик вя тектоник просесляр нятиъясиндя даьылма тящлцкяси  вардыр . Эцръцстан 

яразисиндяки щяр щансы су анбарынын бяндиндяки гяза-суtullayan гапыларын 

ачылмасы, Азярбайъана дахил олан суйун мигдарынын кяскин артмасына вя гяфил 

daşqın тящлцкясинин йаранмасына сябяб олa bilər. Диэяр тяряфдян, гоншу 
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Тцркийядя вя Эцръцстанда bəndlərdən щяр щансы бириниn мцяййян сябябдян, 

гяфлятян даьылмасы, «домино» принсипи цзря нювбяти бяндлярин дя даьылма 

рискини артырыр. 1975-ъи илдя Ъянуби Чиндя Шимантан бяндинин даьылмасы ondan 

aşağıdakı диэяр бяндлярин даьылмасына сябяб олмушдур. Совет мцщяндисляри 

тяряфиндян лайищяляндирилмиш вя тикилмиш бу бянд, мющтяшямлийиня эюря халг 

арасында «Дямир бянд» адландырылырды. Бяндин даьылмасы нятиъясиндя 230000 

инсан щяйатынын итирди  (Ş. Xəlilov ,2003). 1985-ъи илдя Италийада Вал ди Става 

бяндинин, 2005-ъи илдя Пакистанда Шадикор бяндинин даьылмасы да ютян иллярин 

аъы тяърцбясидир. Йухарыдакы мцлащизялярдян айдын олур ки, Кцр чайы щювзясиндя 

дашгын рискинин анализи олдугъа актуал мясялядир. 

Кцр чайында баш верян дашгынларын сябябляри мцхтялифдир. Буну 

айдынлашдырмаг цчцн onu yaradan амилляря комплекс шякилдя йанашылмалыдыр. 

Чайда дашгынлар  bahar fəslində щаваныны мцлайимляшмяси иля ялагядар олараг 

гарын яримясиндян вя узун сцрян йаьышлардан сонра ямяля эялир. Чайда дашгын 

щадисяляри нятиъясиндя гуру сащялярин су алтында галмасы мцшащидя олунур. 

Кцр чайынын делтасы океан сявиййясиндян -26,5 м ашаьыда 

йерляшдийиндян чайла дянизин сявиййя эюстяриъиляри арасында фярг олмадыьындан 

Кцр чайы сярбяст шякилдя Хязяр дянизиня дахил ола билмир. Нятиъядя чайда ахыm 

сцрятинин вя су сятщинин мейиллийинин азалмасы баш верир. Мейиллийин азалмасы иля 

баьлы олараг чайда эятирмялярин чюкмяси, мяъранын лилллянмяси вя дибинин 

галхмасы, мяъранын субурахма габиллийятинин азалмасы мцшащидя олунур. Сон 

40 илдя Хязяр дянизиндя баш верян сявиййя тяряддцдляринин тящлили нятиъясиндя 

Кцр чайында баш верян дашгын щадисяляри арасында паралеллик мцшящидя 

едилмишдир . Son дюврц нязярдян кечирсяк Хязяр дянизиндя 1978-2009-ъу иллярдя 

ki йцксяк сявиййяляря уйьун оларагр чайында  да  1979, 1987, 1993, 2003-ъц 

иллярдя дашгынларын баш вермясинин цст-цстя дцшмясини görmək мцмкцндцр. Бу 

да диэяр амиллярля йанашы,çayın aşağı axarındakı daşqınların Хязяр дянизиндя 

сявиййя  тяряддцдляри иля ялагядар олмасыны тясдиг едир.  

Кцр чайынын aşağı axarında баш верян субасма щадисяляринин 

йаранмасына метеороложи амилляр дя тясир эюстярир. Хязяр дянизиндя  мцшащидя 
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олунан шиддятли кцлякляр вя онларын йаратдыглары эцълц дальалар Кцр чайынын 

щювзясиндя дашгынларын баш вермясиня шяраит йарадыр.Yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi Кцр чайынын делтасында ил бойу сцряти 15-20 м/сан олан  эцълц шимал-гярб 

кцлякляри müşahidə olunur. Бу кцляклярин нятиъясиндя Хязяр дянизиндя 5-8 м 

щцндцрлцкдя дальалар ямяля эялир 37  . Хязяр дянизиндя ясян шиддятли шимал-гярб 

кцлякляринин йаратдыглары дальалар Кцр чайынын делтасына дяниздян эятирилян 

эятирмяляри долдурур. Бунун нятиъясиндя суйун сцряти азалыр вя axımın дянизя 

дахил олмасы зяифляйир. Бу да чайда баш верян дашгынлар цчцн реал тящлцкядир. 

Чайда баш верян субасма щадисяляриня антропоэен амилляр дя бюйцк тясир 

эюстярир. Чайын ахым режиминя антропоэен амиллярин даща интенсив тясири 1950-

53-ъц иллярдя Варвара вя Минэячевир су анбарларынын истифадяйя верилмяси иля 

башланмышдыр. Бу су анбарлары истифадяйя верилдикдян сонра чайын чохиллик вя 

илдахили су режимляри тянзимлянмиш, ил ярзиндя мцшащидя олунан азсулу вя чохсулу 

дюврляр арасындакы кямиййят фяргляри азалмышдыр. Мясялян,  яэяр Минэячевир 

анбары истифадяйя верилдикдян яввял Салйан мянтягясиндя максимал су сярфинин 

мцшащидя олунан ян бюйцк гиймяти 2810 м 3/сan тяшкил етмишдирся, анбар 

истифадяйя верилдикдян сонра бу гиймят 2350 м3/сan-дян бюйцк олмамышдыр. 

Кцрдя ахымın  чохиллик тянзимлямясинин maksimal ахыма тясири  9-cu 

cədvəldən  айдын эюрцнцр . Cədvəl 9 və  12-də тянзимлямядян яввялки вя 

сонракы дюврляр цчцн иллик ахымла максимал ахым арасында олан ялагянини 

дяйишмя тенденсийасы aydın görünür . Cədvəllərdən эюрцндцйц кими су 

анбарынын истифадяйя верилмяси иля ялагядар олараг максимал вя иллик ахымлар 

арасында эцълц дяйишмяляр баш вермиш , максимал ахымларын иллик гиймятляриндя 

азалмалар мцшащидя олунмушдур. Диэяр тяряфдян иллик ахымла максимал ахым 

арасында олан ялагянин зяифлямяси бу ики ахым эюстяриъиси арасында тябии ялагянин 

позулмасыны якс етдирир. Минэячевир су анбарынын истифадяйя верилмяси чай 

ахымынын ил ярзиндя дяйишмя ганунауйьунлугларына да тясир етмишдир. Яэяр 

1953-ъц иля гядяр олан дюврдя март-ийун айларына тясадцф едян эурсулулуг 

заманы Salyan məntəqəsindən иллик axımın 55-60% кечирдися, тянзимлямядян 
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сонракы дюврляр цчцн эурсулулуг заманı ,oradan иллик ахымын тягрибян 23-27 % 

кечмишдир. 

Кцр вя онун ян бюйцк голу олан Араз чайларында мцшащидя олунан 

дашгын щадисяляри щювзянин еколожи шяраитини позараг бюйцк сащялярдя 

сящралашмайа, ерозийайа, шорлашмайа, батаглашмайа сябяб олуб, халг 

тясяррцфатынын айры-айры сащяляриня зийан вурур. 

Сящралашма просеси бяшяриййят гаршысында дуран ян мцщцм глобал 

еколожи мясялялярдян биридир. Бу проблемим тядгиг олунмасы вя гаршысынын 

алынмасы вя сящралашмыш яразилярин бярпасы цчцн мцтяхяссисляр вя бейнялхалг 

тяшкилатлар тяряфиндян чохсайлы тядбирляр щазырланса да, онларын айры-айры 

реэионларда тятбиг олунмасы, юлкялярин яразисиндя сящралашманы тюрядян 

амиллярин мцхтялиф олмасындан, щямчинин  сосиал- игтисади вязиййятдян асылы 

олдуьундан бу проблем индийядяк щяллини тапмамышдыр. Цмуми щалда 

республикамызда  да торпаг-битки юртцйцнцн мцщафизясиня, сящралашмайа даир 

бир сыра тядбирляр щяйата кечирился дя, бу сащядя гейримцяййянлik вардыр. 

Щазырда, мцхтялиф мцяллифляр тяряфиндян (S.Emin ov ,2006, Ə.Əlimov  

2007 ,A. Mikayılov , 2010, N. Əhmədov ,2011) Кцрцн ашаьы ахарында тядгиг 

олунан сящралашманын хцсусиййятлярини мцяййян етмяк цчцн яразинин физики-

ъоьрафи шяраитиня даир мялуматларын, ландшафтлара эюстярилян антропоэен тясирляр 

,тябиятдян истифадянин щазырки технолоэийасы, ящалинин сыхлыьы, фяалиййят нювляринин 

ири мигйаслы хяритя вя мцасир космик шякиллярин тящлилиня ясасян бу просеся гаршы 

мцбаризя цсуллары ишляниб щазырлармышдыр . Реэионда сящралашма просеси ясасян 

тябии вя антропоэен амиллярин гаршылыглы тясиринин нятиъяси олараг тязащцр едир. 

Республикамызын ящали вя тясяррцфатынын ясас щиссясинин йерляшдийи Кцрün aşağı 

axarında сящралашма просесиня гаршы мцбаризя тядбирляринин ишляниб щазырланмасы 

вя щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Цмумиййятля, сящралашмайа 

гаршы мцбаризя тядбирляри индийядяк айры-айры яразиляр цчцн щазырланса да, tədqiq 

olunan bölgədə бу просес ясаслы шякилдя  юйрянилməмиш вя мцбаризя тядбирляри 

щазырланmaмышдыр. Яразидя ландшафтларын сящралашмасы  комплекс йолла тядгиг 
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олунmalı, конкрет сящралашма амилляри ортайа чыхарылмalı вя она гаршы мцбаризя 

цсуллары щазырланmalıdır. 

Дяниз сявиййясинin истяр чохиллик, истяр мювсцми дяйишиклийя мяруз 

галмасы Кцрцн ашаьы ахарында ясасян сащиля йахын ландшафтларда бирбаша юзцнц 

даща кяскин эюстярир. Сявиййянин истянилян истигамятдя дяйишилмяси, щямчинин 

сабит галмасы юзцнямяхсус ландшафтларын инкишафына зямин йаратмагла йанашы, 

юз зяиф компонентляриля щямин ландшафтларда еколожи дяйишкянлийин мянфи 

истигамятиндя риск вя сцрятини дя хейли артырыр. Бу бахымдан Ъянуб Шярги 

Ширванда Хязярйаны яразилярин зяиф дайаныглыьы иля сяъиййялянян йарымсящра 

ландшафт комплексляри хцсуси диггят tələb едир. Бу яразиляр дянизин 

сявиййясининян чох тясириня мяруз галан сащяляриндян щесаб олунур [23,34 ]. 

Буна яразилярин ясасян дцзянликлярдян ибарят олмасы вя сятщин Хязярин 

сявиййяиня йахын олмасы зямин йаратмышдыр. Яразидя сащилбойу ландшафтларда 

мцшащидя тядгигатлары эюстярир ки, дяниз сявиййясинин дяйишмяси ясасян 

сящралашма просесинин инкишафы иля характериза олунур. Сявиййянин истяр 

галхмасы, истярся дя енмяси яразинин тяшкил олундуьу йарымсящра ландшафтынын 

тябии эюрцнцшцнц итиряряк ялавя хцсусиййятляря малик олмасына сябяб олур ки, бу 

да сящралашма оъагларынын йаранмасыны сцрятляндирир. Мялумдур ки,  

сящралашма просесинин ясас индикатору  торпаг (дузлашма, ерозийа, д  ефлйасийа, 

батаглашма) вя битки юртцйцдцр (отлагларын деградасийасы, биокцтлянин 

азалмасы, нюв тяркибинин йохсуллашмасы, юртцк ямяляэялмянин азалмасы). Хязяр 

дянизинин истянилян истигамятдя сявиййя тяряддцдц дя ярази ландшафтларынын 

торпаг вя битки компонентляриндя юзцнц гейд олунан индикаторлар шяклиндя 

эюстярир. 

Апарылмыш тядгигатларда мцяййян едилмишмишдир ки, щидроэеоложи 

районлар вя сящралашма оъагларынын бир- бири иля мцяййян ялагяси мювъуддур. 

Даьятяйи яразилярдя сабит щидроэеоложи вязиййят сящралашма просесиня имкан 

вермир. Лакин чох да дярин олмайан (0,5-1,5 м) йцксяк минераллашмыш грунт 

сулары олан дцзянликлярин ахарсыз чюкякликляриндя гейри-сабит щидроэеоложи шяраит 

сящралашманын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 



          97 

Ъянуб- şярги Ширван дцзянлийинин дянизсащили вя она йахын яразиляриндя 

дя, онсузда гейри-сабит щидроэеоложи режимин эеометрик эюстяриъиляри Хязярдя 

суйун сявиййя тяряддцдц иля ялагядар ясаслы шякилдя дяйишиклийя мяруз галмышдыр 

16 . 

Грунт суларынын яразидя йатма дяринлийи 1980-ъы илдя 1,98 м, 2000-ъи 

илдя 1,27 м тяшкил етдийи щалда минераллашма дяряъяси щямин иллярдя мцвафиг 

олараг 3,64 г / л,  32,06 г / л-я бярабяр олмушдур [16 ]. 

Эюрцндцйц кими дянизин сявиййясинин галхмасы иля грунт суларынын 

минераллашма дяряъяси вя йатма дяринлийи арасында коррелйатив ялагя 

мювъуддур. Хязяр дянизинин сявиййясинин галхмасы иля ялагядар грунт суларынын 

сявиййясинин галхмасы торпагларын шоралашмасына, тякрар шорлашмасына вя 

батаглашмасына şərait yaradır. Сятщя йахын йерляшян грунт сулары йай айларында 

интенсив бухарланмайа мяруз галыр ки, бу да тяркибиндяки дузларын торпаьын цст 

гатында топланмасына, нятиъядя ися шоранлашмайа сябяб олур. Беля ərazilərə 

йыьылан дузлар торпаьын 0-10, бязи сащялярдя 0-15 см-лик цст щиссясиндя дузлу 

гайсаглы, тябягяляр йараdır. Беля сащяляр  мцхтялиф юлчцйя малик лякяляр шяклиндя 

мцшащидя олунуб, кяскин дяряъядя сящралашмасы иля сяъиййялянир. Илин кцлякли вя 

йаьынтылы мювсцмцндя сятщя йыьылмыш дузлар соврулмагла ятраф яразиляря йайылыр, 

аз-чох мящсулдар торпагларын да шоранлашмасына сябяб олур. 

Дяниз сявиййясинин галхмасы иля su basmış сащил зонасыныn eni 45 км-я 

чатмышдыр ки (cədvəl 18), бунун да 6 км-i  сявиййянин daha чох тясириня мяруз 

галan sahədir. Беля сащялярдя ландшафтлар юз тябии эюрцнцшцнц тамамиля итиряряк 

йени кейфиййятляр алыр ки, буrada да torpaq qatı  батаглыглаşma ilə сяъиййялянир. 

Сявиййянин галхмасы, еляъядя кцлякли мювсцмдя йаранан эцълц 

дальалар сащиля йахын яразилярдя лагун мяншяли кичик юлчцлц эюллярин 

йаранмасына , сащил хяттинин гуруйа доьру кяскин парчаланмасына сябяб 

олмагла щямин сащялярдя торпаг-битки юртцйцнцн дегредасийасыны сцрятляндирир 

вя сящралашманын интенсивляшмяси цчцн потенсиал инкишаф етдийи сащил хяттинин 

узунлуьу 75 км-я чатыр. 
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Хязяр дянизинин сявиййясинин дцшмясиля ялагядарда сящралашма 

просесинин инкишафына ялверишли шяраит йараныр. Сявиййя ендийи заман дяниздян 

азад олан сащялярдя, абразий, аккумлйасийа, еол фяалиййятля йаранмыш гумлу 

сащяляр дя эенишлянир. 

Сящралашманыны мцщцм яламятляриндян бири дя эениш яразилярдя 

щярякят едян гум təpələrinin мейдана эялмясидир. Гумлар дяниз суларындан 

азад олдуьундан ясас етибариля дузлудур вя исти кцлякли щавада гуруйараг еол 

фяалиййятля эениш сащялярдя йайылыр. Щямчинин соврулан дуз вя дузлу тозлар да 

гумларла бирликдя, щямин сащялярин торпаг. юртцйцнцн цст лайында механики 

тяркиби позур, щумусун азалмасына, су щава режиминин писляшмясиня, 

кипляшмясиня сябяб олур ки, бу да битки юртцйцнцн мящви иля нятиъялянян 

сящралашмаyа эятириб чыхарыр  8,36 . 

Kürün aşağı  axarının Xəzər dənizinin sahil hissəsində абразийа, 

аккумлйасийа, еол фяалиййятля йаранмыш гумлуглар сащил золаьынın çox 

hissəsində  мцшащидя олунмагла, ъянуб-шяргi Şirvanda даща эениш сащя тутуб 

,4,5 км-я гядяр гуруйа доьру узанмышдыр ки,  бу сащядя бяркимиш вя 

йарымбяркимиш гумлугларын сащяси 19,3 км2-я çatıр. Щярякят едян гумлар 

сящралашманын инкишафында ясас симптомлардан щесаб олунур вя ясасян бу 

йолла ландшафтлар орта вя кяскин дяряъядя сящралашмайа мяруз галыр. 

 

6.2. Дашгынларын ящалинин  мяsкунлашмасына тясири   

 

Ящалинин артмасы, сянайенин  инкишафы, суварылан якин сащяляринин 

эенишлянмяси, йени ири су тутумлу мцхтялиф истещсал просесляринин йаранмасы Кцр 

чайынын ашаьы аxarındakı ərazini антропоэен амиллярин тясириндян xeyli 

dəyişikliyə uğratmışdır. Игтисади вя мядяни инкишаф республикамызын су ehtiyatını 

даим дяйишdirир вя  ширин су ещтиййатını эетдикъя азалdır. Bölgənin чайларынын 

цмуми бярпа ещтиййатларыны онун истисмар  олуна биляъяк ещтиййатлары иля 

мцгайися етсяк, аъынаъаглы вязиййятля растлашарыг. Иглимин дяйишмяси иля ялагядар 



          99 

олараг чай ахымынын артыб азалмасыны нязяря алмагла, биз онун йалныз тяминатлы 

аxымыны эютцря билярик.  

Кцр чайынын, онун голларынын су ещтиййатларындан вя йарадылмыш 

ирригасийа потенсиалындан сямяряли истифадя едилмямяси nəticəsində тарлаларın 

мящсулdarlığı və гышлагларın от örtüyü azalır, щейванların kütləvi  гырылмасы, 

епидемийа вя аълыг баш верир. Sел və daşqın щадисяляри, канал вя чайларын 

лиллянмяси, коллектор вя дренаж шябякясинин сырадан чыхмасы torpaq və sy 

ehtiyatlarından səmərəli istиfadə olunmasında ekoloji problemlər yaradır. Бол 

мящсул йетирян Кцр-Араз овалыьында шоран сащялярин эенишлянмяси, Тугай 

мешяляринin йох олмаг тящлцкяси вя инсанларын йцз иллярля мяскян салдыьы ана 

йурдларыны тярк етмяси эцнцмцзцн реаллыьына чеврилмишдир. 

Кцр чайынын юзцндян вя онун голларынdaн су эютцрян чохсайлы 

каналлар şəbəkəsi мювъуддур. Минэячевирдян Салйан шящяриня гядяр олан 

яразидя Кцря тюкцлян бир чох голлар, aşağı axarda мювъуд олан бир сыра эюлляр вя  

su anbarları əhalinin istifadəsində su мянбяi кими иштирак едир. Йухары Гарабаь 

вя Ширван каналлары чякилдикдян сонра, Kürün  голларı бир сыра sutullayıcı 

гурьуларын кюмяйи иля вя онларын мяърасында aparılan  тямизлямя, 

дяринляшдирмя вя дцзляндирмя ишляри aparılmaqla Кцря тюкцлцр. Сон илляр 

чайларда апарылан ишлярдя бюйцк фасиля йарандыьындан онларын мяъралары 

лиллянмиш вя чай ахымынын сярбяси фяалиййяти цчцн манея йараnmışdır. Нятиъядя, 

Кцр чайы вя онун голлары йаз эурсулулуьу вя пайыз дашгынлары baş verdikdə юз 

мяъраlarından чыхараг ятрафы басırlar. Буrada Минэячевир шящяриндян Хязяр 

дянизиня кими олан сащядя Кцрятрафы йашайыш мянтягяляринин кортябии инкишафы вя 

лейсан йаьышлары заманы ямяля эялян сятщи ахымын дцзэцн 

истигамятляндирилмямяси мцяййян рол ойнayыр.  

2010-ъу ил  дашгыны Kür чайынın və onun ашаьы ахарындакы бир сыра су 

мянбяляринин режимини дяйишмир, еколожи эярэинлик йаратмышдыр. Мясялян, цмуми 

сащяси 9 мин 250 ща олан Сарысу эюлц дашгын суларынын щесабына эенишляняряк 20 

мин ща йахын сащяни тутмушдур. Бу вязиййят Сабирабадын Muradbəyli, 

Саатлынын Щаъыгасымлы, Новрузлу,  Няриманов, Камаллы, Нащарлы, Имишлинин 
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Аллащмядятли вя Талышлы кяндлярини тябии фялакят гаршысында гоймушдур. Эюля 

дахил олан дашгын суйунун Баш Мил Муьан коллекторуна йюнялдилмяси фялакятин 

гаршысыны алмышдыр. 

Мцряккяб екоъоьрафи шяраити олан Kürüн ашаьы ахары республиканын 

ясас кянд тясяррцфаты вя бязи сянайе мящсуллары истещсалынын мцяййян гисмини 

юзцндя ъямлямишдир. Кянд тясяррцфаты сащяляринин дцзэцн йерляшдирилмяси, 

ирригасийа-мелиорасийа тядбтрляринин щяйата кечирилмясиндя позунтулар вя 

мцхтялиф коммуникасийа хяттляринин тикилмяси заманы релйефин морфоложи, 

морфометрик вя морфоэеоложи хцсусиййятляринин нязяря чатдырылмасы яразидя бир 

сыра екзоэен просеселяринин (ерозийа, . шорлашма вя с.) шиддятлянмясиня, мцхтялиф  

дяряъяли рисклярин йаранмасына шяраит йаранмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газандыгдан сонра онун 

ящалисини вя йашайыш мянтягялярини вахташыры баш верян тябии фялакятлярдян 

мцщафизя етмяк, дювлят сийасятинин тяркиб щиссясидир. Бу бахымдан Ашаьы Кцр-

Араз реэионунда тябии шяраитин риск-фялакят йарадан амил кими иштирак етмясинин 

игтисади-ъоьрафи аспектдя юйрянилмясинин елми вя тясяррцфат ящямиййти бюйцкдцр. 

Республикада ян бюйцк тябии ярази комплекси кими формалашан Кцрün aşağı 

axarı Ширван, Муьан, Qarabağ, Мил, Салйан вя Ъянуби Шярги Ширван 

дцзянликлярини ящатя етмякля яразисиндя Ширван və Yevlax шящярlərини, Бейляган, 

Щаъыгабул, Имишли, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад ая Салйан кими инзибати 

районлардан ибарят олан бюйцк мяскунлашма системини йаратмышдыр  15,27 . 

Тядгигат яразисиндя айры-айры тарихи дюврлярдя ящалинин мяскунлашмасы 

мцхтялиф типли йашайыш мянтягялярини йаратмагла йанашы, бурада ящалинин 

мцтямади олараг баш верян тябии фялакятляря адаптасийа олунмасына шяраит 

йаратмышдыр. Яразидя ящали мяскунлашмасынын формалашмасынын тярихи 

мярщяляляринин тящлили нятиъясиндя мялум олмушдур ки, щяля гядим дюврлярдян 

башлайараг щазырки дювря гядяр яразинин ландшафтлары  инсанларын тясяррцфата 

тясирляри иля мцхтялиф дяряъядя дяйишиклийя мяруз галмагла йанашы, ейни заманда 

бурада мяскунлашан ящали гядим заманларда локал характерли тябии 

фялакятлярдян даим зийан чякмишдир. Бязян щеч бир локал вя йа реэионал мигйаслы 

тябии фялакят эюзлянилмяйян яразилярдя 50-60 илдян сонра еля бир дашгын вя йа сел 
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щадисяси баш верир ки, бурада мяскунлашан ящали тамамиля юзцнц итирир, бязян дя 

тясяррцфата дяйян зяряр глобал характер алараг юлкянин милли эялиринин 3-4 %-ни 

тяшкил едир   10  .  

Азярбайъанын дцзян яразиляриндяки йашайыш мянтягялярини вя 

мяскунлашан ящалини тябии фялакятдян мцщафизя етмяк цчцн мцхтялиф лайищялярля 

йанашы, комплекс характерли игтисади вя сосиал-ъоьрафи аспектдя тядгигатлар 

апарылмасынын ящямиййяти бюйцкдцр. Мящз бу бахымдан дашгын щадисяляринин 

даща характерик сайылдыьы Kürün aшаьы axarının    тимсалында проблемин игтисади 

вя сосиал-ъоьрафы аспектдя тядгигиня хцсуси диггят айырмalıdır. Бурада няинки 

бцтцн реэионун, еляъя дя онун айры-айры бюлэяляринин ящалисинин вя йашайыш 

мянтягяляринин дашгындан зийан чякмяси арашдырmalıdır. Апарılmış елми 

тящлилляр вя арашдырмалар эюстярир ки, Кцрцн ашаьы щиссяляриндя 2010-cu il 

дашгынınын баш вермясиндя və dağıdıcı fəaliyyətində апрел-май айларында дцшян 

йаьынтыларын мигдарынын чох олмасы; яввялляр мювъуд олан 2 золаглы сащил 

горуйуъу мцщафизя бяндинин икинъи ъярэясинин dağıdılması; даща чох тящлцкя 

эюзлянилян стратежи ящямиййятли сащялярдя дямир-бетон сащилбяркитмя вя 

бяндвурма ишляринин сямяряли шякилдя апарылмамасы; ещтиййат су анбарларынын 

тямизлянмяси вя тямир  олунмамасы; тябии фялакятля баьлы айрылан вясаитлярин 

проблемин арадан галдырылмасы цчцн дцзэцн истифадя едилмямяси вя диэяр 

сябябляр йер тутур . 

Тядгигат яразисиндя ящалинин мяскунлашмасында реэионун релйеф 

хцсусиййяти мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, яразидя йашайыш мянтягяляри вя ящали 

мяскунлашмасы мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, яразидя йашайыш мянтягяляри вя 

ящали мяскунлашмасы ясасян 2 щоризонтда (-26,5-0; 0-200 м) даща йахшы инкишаф 

етмишдир, -26,5-0 щоризонтунда Аран игтисади районунда ящалиси 750 мин няфяр 

вя йа цмуми ящалинин 44%-и олан 370 йашайыш мянтягяси фяалиййят эюстярир. Бу 

щоризонтда мяскунлашан ящали вя йашайыш мянтягяляри вахташыры олараг дашгына 

мяруз галыр вя тябии фялакят риски алтында фяалиййят эюстярир. Хцсусиля 

урбанизасийалашманын нисбятян йцксяк олдуьу Ширван шящяри, Имишли, Саатлы, 

Щаъыгабул, Сабирабад, Салйан, Нефтчала районларынын мяркязи щиссяляри зийан 

чякир. Тядгиг olunan яразидя шящяр ящалиси 693,3 мин няфяр тяшкил едир ки, бунун 
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да 40%-дян чоху daim дашгындан зийан  чякир. Bölgədə  мювъуд олан инзибати 

районларын тябии ая игтисади шяраитиндян асылы олараг онларда урбанизасийанын 

сявиййяси вя ящалинин сыхлыьы фяргли олдуьу кими, дашгындан зийан чякмя 

сявиййяси дя мцхтялифдир. Бurada,  йерляшян инзибати районлар ичярисиндя ящалинин 

ян сых мяскунлашмасы Ширван (щяр км2-дя 2570 няфяр) вя Минэячевир (527 няфяр) 

шящярляриндя, инзибати районлар ичярисиндя ися  Сабирабада 103 няфяр, Саатлыда 78, 

Бейляганда 76, Салйанда 68, Имишлидя 63, Нефтчалада 55 вя Щаъыгабулда isə 

1km
2
 sahəyə 40 няфяр düşüр  27,36 .  

Bölgədə ящалиси çox сых олан йашайыш мянтягяsi Ширван шящяридир. Ширван 

шящяри океан сявиййясиндян -10 м-дя йерляшмякля, йцксяк 

урбанизасийалашмасына вя даща сых ящали мяскунлашмасына эюря фярглянир. 

Демяк олар ки, бцтцн Ширван шящяри вя онун ятрафындакы Байрамлы, 

Щаъыгящряманлы, Балыгчы вя Муьан гясябяляри мцтямади олараг дашгына мяруз 

галыр. Мясялян, 2003-ъц илдя кцр чайы щювзясиндя баш верян дашгын заманы 

Ширван шящяриндя Байрамлы гясябяси, шящярин яразисиндя олан Су-Канал идаряси, 

Истиращят паркы, Чыраглы йашайыш сащяси (Нефтбазанын яразиси), Ширван нефтин 

мядянляри, Маэистрал газ кямяри идаряси, Иstilik Elektrik Stansiyası, 

Памбыгтямизлямя заводу вя Щаъы Гящряманлы гясябясинин яразиси тамамиля 

тябии фялакятə мяруз галмышдыр. 2006-ъы илдя бу просес бир даща тякрар олунмуш, 

нятиъядя йухарыда садаланан мцяссисялярля йанашы, демяк олар ки, бцтцн сянайе 

обйектляриня ъидди зийан дяймиш, Кцрцн саь сащилиндя йерляшян Байрамлы 

гясябяси бир нечя эцн суйун алтында галмышдыр. 2010-ъу ил майын 3-дян 20-ня 

гядяр ися Кцрцн дашмасы нятиъясиндя Ширван шящяринин тамамиля йох олмасы 

тящлцкяси йаранмышдыр. Майын 7-дя Ширван шящяринин Байрамлы гясябясиндян 

тяхминян 10 метрлик мясафядя дашгын щадисяси сящяр тездян бянди даьытдыгдан 

сонра вязиййят даща да чятинляшмишдир. Кцр чайынын бу яразидя dərinliyи 9,21 м 

олмагла Щаъыгящряманлы, Чылпаглы, Кцркюрпц вя Байрамлы гясябялярини вя 

шящярин мяркязиндян 5-6 км  мясафядя йерляшян Исмят Гайыбов кцчясиндя 

«Кющня Шящяр» адланан йашайыш массивини, Газдолдурма Стансийасынын 

йерляшдийи сащя вя Истилик Електрик Стансийасынын яразисини дашгын сулары 

басмышдыр. Щямчинин, шящяр яразисиндя 600 йашайыш еви суйун алтында галмышдыр. 
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Ян бющранлы вязиййят ися шящяри су иля тяъщиз едян «Шиrван Су Канал» идаряси 

ятрафында йаранмышдыр. Мцтяхяссилярин щесабламаларына эюря, бяндин йарылмыш 

щиссясиндян сащяляря ахмыш суйун мигдары 150 милйон кубметр олмушдур ки, 

мцгайися цчцн дейя билярик ки, бу да тяхминян Йеникянд су анбарынын layihə 

həcminə бярабярдир. Бцтцн мцяссисялярин ямякдашлары вя йерли ящали тябии 

фялакятин гаршысыны алмаьа сяфярбяр олмушдур. Шящярин су тяъщизаты ики эцн 

дайанса да, сонрадан бярпа едилмишдир. Ящалини вя йашайыш мянтягялярини тябии 

фялакятдян мцщафизя етмяк цчцн чохлу сайда машын вя техника щямин яразийя 

ъялб едилмиш, бязи евлярин сакинляри евакуасийа олунмушдур.  

Kürün aşağı axarında дашгын щадисясиня мцтямади олараг мяруз галан 

районлардан бири дя Сабирабад районудур. Сабирабад району Кцр-Араз 

овалыьынын ъянубунда, Муьан, гисмян дя Мил дцзянликляри яразисиндя йерляшир. 

Релйефиня эюря яразиси ясасян дцзянлик олуб, ящалиси 151 мин няфярдян чох олан 

Сабирабад ряйону вя онун бцтцн йашайыш мянтягяляри демяк олар ки, океан 

сявиййясиндян ашаьыда йерляшир. Районун щидрографик шябякясинин 

формалашмасында Кцр чайынын, Сарысу эюлцнцн вя диэяр кичик эюллярин ролу 

бюйцкдцр. Кцр чайы районун шимал-шярг щиссясини ящатя едир вя яразинин суйа 

олан ещтийаъыны юдямякля йанашы, дашгын просесинин дя формалашмасында 

мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя Сабирабад району яразисиндяки яксяр кянд 

йашайыш мянтягяляри дашгынlardan  даим зийан чякир. 2010-ъу илдя Кцрбойу 

яразилярдя баш верян дашгынлар ися бцтювлцкдя Сабирабад районуну ящатя етмиш 

вя онун 75 йашайыш мянтягясиндян 36-ны (48%-ни) тамамиля даьыдыб йарарсыз 

щала салмышдыр. Сабирабад районунда беля йашайыш мянтягяляриндя Улаъалы, 

Мямишляр, Мцрсялли, Гаралар, Дадашбяйли, Эцдяъцщцр, Гараэцней, Тяпя 

Османлы, Залгараьаъ, Гаратоьай, Тцкянди, Моранлы, Кючярли, Ъавад, Нарлыг, 

Булдуг, Ятъяляр, Ахтачы, Щяшимханлы, Османлы, Шыхсалащлы, Минбашы, Гараьаъ, 

Йаха Дялляй, Полад Тоьайы, Азадкянд, Чаьырьан, Ханкечян, Тязякянд вя 

Муьанэянъяли дахилдир. 2010-ъу ил майын 3-4-дян башлайараг эюстярилян бу 

йашайыш мянтягяляринин ящалиси ардыъыл олараг башга яразиляря евакуасийа 

олунмушлар. Тякъя Гараэцней вя Дашбулаг кяндляриндян 4000 аиля тящлцкясиз 

яразиляря кючцрцлмцшдцр. Ящали ясасян йцксяк яразилярдя йерляшдирилмишдир. 
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Беляликля, 2010-cu il daşqınında Сабирабад районунун ящалисинин 55 мин няфяри 

вя йа цмуми ящалинин 37 %-я гядяри евсиз-ешиксиз вя онларын чохунун малы, 

мцлкц вя шяхси яшйалары дашгн суларынын алтында галмышлар. 

Салйан району Кцр-Араз овалыьынын ъянуб-шяргиндя вя Kцр чайынын 

ашаьы ахарларында йерляшир. Яразиси бцтювлцкдя аллцвиал чюкцнтцлярдян тяшкил 

едилмиш  дцзянликдя формалашмыш вя ясасян океан сявиййясиндян ашаьыда 

йерляшмишдир. Салйан районуnda yaşayan əhali  даим дашгын проблеминi йашамыш 

вя она гаршы мцбаризя апармаьа чалышмышдыр. Артыг 20 илдян чохдур ки, 

Салйанда гейдя алынмыш 51 йашайыш мянтягясиндян 48-и вахташыры олараг бирбаша 

вя йа долайы йолла Кцрцн дашмасындан зийан чякир. 2003-ъц илдя баш верян 

дашгын щадисяси заманы Салйан районунда ейни адлы гясябя дахил олмагла 

Кцргарагашлы, Гарачала, Гарабаьлы (Тязякянд), Ярябгардашбяйли, Хоъалы вя 

Ъянэян йашайыш мянтягяляри Кцр чайынын дашмасындан даща чох зийан 

чякмишдир. 2006-ъы илдя баш вермиш дашгын нятиъясиндя 95 ща дювлят, 80,4 ща 

хцсуси вя 50,5 ща бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаг сащяси, 648 йашайыш еви 

су алтында галмışdır. Демяк олар ки, щазырда Салйан шящяринин юзцнцн 

дашгындан мцщафизя едилмяси цчцн дювлят сявиййясиндя мцхтялиф лайищяlər 

hazırlanır. 5-15 май 2010-ъу ил тарихиндя Салйан району яразисиндя йаьан 

интенсив йаьышлардан сонра Кцр чайынын сявиййяси бирдян-биря 22 см 

артдыьындан, районда вязиййят фялакят щяддиня чатмышдыр. Артыг майын 5-дян 

башлайараг Салйан район мяркязинин Тябриз Хялилбяйли вя Щейдяр Ялийев 

кцчяляри дашгын алтында галмышдыр. Бунунла йанашы, дашгынын сявиййясинин 

артмасы нятиъясиндя грунт сулары басан евлярин сайы дурмадан чохалmışдыr . 

Кцр чайынын сявиййясинин галхмасы иля ялагядар районда 3050-дян чох евин 

щяйяти грунт сулары altında qalmışdır. Районун мяркязиндяки Акуша чайынын 

дашмасы нятиъясиндя йашайыш евляриня ъидди зийан дяймиш, 59 ев учуб, 225 ев 

гязалы вязиййятя дцшцб, 79-дан чох аиля тящлцкясиз йерляря кючцрцлмцшдцр. 

Хцсусиля 3 тяряфдян Кцр чайы иля ящатя олунмуш Бабазанлы йашайыш массивиндя 

ъидди проблемляр йаранмышдыр. Беляликля, 2010-ъу илдя Кцр чайы щювзясиндя баш 

верян эениш ящатяли дашгын Салйан шящяриля йанашы, Гарачала гясябясини вя онун 
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9 кянд йашайыш мянтягясини-Чуханлы, Парча  Хяляч, Памбыгкянд, Кцргарагашлы, 

Бабазанлы, Ъenqan, Тязякянд вя Кяримбяйли, бурада мяскунлашан 22,5 мин 

няфяр ящалини (18,5%-ни) бюйцк фялакят гаршысында гоймушдур. Бу йашайыш 

мянтягяляриндя мяскунлашан 64,78 мин няфяр ящалинин (52,5%-ни) чох щиссяси 

дашгын щадисясиндян бюйцк щяъмдя мадди зяряр çəkmişdir. 

Щаъыгабул району Азярбайъан Республикасынын шяргиндя йерляшмякля, 

яразиси щям даьлыг, щям дя дцзянлик щиссяни ящатя едир. Даьлыг щисся Бюйцк 

Гафгазын ъянуб-шярг гутараъаьында олан алчаг Ялят вя Лянэябиз тирясини, 

дцзянлик щисся ися Кцр-Араз овалыьынын шярг щиссясини ящатя едир. Яразиси релйеф 

хцсусиййятиня эюря океан сявиййясиндян -20 м-ля, +200 м арасында йерляшир. 

Щаъыгабул району яразисиндя гейдя алынан 30 йашайыш мянтягясиндян 14-ц 

океан сявиййясиндян ашаьыда йерляшир. Районун релйефиндя мювъуд олан беля 

кяскин фярг бурада диэяр тябии фялакятлярля йанашы, дашгын щадисясинин 

йаранмасына да шяраит йарадыр. Əразинин даьлыг вя дцзянлик щиссяляриндяки 

юзцнямяхсус тябии-иглим шяраити, торпаг вя битки юртцйц, щидрографийасы вя 

ящалиnin мяскунлашмасы дашгын щадисясининформалашмасына тясир эюстярир. 

Район яразисиндя мяскунлашан ящалинин вя йашайыш мянтягяляринин су иля 

тяминатында Лянэябиз вя Ялят тирясини кясiб эедян Пирсаат чайынын вя ейни адлы 

су анбарынын, щямчинин Щаъыгабул эюлцнцн ящямиййяти бюйцкдцр. Районун 

шящяр ящалиси 34 мин няфяр олub, Муьанлы гясябяси вя Щаъыгабул шящяриndə 

yaşayan 26,5 min nəfəri мцтямади олараг дашгынdan əziyyət чякир. Rайондаkı 

11 кянд мцтямади олараг дашгын прсесиня мяруз галыр. 2003, 2006 вая 2010-ъу 

илдя дашгына даща чох мяруз галан кянд йашайыш мянтягяляриня Абдулйан, 

Коланы, Атбулаг, Кцртчц, Ахтачы Ширван, Ы вя ЫЫ-ci  Мейниман вя Ялятли 

дахилдир. 2009-2010-ъу иллярдя дашгын щадисяси Щаъыгабул районуна даща чох 

зийан вурмушдур. Тякъя 20-29 сентйабр 2009-ъу илдя Щаъыгабул районуна 

йаьан эцълц йаьышлар нятиъясиндя йаранан сел вя дашгын щадисяси нятиъясиндя 

районда 51 йашайыш евиня ъидди зийан дяйmişdir. Бунун 30-у районун Наващы 

кяндиндядир. Цмуми зийанын дяйяри бир милйон манат щесабланмышдыр. Наващы 

кяндиндя су алтында галан 30 мянзилин 28-и йашайыш цчцн там йарарсыз 
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вязиййятдядир: сентйабрын 20-дя Наващы вя Рянъбяр кяндляри яразисиндя баш 

верян эцълц йаьышлар нятиъясиндя 300 еви су баsmışdır.  

Имишли инзибати району Аран игтисади районунда Мил дцзцнцн шярг, 

Муьан дцзцнцн гярб щиссясини ящатя едир. Цмуми сятщ гурулушуна бахдыгда 

релйефиндя ясасян дцзянлик цстцнлцк тяшкил едир. Район яразисиндя гейдя алынан 

51 йашайыш мянтягясиндян 31-и океан сявиййясиндян ашаьыда йерляшмякля 

вахташыры олараг Кцр вя Араз чайларынын дашмасындан зийан чякир. Районда 

ящалинин вя йашайыш мянтягяляринин су ещтиййатлары иля тямин олунмасы üçün 

онун мяркязиндян кечян Араз чайы вя йухары щиссясиндян кечян Кцр чайындан 

истифадя олунур. Баш Мил, Баш Муьан, Йухары Гарабаь, Язизбяйов каналları вя 

Рясул архın suları hesabına suvarma əkinçiliyinin təlabatı ödənilir. Имишли 

районунун ящалиси 114 мин няфярdən  иbarətdir ки, бунун да 32 %-и шящяр 

ящалисинин, 67,8 %-и ися кянд ящалисинин пайына дцшцр. Район ящалисинин цмуми 

сайында шящяр ящалисиnin artımı вя урбанизасийалашма zəif gedir.Rайон 

мяркязинин океан сявиййясиндян -2,5 м ашаьыда йерляшмяси 12,4 мин няфярдян 

чох шящяр ящалисинин дашгынa мяруз галмасына сябяб олur. Rайонда мювэуд 

олан мянтягясиндян, Кцр вя Араз чайлары сащилиндя йерляшян 12-си- Гарадонлу, 

Гарагашлы, Мцрсялли, Аьъцйцр, Аьамяммядли, Ялийетмязли, Бядъарлы, 

Ъавадханлы, Кцр Мащмудлу, Аллащmядядли, Оруълу, Губйарлы вя d. дашгындан 

даща чох зийан чякир. 2003, 2006 вя 2010-ъу иллярдя Кцр вя Араз чайлары 

щювзясиндя баш верян дашгын йайылма ареаллары вя вурдуьу зярярлярин мигдары 

милйон манатла юлчцлцр. 2010-ъу илдя Кцр вя Араз щювзясиндя баш верян 

дашгынлар 50 миндян чох ящалинин мяскунлашдыьы 30-а гядяр йашайыш 

мянтягясини ящатя етмиш вя 3,3 мин няфяр ящалинин мяскунлашдыьы 4 кянди-

Аллащмядятли, Телишли, Аьамяммядли, Аьамаллылар тамамиля йарарсыз щала 

салмышдыр.  

Саатлы районунун яразиси дцзянлик олуб Мил вя Муьан дцзляринин  

арасында йерляшир. Сятщ гурулушуна эюря яразидя мювъуд олан 38 йашайыш 

мянтягясиndəн 30-у океан сявиййясиндян ашаьыда йерляшмишдир. Районун 

ящалисинин, kənd təsərrüfatının су  тяминатында Араз чайы вя гисмян дя Кцр чайы 

ясас йер тутур. Саатлы районунуда ящалинин цмуми сайында шящяр ящалиси вя йа  
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урбанизасийалашма 19 % тяшкил едир вя дашгын щадисясиндян аз зийан чякир. 

Кянд йашайыш мянтягяляри вя кянд ящалиси ися яксиня дашгын щадисясиня даща чох 

мяруз галыр. Саатлы районунун ящалисинин 74,8 мин няфяри  кяндdə yaşayıр. 

Район яразисиндя ящалинин сыхлыьы йцксяк (1км2-дя 78 няфяр) олдуьундан 

онларын тябии фялакятдян зийан чякмя фаизи дя чохдур. Бурада Азадкянд, 

Ялиабад, Ялисолтанлы, Байрамлы, Бяйлик, Вархан, Эенишкянд, Головиновка, 

Гарайевкянд, Ханларкянд, Симада, Моллаявязли, Ялисолтанлы, Потубяйли, 

Гарачалар, Гомушчу, Гара Нуру, Газанбатан, Йени Новрузлу, 

Мяммядабад, Няриманкянд, Дялляр, Новрузлу, Телманкянд, Караевка, 

Камаллы вя с. кянд йашайыш мянтягяляри дашгын тəщлцкяли яразилярдир. 2010-ъу илин 

май айында баш верян дашгынлардан ися ящалиси 3700 няфяря гядяр олан 3 кянд - 

Новрузлу, Камаллы , Дялляр даща чох зийан чякмишдир. 

Нефтчала району Kürün aşağı axarının ъянуб шяргиндя йерляшир вя шярг 

щиссяdən Хязяр дянизинин сулары ilə ящатя olunur. Районун релйефи ясасян 

дцзянлик олуб, ону Ъянуб-Шярги Ширван , Муьан вя Салйан дцзляри ilə 

həmsərhəddir. Сятщ гурулушу яокеан сявиййясиндян ашаьыда йерляшдийиня эюря 

районда мювъуд олан 56 йашайыш мянтягясинин 54-ц мцтямади олараг 

дашгынdan язиййят чякир. Шящяр ящалиси бир тяряфядян Хязяр дянизинин 

сявиййясинин галхмасы иля ялагядар йералты сулардан, диэяр тяряфдян ися Кцр 

чайынın дашмасындан зийан чякир. Йашайыш мянтягяляриндя ящалинин су иля 

тяминатында Kür çayı və Bala Kür kanalı mühüm rol ounayır. Yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, Кцр чайы Хязяр дянизиня тюкцлдцйц йердə щяддиндян чох чюкцнтц 

ямяля эятирдийиндян артыг бир нечя илдир ки, Кцр чайынын Хязяр дянизиня ахын 

суряти хейли азалмышдыр. Она эюря дя няинки Кцр чайынын делтасында, ейни 

заманда онун йатаьында эцълц лиллянмя эетмиш, чай йатаьынын сявиййяси йашайыш 

мянтягяляриндян йухары галхмышдыр. Она эюря дя артыг 10 илдян чохдур ки, 

Нефтчала яразисиндя районун мяркязи дахил олмагла 54 кянд йашайыш мянтягяси 

дашгына мяруз галır. Rайонунда ящалиси 420 мин няфярдян чох олан кянд 

йашайыш мянтягяси мцтямади олараг дашгындан зийан чякир. Бу йашайыш 

мянтягяляри ичярисиндя Банкя, Хилли, Ы вя ЫЫ-ci Майаk гясябяляри, Ашаьы Сурра, 

Ашаьы Qяряйманлы, Гядимкянд, Йеникянд, Кцрдилли, Мирзягулу вя d. дашгына 
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мяруз галан яразилярдир. 2010-ъу ил дашгынларынын Нефтчала районунун йашайыш 

мянтягяляриня нисбятян аз зийан вурмуш, byna səbəb Сабирабад району вя 

Ширван шящяри йахынлыьындаkı бяндялярин dağılмасы, щямчинин Бящрамтяпя 

hidroqovuşağından   Аразын кющня йатаьына suyun ахыдылмасы olmuşdur.  

Кцрцн ашаьы ахарларында ящалиnin мяскунлашмасы вя тясяррцфаты 

дашгындан мцщафизя еdilməsi Кцр чайынын делтасы; Кцр вя Араз чайларынын 

йатаьы; Кцрцн делтасындан Минэячевир су анбарына гядяр олан йатаьы мцтямади 

олараг lildən тямизлянмяли; bu hissədə meandırlar düzəldilməli; Кцрбойу стратежи 

ящямиййятли шящяр, обйект вя мцяссисялярин йерляшдийи яразилярдя тядриъян дямир-

бетон сащилбяркитмя вя бяндвурма ишлярини ардыъыл шякилдя тикилиб-гурашдырылмасы 

давам етдирилмяли; Кцр вя Араз чайларынын ятрафларындакы ещтиййат су анбарлары 

тямизлянмяли вя hidroqovuşaqdakı qurğular тямир олунмалы; даща чох рискли 

йашайыш мянтягяляри вя стратежи обйектляр тящлцкясиз яразиляря кючцрцлмяли; 

Кцргыраьы Тугаy мешяляри бярпа едилмяли вя ящали арасында тябии фялакятя гаршы 

маарифляндирмя иши апарылмалыдыр. 

Кцр чайынын ахым вя бярк ахыm режиминдяки баш верян дяйишикликляр 

онун делтасында ъидди еколожи позунтулара эятирмишдир.  

Кцр чайынын делтасы Майаk адланан балыг вятяэясиндян шяргдя Хязяр 

дянизиня доьру узанан эениш сащяни тутур. Кцр чайы вахтиля  делтаda олан 

Балагол, Хязригол, Балакцр вя Кцр голларына бюлцняряк ахыб Хязяря тюкцлцрдц.    

Кцр делтасынын шимал щиссясиндя Шималı Голтуг (Норд- Ост Голтуг), 

ъянуб щиссясиндя Ъянуби Голтуг (Зцд- Ост Голтуг) балыг вятяэяляри йерляшир. Бу 

ики Голтуг арасында Кцрцн эятирдийи лилдян ямяля эялмиш дцзянлик vardır. Бу 

дцзянлийи, Кцрцн делтасыны кясиб кечян kiçik голлар щиссялярə парчалайыр. 

Хязяр дянизи сащилиндя Хязри (шимал) кцляйини güclü олмасы нятиъясиндя 

Кцрцн делтасы Д щярфи шяклиндя инкишаф етмишдир.Dелта Ъянуб Голтуьа тяряф чох 

яйилмишдир. Бурада делтадан айрылмыш ъянуб-шярг истигамятиндя узанан гуру 

ямяля эялмишдир ки, буна да Кцр дили дейилир. Кцр дили ъянуб-шяргя доьру 

эетдикъя енсизляшяряк гуш димдийиня охшар бир форма ямяля эятирмишдир.  
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Саь сащилдя делта мцяййян гануна уйьун олараг щяр ил 

эенишлянмякдядир.  Хязяр суйунун сявиййясиндяки динамикликля голтуглары инди 

сащилдян чох узаğa aparmışdır.  Шимали Голтуг ятрафында дяниз алтындан чыхан 

сащяляр гумлу, Ъянуби Голтуг ятрафында дяниз алтындан чыхан сащяляр ися эилли 

торпаглардан ибарятдир. Буна дя сябяб шимал кцлякляри тяряфиндян Кцр суйнун 

бир щиссясинин Ъянуби Голтуг сащилиня эятирилмясидир. Ъянуби Голтуг инди Хязяр 

дянизи сащилиндян 5-6 км узагдадыр. Бу да Ъянуби Голтуьун балыг вятяэяси 

кими галмасына мане олмушдур. Вахтиля чохлу мигдарда аь балыг, няря балыьы, 

гызыл балыг, хяшям балыьы, чяки балыьы верян бу вятяэя инди баьланмышдыр. 

Tənzimləmədən qabaq Майаг адланан балыг вятяэясиндян шяргдя 

гамыш, qızıl сюйцд, йуlгун коллары иля юртцлц, кечилмяз ъянэяллик вар иди. Бу 

ъянэялликдя чохлу мигдарда су гушлары, габан, чаггал, тцлкц, чюл пишийи вя башга 

щейванлар йашайырды. Кцр суйу сявиййясинин йухары олмасы иля ялагядар олараг 

делтадан гярбдя эениш йашыл чямянлик ямяля эялmişdi. Чямянлик Кцрцн саь 

сащилиндя даща эениш олурду. Чайын ашачы щиссясидя йашайан ящали бураны йайлаг 

щесаб едир вя йай fəslində бура кючцрдц. Təsərrüfatların ъамыш вя гарамал 

нахыры йайда вя гышда делтадакы гамышлыгда вя ондан гярбдя олан чямянликдя 

отлайырды. 

Кцр делтасында битян гамышдан вя йулгундан эениш мигйасда истифадя 

едиlirdi. Вахтиля Нефичала, Хыллы вя Салйанда йашайан ящалинин чоху юз евлярини 

Кцрцн делтасында битян гамышдан вя йулгундан тикирдиляр. 

Кцрцн мцасир делтасы Минэячевир су анбары тикилдикдян сонра юз 

ландшафтыны тамамиля  дяйишмишдир. Гамыш, йулгун, гызыл сюйцд коллары явязиндя 

юз веэетасийасы дюврцнц йазын яввялиндя баша чатдыран от вя шоран биткиляри 

ямяля эялмишдир. 

 

6.3. Сел ахынлары вя йаратдыглары фялакятляр 

Азярбайъан дцнйанын селlи реэионларындан сайылыр. Юлкя яразисиндя 

olan ирили-хырдалы 8350 чайдан 200-я гядяриндя сел щадисяси мцшащидя олунур. 

Республика яразисиндя 43 селли щювзяйя дахил олан 170-дяк чайда фасилялярля 

селляр баш верир. 
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Ъошгун даь чайларында йаранан селляр чох ити сцрятля ахараг юзц иля 

бирликдя чынгыл, гум, лил, палчыг вя s. эятирмякля даьыдыъы гцввяйя малик олур. 

Эцълц селляр якин сащялярини, тясяррцфат, обйектлярини, йашайыш мяскянляриндя 

инфраструктураны, евляри даьыдыр, инсан тялафяти иля нятиъялянир. Селляр бюйцк 

даьыдыъы габиллийятиня эюря диэяр тябии фялакятлярля мцгайисядя яксяр щалларда 

ейнилик, бязи щалларда щятта цстцнлцк тяшкил едир. Тядгигатчылара (M .Мяммядов 

,F.Иманов ,2003; N.Babaxanov,2009) эюря дцнйада баш верян кортябии 

щадисялярдян 40 %-и максимал су сярфляри иля баьлыдыр. Burada sel axınları xüsusi 

yer tutur. 

1890-1987-ci illər ərzində республикамызын чайларындан 338 сел (орта 

щесабла илдя 3,5 сел)  о ъцмлядян Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъындан 160 сел 

(орта щесабла ildə 1,6 сел) кечмишдир. Тякъя Кишчай щювзясиндя гейд едилян 

мцддят ярзиндя 22 бюйцк сел щадисяси мцшащидя едилмишдир (M.Abduyev,2009).  

Мцтяхяссисялярин щесабламаларына эюря Азярбайъан ящалисинин 1,0 млн 

няфяри даими сел тящлцкяси олан зоналарда йашайыр. Республиканын 18 инзибати 

районунда йерляшян 200–дян чох шящяр вя ири йашайыш мянтягяляри фасилялярля 

мцтямади олараг селляря мяруз галыр.Бунлардан Шяки, Загатала, Балакян, 

Гябяля, Оьуз, Эюйчай вя d. шящяр вя йашайыш мянтягялярини эюстярмяк олар. 

Юлкямиздя дямир йолларынын 300, автомобиллярин 1000 км-и, 100 лярля кюрпц, 

щидромелиоратив гурьулар фасилялярля селлярin fəlakətli təsirinə  мяруз галыр  10  . 

Юзц иля мцхтялиф бюйцклцкдя bərk  щиссяъикляр апаран вя гыса 

мцддятдя  давам едян ахынлара сел ахынлары дейилир. 

М.Великановун эюстярдийи кими, сел ахынлары ади буланыглы ахым дейил, 

йары майе кцтлядир. Беля ахынларда олан бярк щиссяъиклярин чяки щесабы иля 

мигдары цмуми ахымын 75%-я гядярини тяшкил едир. Сел йары майе кцтлясинин 

щяъм чякиси 1,7- 1,9 т/м3-а чата биляр. 

Чайларда сел щадисяси чох щалларда 5-10 илдян бир тякрар олунмагла 

бюйцк, даьыдыъы гцввяйя маликдир. Эцълц лейсан йаьышлардан ямяля эялян 

селлярин даваметмя мцддяти аз олур. Чох щалларда бу 2-3 саат, надир щалларда 

ися 6 саата гядяр давам едир. Буна бахмайараг бу мцддят ярзиндя чайла 
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апарылан бярк ахым бюйцк щяъм тяшкил едир. М.Гагошидзенин апардыьы 

мцшащидяляря эюря эятирмялярин иллик ахымы 90 мин.м3 олан Кишчайда 3 саат 

ярзиндя кечян селля  2175 мин.м3 эятирмяляр ахıдылмышдыр  11 .  

Сел ахынлары палчыглы, палчыглы-дашлы вя сулу-дашлы олмагла 3 

категорийайа бюлцнцр: 

Тяркиби эил вя лилдян ибарят олан палчыгlı сел ахынлары бюйцк сцрятля (4-

6м/сан гядяр) щярякят едир. 

Палчыглы-дашлы сел ахынларыны палчыглы ахынлардан фяргляндирян онларда су 

иля бирликдя асылы вязиййятдя щярякят едян гумлу вя гумлу-эилли щиссяъиклярин 

олмасыдыр. Ейни заманда беля ахынларда диб иля мцхтялиф фраксiyaлы даш, чынгыл 

щиссяъикляри ахыдылыр. 

Сулу-дашлы сел ахынлары тяркибъя су иля дашдан вя аз мигдарда кичик 

фраксийалы эятирмялярдян ибарятдир. 

Сел ахынларынын ямяляэялмя сябяблярини тядгиг едян алимляр беля фикря 

эялмишляр ки, чох щалда бу ахынлар узун sürən гураглыгдан сонра йаьан эцълц 

лейсан йаьышларла, yüksək intensivlə əriyən гар сулары иля ялагядардыр. Онлар 

эюстярирляр ки, селлярин баш вермяси вя давамиййяти лейсан йаьышларын даваметмя 

мцддятиндян вя интенсивлийиндян, гар юртцйцнцн галынлыьы вя яримя шиддятиндян, 

чай йатаьынын релйефи вя тябии шяраитиндян, чайын узунлуьундан, антропоэен 

амиллярдян вя инсанларын тябиятя дцшцнцлмямиш мцдахилясиндян вя д.амиллярдян 

асылыдыр. 

Тядгигатчылара эюря  Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъындакы чай 

щювзяляриндя мешя сащяси артдыгъа эятирмяляр ахымы азалыр. Лакин мешя юртцйц 

сащяси 140 км2-я бярабяр олдугда эятирмяляр ахымы 200000 тон, мешя сащяси 70 

км2-я гядяразалдыгда  ися 700000 тона гядяр артыр. 

M.Мяммядовa (1989) эюря Нахчыван МР-нын чай щювзяляриндя мешя 

сащясиnin 2 дяфя азалмасы  асылы эятирмяляр ахымы 3-3,5 дяфяйя гядяр артырmışdır. 

Бунунла йанашы Кичик Гафгаз сащясиндя кичик мешя сащясиня малик олан чай 

щювзяляриндя сятщин йуйулмасынын интенсивлийи бюйцкдцр. Хцсусиля, 2000 км2-

дян кичик олан щювзя сащяляриндя бу даща йахшы мцшащидя олунур. Гейд едилян 
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просесин интенсивлийи мешялярин гырылан сащяляриндя даща сцрятля баш верир  21 . 

Сон иллярдя антропоэен амилин щювзя сятщиня тясири чайларда селлярин 

тякрарланмасыны вя баш вермясини артырмышдыр.  

Мцасир дюврдя инсанын тясяррцфат фяалиййятинин чай щювзяляринин сятщиня 

щяддиндян артыг тясири чайларын майе ахымында эятирмяляр ахымынын артмасына 

сябяб олмушдур. Бу да еколожи таразлыьын позулмасыны эюстярян яламятлярдян 

биридир.  

Мялумдур ки, чай сулары тябиятин гиймятли вя явязсиз сярвяти олмагла 

йанашы, халг  тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриня дашгынлар вя селляр формасында 

бюйцк зийан вурур. Халг  тясяррцфаты сащяляриня вурулан зийаны ики щиссяйя 

айырмаг олар. Bunlar təbii, диэяри ися инсанын фяалиййятини тясири иля баш верən 

antropogen amillərin təsiridir. 

Гейд едяк ки, инсанлар тябии ещтиййатлары даща чох мянимсямякля бязян 

тябии фялакятлярин баш вермясиня шяраит йарадыр. Хцсусиля, торпаьын шумланмасы, 

мешялярин гырылмасы, йолларын чякилмяси, даь-мядян ишляринин чай щювзяляринин 

сятщиндя эюрцлмяси ашынма материалларынын кцлли мигдарда топланмасына səbəb 

olur. Йай мювсцмцндя ящали тяряфиндян даьлыг яразилярдян даща чох (хцсусиля, 

йай отлаглары, якинчилик вя с.) истифадя олунмасы сел оъаглары сащясинин артмасына 

сябяб олур. Интенсив лейсан йаьышлары ися ашынма материалларыны чайларын 

мяъраларына чатдырыр. Бу да чайларда su ахымынı сел axınına чеврилмясиня сябяб 

олур. Гейд едяк ки, елми ясасларла даьлыг сащялярин йайлагларындан истифадя 

едиlдикдя сел оъагларынын сащяляри мцгайисяли дяряъядя азалыр. 

Республикамызда да диэяр юлкялярдя олдуьу кими ящалинин сцд вя сцд 

мящсулларына, ят вя ят мящсулларына олан тялабаты ясасян малдарлыгла юдянилир. 

Лакин юлкямизин дцзянлик сащяляриндя отлаг сащяляринин азлыьы вя йцксяк 

даьлыьын вя алп чямянликляриндян мал-гара цчцн йай отлаглары кими  истифадя 

олунур. Йай мювсцмцндя мал-гаранын нормадан артыг сайда йайлагларда 

чыхарылмасы, торпагларын цст гатынын деградасийайа уьрамасына сябяб олур.  

Щювзядя дцшян интенсив лейсан йаьышлары ашынма материаллары щярякятя эяtирərək  

чай məcralarında  selə  çevirirlər.  
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Беля бир мянзяря, Kürün aşağı axarında Бюйцк Гафгаз вя Кичик Гафгаз 

даьларынын йамаъларындан ахан чайларын щювзяляриндя  даща йахшы мцшащидя 

олунур. Хцсусиля, Бюйцк Гафгазын субалп, алп чямянликляриндян вя орта даьлыг 

ərazilərdən йай мювсцмцндя мал-гара цчцн отлаг сащяси кими истифадя 

олунduğundan, buradakı мал-гаранын сайы нормадан артыг олдугда ашынма 

материалларынын чай щювзясинин сятщиндя даща чох топланмасына шяраит йараныр   

28  . 

Гейд едяк ки, кечян ясрин əvvəllərindən етибарən Kürün aşağı axarında 

мешялярin кцтляви мящв едилмяси иля хам торпаглардан, meşə materiyalından 

ися йанаъаг вя тикинти материаллары кими истифадя edildiyinə эюря, интенсив йаьышлар 

заманы чайлардан эцълц селлярин кечмясиня сябяб олмушдур. Лакин Бюйцк 

Гафгазын шимал-шярг йамаъындакы йашайыш мянтягяляринин вя сянайе сащяляринин 

ъянуб йамаъла мцгайисядя даща тез газла тямин олунмасы одунъuьа олан 

təlabatı азалтмышдыр (Ə.Əyyubov ,1962). Бу да Бюйцк Гафгазын шимал-шярг 

йамаъындан ахан чыайларда селлярин ъянуб йамаъла мцгайисядя даща аз 

тякрарланмасына сябяб олмушдур . 

Мцасир дюврдя иглимдяки глобал истиляшмя тядгиг олунан яразилярдя 

сящралашманы артырмыш, екоъоьрафи эярэинлийи даща да кяскинляшдирмишдир. Гейд 

едилян проблемлярин ярази цзря бирузя верилмясинин ашкар едилмясиндя вя онларын 

арадан галдырылмасында селлярин тяснифатыnın aparılmasının бюйцк ящямиййят 

vardır. Sеллярин кечмя мцддятиня, тякрарланмасына, интенсивлийиня вя вурдуьу 

зийана эюря груплашдырылмасы мцасир дюврцн ваъиб мясялялярдян щесаб олунур. 

Тяснифатын дцзэцн верилмяси йашайыш мянтягяляри вя тясяррцфат сащяляринин 

селлярдян мцщафизя олунмасы цчцн айрылан вясаитин мцвафиг бюлцшдцрцлмясиня 

кюмяклик едяр. 

Бу бахымдан селлярин вурдуьу зийана эюря гиймятляндирмяк вя сонра 

онлары груплашдырмаг мягсядя уйьун оларды. Бу да дювлят бцдъясиндян айрылан 

вясаитин тябиятдя баш верян даьыдыъы щадисялярин вурдуьу зийана эюря дцзьцн 

бюлцшдцрцлмяси imkan verərdi.  Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъындан ахан 

чайлардан кечян селлярин gətirdiyi gətirmələrin щяъми 10 млн. м3 малик ола биляр 
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(S.Рцстямоv , 1962). Мцяллифя эюря сцряти 3 м/сan бярабяр олан сел 1-3 саат 

ярзиндя йаранма йериндян эятирмя конусуна чата биляcəyini qeyd edir. Müəllifə 

görə sürəti 3m/san bərabər olan sel 1-3 saat ərzində yaranma yerindən gətirmə 

konusuna çata bilər. Гейд едилянляря Талачайдан (1965), Кцрмцкчайдан, 

Мухахчайдан  (1960), Кишчайдан (1972), Кцнэцтчайдан (1964), 

Дашагылчайдан (1963), Шинчайдан (1992) вя с. кечян селляри аид етмяк олар.   

        Sон дюврдя иглимин глобал дяйишмяси иля ялагядар чайлардан  кечян  селлярин 

тякрарланмасы тез-тез баш верир. Хцсусиля, 1994-ъц  илдян етибарян чайлардан 

кечян селляри беля гиймятляндирмяк олар. Беля ки, 1994-ъц ил ярзиндя Böyük 

Qafqazın cənub ətəklərindən axan чайларындан 20-дян артыг сел кечмишдир. Даща 

чох селляр Дямирапаранчайдан, Катехчайдан, Тиканлычайдан кечмишдир. Гейд  

едяк ки, 1994-ъц ил апрелин 28-29-да Дямирапаранчайдан кечян сел Гябяля 

районунда 150 млн. м2 асфалт юртцйцнц йумушдур. 1999-ъц ил августун 13-дя 

bu çayla  кечян сел Гябяля шящяриндя küçələri 30-40 см галынлыьында  палчыгla  

юртмцшдцр. 2003-ъц илин ийун, ийул айларында, 2004-ъц илдя ийул, сентйабр 

айларында Балакянчайдан, Талачайдан, Кцмрцкчайдан, Мухахчайдан, 

Дямирапаранчайдан  вя с. кечян селляр кянд тясяррцфатынын якин сащялярини 

палчыгла юртмцшдцр   (M.Abduyev  ,2009).   

            Селлярин кечмясиндя мараглы хцсусиййятлярдян бири дя сон иллярдя иглимин 

глобал мигйасда dəyişilməsi иля ялагядар onların тез-тез тякрарланмасы иля 

йанашы  daşıdıqları gətirmələrin həcminin artmasıdır. Беля ки, 1932-ъи илдя 

сентйабр айында Балакянчайдан кечян селин щяъми 372000 м3 тяшкил етдийи 

щалда, 2003-ъц илин ийул айында 1780000 м3 бярабяр олмушдур. Талачайдан 

28.ВЫЫ.1936-ъы илдя кечян селин щяъми 2175000 м3 тяшкил етдийи щалда, 2003-ъц 

илдя 3686000 м3 бярабяр олмушдур. Кцрмцкчайдан 25.ВЫЫ.1963-ъц илдя кечян 

селин щяъми 1600000 м3 бярабяр олдуьу щалда, 2003-ъц илин ийул айында 2540000 

м3 тяшкил етмишдир. Кишчайдан 5.ВЫЫЫ.1955-ъи илдя кечян селин щяъми 3000000 м3 

тяшкил етдийи щалда, 1992-ъи илин ийул айында 358000 м3  бярабяр олмушдур [ 25 ].    

       

6.4. Дашгын вя  селляря гаршы мцбаризя тядбирляри 
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Дашгын вя селляр нятиъясиндя йаранан тябии фялакятлярин мигйасы илдян-иля 

эенишлянир, юлкялярин ящалисиня, игтисадиййатына, еколоэийасына вя 

биомцхтялифлийиня дяйян зийан артыр.  Тябии фялакятлярин нятиъяляринин арадан 

галдырылмасы хейли мигдарда малиййя вясаитинин вя ишчи гцввяляринин сярфиня 

сябяб олур. 

        Дцнйа практикасында бюйцк чай щювзяляриндя дашгын вя сел рискини 

азалтмаг цчцн чайын вя онун ясас голларынын цзяриндя ири сядляр (sahil mühafizə 

bəndləri), су анбарлары, нощурлар вя суварма каналларындан ибарят мцряккяб  

щидротехники системляр йарадылыр. Бир гайда олараг, бу системляр каскад 

характерли олуб, бири-бириндян мцяййян мясафядя йерляшир. Щяр бир сядд вя йа су 

анбары су кцтлясини мцяййян щиссяляря бюлмякля дашгынын интенсивлийини мцяййян 

гядяр азалтмаьа, дашгын рискини идаря етмяйя имкан верир. 

       Азярбайъанда  дашгынлар ясасян Кцр вя Араз  чайларынын  ашаьы ахарларында 

баш верир. Бу чайларда суйун сявиййяси мартын сону апрел айындан галхмаьа 

башлайыр. Яэяр чайларда эцр су фазасы kеçирся, май айынын орталарында вя ийунун 

яввялляриндя сявиййя йцксяк щяддя чатыр. Август-сентйабр айларында чайлар гыт 

су режимини кечирдяряк, сявиййя дяйишикляриня уьрамышлар. 

        Тарихи  мянбялярдян  эюрцндцйц   кими   (Y. İbadzadə , 1960)  дашгындан 

горунмаг мягсядиля Азярбайъанда чай сащилляриндя торпаг сядляр чякилмясиня 

ХЫХ ясрин 80-90-ъы илляриндян башланмышдыр. Яввялляр ящали мяскунлашдыглары 

йашайыш мянтягялярини, шяхси тясяррцфатларыны дашгындан мцщафизя етмяк 

мягсядиля чай сащилляриндя, дашгын тящлцкяси олан йерлярдя щцндцрлцйц 0,25-0,40 

м олан сядляр йаратмыш, сонралар ися бу ишляр дювлят нязаряти алтында 

апарылмышдыр. Азярбайъанда дашгына гаршы ясас мцбаризя тядбирляриня  бюйцк  

təbii fəlakətə səbəb olmuş 1915-ъи ил дашгынындан сонра башланмышдыр. 

       1921-ъи илдя Азярбайъанда дашгын мцшащидя олунан чай сащилляриндя 

йашайан ящалинин мцщафизяси цчцн хцсуси  Бяндçякмя идаряси йарадылмышдыр. 

Яэяр 1921-ъи иля гядяр  сащил бяркитмя ишляриндя 1031000 м3 торпаг иши 

эюрцлмцшдцрся, бу грумун йарадылмасы эюрцлян ишлярин щяъмини вя сцрятини 

артырмышдыр. Тякъя,1938-ъи илдя бу мягсядя 1953000 м3 торпаг иши эюрцлмцшдцр. 
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Чайларын дашгын тящлцкяси олан зоналарында сядлярин мцщафизяси вя горунмасы  

бригадалары йарадылмыш, дашгын кечян мцддятдя  тящлцкяли йерляр нязарят алтында 

сахланылмышдыр. 

        Хидмят бригадалары лазыми аваданлыгларла, машын, механизмилярля тямин 

едилмиш, ящали дашгын bаш вердийи щалда «гяза» сигналына уйьун эюрцляъяк ишлярля 

тялиматландырылмышдыр. Гяза тюряня биляъяк чай сащилляриндя, щяр 1-2 км-дя 

нювбятчи мянтягяляри йарадылмыш, o дашгын суйунун сядди йардыьы щалда ящалини 

кюмяйя чаьыран сигнала тямин олмушдур. 

       Кцр вя Араз чайларында кечян дювр ярзиндя дашгынла мцбаризядя сащил 

мцщафизя сядляриндян истифадя олунмасы тяърцбяси, бу йолла мцбаризянин 

мцкяммял тядбир олмадыьыны  эюстярди. Сащил мцщафизя сядляриндя баш верян 

гяза (сяддин дашгын суйу иля йарылмасы) щалларынын башлыъа сябяби торпаг сядлярин 

эювдяляриндя вя дибдя баш верян сызма щадисясидир. Чох щалда онлар 

йарадыларкян йахын  карханалардан эютцрцлян грунтун йцнэцл механики 

тяркибдя олмасы (йцнэцл эиллиъя, гумлуъа вя  с.) дюйяълямяйя бахмайараг, бянд 

эювдясиня суйу щопдурараг, сыздырırki, buda səddin dağılmasına səbəb olur. 

Гязаны йарадан диэяр амилляр ися сащилллярин вя бяндин йуйулмасы, дашгын суйун 

сяддян ашмасы вя с. ола биляр. 

       Мцтяхяссисляр  ,  Кцр чайынын ашаьы ахарында сащил мцщафизя сядляринин 

чякилмясини дашгына гаршы мцбаризядя, бир дя она эюря еффектли тядбир кими 

гябул етмирляр ки, заман кечдикъя чайла нягл олунан эятирмяляр щесабына онун 

диб йцксяклийи илдяn-ilə артыр. Бу ися чайда суйун сявиййясинин галхмасына сябяб 

олараг  эяляъякдя онун истисмарынын мютябярлийини азалдыр. 

        Й.Я. Ибадзадя (1950)  Кцрцн ашаьы ахарында йаранмыш чохсайлы  

меандрлары ляьв етмякля, тюряня биляъяк дашгын рискини азалтмаьы мяслящят  

эюрмцшдцр . Кцрцн ашаьы ахарында чайын узунлуьунун 80%- меандырларын 

пайына дцшцр (şəkil 15) . Мцшащидяляр эюстярир ки, чайын щяр 5 км узунлуьуна 

бир меандыр дцшцр ки, бу да чайын узунлуьуну артырмагла онун маиллийини 

азалдыр. Нятиъядя ,ахымын щярякят сурятинин азалмасыnda онда олан асылы 

эятирмяляринин чюкмясиня сябяб олур. Бу просес, ашаьы ахарда чай дiбинин илдя 6 

мм галхмасына сябяб олmuşduр  . 
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        Меандарларын ляьви, мяъранын дцзхятли щала эятирилмяси, онун узунлуьуну 

азалдараг, чайын диб маиллийини йцксялтмякля, ахымын сцрятини артырыб, дашгын 

суйунун сявиййясини ашаьы саларды. Бу ися  юз нювбясиндя мцщафизя сядляринин 

узунлуьу вя щцндцрлцйцнцн азалтмагла, диб чюкцнтцляринин мянсябя доьру 

щярякятини артырар, чай суйундан халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя о 

ъцмлядян чай няглиййатында истифадяни йахшылашдырарды. 

         Гейд етмяк лазымдыр ки, 1922-ъи илдя Кцрцн бир нечя нюгтясиндя  

меандырларын ляьви иля ялагядар апарылмыш, кичик мигйаслы тядбирляр йахшы нятиъя 

вермиш, чайларын щямин щиссяляриндя бир мцддяt су вя бярк ахым режимини 

нормал вязиййятдя сахламышдыр. 

        Кечян ясрин орталарындан башлайараг Азярбайъанда селляря гаршы 

горуйуъу ишляр апарылыб, бюйцк вясаит сярф олунсада бу сащядя ясаслы сямяря 

ялдя едилмямишдир. Щяйата кечирилян тядбирлярин пяракяндялийи, мцщяндиси 

горуйуъу гурьуларын лайищялярин тяртибатында чай щювзяляринин екощидроложи 

амилляринин там нязяря алынмамасы, щювзялярдя мешя юртцйцнцн гырылмасы, 

щейванларын «отлама нормаларына» ряййят едилмядян отарылмасы, селдян сонра 

эятирмя конусларынын тямизлянилмямяси вя с. бу дящшятли тябии фялакятлярин 

мцяййян фасилялярля тякрарланмасына сябяб олур. 

        Узун дюврцн мцшащидяляри эюстярир ки, Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъындан 

ахан Кцрцн сол голу олан чайларын мяъралары даима  деформасийайа мяруз 

галырлар. Тядгигатлар эюстярир ки, бу просес чайлардан  эцълц сел кечян заман 

йатаьын саь сащилинин йуйулмасы иля ялагядардыр [ 3 ]. Чайларда баш верян 

динамики дяйишмяляр эятирмя конусун формасынын вахташыры дяйишмясиня сябяб 

олур. Беля ки, чай щювзяляриндя торпаг, мешя вя файдалы газынты йатагларындан 

истифадя едилмяси селлярин тез-тез тякрарланмасыны вя шиддятлянмясини артырыр. 

Нятиъядя халг тясяррцфатынын мцхтялиф   сащяляриня бюйцк зийан вурулур.  

     Мцасир дюврдя дя селлярин йайылма ареалы эенишлянмякдя давам едir.  

Республикамызда, хцсусиля, Кцрцн ашаьы ахарындакы голларында селя гаршы 

эюрцлян мцбаризя тядбирлярини ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк олар. 

   1.Селя гаршы эюрцлян илкин мцбаризя тядбирляри keçən əsirdə 40-ъы иля 

гядяр олан мцддяти ящатя едир. Селя даир елми биликляр зяиф инкишаф  етдийиня эюря 
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она гаршы эюрцлян тядбирляр дя ашаьы сявиййядя aparılmışdır. Яксяр щалларда 

инсанлар тябиятин бу даьыдыьы гцввясиня гаршы  аъиз вя она гаршы щеч бир ъидди 

манея йарада билмəmişляр. Эюрцлян мцбаризя тядбирляринин яксяриййяти шял 

сядляринin дцзялдилмясиндян ибарят олмушдур. Бу да мешя одунъаьынын 

нормадан артыг тядарцк едилмясиня вя еколоэийанын позулмасына сябяб 

олурду. Пиримитив сядляр анъаг зяиф селлярин гаршысында давам эятирmişдиr. 

Беля сядляр зяиф селлярин  тясири олан йерлярдя ящямиййятя  малик иди.  Шял 

сядляриндян  Балакянчайын,  Талашчайын, Мухахчайын, Кцрмцкчайын, Шинчайын, 

Кишчайын, Дашагылчайын, Дямирапаранчайын вя д. сащилляриндя истифадя 

едилмишдир. Шял sədləрин узунлуьу айры-айры чайларда мцхтялиф юлчцйя малик иди. 

Беля ки, Балакянчайда шящярин юнцндя селин истигамятини йюнялтмяк цчцн шял 

səдляр 20 м, 30 м, 50 м вя с. узунлуглара малик олмушдур. Беля сядляр 

Талачайда даща узун məsafədə олмушдур. Мухахчайын щяр ики сащилиндян 

Ялясэяр, Мамрух, Эюзбарах, Мухах, Зяйян вя Чобанкол кяндляринин 

тясяррцфат сащяляри бойу мцхтялиф узунлугда чякилмишдир.  Онлардан   

Кцрмцкчайын,  Шинчайын, Кишчайын сащилляриндядя селдян мцщафизя мягсядиля 

истифадя едилмишдир. Загатала, Шяки вя Гах шящярляринин кянарындан чай бойу 

чякилян sədlər даща узун олмушду р (M.Abduyev  ,2007). 

             2.  1941-1945-ъи иллярдя ЫЫ-ъи Dцнйа Mцщарибясинин башланмасы, ящалинин 

орду сыраларына сяфярбярлийи вя юлкянин тяняззцл дюврц селя гаршы мцбаризя 

тядбирлярин зяиф щяйата кечирилмясиня сябяб олмушдур. Мцщарибя яряфясиндя 

дювлят тяряфиндян селдян мцщафизя щаггында гярар 20 март 1941-ъи илдя 

verilmişdiр. Бу дюврдя селя гаршы мцбаризя тядбирляри анъаг тясяррцфатлара 

бюйцк зийан вуран яразилярдя щяйата кечирилмишдир. Беля тядбирлярдян бири дя 20 

март 1941-ъи илдя Шяки шящярини вя Гышлаг кяндини, Киш, Дяйирман архы вя  

Гуръана чайларындан эялян селлярдян мцщафизя етмяк məqsədilə həyata 

keçirilmiş tədbirdir.  Burada 1100 м узунлуьунда хяндяк газылмыш, 14000 ядяд 

шял баьламасындан сяд салынмышдыр. Беля мцщафизя тядбирляри Балакянчай, 

Катехчай, Талачай, Кцрмцкчай, Дашагылчай, Дямирапаранчай, Эюйчай, вя д. 

hяйата кечирилмишдир. 
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  3. Мцщарибядян сонракы 1946-1950-ъи иллярдя, дювлятин селляря гаршы 

мцбаризя мягсяди иля айырдыьы вясаитин мигдары аз олмушдур. Буна бахмайараг 

селлярин эцълц тясир зонасында мцхтялиф типли щидротехники гурьуларын иншасы цчцн 

илкин мярщялядя ишляр башланмышдыр. Бу дюврдя селя гаршы эюрцлян техники 

тядбирлярин даща мцкяммял олмуш, сел ахынларынын тясири мцяййян дяряъядя 

азалса да селин гаршысыны тамамиля алмаг мцмкцн олмамышдыр.  

    4.  1951- 1990-ъы иллярдя селя гаршы эюрцлян мцбаризя тядбирляри, яввялки 

мярщялялярдян даща чох еффектли олмасы иля фярглянmişdир. Бu illərdə, селя гаршы 

мцбаризя мягсяди иля чай щювзяляринin йухары щиссясиндя бир сыра агро вя мешя 

мелиоратив ишляр эюрцлмцшдцр. Тядбирлярин чоху чайların mənbəyə yaxın  

дяряляринин ен кясийиндя вя сащил бойунда ири сядлярин тикилмясиндян ибарят 

олмушдур. 1950-ъи илдян етибарян селлярин системли юйрянилмяси башланмышдыр. Бу 

дюврдя бяндляр вя диэяр щидротехники тикинтиляр цчцн дювлят тяряфиндян айрылмыш 

вясаит даща чох олмушдур. Бунунла ялагядар чайларын сащил золагларында 

бяркитмя ишляри апарылмыш, Талачайда, Дашагылчайда, Эюйчайда, 

Эирдиманчайда вə д. çай щювзяляриндя чюл тядгигат ишляри апарылмыш, йашайыш 

мянтягяляринин якин сащяляринин, сянайе обйектляринин вя няглиййат йолларынын 

мцщафизя олунмасы цчцн тядбирляр планы щазырланылıb  щяйата кечирилмишдир. 

    5.  1991- 1992-ъы иллярдя кечмиш ССРИ-нин ляьв едилмяси вя Ермянистан 

Республикасы иля мцнагишяляр республикада селлярдян мцщафизя истигамятиндя 

апарылан ишляри зяифлятмиш, бязи бюлэялярдя эюрцлян ишляри  дайандырмышдыр. 

    6. 1993-2005-ъы иллярдя йени йаранмыш мцстягил Азярбайъан 

Республикасынын  кечид дюврц вя диэяр мцстягил дювлятлярля ялагялярин зяиф 

олмасы иля səciyələnir. Юлкядя малийя вясаитин чатышмазлыьы иля ялагядар, селя 

гаршы мцбаризя тядирляринин эюрцлмяси мцмкцн олмамышдыр. Лакин буна 

бахмайараг йерли имканлар щесабына селдян мцщафизя тядбирляри эюрцлмишдир.   

Гейд едилян чатышмазлыьы нязяря алараг, тябиятдя баш верян фювгалядя тядбирлярин 

эюрцлмяси цчцн Фювгалядя Щаллар Назирлийи йараdılmışdır. 

7.  2005-ъи илдян етибарян селляря гаршы эюрцлян мцбаризя тядбирляри əsasən  

Фювгалядя Щаллар Назирлийи фяалиййят иля баьлыдыр. Bu илдян етибарян селляря гаршы 
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эюрцлян мцбаризя тядбирляри иля ялагядар дювлят тяряфиндян ясаслы вясаитин 

айрылмасы башланмышдыр. Ölkənin sel müşahidə edilən bölgələrində geniş miqyaslı 

aqromeliorativ və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. 

  Гейд едяк ки, хариъи юлкялярдя дя селляря гаршы мцбаризя тядбирляринin  

эюрцлмяси son illərdə daha intensıv hal almışdır .   Беля тядбирляр Гафгазла 

аналог тяшкил едян Мяркязи Асийа Республикаларында даща ясаслы эюрцлцр. 

   Тяcrübə göstərir ki, ян сямяряли tədbir даь йамаъларынын горунмасы 

цчцн ясаслы мешя-мелиоратив ишляринin görülməsindən ibarətdir . Belə 

tədbirlər  Канадада,Avstryada, Эцръцстанда  və d. ölkələrdə  щяйата 

кечирилир. Даь йамаъларында селляря гаршы мцбаризянин тяшкили мягсяди иля 

мешя, кол вя от юртцйцнцн горунмасыны, мал-гаранын отарылмасынын низама 

салынмасыны, отлагларда битки юртцйцнцн бярпа едилмясиni, чохиллик чямян 

биткиляринин йайымынын артырылмасыны, чай мяъраларынын сел эятирмяляриндян 

тямизлянмясини, йашайыш мянтягяляри ятрафында горцйцъц бяндлярин 

салынмасыны və d. işlərin görünməsini tələb olunur. Bеля тядбирляр  Австрийа, 

Франса, Италийа, Алманийа, Йугославийа, Болгарыстан və d.ölkələrdə даща чох 

щяйата кечирир. Даь йамаъларында вя чай hövzələrində  мешя örtüyünü 

салынмасы ишляри Мяркязи Асийада, Юзбякистанда, Гырьызыстанда вя Ъянуби 

Газахыстанда даща чох апарылыр. 

 Сел тящлцкяли йамаъларын мцщафизясиндя щидротехники гурьулардан 

истифадя  даща əlverişli щесаб олунур. Селдян мцщафизя цчцн щидротехники 

гурьулардан истифадя АБШ-да, Франсада, Австрийада, Йапонийада, Италийада 

вя МДБ юлкяляриндя geniş йайылмышдыр. 

Beləliklə селя гаршы мцбаризя тядбирлярини ики группа бюлмяк олар. 

Онлардан бири ъари, диэяри перспектив щесаб олунур. Гейд едилян тядбирлярдян 

Бюйцк Гафгазын  чай щювзяляриндя кифайят гядяр истифадя олунур. Лакин, 

щидротехники гурьулардан селdən мцщафизя  məqsədilə истифадя етдикдя əsas 

qəza törənəcək hal бяндлярин бинювряляринин сел кечян заман йуйулмасы 

щесаб олунур. 
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   Bяндляр yuyulma nəticəsində parçalanaraq   чайа ашдыгда онун 

парчаланмыш щиссяляри сел эятирмяляриня чеврилир. Она эюря дя  бетон 

бяндлярин еффектлийини артырмаг цчцн onun tərkibinin və konstruksiyasının 

seçilməsi mühüm məsələlərdəndir. 

 
 
        тядбирляри арасында от юртцйц, мешя юртцйц кими ейни эцълц еффектлийя 

малик tədbirlər, бязян щятта цстцнлцк təşkil edir   21,28. 

Bитки юртцйцнцн yerüstü axımın тянзимлянмясиндя вя щювзя сятщинин 

йуйулмадан горунмасында ролу бюйцкдцр.  

Dаь йамаъларында битки юртцйцнцн инкишафы цчцн ялверишли тябии шяраити олан 

сащялярдя фитомелиорасийа тядбирляринин эюрцлмяси məqsədə uyğundur, бу 

цсулун тятбиги мцмкцн олмайан чылпаг йамаъларда ися щидротехники 

гурьуларын тикилмяси əlverişlidir. Беля тядбирляр Эцръцстан, Ермянистан вя 

Мяркязи Асийа Республикаларында həyata keçirilmişdir. 

 Кцрün aşağı axarındakı qollarında селляря гаршы ашаьыдакы мцбаризя 

тядбирляринин мцнтязям щяйат кечирилмяси мягсядя уйьундур: 

1. Чайларын  эятирмя конусуна чыхан йерляриндян етибарян ян тящлцкяли 

сащялярдя ардыъыл олараг эятирмя конусунун узунлуьунун 1/3-ня гядяр 

məsafədə  дямир бетон, даш вя торпаг бяндлярин салынмалыдыр; 

2.   çайларын эятирмя конусларында мяъра дашгындан вя селдян яввял ири 

эятирмялярдян азад олмалыдыр;  

3.   bетон мцщафизя бяндляринин бинювряляри трапес вя йа кясик пирамида 

формасында тикилмялидир;  

4.    iстисмар мцддятиндян асылы олараг бяндлярин бярпасы вахташыры щяйат 

кечирилмялидир; 

5.    çайын ашаьы ахарында, хцсусиля, бянд тикилмяйян щиссялярдя чай 

мяърасы дашгын вя селдян яввял щяр ил тямизлянмясидир; 

6.     çайларын мянбяляриндян башлайараг, селлярин формалашдыьы щяр ики 

сащилдя от вя мешя юртцйц салınmalıdır. 
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    Тядгигатлар эюстярир ки, селляря гаршы апарылан мцбаризя тядбирляри 

системli вя комплекс характерi дашымагла чай щювзясиндя бцтцн щцндцрлцк 

гуршагларыны ящатя етмялидир. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
    
                                                 

 

                                                         VII   F Ə S I L 

 

Kürün aĢağı axarında göl və su anbarlarının ekoloji problemləri 

 

7.1  Göllərin təsnifatı və formalaĢma xüsuiyyəti 

 

     Zəif su mübadiləsi ilə fərqlənən ,okeanlarla birbaşa əlaqəsi olmayan yer 

səthinin su ilə dolu çuxur və çökəkliklərinə göl deyilir. Suni yolla yaradılmış gölə 

su anbarı deyilir. Sahəsi 1 km
2
-dan az olan kiçik su anbarları və bitki örtüyü ilə     

örtülmüş az sulu təbii göl nohur adlanır. 

      Göllər aşağıdakı inkişaf mərhələsi keçirir 

1.Təzə göllər-bu dövrdə göl əvvəlki relyef formasını saxlayır.Yerüstü axarlarla 

gölə axıdılan müxtəlif fraksiyalı gətirmələr onun yatağının dəyişməsinə təsir 

göstərmir. 

2.Nisbətən təzə göllər-bu dövrdə göl sahilə doğru dayazlaşır. Çayların göllərə 
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töküldüyü yerlərdə deltalar əmələ gəlir. Həmin dövrdə göl sahillərində bitki 

örtüyünün inkişafı ilə də səciyyələnir. 

3.Köhnə göllər-bu dövrdə sahillərin və delta yamaclarının uçması hesabına 

dayazlıqlar genişlənir,göl yatağındakı çuxurlar su ilə gələn gətirmələr hesabına 

dolur,dərinlik azalır və bütün su səthi bitki örtüyü ilə örtülür. Göllər getdikce su 

sevən bitkilərin inkişaf etdiyi kiçik gölməçələrə və nəhayət bataqlıqlara çevrilir. 

      Əmələgəlmə xüsusiyyətlərinə görə göllər bəndli,çalalı və qarışıq göllər kimi üç 

qrupa                    

     Bəndli göllər vadidə olan uçqunlar çayla gələn çöküntülər və s.hesabına 

yaranır. 

     Çalalı göllər əmələ gəlmə şəraiti v ə  səbəblərinə görə  tektonik 

,vulkanik,deflyasion, byzlaqlı, karstlı, termokarstlı ola bilər. a)Tektonik göllər- Yer 

qabığında baş verən tektonik proseslər nəticəsində əmələ ğəlir                                                                                                                            

Belə göllərə Baykal, Göyçşə, ,İssik-Kul və başqalarını göstərmək olar . 

b) Vulkanik göllər-vulkanik püskürmələr nəticəsində meydana çıxır(Kuril ,Kronisk 

göllərvəs.). 

c) Deflyasion göllər –dağ süxurlarının küləklə sovrulması nəticəsində əmələ gəlir 

,onların çalaları dayaz olur. 

ç) Karst gölləri-yeraltı və yerüstü suların kimyəvi fəaliyyəti nəticəsində meydana 

çıxır.Məsələn ,ərazidə asan əriyən əhəngli suxurlar varsa,suyun təsiri ilə yaranan 

karst çuxurlu getdikcə büyüyərək göl əmələ gətirəcəkdir.Belə göllərə Şimali Dvina 

çayının hövzəsində ,Qorki vilayətində,Mari MSSR-də və s.yerlərdə təsadüf edilir. 

d) Termokarst göllər-əbədi donmuş ərazilərdə yer səthində olan çökəkliklərin 

yeralti buzlu lay və linzaların əriməsi hesabına əmələ gələn sularla dolması 

nəticəsində yaranır.Belə göllərə Yakutiya MSSR ərazisində rast gəlmək olar.  

e)Qarışıq (bəndli –çalalı) göllər müxtəlif səbəblərin təsirindən əmələ gəlir. 

Göllər ,axarlı və axarsız kateqoriyalara bölünür.Axarlı göllərə daxil olan yerüstü və 

yeraltı sular,mənbəyini onlardan başlayan çayların qidalanmasına,buxarlanmaya və 

sizmaya sərf olunur.Axarsız göllərə daxil su yalnız buxarlanmaya,bir hissəsi isə 

sizmaya gedir. 
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     Göllər ,suyunun minerallıq dərəcəsinə görə şirin və duzlu sulu olur.Axarli 

göllərin suyu adətən şirin olur.Axarsiz göllərdə isə suyun buxarlanması nəticəsində 

mineralliq dərəcəsi artir. Gölə daxil olan suların minerallıq dərəcəsi çox olduqca 

,onda duzlaşma prosesi surətlə gedir.  

     Kürün aşağı axarında müxtəlif inkişaf səviyyəli və ekoloji durumlu 100-ə yaxın 

göl vardır.Bu göllərin çox hissəsi insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində 

qurumuşlar. 

     Ölkəmizdə göllərdə mutamadi hidrometroloji müşahidələr Hidrometroloji 

Xidmət İdarəsi  tərəfindən 1941-ci ildən Sarısu gölündə, 1946-ci ildə Hacıqabul 

gölündə aparılmışdır. Bu müşahidələrə suyun səviyyə tərəddüdü,tempraturu və 

s.daxil dir .  

Keçmiş Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi tərəfindən yerinə yetirilən mütəmadi 

hidroloji müşahidə məlumatları Hidroloji illiklərdə və xüsusi Bülletenlərdə nəşr 

olunmuşdu. 

      Göllər haqqında hidroloji yönümlü  məlumatlar A.N.Əlizadə(1939,1946) 

S.H.Rüstəmov (1959,1965) Q.K.Gül (1967),S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay 

(1978,1989) ,Ş.B.Xəlilov (1977, 1989 ,2002 2003 və s.) ,V A Məmmedov (1975-

2008) və d. əsərlərində qismən açıqlanmışdır. 

Tədqiqatlarında bu və ya digər dərəcədə limnoloji proseslərdə açıqlanmasıilə 

məşğul olmuş hidrobioloq alimlərdən A.N.Əlizadə (1939,1946) ,A.N.Derjavin 

(1929,1946,1947 ,1956) ,V.V.Vinoqradov (1963,1966,1967 və s.) ,R.S.Denqina 

(1944), Y.Ə.Əbdürəhmanov (1962), Ə.H.Qasımov (1965,1972 ,1975 ,2001 və s.) 

,A.R.Əliyev (1986,2001) ,M.O.Əhmədov (1974,1975), Ç.M.Məhərrəmov ((1980) 

,R.A.Əliyev (1981,1984), Z.M.Quluyev (2006) və başqalarını göstərmək olar. 

Həmin tədqiqatların xeyli hissəsi daxili su hövzələrində balıq təsərrüfatının müasir 

vəziyyəti və prespektivdə nəzərdə tutulan balıqçılığın inkişaf etdirilməsinə həsr 

olunmuşdur. 

     Göllərin su bikiləri və antropogen təsirlə onların dəyişməsi problemləri 

L.İ.Prilipko (1961) ,C.A.Əliyev (1966,1967,1971,1980 və s.) ,N.M.Cəfərov (1972) 

,X.A.Hadiyev (1985) və digər mütəxəsislərin tədqiqatlarında açıqlanır. Göllərdəki 
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hidrofloranın daha geniş miqyasda ,ekoloji şəraitin dəyişməsinin ali su bitkilərinə 

təsiri və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin qorunub saxlanma şəraiti haqqında 

tövsiyyələr və eləcədə hidrofloradan təssərrüfatda səmərərli istifadə probblemləri 

C.A.Əliyevin tədqiqatlarında öz əksinin tapmışdı. 

Ağgöl, Sarısu və Hacıqabul göllərində mikrobioloji prosesləri tedqiq edən 

T.Q.Abdullayeva və M.Ə.Salmanov (1995-1996) su kütləsi və dib çöküntülərinin 

fiziki –kimyəvi xassələrini araşdıraraq çirklənmənin və duzlaşmanın zaman və 

məkan ərzində üzvi aləmə ,xüsusəndə mikroloji proseslərə və ekoloji şəraitə 

təsirini müəyyənləşdirmişlər. 

     Bölgənin ovaliq hissədəki göllərin coğrafi əsasla tədqiqi 1974-1976 illərdə 

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafi İnistutu əməkdaşları tərəfindən, kimyəvi 

xassələri isə 1980-1986-cı illərin müxtəlif mövsümlərində Hidrometeorologiya 

Komitəsi əməkdaşları tərəfindən          tədqiq olunmuşdur.   

     V.A Məmmədovun 1998-2006-ci illərdə apardığı çöl tədqiqatlarında 100-ə 

yaxın göl öyrənilərək  limnogenezin təkamülünə səbəb olan amillər araşdırılmışdır. 

Tədqiqatlarda  göllərin morfometrik elementləri, göl çalalarının genezisi və 

morfoloji xüsusiyyətləri,su səviyyəsi,temperatur və buz rejimi,optik və 

orqanoleptik xüsusiyyətləri, kimyəvi tərkib, minerallaşma dərəcəsi,çirkləndiricilər 

və onların mənbəyi öyrənilmiş, xarakterik gollərin su və su ehtiyyatları balansı  

tərtib olunmuşdur.  

7.2 AĢağı  axardakı   göllər  və 

onlarin limnoloji     xüsusiyyətləri 

 

           Xalq təsərrüfatlnln müxtəlif sahələrinin , xüsusə suvarma əkinçiliyinin 

inkişaf etdiyi Kürün aşağı axarindakı göllər və göl-çay sisteminin rejiminin 

dəyişdirilməsi bu bölgəni nəinki respublikamızda, hətta Cənubi Qafqaz dövlətləri 

hüdudunda ekolimnoloji şəraiti kəskin pozulmuş regiona çevirmişdir.  

    Kür, Araz çayları və onların qolları üzərində yaradımış su anbarları, suvarma 

sistemləri,ovalıqdakı qurutma sistemləri , su, kənd təsərrüfatı və xalq təsərrüfatının 

digər sahələrini əhatə edən tədbirlər buradakı su toplayıcı hqvzəsi olmayan 100 - ə 
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yaxın gölün əksəriyyətində sahə və dərinliyinin azaldılmasına , minerallaşmsına və 

onların su rejimində digər pozulmaların əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

    Aşağıda Kürün aşağı axarındakı bəzi göllər və onların limnoloji xüsusiyyətlərini 

nəzərdən keçirək. 

   Sahəsinə və suyunun həcminə görə ən böyük göl olan Sarısu, Kür çayının sağ 

sahilində , Araz çayı ilə birləşdiyi yerə yaxın hissədə yerləşir.Sahəsi 65,7 km
2
 , 

həcmi 59,1 mln.m
3
-dir, amma təbii rejim dövründə sahəsi 100 km 

2
-a yaxın 

olmuşdur. XX əsrin 2-ci yarısında əkin sahələri ərazilərinin artırılması ilə əlaqədar 

olaraq gölün bir hissəsi qurudulub.Dəniz səviyyəsindən – 12 m yüksəklikdə 

yerləşən  gölün orta dərinliyi 0,9 m, orta eni 3,0 km, uzunluğu 22,0 km-dir. Gölün 

xüsusi sutoplayıcı hövzəsi demək olar ki, yoxdur. Sahillərdə yüksək səviyyə izləri 

yoxdur , gölün dib relyefi çox sadədir. Su kütləsinin 70%-dən artığı 0,0-1,0 m 

dərinliyə kimi olan hissədədir. Göl çalası bir neçə quytuldan ibarətdir. Suyu şirin 

və  kəmşirindir. 
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   Haciqabul gölü isə Kür çayının sol sahilində (Araz çayı ilə birləşdikdən sonra) 

yerləşir. Sahəsi 8,4 km
2
, həcmi 12,1 mln.  m

3
-dir,mütləq yüksəkliyi – 19,5 m-

dir.Orta dərinliyi 1,4 m , orta eni 2,2 km, uzunluğu 4,2 km-dir.Suyu şortəhərdir, 

axarsız xassəyə malikdir. Şirvan çay-göl sistemində,  əvvəllər Şirvan çaylarının 

daşqın sularının xeyli hissəsi son məqamda sahəsi 17 km
2
  olan Hacıqabul gölünə 

daxil olurmyş .Sonralar Hacıqabul gölünün cənub hissəsi qurudulduğundan gölün 

sahəsi təxminən iki dəfə azalaraq indiki vəziyyətə düşmüşdür. 

    Göllərin yerləşdiyi ərazi mülayim-isti qurşağa , quru yayı ilə seçilən yarımsəhra 

və quru-çöl iqlim tipinə aiddir. Ərazidə atmosfer yağıntılarının illik miqdarı 200-

360 mm , buxarlanmanın miqdarı isə 900-1200 mm arasında dəyişir. Sarısi 

gölünün suyunda müşahidə olunan ən yüksək temperatur 29.VII.43-cü il tarixində 

+34,4
0
 C, ən alçaq temperatur 2,2

0
 C isə eyni ilin fevral ayının 2-3-cü 

ongünlüklərinə təsadüf edir. Hacıqabul gölünün suyunda maksimum temperatur 

22.VII.54-cü ildə +31
0
 C , minimum temperatur isə həmin ildə fevral ayının 1-də 

müşahidə olunub .Sarısu və Hacıqabul göllərinin çalası dayaz olduğundan orada 

toplanmış su kütlsıinin istilik tutumu da azdır, yəni tez qızır və tez tez də soyuyur. 

İstilik mübadilə prosesinin fəallığı suyun səthə yaxın ,atmosferlə təmasda olan 

hissələrində daha aktivdir. Su kütləsində şaquli və üfüqi sirkulyasiya aktiv 

olduğundan temperaturun dərinlik üzrə paylanmasında fərq azdır və il ərzində çox 

zaman 2-3
0
 C-dən artıq təşkil etmir. 

     Qışda səthləri buzla örtülmür.Sərt şaxtalı keçən qış aylarında qısa müddətə və 

davamsız sahil buzları yaranır. Son onilliklərə göllərin su kütləsində minerallaşma 

dərəcəsinin artması ilə buz qatının davamiyyəti də müəyyən dərərcədə azalmışdır. 

    Su balansında mədaxil hissəsinin əksəriyətini səth ilə daxil olan axıntılar təşkil 

edir.Göllərin qidalanmasında çox hissəni Kür çayının suları təkil etdiyindən çayın 

səviyyəsində baş verən dəyişiklik özünü göllərin səviyyəsində də göstərir. Güclü 

daşqınlar dövründə Araz çayından daxil olan sular  Sarısu gölünün səviyyəsinin 
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yüksəlməsinə kömək edir. Kür çayının təsiri ilə  Sarısu gölü vaxtaşırı axarlı olur. 

Çayın gursulu illərində göl vaxtaşırı axarlı, qıtsulu dövründə axarsız olur.Sarısu 

gölünün təbii rejim dövrü 1942-53-cü,  Hacıa\qabul təbii rejim dövrü isə  1947-55 

illərdə Hidrometeoroloji Xidmət İdarəsi tərərfindən öyrənilmişdir. Göllərdə 

səviyyənin ən yüksək göstərcisi  Kür çayının daşqınları zamanı, baharda, ən aşağı 

göstəricisi isə qışın axırları , yazın əvvəllərində müşahidə olunur. Çayda daşqın 

olmadıqda suyun səviyyəsi kəskin azalır. 

    Müşahidə dövrü ərzində Sarısu gölündə orta səviyyə 103 sm, ən yüksək səviyyə 

443 sm(17.V.!992) , ən alçaq , yəni qurumaya yaxln vəziyyət 1947; 51, 55-ci 

illərin ikinci yarısında , 1948-ci ilin I-IV, 1952- ci ilin 1-1V  aylarında müşahidə 

olunub (cədvəl) 

   Hacıqabul gölündə isə orta səviyyə 76 sm, ən yüksək səviyyə 257 sm 

(14 ,15,16.VI .1948-ci il tarixində ), ən aşağı səviyyə isə -53 sm 21.IX-14.X 

tarixində müşahidə olunmuşdur.Çoxillik dövr üçün səviyyə tərəddüdü amplitudu 

3-4 m-dən artıq təşkil edir. Aşağıda, bu göllərin 1971-2009-cu illəri əhatə edən 

məlumatları əsasında su səviyyələrinin aylar üzrə dəyişgənliyi göstərilmişdir 

( cədvəl 30,31 ). 

 

Cədvl 30 

 

 

Sarısu   gölünün çoxillik müddətdə (1971-2009) səviyəsinin aylar üzrə 

dinamikası 

 
 

 

Характерik 
səviyyələr 

                               Аyлар        

                                       

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

Orta 

 

84 

 

84 

 

84 

 

86 

 

165 

 

170 

 

137 

 

105 

 

88 

 

81 

 

78 

 

79 

 

Ən yüksək 86 86 86 127 200 188 153 122 94 84 80 80 

Ən alçaq 83 83 82 80 116 148 92 94 84 79 76 77 
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Hacıqabul  gölünün  çoxillik  müddətdə  (1971-2009)  səviyyəsinin 

aylar  üzrə  dinamikası 

 

Xarakterik 

səviyyələr 

 

  

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

Orta 

 

63 65 73 87 110 117 91 77 61 59 54 51 

Ən 

yüksək 

67 69 78 103 132 128 103 87 67 59 56 55 

Ən alçaq 60 62 67 72 91 104 78 67 57 51 52 46 

 

 

 

   Son 50 ildə bu göllərin təbii rejimi insan fəaliyyətilə pozulmuşdur. Bu da 

göllərdə hidrobiokimyəvi komplekslərin dəyişməsinə , ekoloji şəraitin 

gərginləşməsinə səbəb olmuşdur. Əgər təbii rejim dövründə Sarısu və Hacıqabul 

göllərində suyun minerallaşma dərəcəsi – 0,5-1,5 mq/l təşkil edirdisə,texnogenezlə 

minerallaşma dərərcəsi 10-larla dəfə artmış,su kütləsi və dib çöküntülərində 

çirkləndirici maddələrdən olan neft məhsulları , fenollar, sintetik səthi-aktiv 

maddələr, bir çox ağır metalların və s. miqdarı təhlükəli dərəcədə çoxalmışdır. 

Suyun fiziki xassələri ( qoxusu, lillənməsi, rəngi,sıxlığı, şəffaflığı və s. ) 

dəyişmişdir. 

    XX  əsrin ortalarında başlayaraq ,respublikamızın çay və göllərini tədqiq edən 

S.H.Rüstəmov qeyd edir ki, Ağçala və Mahmudçala gölləri kiçilərək hər biri 2 

quytuldan ibarət ( şimaldan-cənub istiqamətində ) aşağıdakı ölçülərə malikdirlər: 

Ağçala-1, uzunluğu 9,5 km ,eni 10 km, su səthinin sahəsi 73 km
2
 ; Ağçala-2  

uzunluğu 1 km , eni 4 km ,su səthinin sahəsi 4 km
2
 ; Mahmudçala 1 uzunluğu  

2,5km,  eni 4 km,  su səthinin sahəsi13 km
2
; Mahmudçala 2-də uyğun olaraq bu 

göstəricil11km,  4 km  və  24 km
2
  təşkil  etmişdir. 

      Hazırda bu iki göl inkişaf mərhələlərinin son məqamlarına yaxın bir dövrlərini 

yaşayırlar. 

   Muğan düzündə ,Kür çayına yaxın hissədə yerləşən Qaraçala axmazı vaxtılə 

Şirvan xanlarının əsas su anbarı kimi istifadə olunurdu. Xanlıq Rusiyaya 

birləşdirildikdən sonra bu su anbarı dağıdılmışdır. Sonralar (1868-ci ildə ) vaxtı ilə 
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bu çalanın suyundan suvarma üçün istiafadə edən Cavad qəzasının Xalac kəndinin 

əhalisi su anbarını öz qüvvələri ilə lildən təmizləyərək Kür çayı ilə əlaqəsini bərpa 

etmişlər.1924 –cü ildə Salyan qəza icra hakimiyəti Kürdən anbara su axıtmağa 

icazə verməmişdir və nəticədə bu göl qurumuş , çala ərazisindən dəmyə sahəsi 

kimi istifadə olunmuşdur.   

     Məmmədov  V.A. 32  qeyd edir ki,  Muğan düzündə XX əsrin əvvəllərində qu 

rudulmuş göllərin sahəsi, təxminən 800 km
2
 ,su həcmlərii isə 300-400 mln.m

3
 

təşkil etmişdir. Əvvəllər, Şirvan düzünün cənub hissəsində , Kür çayına paralel və 

onun qədim məcrasında formalaşmış , uzunluğu 120 km- dən artıq olan şirin sulu 

Qarasu çay- göl sistemidə mövcud  olub.  

    Migəçevir su anbarı tikiləndən sonra Kür çayının axımı tənzimləndikdən sonra 

daşqın suları bu sistemə demək olar ki, daxil olmur. Digər tərəfdən , bataqlıqlaşmış 

sahələrin qurudularaq ,  torpaqların kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb edilməsi, 

suvarma və qurutma sistemilərinin yaradılması  Şirvan –Qarasu çay-göl sisteminin 

tədricən qurumuasına gətirib çıxardır. 

     Xəzər dənizi səviyyəsinin bir istiqamətli davamlı tərəddüdü sahil zonasında 

hidroqrafik şəbəkənin dəyişməsinə və xüsusən də, kiçik göllərin yaranmasına 

səbəb olmuşdur. 

   XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Kür çayı deltasının sol sahilində iki 

şimal-şərq qolları arasında qoltuq (körfəz) yaranır. 1929 –cu ildən başlayaraq dəniz 

səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsilə bu körfəz qum tirələrilə dənizdən qismən 

təcrid olunaraq gölə çevrilir. 1938-ci ildə yaranmış  Yapon gölünün dərinliyi 1,5 -

2,0 m olub, balıqla zəngin olmuşdur.  Bir neçə ildən sonra küləklərin hərəkət etdiyi 

sahil qumları gölü dolduraraq yox etmişdir. 

    Dəniz səviyyəsinin kəskin tərəddüdləri Kürdili yarımadasının şimalında Qoruq 

və Qizilağac körfəzinin şimal hissələrində Qaraquş gölünün əmələ gəlib, sonradan 

qısa müddətdə məhv olmasına səbəb olmuşdur. 

   Qaraquş gölü keçmiş Xurşudçala (və ya Acıqoltuq ) körfəzinin yerində 

formalaşmışdı . Bu körfəz 1945-ci ilə qədər cənub-şərq tərəfdən eni 250m olan 

ensiz bir keçidlə Böyük körfəzlə əlaqədə olmuşdur.  . Bu körfəzə , mənbəyini Kür 
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çayından başlayan və uzunluğu 60 km olan Aquşa  çayı tökülərək onun suyunu 

xeyli şirinləşdirmişdir. Dənizin səviyyəsinin aşağı düşməsilə Xurşudçala körfəzi 

dənizdən təcrid olunaraq gölə çevrilmişdir..Aquşa çayımnın məcrasının getdikcə  

lillənməsi buraya daxil olan axım miqdarını   azaltmış, buraya sy ancaq Kürdə 

daşqın olanda daxil olur. Nəticədə, Qaraquş gölü atmosfer çöküntüləri və əkin 

sahələrinin artıq suları ilə qidalanan , şoranlaşma ərəfəsində olan ,sahəsi bir neçə 

km
2
-ə yaxın kiçik və dayaz bir gölə çevrilmişdir. 

    Kürdili yarımadası XIX əsrin sonu ,XX əsrin əvvəlində  ada olarkən , Qoruq 

gölü onun şimal hissəsində ,şimal və cənub Provra məntəqələri arasında körfəz idi. 

Dəniz səviyyəsinin aşağı düşməsilə adanın ərazisi böyüyərək yarımadaya çevrilir, 

körfəz isə dənizdən təcrid olub duzlu gölə çevrilir. Daimi qida mənbəyi olmayan 

bu göl tədricən kiçilərək,  hazırda göl çalasının bir hissəsi şoranlığa çevrilmişdir. 

   Kür və Araz çayları üzərində inşa olunmuş su anbarları və hidroqovşaqlar ,Mil- 

Qarabağ düzlərinin hidroqrafik şəbəkəsi və  göl sistemlərində müəyyən dəyişmələr 

yaratdı. Ağgöl ətrafında olan kiçik ölçülü ( Ağgöl- kiçik, Dərmalı, Melalı, Şorgöı ) 

göllər əsasən qurumuş , Ağgölün- sahəsi isə təbii vəziyyətlə müqayisədə,  2006 -cı 

ildə 15%- ə kimi azalmış , suyu isə şorlaşmışdır.  

   Kür çayı axımının tənsimlənməsi , suvarma və qurutma sistemlərinin fəailiyyəti , 

iri hidrotexniki qurğular kompleksinin yaradıması, aşağı axarda göllərin 

sahələrinin azalmasına, çoxunun isə qurumaslna səbəb olmuşdur .Son 100 ildə bu 

proses daha intensiv getməkdədir. 

   Göl ekosisteminə təsir göstərən əsas antropogen amillərə su anbarlarını , suvarma 

və qurutma sistemlərini və s.  göstərmək olar. 

 

       

  7.3  Çay axımının tənzimlənməsinin məqsədi və növləri. 
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       Axımın tənzimlənməsi , geniş mənada yerüstü və yeraltı tebii axinlara 

insanların göstərdikləri şüurlu tesir nəticəsində onların səviyyə və surətinin süni 

yollarla dəyişmək kimi başa düşülür. 

       Xüsusi mənada isə axımın tənzimlənməsi –su tələbatı və sudan istifadə 

rejiminə uyğun olaraq suni üsullarla çay axımının vaxta görə paylanmasıdır. 

        Əsas su mənbəyi kimi istifadə edilən çay axımının rejiminin illik və çoxillik 

müddətdə dəyişməsi onlardan adi qaydada tam və səmərəli istifadə etməyə imkan 

vermir.Azərbaycanın ayri –ayri bölgələrdə xalq təsərrüfatının  müxtəlif sahələrinin 

inkişafi üçün birinci dərəcəli problem həmin bölgələrdə çay sularından tam və 

səmərəli istifadə etməkdir. 

       Işlədilmə məqsədinə görə su müəyyən təlabatı ödəmək və istifadə olunmaq 

baxımından müvafiq olaraq iki hissəyə bölünür. Su təlabatı dedikdə suyun 

suvarmaya ,suçıxarmaya, sənaye və kommunal su təchizatına ,istilik enerji 

istehsalına və s.verilməsi nəzərdə tutulur. 

        Suyun hidroenergetika, çay gəmiçiliyi, ağac axıdılması məqsədi üçün 

işlədilməsinə isə sudan istifadə deyilir. 

    Birinci halda, rejimini, kəmiyyət və bəzi  halda keyfiyyət göstəəricilərini 

dəyişən su kütləsi, kanal və ya boruların vasitəsilə nəql olunaraq mənbədən 

kənarda istifadaə edilir. İkinci halda isə su öz kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini 

dəyişmədən mənbəyin təsir dairəsində istifadə olunur.  

      Əksər  hallarda çayın təbii axım rejimi, vaxta görə xalq təsərrüfatinın müxtəlif 

sahələrinin su təlabatı və sudan istifadə rejiminə uyğun gəlmir. Belə əlverişsiz 

halları aradan qaldırmaq üçün sulu dövrlərdə su təlabatı, sudan istifadəyə lazim 

olmayan artıq axım anbarlara yığılır və su çatışmayan hallarda ondan istifadə 

edilir. 

    Axımın tənzimlənməsi, təkcə su ehtiyatı yaratmaq məqsədi ilə deyi, çaylarda 

daşqın və sel hadisələrinin törənə biləcyi təhlükənin qarşısını almaq məqsədi üçün 

də tətbiq edilir.  

    Axımın tənzimlənməsi məqsədinə, davametmə müddətinə, istifadə edilmə 

dərəcəsinə, istismar  göstəricilərinə  və s. görə bir sıra növlərə ayrılır.  
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Tənzimləmədə əsas məsələ, çayın sulu dövründə istifadə olunmayan axımı su 

anbarında saxlamaqla onu su çatışmazlığı hiss edilən dövrlərdə istifadə etməkdən 

ibarətdir. 

     Azsulu dövrdə işlətmək məqsədilə çoxsulu dövrdə doldurulan su anbarına 

ehtiyyat su anbarı deyilir.Belə su anbarlarının layihələndiriməsində əsas məsələ 

müxtəlif tələbat sahələrini fasiləsiz su ilə təmin etməkdən ibarətdir.Axımın 

tənzimlənməsi yolu ilə yaradılan su anbarlari təsərrüfatın müxtəlif sahələrinə - 

suvarmaya, hidroenergetikaya, çay nəqliyyatına və ağac axıdılmasına, şəhər və 

qəsəbələrin su təchizatina, sənaye su təchizatina, istilik energetikasına, balıq 

sənayesinə və s. xidmət edə bilir.  

    Suvarma məqsədi ilə axımın tənzimlənməsində əsas şərt, quraqlıq zonalarda 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma rejiminə müvafiq onların suya olan tələbatını 

ödəməkdən ibarətdir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma suyuna olan ümumi 

təlabatı isə tərtib olunmuş hidromodul qrafikindən və suvarılacaq sahədən asılı 

olaraq müəyyən olunur ( H.Aslanov, 1982 ). 

      Suvarılacaq ərazilər şorlaşmış olduqda, axımın tənzimlənməsində suvarma 

suyu ilə yanaşı torpaqların duzdan təmizlənməsinə sərf ediləcək yuma suyu da 

nəzərə alınmalıdır.Suvarma məqsədilə axımın nizamlanmasının zəruriliyi və növü 

azsulu quraqlıq illərə görə təyin edilir. 

      Hidroenergetik məqsədlər üçün tənzimlənmənin əsas şərti elektrik enerjisini 

istehsal etməkdən ibarətdir.Xalq təsərrüfatı obyektlərinin və yaşayış 

məntəqələrinin il ərzində tələb olunan enerji ilə təmin edilməsi burada əsas 

götürülür. Axımın  tənzimlənməsinə dair müvafiq su təsərrüfatı hesablama 

əməliyyatı ,SES-in (Su elektirik  stansiyasının) gücü və enerji istehsalı məlumatları 

əsasında aparılır. Bu göstəricilər isə çayın sərfindən və təzyiqdən asılı olaraq ,öz 

növbəsində müvafiq su-energetik hesablamalarla təyin olunur. Belə 

tənzimləmələrdə il,həftə və sutka ərzində elektrik enerjisinə olan tələbatın 

dəyişkənliyi, buna uyğun SES-in iş rejiminin qeyri-müntəzəmliyi nəzərə alınır. 

     Çay nəqliyyatı və ağac axıtma üçün axımın tənzimlənməsi, çayın su səthinin 

açıq vəziyyətində gəmiçilik naviqasiyası və ağac axıdılması zamanı tətbiq 
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edilir.Çaydan nəqliyyat məqsədi ilə istifadə edərkən axımın sürəti, dərinliyi, eni, 

nəqliyyatın hərəkət edəcəyi istiqamətdə və su anbarının təsiri sahəsində külək 

dalğalarının vəziyyəti nəzərə alınır.Gəmiçilik və ağac axıtmaq məqsədi ilə qurulan 

su anbarı vasitəsilə çayın istifadə edilən hissəsində su səviyyəsini tələb olunan vaxt 

sabit saxlamaq mümkqndür. 

    Kommunal-su təchizatı üçün aparılan tənzimlənmənin məqsədi, şəhər və digər 

yaşayış məntəqələrini içməli su ilə təmin etməkdən ibarətdir.Su təchizatında 

tələbat qrafiki il ərzində müntəzəm dəyişir.Yay aylarinda suya olan tələbat nisbətən 

artır, qış aylarında isə azalır.Bu məqsədlə tikilən su anbarinda xüsusi sanitariya 

rejimi yaradılmalıdır. 

   Texniki-su təchizatı üçün aparılan tənzimləmədə su tələbatı rejimi sutka və 

həftə ərzində qeyri-müntəzəmliyi ilə səciyyələnir. İstifadə edilən suyun həcmi və 

keyfiyyəti istehsal sahəsinin texnoloji xüsusəyyətindən asılı olaraq müəyyən 

edilir.Sənaye tullantıları, su mənbələrini çirkləndirən əsas mənbə olmaqla fauna və 

floraya böyük ziyan vurur. Çay və digər su mənbələrinin çirklənməsi üçün görülən 

tədbirlər böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli məsələ olmaqla hazırkı dövrdə başlıca 

problemlərdən biri sayılır. 

    Balıqçılıq təsərrüfatı üçün tənzimlənmə hazırda geniş tətbiq olunur. Balıqların 

kürü tökmə mövsümünə uyğun olaraq su anbarlarında axımın dərinlik və sürət 

rejiminin dəyişməsi müəyyən tələblər daxilində olmalıdır.Belə su anbarları və 

nohurların suyu fasiləsiz dəyişdirilməli,onların dibi və sahilləri təmiz saxlanmalı 

və digər sanitariya tədbirləri nəzərdə tutulmalıdır.Çay üzərində qurulan bənd 

adətən axımın qabağını kəsərək,balıq sürülərinin sərbəst hərəkətini 

məhdudlaşdırır.Bu əlverişsiz halı aradan qaldırmaq üçün bir biyefdən digərinə 

balıq axınını buraxmaq üçün anbar bəndində xüsusi hidrotexniki qurğular 

yaradılmalıdır. 

     Axımın kompleks məqsədli  tənzimlənməsi müxtəlif məqsədlərin eyni vaxtda 

həll olunmasına imkan verir.Əgər su anbarı xalq təsərrüfatının müəyyən sahələrinə 

xidmət etməklə yanaşı eyni zamanda daşqın dövründə də axımı nizamlayarsa, belə  

tənzimləmə kompleks məqsədli tənzimlənmə adlanır. Azımın tənzimlənməsi 
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daşqına qarşı mübarizə məqsədilə aparıldıqda,anbar həcminin artması ilə əlaqədar 

olaraq suyu kənar edən hidrotexniki qurğuların dəyəri aşağı düşür    .Davametmə 

müddətinə görə axımın tənzimlənməsi sutkalıq, həftəlik, mövsüm-illik və çoxillik 

olur. 

Axımın sutkalıq   tənzimlənməsi. Tənzimləmənin bu növü su mənbəyinin 

sərfinin sutkalıq qrafiki əsasında ( şəkil18   ) işlədicinin suya olan qeyri - 

müntəzəm təlabatını ödəmək məqsədi ilə aparılır. Sutka ərzində suya olan qeyri – 

müntəzəm təlabat istehsalatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən kommunal su 

təcizatında, hidroenergetikada xüsusiilə özünü göstərir. Axımın sutkalıq 

tənzimlənməsi məqsədi ilə qurulan su anbarlarının 1 tam tsikli ( dolub – boşalması 

) sutka ərzidə baş verir. Burada anbarın həcmi , sutkalıq su təlabatı qrafiki ilə orta 

su təlabatı qrafikinin müqayisəsi nəticəsində müəyyən edilir. Orta sutkalıq su 

təlabatı ( qor ) faktiki su təlabatından ( q ) böyük olduqda W1 W2 həcimlərinin 

(şəkil 18   ) hesabına anbar su ilə doldurulur, əksinə qor faktiki su təlabatından ( q ) 

kiçik olduqda toplanmış su ehtiyatı hesabına yarana biləcək defisitlər (W3 W4) 

aradan götürülür. Bəzi hallarda axımın sutkalıq nizamlnamasında təzyiq 

çənlərindəndə istifadə edilir.Belə çənlər su ehtiyyatı saxlamaqdan əlavə, su 

təchizatı və hidroelektrik stansiyaları üçün tələb olunan təzyiqi yaradır.  

 

 

 

Şəkil18 . Axımın sutkalıq tənzimlənməsi.  
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Axımın həftəlik tənzimlənməsi. Tənzimləmənin  bu növü,həftənin iş və istirahət 

günlərində işlədicilərin suya olan qeyri-bərabər tələbatını nizamlamaq məqsədi ilə 

aparılır(şəkil   ). Həftə ərzində iki istirahət günü olduqda orta su tələbatı sərfi  (qor) 

aşağıdakı kimi təyin edilir.rada q1,q2 - uyğun olaraq həftənin iş və istirahət 

günlərindəki su tələbatı sərfi , 

                  n - həftənin iş günlərinin sayıdır  

Həftəlik tənzimləmədə su anbarının həcmi iki istirahət günündə istifadə 

edilməyəcək suyun həcminə bərabər götürülür, yəni  

Burada istirahət günlərində istifadə edilməyən artıq su həftəlik tənzimləmə üçün 

nəzərdə tutulan anbara yığılır və bunun hesabına da iş günlərində suya olan artıq 

tələbat ödənilir. Axımın həftəlik tənzimlənməsi üçün qurulan su anbarının bir tam 

tsikli həftə ərzində baş verir. 

 

 

 

Şəkil 19  . Axımın həftəlik tənzimlənməsi. 

Axımın mövsüm-illik tənzimlənməsi. Axımın mövsüm- il ərzində  tənzimlənməsi 

il ərzində - sulu dövrlərdə su mənbəyindəki artıq suyun anbara yığılması, su 

çatışmamazlığı hiss edilən dövrlərdə isə işlədilməsi məqsədi ilə aparılır(şəkil     ). 

İllik tənzimlənmə  il ərzində axımın (Q) tələbatdan (q) artıq olduğu hallarda həyata 

keçirilir.Axımın hidroloji il ərzində tərəddüdü və onun ilin müxtəlif 

mövsümlərində işlədicilərin tələbatını ödəməməsi 
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Şəkil 20 Axımın mövsüm-illik tənzimlənməsi. 

a-sabit tələbata görə, b-dəyişkən tələbata(suvarma normasına)görə. 

 

çayda mövsüm-illik tənzimlənməsinin aparılmasını tələb edir. Burada qurulan su 

anbarında axımın sutkalıq və həftəlik tənzimlənməsidə aparıla bilər.  

 

Axımın çoxillik tənzimlənməsi. Çoxillik nizamlanma, axımın tənzimlənməsinin 

tam və təkmilləşmiş növüdür(şəkil 22   ). Burada çoxsulu illərdə su anbarı 

doldurulur,azsulu illərdə isə ondakı su işlədilir. Axımın çoxillik tənzimlənməsi 

böyük həcmdə su anbarının tikilmısini tələb edir. Belə su anbarında eyni zamanda 

axımın sutkalıq, həftəlik və illik nizamlanmaları da aparılır.  Təcrübədə çay 

axımının müvazinətləşdirici, təkrar, vaxtaşırı olmayan tənzimləmələri də tətbiq 

edilir. 

 

 

 
 

 

Şəkil 21. Axımın çoxillik tənzimlənməsi.  

 

    MüvazinətləĢdirici tənzimləmədə suqəbuledici qurğu ya əsas çay, ya da onun 

ixtiyari qolu üzərində yaradılmış anbardan aşağıda yerləşir. O,həm hövzənin 

tənzimlənmiş, həm də tənzimlənməmiş axımını qəbul edir. Bu halda, 
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tənzimlənməmiş  axımın həcmi su qəbulediciyə veriləcək sərfi ödəmədikdə, 

anbardan buraxılan suyun hesabına yaranan su çatışmazlığı ləğv edilir.  

    Təkrar tənzimləmə, çay suyunun müxtəlif məqsədlər üçün nizamlanmasında 

meydana çəxır. Tənzimləmənin bu növünün zəruriliyi tələbatçının iş rejiminə 

uyğun olaraq anbardan atılan su, anbardan aşağıda digər tələbatçı üçün kifayət 

etmədikdə ortaya çıxır. Bu halda anbardan aşağıda həcmcə kiçik digər su anbarı 

(bufer) yaratmaqla ikinci tələbatçı üçün axım təkrar nizamlanır.  

     Bəzi hallarda çay suyundan daha səmərəli istifadə etmək üçün onun üzərində 

eyni və ya müxtəlif məqsədlərə xidmət edəcək və bir-birindən iş rejimlərinə görə 

təcrid olunmuş anbarlar yaradılır.  Axımın bu növ tənzimlənməsinə kaskad 

tənzimlənmə deyilir. Çayın uzununa profili əlverişli olan halda bu növ 

nizamlamadan energetik məqsədlər üçün daha çox istifadə edilir. 

    VaxtaĢırı olmayan tənzimlənmə, əvvəlcədən anbardan istifadəyə veriləcək 

suyun miqdarı dəqiq məlum olmadıqda aparılır. Burada anbarın dolub-boşalma 

əməliyyatı imkan və təlabat daxilində ilin istənilən dövrlərində həyata keçirilə 

bilər. Tənzimləmənin bu növündən gəmiçilik , ağac axıdılması , mədəni istirahət 

və idman tədbirləri həyata keçirilərkən çayda qısa müddət ərzində normal səviyyə 

yaratmaq üçün istifadə edilir. 

                    

                     

                       

 

 

       7.4. Kürün aĢağı axarının su anbarları və onların ekoloji vəziyyəti 

 

     Azərbaycanın ərazisindən axan çayların təbii axım rejimi ,vaxta görə xalq 

təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin su təlabatı və sudan istifadə rejiminə uyğun 

gəlmir. Bu ilk növbədə əsas su işlədicisi olan kənd təsərrüfatında bitgilərin 

vegetasiya dövründə müşahidə olunan su qıtlığında özünü göstərir. Belə əlverişsiz 

halları aradan qaldırmaq üçün sulu dövrlərdə  sudan istifadəyə lazım olmayan artıq 

axım anbarlara yığılır və su çatışmayan hallarda ondan istifadə edilir. 
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     Miнgəçevir su anbarı . XX əsrin 90-cı illərində qədər respublika ərazisində 

ümumi həcmi 21500 mln m
3
 olan 41 su anbarı fəaliyyət göstərmişdir.Onların su 

güzgüsünün sahəsi 958km
2
 olub, ölkə ərazisinin 1,1%-dən çoxunu təşkil 

edir.Vaxtilə keçmiş SSRİ-də ən böyük su anbarlar qurupuna daxil edilən 

Mingəçevir su anbarının tam həcmi 16 km
3,
 sahəsi 625 km

2
, orta dərinlik 25,6 m-ə  

bərabərdir.Anbarda maksimal dərinlik isə bəndə yaxın hissədə olub 75 m təşkil 

edir. 

   Vadidə yaradılmış qravitasiya tipli torpaq bəndin hündürlüyü 80 m, üstən eni 16 

m, uzunluğu 1550 m-ə bərabərdir. Layihə göstərcilərinə görə su anbarının ölü  
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həcmi 7679 mln.m
3
-a, faydalı həcmi 8051  mln.m

3
-a bərabərdir. Anbarın ölü həcmi 

səviyyəsi  680m, tam həcni səyiyyəsi isə 830 m-i 

 

 

    Mingəçevir su anbarında daşqın əleyhinə həcm (forsirovka həcmi) 340 mln m
3 

nəzərdə  tutulub .Əgər tam və forsirovka həcmlərini cəmləşək,onda su anbarı, 
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fövqəladə hallarda 16070 mln m
3
 qədər su ilə doldurula bilər. Bu halda su 

anbarında su səviyyəsi ( forsirovka həcmi səviyyəsi ) 83,36 m-ə bərabər olur. 

  .Onun tikilməsində məqsəd respublikada energetikanı, kənd təsərrüfatını, çay 

nəqliyyatını, balıqçılıq təsərrüfatını inkişaf etdirmək, Kür çayının aşağı axarında 

daşqınların qarşısını almaq olmuşdur. 

     Mingəçevir su anbarının Azərbaycanın suvarılan əkinçilik fondunun 

artırılmasında rolu xüsusi qiymətləndirilməlidir. Öz mənbəyini ondan götürən 

Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan kanallarının köməyi ilə Kür-Araz ovalığının 239 

min.ha ərazisinin su təminatı yaxşılaşmışdır. 

     1956-cı ildə istifadəyə verilmiş, uzunluğu 174,4 km olan Yuxarı Qarabağ kanalı 

Mingəçevir su anbarından mənbəyini götürərək Araz çayının üzərindəki 

Bəhramtəpə su qovşağına qədər davam edir. Kanalın sərfi 113,5 m
3
/san-dir. Onun 

üzərində 174 hidrotexniki qurğu, 20 nasos stansiyası fəaliyyət göstərir. O, 

Yevlax,Bərdə,Ağcabədi və Beyləqan rayonları ərazisində suvarılan əkinçiliyi su ilə 

təmin edir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya suvarma dövründə Araz çayının 

suyunu artırmaq və Muğan düzündə suvarmada istifadə etmək üçün Yuxarı 

Qarabağ kanalı vasitəsilə Kür çayından Araza su axıdılır. 

    Yuxarı Şirvan kanalı 1958-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Onun uzunluğu 125,7 

km olub, Migəçevir su anbarından Ağsu çayına qədər uzadılmışdır.Kanalın 

başlanğıc hissəsində hesabat şərti 78 m
3
 /san-dir. Üzərində 86 hidrotexniki qurğu 

tikilmişdir.O, Ağdaş , Göyçay ,Ucar, Kürdəmir və Ağsu rayonlarının əkin 

sahələrinə xidmət edir. 

      Hər tərəfdən dağlarla əhatə olunan Migəçevir su anbarı şimal-qərbdən cənub-

şərqdə doğru 75 km məsafədə uzanır. Hidroloji rejiminə və morfomoetrik 

xüsusiyyətlərinə görə su anbarını iki hissəyə- cənub-şərq və şimal-qərb hissələrinə 

ayırmaq olar. Su anbarının cənub-şərq yarısının ayrı-ayrı yerlərinin hidroloji 

xüsusiyyətləri bir-birinə çox yaxındır. Burada, ancaq su anbarının sahil zonası ilə 

daxili hissəsindəki su kütləsi bir –birindən  müəyyən dərəcədə fərqlənir (suyun 

şəffaflığı , lilliyi ,dərinlik rejimi və s. görə ) . 
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      Su anbarının yaradıldığı ilk illərdə aparılmış dövlət planalmasına görə sahil 

xəttinin ümumi uzunluğu 227 km-dir.Sahillər dərə və yarğanlarla kəsildiyindən 

çox girintili-çıxıntılıdır.Anbarın cənub-şərq yarısının, cənub və şimal sahillərinin 

orta hissələrində əyrilik əmsalı daha böyük, müvafiq olaraq 2,60 və 2,40 təşkil 

edir.Bütün su anbarı üçün sahil xəttinin əyrilik əmsalı 2,56-dır. 

      Migəçevir su anbarı, mühüm xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti ilə yanaşı, Kür çayının 

orta və aşağı axınında ekoloji gərginliyidə artırdı. Anbar yaradıldıqdan sonra ondan 

aşağıda çay suları ilə qidalanan geniş ərazidə Kür boyu tuqay meşələri deqradasiya 

uğramış, su quşları üçün əlverişli ekoloji mühitə malik olan bataqlıq ,axmaz,göl 

landşaftları çox yerdə tamamilə suvarılan aqrolandşaftlarla əvəz olunmuşdur. Su 

anbarı tikiləndən sonra aşağı biyefdə tuqay meşələri ayrı-ayrı massivlərdə 

qurumuşdur. Kürün axımı tənzimlənəndən sonra son 50 ildə Şirvan düzünün 18%, 

Mil düzünün isə 12% ərazisində minerallaşmış qrunt sularının səviyyəsi qalxmış, 

şoran və şorakət lanşaftlar əmələ gəlmişdir. 

     Migəçevir su anbarında ekoloji fəlakət törədə biləcək təhlükələrdən biridə anbar 

bəndilə əlaqədardır. Mütəxəssislər (N.Məcidova,1996) iddia edirlər ki,anbar bənd 

uçulsa, ilkin yüksəkliyi 20 metr olan ,son dərəcədə qüvvətli su dalğası (onlarca 

milyard kubmetr su ) Saatlı, Sabirabad, Yevlax, Şirvan ,Salyan, Neftçala 

rayonlarını , Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarının ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrini su 

altında qoyar.Bu ərazilərdə bir milyondan artıq əhali yaşayış və ölkənin iqtisadi 

potensialının 30%i cəmlənmişdir.Tədricən 3 metrə qədər enəcək bu dalğanın 

qarşısını almaq qeyri mümkün olar.  Digər tərəfdən kənd təsərrüfatı dövrüyəsində 

olan sahələrin çox hissəsi su altında qalacaq, torpaq qatı 60 ilə yaxın bəndin yuxarı 

biefində dibə çökmüş zəhərli kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qalacaqdır. Su 

çəkildikdən sonra belə bu torpaqlar uzun illər boyu kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

yetişdiriliməsi üçün yararsız olacaq. Zəhərlənmiş bu sahələrdə yetişdirilən kənd 

təsərrüfatı məhsullarından istifadə anormal körpələrin dünyaya gəlməsinə səbəb 

olub , millətin genefondu üçün təhlükə yaradacaqdır. 

       Son onilliklərdə Migəçevir su anbarı akvatoriyası ətrafında baş verən ekzogen 

geoloji proseslər  bənd üçün təhlükə törətmişdir. Bu , leysan yağışlarla və zəif 
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yeraltı təkanlarla bağlıdır. Keçən əsrin sonlarında iki dəfə su anbarı rayonunda iri 

miqyaslı sürüşmə baş vermişdir.1985-ci il martın 19-da güclü leysan yağışlardan 

sonra Gəmi Buxtası ərazisində qalınlığı 2-5m olan torpaq sahəsi 

sürüşmüşdür.Nəticədə eni 25-30sm olan çatlar yaranmışdır.Belə sürüşmələr 1987-

88-ci illərdə də müşahidə edilmişdir.Ən  təhlükəli hal isə 1989-cu il avqustun 23-

də baş vermişdir.O,zaman ,sürüşmə 3,5-4  mln .kub  m-ir torpaq qatını Bozdağdan 

götürərək su anbarının sağındakı sahil bərkidicilərini dağıtmış və Yuxarı Qarabağ 

kanalının baş giriş hissəsində t əhlükə yaratmışdır. 

       1996-cı il iyunun 22-dən 13-ə keçən gecə düşən leysan yağıntının miqdarı orta 

aylıq səviyyədən çox yüksək olmuşdur.Yağış sularından yaranmış çatlar yarğanlara 

dolaraq yamacı islatmış və onu hərəkətə gətirmişdir. Sahil boyunca bərkidici 

qurğuların olmaması nəticəsində sürüşən kütlə su anbarı istiqamətində hərəkət 

etmişdir. 

      Sürüşmələrin əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri ərazidə texnogen 

səciyyəvi yeraltı suların toplanması , onların səviyyəsinin ildən –ilə yer səthinə 

yaxınlaşması və alçaq relyefli sahələri bataqlıqlaşdırmasıdır (F.Əliyev,1996). 

Bütün bunlar su anbarı bəndinin gələcək istismarı üçün təhlükə yaradır. 

      Bənddə qəza törənə biləcək ehtimalı nəzərə alaraq , anbarda su səviyyəsi onun 

istismarı dövründə ancaq 8 dəfə ( 1959, 1963, 1968 , 1973, 1975, 1976, 1978,və 

1988-ci illər) 83m yüksəklikdə olmuşdur. 

     2010 ilin may və iyun aylarında Kür çayının keçirdiyi xarakterik gur su 

fazasında anbar bəndinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ondakı su səviyyəsi 

82,37m-də saxlanılmışdır. 

      Qeyd etmək lazimdır ki, Mingəçevir su anabrıının yaradılması Kür çayında 

müşahidə olunan maksimal sərf rejiminə ciddi təsir göstərmişdir.Anbar istismara 

verilməmişdən qabaq onun ərazisində çayın maksimal sərfi 2270-2420m
3
 /san , 

mənsəbdə (Surra hidrometrik məntəqəsində) isə 2540-2810 m
3
 /san –yə bərabər 

olmuşdur. Su anbarı istismara verildikdən sonra Araz çayı mənsəbinə qədər olan 

hissədə maksimal sərf 1350 m
3
/san (2010 –cu il daşqınına qədər ), Surra 

məntəqəsindən aşağıda isə “Araz “ hidroqovşağı yaradılana qədər (1971 il) 
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maksimal sərf 2680 m
3
 /san , hidroqovşaq yaradıldlqdan sonra isə 2080 m

3
 /san 

təkil etmişdir. 

        Varvara su anbarı.Varvara su anbarı Yevlax rayonu ərazisində Kur çayının 

üstündə yaradılmışdır. Anbar Kürün gündəlik axımını tənzim etmək məqsədilə 

tikilmiş torpaq bənddən və su elektirik stansiyasından ibarətdir.Mingəçevir su 

anbarından 15km məsafədə yerləşmiş Varvara su anbarının tikintisinə 1953-cü ildə 

başlanmış,1957-ci ilin yanvarında isə hidroqurğu işə  salınmışdır. Mingəçevir SES 

silsiləsinə daxil olan anbardakı SES binasında hər biri 5,5 min kVt gücündə 3 

aqreqat işləyir.SES-in orta illik enerji istehsalı 80 mln. kVt-saatdır.Su anbarının 

sahəsi 22,5 km
2
 ,həcmi 60 mln m

3  
bərabərdir. 

     Varvara su anbarında suyun şəffaflığı hövzənin formasından və axım 

cəryanlarından asılı olaraq dəyişir.Su anbarında axım cərəyanları Mingəçevir SES-

in aşağı byefinə suyun ötürülmə xarakterindən asılıdır. Böyük dərinlikdən 

götürülən sular (30...40 m) yüksək şəffaflığı ilə seçilir,amma yüksək sürət (1,5 

m/san-dən çox ) su anbarının qurtaracaq hissəsində məcranın yuyulmasına və 

bununla da suyun bulanlıqlığının artmasına səbəb olur.Su anbarının eni artdıqca, 

axımın sürətli 0,5...0,7 m/san-yə qədər azalır və məcranın yuyulmasından yaranan 

çöküntülərin tədricən aşağı oturması müşahidə olunur. 

      Sahil xətti və su anbarının ortası arasındakı şəffaflıq fərqi 60sm təşkil 

edir.Çoxillik dövrdə şəffaflığın maksimal qiyməti 136 sm-dir. İzoxətt meridional 

istiqamətə yaxındır ki,bu da sututarın rejim xüsusiyyətlərinə uyğundur.Kür çayı 

axımının gur su fazasında (yaz-yay) suyun şəffaflığı azalır,o asılı gətirmələrlə 

zəngin olur.  

      Sərsəng su anbarı.Tərtər çayı üzərində 1965-1976-cı illərdə yaradılmış 

Sərsəng su anbarı torpaq bənddən, SES-dən, irriqasiya-enerji hasilatı məqsədilə 

yaradılmış suburaxıcıdan, daşqın suyunu anbardan kənar edən su aşırandan 

ibarətdir.Torpaq bəndin hündürlüyü 130 m, su aşıranın su tullama qabiliyyəti 

900m
3
/san bərabərdir. Anbarın həcmi 565 mln.m

3
, su elektrik stansiyasının gücü 

isə 50 min kVt-a bərabərdir.Su anbarı hesabına 150 min ha sahə su ilə təmin edilir. 
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       Tərtər çayının mənbəyi Qarabağ yaylasında yerləşir.Çay hövzəsinin sahəsi 

2650 km
2
-dir.Axım qar suları,yağışlar və qrunt suların hesabına formalaşır.Orta 

çoxillik axımın həcmi 684,4 mln.m
3
-dir. 

        Su anbarı hər iki tərəfdən dərin ensiz dərə əmələ gətirən dağ yamacları ilə 

əhatə olunmaqla, o vadinin 13km-lik hissəsini əhatə edir. 

        Su anbarı rayonu eroziya və karst proseslərinin inkişafı ilə müşahidə olunan 

böyük miqdarda tirə və yarğanlarla xarakterizə olunur. 

        Su anbarı yatağının geoloji quruluşunda yura dövrünə aid çöküntülər iştirak 

etməklə,tuf qumdaşları,qumdaşları,argillitlər,porfiritlər,şist və əhəng qatları  

müşahidə olunur. 

        Madagiz su anbarı.Tərtər çayı üzərində Sərsəng su anbarından 20 km-ə 

qədər aşağıdadır.1976-cı ildə istifadəyə verilmişdir.Çayın axımını sutkalıq 

tənzimləmək məqsədilə yaradılmış su anbarının həcmi 5,68  mln.m
3
 

bərabərdir.Madagiz su anbarına hündürlüyü 25m olan torpaq bənd, pilləli su 

buraxıcı və  su tullayıcı daxildir.Anbardan sağ sahil Tərtərçay magistral suvarma 

kanalı su götürür.Bir qədər aşağıda bu kanaldan sol sahil Tərtərçay magistral 

kanalı ayrılır. 

      Xaçınçay su anbarı.Ağdam rayonu ərazisində Xaçın çayı məcrasında 

yaradılmışdır.Sahəsi 1,7 km
2
 ,tam həcmi 23 mln.m

3
,faydalı həcmi 20 mln.m

3
 olan 

Xaçınçay su anbarı 1964-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Anbar hidroqovşağına 

torpaq bənd,istismar suburaxıcısı və daşqın sutullayıcısı daxildir. 

      Xaçınçay   Kür çayının sağ qolu olmaqla,su yığıcı sahəsi 368 km
2
-dir.Çay qar 

suları,atmosfer yağıntıları və qrunt suları ilə qidalanır. 

     Su anbarının çanağı əsasən Xaçınçay çayının allüvial çöküntülərindən və 

delüvial süxurlardan ibarətdir.Sol yamac yer səthinə çıxan gillicələrdən və altda 

yatan gil dolduruculu qaymadaşlı çaqıllardan təşkil olunmuşdur.Qayma daş çaqıl 

altında yatan,çanağın hər iki yamacında yer səthinə çıxışı olan kristal süxur-

qranitodioritlər vardır. 



          146 

     Su anbarı Xaçınçay çayının nisbətən yastı terras sahələri olan 2 km-lik 

vadisində yerləşir.Sağ sahil dikdir.Su anbarı çanağı çay boyunca sağ sahilə 

müəyyən qədər əyri formadadır. 

      Araz su anbarı. Azərbaycan-İran sərhəddində, Araz çayı üzərində 

yaradılmışdır. 1971-ci ildə istifadəyə verilmişdir.Anbarın tam həcmi 1350 mln.m
3
, 

faydalı həcmi 1150 mln.m
3 

 torpaq bəndin hündürlüyü 35 m, uzunluğu 

1026m,üstdən eni 12 m bərabərdir. 

 

 

 

 

      Su anbarı vasitəsilə tənzimlənən axım, aşağıda Araz çayı üzərində Azərbaycan-

İran birgə tikintisi olan Mil-Muğan sugötürmə qovşağına verilir. Həmin 
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qovuşaqdan başlanan Baş Mil magistral kanalı respublikamızın ərazisindəki 

suvarılan torpaqların təlabatını ödəyir .İran ərazisindəki magistral Muğan kanalı isə 

həmin ölkədə on min hektarlarla torpaq sahəsini suvarır. 

      Su anbarı Araz çayı axımını mövsümlük-illik və çoxillik müddətlərdə 

tənzimləyir.Anbar çayda müxtəlif dövürlərdə müşahidə olunan daşqınların 

yaratdığı təhlükəni azaldır. 

 

 

 

       Su anbarında fəaliyyət göstərən su elektrik stansiyasında 4 ədəd turbin 

quraşdırılmışdır.Onlardan 2 ədədi İran İslam Respublikası tərəfdə,2 ədədi 

Azərbaycan Respublikası tərəfdə yerləşir.Stansiyanın bir aqreqatının syburaxma 

qabiliyyəti 66,5 m
3
/san təşkil edir. 

       Sirab su anbarı. Məcradan kənar Sirab su anbarı Naxçıvan rayonunda 3 

təsərrüfatın 2700 hektar əkin sahəsinin su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

tikilmiş və 1979-cu ildə istismara verilmişdir. 
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     Anbara su Turyan-arxdan mənbəyini götürən,uzunluğu 5,5 km və sərfi 5m
3
/san 

olan,monolit betonla üzlənmiş kanalla verilir.Bəndin hündürlüyü 22 metr,üstdən 

uzunluğu 2,65km,həcmi isə 12,7 milyon m
3
-dir. 

      Anbara dtoplanmış su aparıcı kanalla mövcud Sirab-arxa verilir. 

      Bənanyar su anbarı. Məcradan kənar Bənanyar su anbarı 1988-ci ildə 

istismara verilmişdir. 

      Su anbarının tikintisi Naxçıvan və Culfa rayonlarında Əlincəçay suvarma 

sistemində 795 hektar yeni torpaqların suvarılmasına imkan vermiş və 2641 hektar 

suvarılan torpaqların su təminatını yaxşılaşdırılmışdır.  

  Anbarı su ilə qidalandırmaq üçün su anbarından təxminən 7 km yuxarıda Əlincə 

çayı  üzərində suqəbuledici qurğu və uzunluğu 7,7 km gətirici kanal tikilmişdir. 

   Anbar torpaq bəndindən, suaparıcı  dəmir- beton qurğudan və sutullayıcı ilə 

birləşdirilmiş qülləli suburaxandan ibarətdir. 

    Bəndin maksimum hündürlüyü 36,5m , üstdən uzunluğu 960m və anbar  həcmi 

17,4 mln m
3
 .Suburaxıcı 4m

3
/ san sərfə hesablanmışdır. Su, suvarılan əraziyə 12,22 

km uzunluğunda   çəkilmiş kanala verilir. 

   Əyriçay su anbarı. Anbar Şəki və Qax rayonlarında 17 min hektardan çox əkin 

sahəsini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün inşa edilmişdir.  

   Bənd qovşağının qurğuları tikilib başa çatdırımış və obyektin 1 – ci buraxılış 

kompleksi tərkibində istismara verilmişdir. Bənd qovşağı tərkibində bənd, tunel 

tipli qülləli suburaxicı və daşqın sutullayıcısı və s. vardır.  

   Su anbardan su nasos  stansiyası ilə sağ və sol istiqamətli təzyiqli borularla 

suvarılan ərazilərə verilir. Bəndin hündürlüyü 23 m , üstdən uzunluğu 1,88 km, 

anbar həcmi 80 mln m
3 
– dir.    
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VIII FƏSIL 

 

BÖLGƏNIN TORPAQ EHTIYATI VƏ ONUN MELIORATIV VƏZIYYƏTI 

 

8.1 Bölgənin torpaqları 

 

     Kürün aşağı axarında ölkənin əsas kənd təsərrüfatı məhsulları bazası olan və 

onun iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan Kür-Araz ovalığı yerləşir. Ovalıq 

Abşeron yarımadasından başlayaraq, qərbdə Mingəşevir su anbarı, Kür və  Araz 

çaylarının mənsəbinə qədər olan bütün Xəzər dənizi sahili, şimaldan Böyük 

Qafqaz, cənubdan Kiçik Qafqaz dağlarının ətəkləri ilə hüdudlanır. Cənub-şərqdə 

Kür-Araz ovalığı Talış dağ ətəklərindən başlayaraq, İran sərhəddinə qədər uzanan 

Lənkəran ovalığı ilə birləşir. 

     Kür-Araz ovalığı 5 böyük hissədən Kürün sol sahilində yerləşən Şirvan 

düzündən (8681 km
2
); Kürün sağ sahilində yerləşən Qarabağ düzündən (3248 

km
2
); Kür və Arazın sol sahili arasında yerləşən Mil düzündən (3570 km

2
); Kür və 

Arazın sağ sahili arasında yerləşən Muğan düzündən (5096 km
2
); Kür çayı və onun 

Akuşa qolu arasında qalan Salyan düzündən (936 km
2
) ibarətdir. Bu düzlərdən 

əlavə Kür-Araz ovalığına, sahəsi 100 km
2
 olan Araz boyu vadidə daxildir. 

     Ovalığın şərq və mərkəzi hissələri okean səviyyəsindən alçaqda (Xəzər dənizi 

sahilində, təqribən-29m-də) yerləşir. Dağətəyi maili düzənliklərdə hündürlük 200m 

(şimalda), bəzi yerlərdə isə 300-400 m-ə (Qarabağ düzünün dağətəyinə qovuşan 

hissəsində) çatır. Relyefi, əsasən Kür və Araz çaylarının qədim yataqları, Qarasu 

çökəyi, çalalar, Kür çayı boyunda sahil bəndləri, alçaq tirələr və d. mikrorelyef 

formalarından ibarətdir. Şirvan düzünün şimal hissəsində Qaraməryəm tirəsi, 

cənub-şərqi Şirvan düzənliyində alçaq antiklinal tirələr, palçıq vulkanları var. 

Qarabağ və Mil düzlərində qobu və yarqanlar çoxdur. Dağlıq sahələrdən ovalığa 

çıxan Türyançay, Cöyçay, Girdimançay, Qarqarçay və d. çaylar gətirmə konusları 

yaratmışlar. Mənşəyinə görə Kür-Araz ovalığı intensiv tektonik şökmə sahəsində 

yaranmış akkumlyativ düzənlikdir. 
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     Ovalığın şərqində dəniz çöküntüləri, Kür və Araz çayları boyunda allüvial, 

dağətəyi maili düzənliklərdə allüvial-prolüvial, kiçik sahələrdə delüvial çöküntülər 

yayılmışdır . 

     Ərazinin şox yerində, yayı quraq keçən mülayim isti yarım səhra və  quru çöl 

iqlimi mövcuddur. Orta temperatur yanvarda 1,3-3,6°C, iyulda 25-28°C-dir.  

Əsasən yağış şəkilində düşən illik yağıntı şərqdə 200 mm, şimalda və qərbdə isə 

400 mm-ə çatır . 

     Kür-Araz ovalığında torpağın səthində gedən buxarlanma ilə əraziyə düşən 

yağıntı arasında kəskin fərq vardır. Regionun mərkəzi rayonlarında mümkün 

buxarlanma il ərzində 1000-1200 mm, cənub-şərq hissəsində və dəniz sahilində isə  

800-1000 mm təşkil edir. 

     Ovalıqda su ehtiyatı azdır, əhalinin və istehsalın təlabatını ödəmir. Buradan 

axan Kür və Araz kimi tranzit çaylar ərazisinin su təminatında mühüm rol 

oynayırlar. Məsələn, ölkənin kənd təsərrüfatı istehsalında əsas yerlərdən birini 

tutan Muğan-Səlyan iqtisadi rayonunun orta illik su təminatı şəraitində, daxili su 

ehtiyatı  (tranzit suları çıxmaq şərtilə) respublikanın müvafiq su ehtiyatının 0,38-

0,40%-ni təşkil edir. Halbuki, burada respublikada il ərzində işlədilən suyun 25% 

işlədilir. Suyun 74-75%-i kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasına və  şoran 

torpaqların yuyulmasına sərf edilir.      

       ġirvan düzünün torpaqları. Şirvan düzündə torpaqların ana süxurları 

delüvial-prolüvial çöküntülərdən ibarətdir. Torpaqlar karbontlı olub, əsasən gilli və 

gillicəli mexaniki tərkibə malikdirlər. Düzənliyin Türyançay, Göyçay, 

Girdimançay, Ağsuçay və digər çaylarının gətirmə konuslarında daha yüngül 

mexaniki tərkibli olan allüvial prolüvial çöküntülər yayılmışdır. Buranın iqlimi 

yayda isti və quru olduğundan, bitki örtüyü tez quruyur və bunun nəticəsində 

torpaqlar üzvü maddə qalırları ilə az təmin olunurlar. 

    Düzün şərq hissəsində qrunt suyunun səviyyəsi Yer səthindən 3-5 m daha artıq 

dərinlikdə olduğu halda, qərbi Şirvanda dərinlik 1-2 m-ə qədər azalır (H.İsrafilov, 

1972). Burada, qrunt suyunun Yer səthindən 10 m-ə qədər dərinlikdə yerləşdiyi 

ərazilərə təsadüf edilir  (Kür çayı və Qarasu bataqlığı arasındakı sahə). Şirvan 
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düzündə qrunt suyunun minerallığı Muğan və Səlyan düzlərində olduğu kimi 

yüksəkdir. Ərazinin, bəzi yerlərində qrunt suyuynun minerallığı 50 q/l və daha 

artıqdır. Burada şorlaşmış torpaqların tərkibində sulfatlar üstünlük təşkil edir. 

Ərazidə boz, boz-çəmən, çəmən, çəmən-boz, çəmən-bataqlı torpaqlar və onların 

müxtəlif növləri, o cümlədən şoran və şorakət torpaqlar geniş yayılmışdır. 

     Boz torpaqlar. Bu torpaqlar səhra bozqır bitkisi altında, quru iqlim şəraitində, 

düzün şimal hissəsində  delüvial-dağətəyi düzənliklərdə, Girdimançay və 

Ağsuçayın allüvial-prollüvial yığınları üzərində əmələ gəlmişdir. 

     Boz torpaqların rəngi açıq bozdan, tünd boza qədər dəyişir, kipliyi bərkdir, 

mexaniki tərkibi yüngül gillicədən ağır gillicəyə kimi dəyişir. Həmin torpaqlar çox 

karbonatlıdır, yuxarı qatlarda kalsium karbonatın miqdarı 8-18%, aşağı qatlara 

getdikcə  24%-ə çatır. 

     H.Ə.Əliyevin (1948) məlumatına görə, boz torpaqların yuxarı qatlarında suda 

əriyən duzların miqdarı cüzidir. Lakin alt qatlar duzlarla zəngindir. Qrunt sularının 

dərində yerləşməsi ilə əlaqədər olaraq, alt qatlardakı duz ehtiyatları, bu torpaqların 

kənd təsərrüfatında istifadə olunması üçün təhlükə törətmir. Boz torpaqlarda 

udulmuş əsasların başlıca hissəsini kalsium, az qismini maqnezium və daha az (5-

10%) hissəsini isə natrium təşkil edir. 

     Boz-çəmən torpaqlar. Bu torpaqlar Şirvan düzündə geniş sahəni tutur. Rütubətli 

yerlərdə qrunt sularının iştirakı və  onun təsiri altında əmələ gəlir. Düzdə 

torpaqların tünd adi, açıq boz-çəmən, şorakət, çala bataqlı və  başqa növlərinə rast 

gəlinir. Mexaniki tərkibinə görə gilli, gillicəli və  bəzən qumsal olurlar. Burada 

gillicə və gilli torpaqlar üstünlük təşkil edir. 

     Udulmuş əsasların tərkibində kalsium üstünlük təşkil edərək 70-80%-ə çatır, 

bəzi yerlərdə çoxluğu udulmuş maqnezium təşkil edir. Natriumun miqdarı əksərən 

azdır, bəzi hallarda 15-30%-ə çatır. 

     Məlum olduğu kimi boz-çəmən torpaqlar müxtəlif dərəcədə şorlaşmışlar. Bu 

torpaqların hamısı karbonatla zəngindir, profil üzrə o, bərabər paylanmışdır. Lakin 

relyefdən, suvarmadan, mexaniki tərkib və bitki örtüyündən asılı olaraq, bəzi 

hallarda kalsium-karbonat üst qatlarda çox, digər hallarda isə az toplanmış olur. 
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     Çəmən-boz torpaqlar. Bu torpaqlar Şirvan düzündə geniş yayılmışdır. Pambıq 

və  dənli bitkilər altında geniş istifadə olunurlar. Çəmən-boz torpaqlar açıq rəngli, 

orta gillicəlidirlər. 

     Udma tutumunun 60-67%-ni kalsium, 18-20%-ni maqnezium, 9-14%-ni 

natrium və 2-3%-ni kalium təşkil edir. Kalsium-karbonatın miqdarı 14-15% 

arasında dəyişir, dərin qatlara getdikcə artır. Çəmən-boz torpaqların arasında 

şorakətli-şoranlı növlərə də rast gəlinir. 

     Çəmən-bataqlı torpaqlar. Bu torpaqlar şiddətli şorlaşmış və qleyləşmiş olub, 

əlverişli olmayan fiziki xassəyə malikdirlər. Şiddətli şorlaşmış  növləri əkin üçün 

yararsızdır. Bunların arasında becərilən çəmən-bataqlı torpaqları xüsusilə 

fərqlənirlər. Həmin torpaqlarda karbonatın miqdarı 9,1-17,5% arasında dəyişir. 

Udulmuş əsasların başlıcasını Ca (66-82%), ondan az Mg (17-25%) və daha az Na 

(3-5%) təşkil edir. Mexaniki tərkibcə ağır, fiziki xassələrinə görə əlverişsizdirlər. 

Bunlardan yüksək və sabit məhsul almaq olmur. 

     Şabalıdlı torpaqlar. Bozqır yaylasından Şirvan düzünə enən dağətəyi hissədə 

şabalıdı (boz-qəhvəyi) torpaqlar geniş sahə tutur. Bu torpaqlar şorlaşmayıb, ağır 

mexaniki tərkibə malikdirlər. Tərkibində udulmuş maqnezium çox olan növlərinin 

fiziki xassələri, bir o qədər də əlverişli deyildir. 

     Bu torpaqlar ancaq Göyçay və Ağsu rayonları ərazisində yayılmışlar. Bu 

ərazilər pambıq, dənli bitkilər və üzüm bağları üçün istifadə olunur. 

     Şabalıdı torpaqlarda udulmuş əsaslar başlıca olaraq kalsium və maqneziumdan 

ibarətdir. Əkin qatında onların ümumi miqdarının 66%-ni kalsium, 31%-ni 

maqnezium, qalanını isə natrium və kalium təşkil edir. Şabalıdı torpaqların əkin 

qatında kalsium-karbonatın miqdarı 7,0-8,1% olub, dərin qatlarda getdikcə 11-

21%-ə qədər artır.  

     Şirvan düzünün müxtəlif torpaq tiplərinin fiziki xassələri tədqiq edilmişdir. 

Məlum olmuşdur ki, torpaqların üst qatının həcmi çəkisi 1,22 q/sm
3
, şumaltı 

qatında 1,29 q/sm
3,
 tünd boz-çəmən torpaqlarının üst 

 
qatında 1,33 q/sm

3
, şumaltı 

qatında 1,44 q/sm
3
 təşkil edir ( R. Məmmədov, 1958). Torpaqların xüsusi çəkisi 

profil boyu açıq boz-çəmən torpaqlarda 2,56-2,66 q/sm
3
, tünd boz-çəmən 
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torpaqlarında isə 2,68-2,73 q/sm
3
 arasında dəyişir. Açıq boz-çəmən torpaqlarında 

ümumi məsaməlik 53%, tünd boz-çəmən torpaqlarında isə 48%-ə bərabərdir. Bu 

torpaqların şum qatında tarla rütubət tutumu, müvafiq olaraq,330,4-407,6 m
3
/ha, 

sukeçirmə qabiliyyəti isə saatda 90-110 mm təşkil edir. 

     Qarabağ - Mil düzünün torpaqları . Qarabağ-Mil düzündə başlıca 

torpaqəmələgətirən karbonatlı, gilli və gillicəli allüvial və delüvial süxurlardır. Bu 

süxur və torpaqların əsas xüsusiyyəti çox karbonatlı olmasıdır. Qarabağ düzü 

çökəkliklərində, torpağın dərin qatlarında karbonatlar mergel kütləsi əmələ 

gətirmişdir. Qrunt suyunun səviyyəsi  səthə yaxındır, cənub və cənub-qərbdə 

getdikcə bu səviyyə aşağı düşür. Qrunt sularının minerallığı müxtəlifdir. Cənubdan 

şimala doğru bu suların minerallığı artır. Burada sodalı, sodalı-sulfatlı şor sulara 

təsadüf edilir. 

    Mil düzündə qrunt sularının səviyyəsi müxtəlif olub, 1-7 m arasında dəyişir. Kür 

və Araz çaylarının subasarlarında qrunt sularının səviyyəsi Yer səthinə daha 

yaxındır. Qrunt suları çoxminerallı olub, tərkiblərində sulfat, xlorid, sulfatlı-sodalı 

birləşmələr üstünlük təşkil edir.   

     Mil düzü ərazisində başlıca olaraq boz, boz-çəmən,çəmən-bataqlıq və şoran 

torpaqlar yayılmışdır ( B.M.Ağayev, H.G.Babaev,1965).     

     M.E.Salayev, Ə.Q.Zeynalov və E.F.Şərifovun (1965), Ş.G.Həsənov və 

M.P.Babayevin (1966-1967) tədqiqatlarına əsasən, Qarabağ düzü ərazisində boz-

qəhvəyi, boz, boz-qonur, çəmən, bataqlı, şoran torpaqlara və onların müxtəlif 

tiplərinə rast gəlinir. Boz-qəhvəyi torpaqlar və onların müxtəlif növləri (tünd boz-

qəhvəyi, boz-qəhvəyi-çəmən,açıq boz-qəhvəyi) ən çox Tərtər və Ağdam rayonları 

ərazilərində, boz torpaqlar və onların müxtəlif növləri isə Beyləqan və Bərdə 

rayonları ərazisindədir. Boz-çəmən, çəmən-boz və onların müxtəlif növlərinə 

Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan və Yevlax rayonları ərazisində təsadüf edilir. 

     Boz torpaqlar.  Bu torpaqlar Qarqarçayı hövzəsinin aşağı axımında, Qarabağ-

Mil düzünün qovuşduğu ərazisidə yayılmışdır. Boz torpaqlar üç yarım tipə-tünd, 

adi və açıq-boz torpaqlara ayrılırlar. Tünd  yarım tip torpaqların üst qatında 

humusun miqdarı 4-5%, açıq yarım tipdə 2% olur. Profil üzrə humusun miqdarı 
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qeyri-bərabər paylanmışdır (üstdən aşağı əvvəlcə kəskin, sonra tədricən azalır). 

Mexaniki tərkibinə görə boz torpaqlar gilli və  gillicəli olurlar. 

     Udulmuş əsasların tərkibində kalsium, sonra isə maqnezium üstünlük təşkil 

edir. Udulmuş natriumun miqdarı azdır. Boz torpaqların şorakətli yarım tiplərinə 

az sahələrdə rast gəlinir. Şorlaşmış boz torpaqlar yalnız dağətəyi düzənliklərin 

yüksəkdə yerləşmiş hisələrini tutur. 

     Boz torpaqlara Qarabağ düzünün şimal-şərq, şərq hissələrində və çox kiçik 

sahədə isə cənub-şərq hissəsində rast gəlinir. Bu torpaqlar humus qatının 

xarakterinə və qalınlığına, mexaniki tərkibinə, şorlaşma dərəcəsinə, şorakətliyinə 

və digər göstəricilərə görə bir sıra növlərə (adi bəcərilən, şoranlı-şorakətli, ibtidai 

boz torpaqlara və s.) ayrılır. 

    Boz torpaqların strukturu, üst qatda əsas etibarilə topavari və iri topavaridir. 

Mexaniki tərkibcə gillicəli olub, üst qatda fiziki gilin miqdarı 55,8% təşkil edir. 

Humusun miqdarı üst qatda 1,5-2,5% arasında dəyişir, daha tünd növlərində isə 

3,5%-ə çatır. 

     M.E.Salayevə görə (1955) Qarabağ düzünün boz torpaqlarının suvarılan 

sahələrində asan həll olunan duzları, bəzi hallarda gips qatından yuxarıda toplanır 

ki, bu da təkrar şorlaşma prosesi ilə izah olunur. 

     Boz-çəmən torpaqlar. Boz-çəmən torpaqlar Mil düzü ərazisində, Araz və 

Qarqarçayın gətirmə konuslarında, Qarabağın Xaçın, Tərtərçay, İncəçay çaylarının 

gətirmə konuslarında, konus arası çökəkliklərdə yayılmışdır. Bu torpaqlar geniş 

sahəni tutur və müxtəlif dərəcədə şorlaşmışlar. Boz-çəmən torpaqların yayıldığı 

sahələrdə qrunt sularının səviyyəsi Yer səthindən 1-3 m dərinlikdədir. 

     Humusun miqdarı üst qatda 1,5-3,0 % olur. Boz-çəmən torpaqlar karbonatlarla 

zəngindir. Bu torpaqların mexaniki tərkibi gilli, gillicəli və qumsaldır. Udulmuş 

əsasların tərkibində kalsium və maqnezium üstünlük təşkil edir. 

     Bu torpaqların şorlaşma dərəcəsi yüksəkdir. Üst qatda duzların miqdarı 0,1%-

dən 2,0-2,5%-dək dəyişir. Tərtərin və Arazın, qismən də Qarqarçay və Xaçınçayın 

gətirmə konuslarında boz-çəmən və qismən boz torpaqlarda sodalı şorlaşma bir 

qayda olaraq üstünlük təşkil edir. 
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     Boz-qonur torpaqlar. M.E.Salayev, Ə.Q.Zeynalov və E.F.Şərifov (1955), 

B.M.Ağayev və H.G.Babayev (1965) göstərirlər ki, bu torpaqlar Qarabağ düzünün 

şimal-şərq hissəsində yayılaraq, tünd, açıq boz-qonur, boz-qonur şorakətvari, 

suvarılan şoran boz-qonur və başqa növlərə ayrılır. 

     Boz-qonur torpaqların mexaniki tərkibi bütün profil boyu gillidir. Fiziki gilin 

miqdarı 87-93% olur. Üst qatlarında asan həll olan duzların miqdarı az, dərinə 

getdikcə artıt. Profil üzrə şoranvaridir. Humusun miqdarı 1,5-2,5% təşkil edib, 

dərinə getdikcə profil boyu azaslır. Həmin torpaqların şorakətvari növlərində, 

udulmuş natrium udulmuş əsaların cəminin 20-25%-ni təşkil edir. 

     Çəmən torpaqlar.Qarabağ-Mil düzündə çəmən torpaqları xeyli yer tutur.Bu 

torpaqlar çayların gətirmə konuslarında zəif minerallaşmış qrunt sularının iştirakı 

ilə əmələ gəlir. Bunların tünd, adi, açıq, şoranlı və şorakətli növlərinə rast gəlinir. 

Bu torpaqların üst qatında humus 2,5-3,5% olur. 

     Qarabağ düzü ərazisində çəmən  torpaqları qərb və cənub-qərb hissələrdə 

yayılmışdır. Bu torpaqıarın mexaniki tərkibi gilli və gillicəlidir.Humusunun 

miqdarı üst qatlarda 5-15%, aşağı qatlarda isə 15-25 % təşkil edir. 

     Qarabağ-Mil düzündə yayılan boz, boz-çəmən torpaqları və onların müxtəlif 

növlərinin su fiziki xassələrinin öyrənilməsinə dair B.M.Ağayevin (1958) tədqiqatı  

göstərir ki, boz-çəmən  torpaqlarda şum qatının  həcm çəkisi 1,32 q/sm
3
, şumatlı 

qatınkı isə 1,44 q/sm
3
, boz torpaqların şum qatının həcm çəkisi                          

1,27 q/sm
3
 şumaltlı qatındakı isə 1,46 q/sm

3
 bərabərdir. 

      Boz-çəmən torpaqların xüsusi çəkisi 2,58-2,70 q/sm
3
, boz torpaqlarınkı isə 

2,60-2,80 q/sm
3
-dir.Bu torpaqlar üçün məsaməlik əmsalı orta hesabla 48%-dir. 

Tarla rütubət tutumu 958-1038 m
3
/hek, susızdırma  qabiliyyəti isə saatda 50-170 

mm bərabərdir. 

     Boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar. Ş.G.Həsənov və M.P.Babayevin (1966-1967) 

tədqiqatlarına əsasən Qarabağ düzü ərazisində boz-qəhvəyi torpaqların tünd, açıq 

adi becərilən, qədimdən suvarılan  boz-qəhvəyi çəmən, çəmən boz-qəhvəyi və s. 

yarımtipləri geniş sahələrdə yayılmışdır. 
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      Udulmuş əsasların tərkibində kalsium üstünlük təşkil edir,ikinci yeri 

maqnezium tutur.Boz-qəhvəyi tarpaqlar bütün profil boyu yüksək karbonatlı 

(CaSO3 miqdarı 5,40-26,96%) olmaları ilə səciyyələnir. 

     Boz-qəhvəyi torpaqlar mexaniki və kimyəvi tərkiblərinə görə əkinçilik üçün 

çox əlverişlidir. Bu torpaqlar pambıq, taxil əkinləri və meyvə bağları altında geniş 

istifadə olunur. Şum qatının rəngi qəhvəyi, tünd qəhvəyi, açıq boz-qəhvəyi və 

bozumtul olur. Strukturu isə  xırda kəltənvari, prizmavari və qismən də topavaridir. 

Şumaltı qatın mexaniki tərkibi yüngül, orta və ağır gillicəli olub, dərinə getdikcə lil 

fraksiyası azalır, fiziki gilin miqdarı 10-64% arasında dəyişir. Bu torpaqlar çürüntü 

ilə zəngindirlər. Adi boz-qəhvəyi torpağın üst qatında humusun miqdarı 1,8-3%, 

tünd boz-qəhvəyi torpaqlarda isə 4-5%-dir. İkinci yarım qatda humusun miqdarı 

1%-ə qədər azalır. Fiziki xassələri əlverişli olduğundan, bu torpaqlar əkin üçün 

geniş istifadə olunur. 

     Boz-qəvəyi torpaqların su-fiziki xassələrinin tədqiqi (B.M.Ağayev, 

R.H.Məmmədov, 1959) göstərmişdir ki, bu da torpaqların şum qatında həcm çəkisi 

1,5 q/sm
3
, şumaltı qatda 1,31 q/sm

3
, xüsusi çəkisi 2,63-2,69 q/sm

3
,ümumi 

məsaməliy əmsalı orta hesabla 51,31-56,30% tarla rütubət tutumu 920-1000 m
3
/ha, 

susızdırma qabiliyyəti isə saatda 109 mm-ə qədərdir. 

     Muğan-Səlyan düzünün torpaqları. Muğan –Səlyan düzünün ayrı-ayrı 

hissələrinin iqlim xüsusiyyəti, torpaqəmələgətirən süxurların müxtəlifliyi, torpağın 

formalaşmasının mürəkkəbliyi, həmçinin, səth və qrunt sularının təsirilə yaranmış 

nəmliyin müxtəlifliyi, bu ərazidə rəngarəng torpaq tiplərinin əmələgəlməsinə səbəb 

olmuşdur. 

     Azərbaycan R-ın torpaq xəritəsində  göstərildiyi kimi, Muğan-Salyan   düzündə 

başlıca olaraq azhumuslu, ortahumuslu, yüksəkhumuslu  boz-çəmən,şabalıdı və 

çəmən-boz torpaqları yayılmışdır. 

     Azhumuslu boz-çəmən torpaqlar.Bu torpaqlar, allüvial çöküntülər üzərində 

inkişaf etmiş cavan torpaqlardır.Profil üzrə keçidlər aydın görünmür.Humus üst 

qatda, bəzi hallarda 2%-ə çatır,aşağı qatlar getdikcə kəskin sürətdə azalır.Humusun 

çoxluğu əsasən, 10-20 sm-lik qatda müşahidə olunur.Mineral qida maddələri azdır. 
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Düzdə yayılmış  digər torpaqlara nisbətən, bu torpaqların əkin qatı nazikdir. 

İllüvial qatı,əkin qatına nisbətən bərkdir.Əkilən sahələrdə becərmə ilə əlaqədar 

olaraq ,torpaqlar bəzi yerlərdə açıq-boz, küləşi-boz, bəzən isə, qonur boz olur. Bu 

torpaqlarda əkin qatınının mexaniki tərkibi əsasən gilli və ağır gillicəli, bə zən isə, 

yüngül və orta gillicəlidir.Fiziki gilin miqdarı 20,0-94,8% arasında tərəddüd edir. 

      Udulmuş əsaslar içərisində Ca kationu üstünlük təşkil edir. O, udulmuş 

əsasların cəmində 38,1-85,5% arasında dəişir və ən çox əkin qatında toplanır. 

İkinci yeri Mg kationu tutur. O, udulmuş əsasların cəmində 3,2-55,4% arasında 

dəişilməklə, profil boyu, qeyri-bərabər sürətdə paylanır. Udulmuş əsaslar içərisində 

Na kationu xüsusi yer  tutur. Bir metr qatda onun orta miqdarı digər kationların 

cəminin 16-17% -ə çatır ki, bu da həmin torpaqların orta dərəcədə şorakətləşməsini  

göstərir. 

      Azhumuslu boz-çəmən torpaqları müxtəlif dərəcədə şorlaşmışdı. Əkin qatında 

suda həll olan duzların miqdarı 0,135-3,732% (quru qalığa görə) 

arasındadır.Duzların əksəriyetinə aşağı qatlarda təsadüf olunur ki, bu da sahələrin 

yuyulması ilə əlaqədardır. Bu torpaqlar sulfatlı-xlorlu və xlorlu-sulfatlı tərkibdə 

zəif,orta,yüksək və şiddətli dərəcədə şorlaşmışlar.Bəzi sahələr isə şorlaşmamışdır. 

Burada torpaqların şorlaşması müxtəlif səbəblərdən irəli gəlir. Qrunt sularının sətə 

yaxın olması, drenlərin yaxşı işləməməsi nəticəsində təkrar şorlaşma prossesinin 

getməsi, suvarma normalarına düzgün əməl edilməməsi bu səbəblərdəndir. 

      Orta humuslu boz-çəmən torpaqlar. Bu torpaqlar relyefin çökək 

hissəsində,allüvial-akkumulyativ ərazidə yerləşir.Xarakterik morfoloji əlamətləri- 

rənginin nisbətən tünd,əkin qatının qalin,əkin qatı strukturunun  kəltənli,topavari 

və illüvial qata nisbətən bərk olaması ilə fərqlənir. 

     Humus qatı ədatən 30-40 sm qalınlıqda olur.Əkin sahələri suvarıldıqdan sonra 

torpağın üzərində qaysaq əmələ gəlir, becərmə və sıx cücərti alınması çətinləşir. 

Bu torpaqlar əsasən boz, küləşi-boz  və qonur-boz rəngdə olur. İllüvial qatda pas 

ləkələrinə rast gəlinir. 

     Əkin qatının mexaniki tərkibi qumsal, yüngül, orta və  ağır gillicəlidir. Fiziki gil 

34.4-92,96% arasında dəyişir. Mineral maddələrlə o qədər də zəngin deyildir. 
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Humus üst qatda 1,45-2,8% arasında dəyişir və aşağı qatlara getdikcə azalaraq 1 m 

dərinlikdə 0,38%-ə çatır. Karbonatlar müxtəlif miqdarda yayılmışdır. Üst qatda 

CaSO3 6,6-17,3%-ə, 1,5m qatda isə 15,3%-ə çatır. Profildə udulmuş əsaslar (Ca, 

Mg və Na) müxtəlif miqdarda paylanmışdır. Belə ki, üst qatda Ca udulmuş 

əsasların cəmində 48-84% çatır. Aşağı qatlara getdikcə Ca artır, Mg və Na isə 

azalır. 

     Bəzi sahələrin 1 m qatında Na udulmuş əsaslar cəminin 5%-dən çoxunun təşkil 

edir ki, bu da həmin sahələrdə torpaqların zəif şorakətləşməsini göstərir. 

     Bu torpaqlarda suda həll olan duzların miqdarı çoxdur və bir qayda olaraq, üst 

qatlardan aşağı getdikcə artır. Məsələn, üst qatda duzların miqdarı 0,58% (quru 

qalığa görə) olduğu halda, 1 m dərinlikdə 0,84% təşkil edir. Ortahumuslu boz-

çəmən torpaqları zəif, yüksək və şiddətli dərəcədə şorlaşmaya məruz qalmışdır. 

Kimyəvi tərkibcə şorlaşma xlorlu, bəzən isə, xlorlu-sulfatlı və sulfatlı-xlorlu olur.  

     Boz-çəmən torpaqlarda karbonatların miqdarı 11,7-15,8% təşkil edir. 

Ortahumuslu boz-çəmən torpaqları, relyef elementi aşağı olan allüvial-

akkumulyativ sahəni əhatə edir. 

     Yüksəkhumuslu boz-çəmən torpaqlar. Bu torpaqlar relyefin nisbətən çökək 

hissələrində, qrunt sularının təsiri nəticəsində, yüksək rütubətlənmə şəraitində 

əmələ gəlmiş və xarakterik morfoloji əlamətlərinə görə profil boyu xeyli qalın, 

boz, bozumtul, kərpici və küləşi-boz rənglə olurlar. Üst qatlarda kəltənli-topavarı 

struktura malikdirlər. Həmin torpaqların səthində nazik çatlarada təsadüf edilir. 

Aşağı qatlarda tünd rəngli, külli miqdarda pas və göyümsov ləkələrə rast gəlinir. 

Bu əlamətlər, torpaqda çəmənləşmə prosesinin getdiyini göstərir. 

     Torpaqların mexaniki tərkibi çox müxtəlifdir. Profil boyu gil və qum qatları bir-

biri ilə növbələşir ki, bu da torpağın xarakterli olmasını göstərir. Qatlar bir-

birindən aydın seçilmir. Əkin qatları əksərən orta gillicəli olub, fiziki gilin miqdarı 

33,2-84,4% arasında dəyişir. Bu torpaqlar üzvi və  mineral qida maddələri ilə 

nisbətən zəngindir. Əkin qatında, humusun miqdarı 2,85-3,54% arasında tərəddüd 

edir, profil boyu tədricən azalır. 
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     Boz-çəmən torpaqları yüksək udma tutumuna malikdirlər. Udulmuş əsasların 

cəmi bəzən 100 q torpaqda 39,03 mq.ekv-ə çatır. Udulmuş Ca üstünlük təşkil 

edir.Onun miqdarı udulmuş əsasların cəmində 33,13-74,87% arasında dəyişir, 

bəzən isə 79,83%-ə çatır. Profil boyu Ca qeyri-bərabər paylanır. 

     Udulmuş Mg udulmuş əsasların cəmində 18,6-61,0%-ə qədər olur. Mg kationu 

da profil boyu bərabər sürətdə paylanmamışdır. Ca və Mg kationları kolloidlərin 

dönməyən koaqulyasiyasında iştirak edirlər ki, bu da aqronomik cəhətdən çox 

vacibdir. 

     Udulmuş Na udulmuş əsasların cəmində 1,78-12,03% təşkil edərək, profil boyu 

qeyri-bərabər paylanıb, yuxarıdan aşağıya doğru tədricən artır. Həmin torpaqlar 

zəif və orta dərəcədə şorakətləşmişlər. 

     Bu torpaqlarda həll olan duzların miqdarı xeyli çoxdur (maksimum 3,115%- 

çatır). Anionlardan Cl  0,22-21,12 mq.ekv arasında dəyişərək, əsasən yuyulub 

aşağı qatlara  sıxışdırılıbdır. Sulfatlar (SO4)  0,19-25,69 mq.ekv arasında tərəddüd 

edir, aşağı qatlarda isə xlora nisbətən azdır. HCO3  100q  torpaqda 0,27-1,22 

mq.ekv təşkil edərək, profil boyu qeyri-bərabər sürətdə yayılmışdır. Göründüyü 

kimi, bu torpaqlar sulfatlı-xlorlu olub zəif, orta, yüksək və şiddətli dərəcədə 

şorlaşmışlar. 

    Boz torpaqlar. Bu torpaqlar,əlamətlərinə görə azhumuslu, boz-çəmən torpaqlara 

nisbətən əkin qatının nazik (20-33 sm), üst qatda çürüntünün az (0,87-1,65%) 

olması ilə fərqlənir. Strukturu əkin qatında xırda topavari olur. İllüvial qatı əkin 

qatına nisbətən yumşaqdır, genetik qatları aydın seçilir. Profil boyu pas ləkələrinə 

rast gəlinir. Qonur-boz və küləşi-boz rəngdə olub, digər torpaqlara nisbətən, 

yüngül mexaniki tərkibə malikdir.  

     Bu torpaqlar zonada yayılmış torpaqlarla müqayisədə cavandır. Bu, həmin 

sahələrdə torpaqəmələgəlmə prosesinin zəif getməsi və bitki örtüyünün seyrək 

olaması ilə izah edilir. 

     Mexaniki tərkiblərinə görə bu torpaqlar gillicəli və qumsaldır. Fiziki gilin 

miqdarı 49%-a çatır.  
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     Əkin qatında humusun miqdarı 0,87-1,65% təşkil edir, aşağı qatlara getdikcə 

azalır və 1 m dərinlikdə  0,53-0,77%-ə çatır ki, bu da digər torpaqlara nisbətən boz 

torpaqların humusla nisbətən zəif, mineral maddələrlə zəif və orta dərəcədə təmin 

olduğunu göstərir. 

    Boz torpaqlarda karbonatlar profil boyu qeyri-bərabər sürətdə 

yayılmışdır.Onların miqdarı üst qatda 10,23-14,89% olduğu halda, 1m dərinlikdə 

12,34-15,32% arasında dəyişir. 

    Udulmuş Ca, üst qatda udulmuş əsasların 54,1-65,2%-ni, Mg isə  29,0-40,9%-ni 

təşkil edir. Udulmuş Na 5-10%- olduğu yerlərdə, torpaqların zəif şorakətləşməsi 

müşahidə olunur.Aşağı qatlara getdikcə, suda həll olan duzların miqdarı çoxalır, 

0,808-1,836% arasında dəyişir. Şorlaşma əksərən sulfatlı xloru,qismən xlorlu-

sulfatlı xarakter daşıyır. Ümumiyyətlə.bu torpaqlar zəif,orta və yüksək dərəcədə 

şorlaşmışdır. 

       Çəmən-boz torpalqar.Az sahə tutmuş bu torpaqların əmələ gəlməsində qrunt 

sularının rolu böyükdür. Belə ki, keçmişdə qrunt suları 1,5-2 m dərinlikdə 

yerləşdiyi  zaman çəmənləşmiş bu torpaqlar ,sonralar bozqırlaşma prosesinin 

getməsi ilə əlaqədar  olaraq ,özündə çəmənləşmənin  nişanələrini saxlamışdır. 

     Əkin qatında göyərçini ləkələrin olması çəmənləşmənin irsi morfoloji 

əlamətlərdəndir. Bitki örtüyü yaxşı inkişaf etdiyi üçün , humus ehtiyatı nisbətən 

yüksək ,humus qatı isə qalındır (4o-75 sm). Təsərrüfat yararlığına görə çəmən-boz 

torpaqlar yaxşı torpaqlar hesab edilir. 

       Boz-qəhvəyi torpaqlar. Bu torpaqların üst qatlarının rəngi qəhvəyi və şabalıdı 

olub, profil boyu alt qatlara doğru getdikcə açıqlaşır və ana süxurun rənginə uyğun 

olaraq, boz və boz-qonur rəng alır. Strukturası üst qatlarda kəltənvari, bəzən 

seçilməyən olur, alt qatlarda isə davamsız prizmavari strukturaya rast gəlinir. 50 

sm-dən başlayaraq karbonat və ondan aşağıda isə gips birləşmələri müşahidə 

olunur. Torpaqların mexaniki tərkibi əksərən orta və ağır gillicəlidir. Profil boyu 

fiziki gilin miqdarı müxtəlif olub, paylanması belədir : üst əkin qatı gilli, ağır 

gillicəli ,az miqdarda orta və yüngül gillicəli olur. Fiziki gilin miqdarı 42,9-65,2% 

arasında 1m qatda isə 17,2-69% arasında dəyişir. Az da olsa, lil hissəciklərinin  
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profil boyu hərəkəti müşahidə olunur. Mexaniki tərkiblərinə görə bu torpaqlar 

keyfiyyətli olub, humusla zəngindilər. Üst qatda humus 2,2-2,8%  arasında dəyişir, 

alt qatlara getdikcə azalır, 0,3-0,4%-ə çatır. 

    Karbonatlılıq üst qatlardan başlayır və alt qatlara doğru artır. Bu, zəif olsa da 

yuyulmanın getdiyini göstərir. Həmin torpaqların udma tutumu yüksəkdir.Əkin 

qatında udulmuş əsasların cəmi 20,5-53,6 mq.ekv olub, 1m qatda 12,0-53,6 

mq.ekv arasında dəyişir. Udulmuş kationlar içərisində Ca əsas yeri tutur.Onun 

miqdarı 9,20-37,30 mq.ekv (udulmuş əsasların cəmində 59,17-81,1%), udulmuş 

Mg –un miqdarı 2,0-15,4% arasında dəyişir. 

     Bəzi sahələrdə udulmuş Na əkin qatında udulmuş əsasların cəmində 2,5-5,4% 

,1m qatında isə 2,5-2,8% olur. Şorakətləşmə aşağı qatlarda olduğu üçün , özünü 

çox fəal göstərə bilmir.Suda həll olan duzların miqdarı əkin qatında 0,09-0,1% 

olub, üst 1m-lik qatda isə 0,07-0,15% arasında dəyişir.Ona görə də bu torpaqlar 

keyfiyyətcə yaxşı hesab olunurlar. 

 

8.2 Torpaqların ĢorlaĢmasının səbəbləri 

 

     Azərbaycanın şorlaşmış torpaqları Kür-Araz ovalığı və ona bitişik dağətəyi 

sahələri əhatə edir. Ölkənin suvarılan torpaq sahəsinin əsas hissəsi yerləşmiş 

Kürün aşağı axarının ərazisinin 85%-ni şoran və şorakət torpaqlar təşkil edir. 

F.Savarenskinin, V.Priklonskinin, V.Volobuyevin, A.Behbudovun və d. apardıqları 

tədqiqatlara əsaslanaraq, duzların toplanmasına və  onları tprədən amillərin 

müxtəlifliyinə görə Kürün aşağı axarının ərazisini üç böyük hissəyə bölmək olar: 

    1) duzları səthi su axımları vasitəsi ilə toplanmış, delüvial-prolüvial düzənlik; 

    2) duzları ərazinin mailliyi istiqamətində axan yeraltı sular hesabına toplanmış 

və konusdaxili meliorativ zonallığı əks etdirən dağətəyi düzənlik; 

    3) axımı olmayan və duzları səthə yaxın yeraltı suların buxarlanması hesabına 

toplanan allüvial düzənlik. 

     Ovalığın ərazisinin şorlaşmasında Xəzər dənizində su səviyyəsinin 

çəkilməsinındə böyük rolu olmuşdur. 
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     Buradakı, Kür-Araz düzənliyinin torpaqlarının əksəriyyəti bu və ya digər 

dərəcədə şorlaşmışdır. Düzənliyin 2163 min hektardan ibarət olan sahəsin 0-100 

sm-lik torpaq qatındakı şorluq dərəcəsinə görə aşağıdakı üç qrupa bölmək olar: 

   1. Saf və zəif şorlaşmış torpaqlar-şorlaşma dərəcəsi quru qalığın miqdarına görə 

0,5%-dən az olub, 832,4 min hektar və ya 39,0% sahəni əhatə edir. 

    2. Orta dərəcədə şorlaşmış torpaqlar- şorlaşma dərəcəsi 0,5-dən 1,0% qədər 

olub, 450,0 min hektar və yaxud ərazinin 21,1%-ni əhatə edir. 

    3. Şiddətli şorlaşmış torpaqlar – şorlaşma dərəcəsi 1%-dən yüksək olmaqla, 

880,7 min hektara və yaxud ərazinin 39,9%-na bərabər sahəni əhatə edir. 

     Şoran torpaqlar, torpaq profilinin üst qatında suda asan həll olan duzlar 

(Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, NaHCO3, CaSO4, MgSO4, Na2SO4, MgCl2, NaCl, 

Na2CO3 və s.) olan torpaqlardır.Bu duzlar (Ca(HCO3)2 və CaSO4 istisna olmaqla) 

torpağın münbitliyinin pisləşdirir və bitkilərin inkişafına ciddi təsir göstərir. 

                                                                                                                        cədvəl 32 

Kür-Araz ovalığında şoran torpaqlar * (min.ha-la) (H.Ə.Əliyev və b.,1980) 

 

Ovalığın hissələri Ümumi sahə Yuyulmağa ehtiyacı 

olmayan sahələr 

Yuyulmağa ehtiyacı olan 

sahələr 

Cəmi O cümlədən 

şiddətli şorlaşmış 

Kür-Araz ovalığı 

Şirvan 

Səlyan 

Muğan 

Mil 

Qarabağ 

2163,1 

868,1 

93,6 

509,6 

357,0 

324,8 

278,3 

30,6 

- 

38,2 

99,4 

110,0 

1812,4 

783,3 

93,6 

439,5 

257,9 

187,8 

374, 

161,3 

54,8 

64,9 

16,5 

6,8 

 

*Bataqlıq və kənd təsərrüfatında yararsız torpaqlar nəzərə alınmır. 

 

     Ovalığın ən böyük hissəsi olan Şirvan düzünün düzənlik hissəsi qrunt sularının 

yüksək minerallığı və axımsız olması ilə səciyyələnir. Buranın torpaq-qrunt 

qatında sulfatlı və xlorlu –sulfatlı şorlaşma növü mövcuddur. Şirvan düzünün 

mərkəzi hissəssində gilli, xüsusi mineraloji tərkibə mənsub ağır mexaniki tərkibli 

torpaqlar yayılmışdır. Bu torpaqlar bərkləşmiş, aşağı sukeçirmə qabiliyyətli 

(susızdırma əmsalı 2 m/sut-dan az) olmaqla, qaysaq bağlama və  kipləşməyə 

meyillidirlər. 
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     Ağır mexaniki tərkibli pis su keçirən (susızdırma əmsalı 1,0-1,5 m/sut-dan az) 

torpaq sahələrinə malik olan Cənubi Muğanda, torpağın bir metrik üst qatının 

şoranlaşma dərəcəsi 2% və daha yüksək (bəzi sahələrdə 17%-dan artıq) olur. 

     Aşağı qatlarda şorlaşma dərəcəsi bir qədər azdır. Torpaq-qrunt qatının və qrunt 

sularının duz tərkibi sulfatlı- natriumdur. Ərazinin xeyli hissəsində natrium-sulfatlı 

duzlaşma üstünlük təşkil edir.  

Duz miqdarına görə torpaqların təsnifatı (Q.Z.Əzizov, 1988) 

Cədvəl 33 

 

Torpaqların 

duzluluğu 

Duz tipi,%  
Sodalı Xlorlu sulfatlı-

xlorlu 

xlorlu-

sulfatlı 

Sulfatlı 

 

1.Şorlaşmış 

2.Zəif şorlaşmış 

3.Orta şorlaşmış 

4.Şiddətli 

şorlaşmış 

5. Şoranlar 

<0,15 

0,15-

0,3 

0,3-0,5 

0,5-0,8 

>0,8 

<0,2 

0,2-0,4 

0,4-0,8 

0,8-1,2 

>1,2 

<0,25 

0,25-0,50 

0,5-1,0 

1,0-2,0 

>2,0 

<0,4 

0,4-0,80 

0,8-1,5 

1,5-2,5 

>2,5 

0,6-1,0 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

2,0-3,0 

>3,0 

 

     Şimalı və Mərkəzi Muğan, Səlyan düzünün torpaqlarının susızdırma əmsalı 

dəyişgən olub 2-10 m/sut və daha artıq qiymət alır. Buranın torpaqlarında xlorlu və 

sulfatlı-xlorlu şorlaşma növü geniş yayılmışdır. Yuxarı bir metrlik torpaq qatındakı 

duz miqdarı 1-3% (torpağın quru qalığından %-lə) və daha artıqdır. 

     Qarabağ düzünün şimal-qərb hissəsinin torpaq-qrunt qatı litoloji cəhətdən gilli-

gillicəli olub, su sızdırma əmsalı 0,03-0,14 m/sut arasında dəyişir. Torpaq-qrunt 

qatının ilkin şorlaşma dərəcəsi 0-3 m qatda quru qalığa görə 2-3,5%, qrunt 

sularının orta minerallığı 50 q/l-ə yaxındır. Torpaq-qrunt təbəqəsinin və qrunt 

sularının duz tərkibi başlıca olaraq sulfatlı, bəzi yerlərdə isə xlorlu-sulfatlı, 

maqnezium-natriumludur. Çox şiddətli şorlaşmış torpaqlar gipslə zəngindir. 

Qarabağ düzünün şimal-şərq hissəsində natrium-sulfat və natrium-xlorid-sulfat 

duzları ilə şorlaşmış, susızdırma və duzvermə qabiliyyəti zəif, mexaniki tərkibi isə 

ağır olan torpaqlar yayılmışdır; belə torpaqların meliorasiyası xeyli çətinliklə 

həyata keçirilir. Qarabağ düzünün mərkəzi hissəsində, Tərtərçayın gətirmə 

konsunda və Arazyanı zonada sodalı-sulfatlı şorlaşmış torpaqlarda da meliorativ 

tədbirlərin həyata keçirilməsi çətinlik törədir. 
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     Kürün aşağı axarında suvarılan torpaqlarda qarşıya çıxan əsas problemlərdən 

biri də sahələrin təkrar şorlaşma təhlükəsidir.Son illərdə, vaxtı ilə əsaslı yuma 

hesabına münbit hala gətirilmiş torpaqlarda, nəzarətsizlik ucbatından təkrar 

şorlaşma prosesinin getməsi ,qabarıq şəkildə özünü birüzə verir. 

     Suvarmadan törəyən təkrar şorlaşma, başlıca olaraq sistemdəki nəql edici və 

tənzimləyici suvarma şəbəkələrindən sızmaya su itkisi, suvarma normasından artıq 

sahəyə suyun verilməsi, dren, sutoplayan və kollektorların vaxtı-vaxtında təmir 

olunub təmizlənilməməsi nəticəsində minerallı qrunt suyunun səviyyəsinin 

qalxması ilə əlaqədardır. Təkrar şorlaşma su gətirən kanal boyu torpaqlardan 

başlayır və sonradan suvarılan sahələrə yayılır. 

     Ölkəmizdə Kür-Araz ovalığı, Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi və alçaq 

dağlıq sahələrindəki torpaqların bir qismini şorakət torpaqlar  təşkil edir. 

     Belə torpaqların xarakterik xüsusiyyəti onların üst qatında bitkinin normal 

inkişafına mane olan sodanın və torpağın uducu kompleksində natrium kationun 

olmasıdır.  

     K.K.Hedroys “Kolloid kimyası torpaqşünaslıq məsələlərində” (1912) əsərində 

şoran və şorakət torpaqların müxtəlif qruplara mənsub olduğunu nəzəri cəhətdən 

əsaslandırmış, sonuncunun əmələ gəlməsinin fiziki və kimyəvi əsaslarını 

hazırlamışdır. 

     Adətən belə torpaqlar, qrunt sularının dərində yerləşdiyi yerlərdə olub, 

tərkiblərində asan əriyən duzların olmaması və ya xlorid-sulfatlı şorluqlu, zəif və 

ya orta dərəcəli qələvi reyaksiyaları ilə (pH=8,0-9,0) səciyələnirlər. Yayılma 

şəraitinə görə onlar relyefin çökək yerlərində müşahidə olunurlar.  

     Şorakətli qat bərkimiş olur. Belə torpaqların hər 100 qramında udulmuş 

natriumun mütləq miqdarı 1,7-12 mq/ekv arasında dəyişir. Natriumun nisbi 

miqdarı udulmuş əsasların ümumi miqdarının 6%-dən 48%-na  qədər olur.  

     Kürün aşağı axırındakı bozqır şorakətli torpaqlar, yeraltı suların çox dərində (6-

10m və daha çox) olduğu yerlərdə, qədim çay yataqları və dərələrdə yaranır. 

Bunların əmələ gəlməsində dəniz mənşəli duzlu ana süxurlar xüsusi rol oynayırlar 
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(K.H.Teymurov,1988). Onların uducu kompleksində kalsium və maqnezium ionu 

üstünlük təşkil edir. 

     Şorakətli çəmən torpaqlara, qələvi reaksiyalı qrunt suları dayazda olan çəmən 

torpaqlı sahələrdə daha çox rast gəlinir. Belə torpaqlar zəif duzlu olmaları ilə 

fərqlənir, lakin tərkiblərində natrium-karbonat və natrium-bikarbonat şəklində soda 

duzları olur. Onlarda qələvilik yüksəkdir. 

     Soda və udulmuş natrium torpaq profilində müxtəlif formada yayılmış olur. 

Onların yayılma xarakterinə görə Kürün aşağı axarındakı şorakətli çəmən torpaqlar 

aşağıdakı şəkildə təsnifatlaşdırmaq olar: 

    -ümumi duzların bir metirlik təbəqədə, sodalı duzların isə 0-15 sm-lik təbəqədə   

toplandığı orta şorakətli çəmən torpaqları; 

    - sodalı duzların üst 30 santimetrlik təbəqədə toplandığı şorakətli çəmən 

torpaqları;  

    - ümumi duzların və sodalı duzların profilin orta hissəsində (15-30 sm-dən 75-
100 sm-ə qədər) toplandığı 

orta şorakətli çəmən torpaqları. 

     Bozqır və çəmən torpaqları arasında şorakətlərə və şiddətli şorakətlərə rast 

gəlinir. 

     Torpaqda olan duzların tərkibinə görə şorakətli torpaqlar aşağıdakı növlərə 

ayrılır [ 8,18 ]. 

    1.Sodalı şorakətlər-torpaqda olan duzların içərisində sulfat duzları ilə birlikdə 

artıq miqdarda NaCO3 və NaHCO3 duzlarıda olur. 

     2. Xlorlu – sulfatlı şorakətlər – torpaqlarda toplanan duzların tərkibində Na2SO4 

və MgSO4 üstünlük təşkil edir. 

     Suda asan həll olan duzların yayılma dərinliyinə görə şorakət torpaqlar 

aşağıdakı növlərə ayrılır: 

    1. Duzların şum qatında (30 sm-dən yuxarı) toplandığı şorakətli torpaqlara, 

şoranlı şorakətli torpaqlar deyilir. 

   2. Duzların şum qatından aşağıda (30-70 sm dərinlikdə) toplandığı şorakətlərə 

şoranvari torpaqlar deyilir. 
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   3. Duzların 70 sm-dən dərinlikdə toplandığı şorakətlərə dərindən şorlaşmış 

şorakətli torpaqlar deyilir. 

     Hazırda şorakətli torpaqların səciyyələndirilməsində bir sıra təsnifat 

şkalalarından istifadə edilir. Azərbaycan ET H və M İnstitutunun EİB-in 

mütəxəssisləri şorakətli torpaqları, uducu komplekslərində Na ionunun miqdarına 

görə, 34-cü cədvəldəki kimi təsnifatlaşdırmışlar. Bu şkala  İ.N.Antipov-

Karatayevin  (1948) təklif etdiyi şkalanın daha müfəssəl formasıdır. 

 
                                                                                                         Cədvəl 34 

Şorakətlik dərəcəsinə görə torpaqların təsnifatı 

 

Uducu kompleksdə natriumun miqdarı,%-lə Şorakətlik dərəcəsi 

<5 

5-10 

10-15 

15-20 

20-30 

30-40 

>40 

 

şorakətsiz 

zəif şorakətvari 

orta şorakətvari 

yüksək şorakətvari 

zəif şorakətli 

orta şorakətli 

şiddətli şorakətli 

 

     Şorakətli torpaqlar, adətən, struktursuz olmaqla onların su-fiziki xüsusiyyətləri 

pis, susızdırma qabiliyyəti çox zəif olur. Belə torpaqların su, hava, istilik və qida 

rejimləri pozulduqlarından onlarda bitkilərin normal inkişafı təmin edilmir. 

Şorakət torpaqları yararlı hala salmaq üçün meliorativ və aqrotexniki tədbirlər 

kompleksi  tətbiq edilir. 

     Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Kür çayının aşağı axarında suvarılan əkinçilik 

altında olan ərazilərdə torpaq qatının münbitliyi ilə bağlı yaranmış aqroekoloji 

problemlərdə sahələrin təkrar şorlaşması prosesi mühüm rol oynayır. Bu prosesin 

getməsində başlıca səbəb müxtəlif dərəcədə minerallaşmış qrunt sularının yer 

səthinə yaxın yerləşməsidir. Qrunt sularının səviyyəsinin yuxarı qalxmasına isə 

aşağıdakılar səbəb olur: 

- suvarma rejiminin və texnologiyasının pozulması; 

- sudan istifadə planının düzgün həyata keçirilməməsi; 

- qeyri-mükəmməl suvarma texnikasının və üsullarının tətbiq edilməsi; 

- tarlaların suvarmaya pis hazırlanması; 
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- magistral, təsərrüfatlararası və təsərrüfatdaxili kanallarda nizamlayıcı    

     hidrotexniki qurğuların kifayət qədər olmaması; 

- suçuların səhlənkarlığı nəticəsində sahələri su basması; 

- suvarma şəbəkəsi kanallarından sızmaya itirilən su itkiləri.     

     Bütün bunlardan başqa suvarılan torpaqların şorlaşmasında böyük rol  

oynayan amillərdən biri də profilaktika  əhəmiyyətli aqromliorativ tədbirlərin 

vaxtlı vaxtında və kifayət dərəcədə aparılmamasıdır. 

     Suvarılan torpaqların şorlaşmasına qarşı əsas mübarizə tədbirləri 

aşağıdakılardır: meliorativ-istismar tədbirləri, aqrotexniki tədbirlər, hidrotexniki 

tədbirlər. 

     Böyük vəsait tələb edən şorlaşmaya qarşı mübarizə tədbirlərinin seçilməsi 

əsaslandırılmalıdır. Əgər kollektor-drenaj şəbəkəsi tikilənə qədər yuxarı 1,5-2,0 

m-lik torpaq qatı şorlaşmışdırsa və o buraxıla bilən həddən yuxarıdırsa, belə 

hallarda ərazidə kollektor-drenaj şəbəkəsi tikilməli və torpaqlarda əsaslı yuma 

aparılmalıdır. Yuma üçün verilən su (yuma norması) hesabat qatında olan duzları 

həll edir və sonra da sıxışdırıb oradan çıxarır. 

     Ərazidə yuma işləri layihələndirilərkən ən vacib məsələ yuma normalarının 

düzgün təyin olunmasıdır. Onun təyin edilməsində buraxılmış hər hansı bir səhv 

torpaqların tələb olunan səviyyəyə qədər duzsuzlaşmasını təmin etmir və 

yumadan sonrakı dövrdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı aşağı olur və 

əsaslı yumaya qoyulmuş vasaitin səmərəliyi az olur. 

     Normanın artıq götürülməsi və məqsədəuyğun deyildir, çünki su israfına 

səbəb olur, yuma müddəti uzanır və artıq verilən su ilə qida elementlərinin bir 

hissəsi də yuyulub kənar edilir ki, bu da torpaqların münbitliyini daha da azaldır. 

     Şoran torpaqların yuyulması mürəkkəb fiziki-kimyəvi bir prosesdir və onu 

düzgün müəyyənləşdirmək üçün torpaqda duz və suyun hərəkət 

qanunauyğunluqlarını, drenajın təsiri altında qrunt sularının hərəkətini və s.dəqiq 

bilmək lazımdır. 

      Mövcud empirik və nəzəri ifadələrdə yuma normaları ilkin şorlaşma 

dərəcəsindən asılı olaraq təyin edilir. Buna görə də, yuma aparılacaq sahələrdə 
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çox böyük dəqiqliklə duz planalmaları keçirilir. Torpaq-axtarış işləri nəticəsində 

qabaqcadan eyni şorlaşma mənşəli, eyni xüsusiyyətli konturlar ayrıca olaraq 

qeyd edilir. Hər bir böyük kontur və ya genetik birtipli konturlar üçün yuma 

normaları təyin olunur. 

     Təsərrüfatın yuyulacaq ərazisinin iqlim və torpaq şəraitindən, şorlaşmanın 

növü və dərəcəsindən, su mənbəyinin rejimindən, təsərrüfat şəraitindən  və s. 

səbəblərdən asılı olaraq əlverişli yuma vaxtı və yuma müddəti təyin edilməlidir. 

Yuma vaxtı bir təqvim ili ərzində yuma aparılması üçün ayrılan vaxtdır. Adətən 

təsərrüfat ərazisində şorlaşmış sahələr çox, torpaqlar ağır mexaniki tərkibli və 

çətin həll olunan duzlarla şorlaşmış olduqda, onları bir ildə yumaq mümkün 

olmur. Burada həmçinin yuma suyunu sahələrə vermək üçün daimi kanalların 

suburaxma qabiliyyətini, su mənbəyindəki su ehtiyatlarını, təsərrüfatın işçi 

qüvvəsini və digər amilləri və nəzərə almaq lazım gedir. Belə hallarda yumanın 

bir ildə deyil, bir neçə il ərzində aparılması daha əlverişli hesab olunur. 

     AzETH və Mİ tərəfindən respublikanın müxtəlif ərazilərində aparılmış 

çoxillik təcrübə məlumatlarının ümumiləşdirilməsi nəticəsində Kürün aşağı 

axarındakı şorlaşmış torpaqlara mexaniki tərkibinə, su sızdırma qabiliyyətinə, 

şorlaşmanın növünə, torpağın duzvermə xüsusiyyətlərinə və meliorativ 

tədbirlərin tərkib və texnologiyasına görə bir-birindən fərqli üç səciyyəvi zonaya 

ayırmaq mümkündür: 

   1. Şimali Muğan, Salyan və Şirvan düzünün Kür sahili boyunca yerləşmiş 

torpaqların müəyyən hissəsi yüksək su sızdırma qabiliyyətinə malik olmaqlam 

asan həll olunan duzlarla (xlorlu, sulfatlı-xlorlu) şorlaşmışdır. Belə torpaqları 

daimi drenaj fonunda adi yuma aparmaqla   duzlardan təmizləmək mümkündür.  

   2. Şirvan düzü, Cənubi Muğan, Qarabağ düzənliyinin şimal-qərb hissəsindəki 

torpaqlar olduqca zəif süzülmə əmsalı ilə (K=0,5-1,0 m/sut) xarakterizə 

olunurlar. Belə torpaqlarda effektli yuma aparmaq üçün daimi drenajlarla yanaşı 

yumanın sürətləndirmək üçün müvəqqəti dayaz drenlərin tətbiq edilməsi 

məqsədəuyğundur. 



          169 

   3. Qarabağ və  Mil düzənliklərindəki şorakətli, sodalı şorlaşmış torpaqları adi 

yuma aparmaqla duzlardan təmizləmək qeyri mümkündür. Bu torpaqlarda 

yumadan qabaq onun effektini artırmaq üçün 0,6-0,7 m torpağın üst qatında 

yumşaltma işləri aparmaqla kimyəvi meliorantlardan istifadə edilməlidir. 

      

 

                         8.3 ġorlaĢmıĢ torpaqların meliorasiyası üsulları 

        

     Torpaqların şorlaşmasına qarşı mübarizə problemi suvarma əkinçiliyinin 

inkişafı tarixinin bütün dövrlərində mövcud olmuş, bəzən bir qədər zəif, bəzən 

də daha güclənərək daim aktual olmuş və indinin özündə də aktual olaraq 

qalmaqdadır. 

     Hazırda ilkin şorlaşmış torpaqların zərərli duzlardan təmizlənməsi və təkrar 

şorlaşmanın baş verməsinin qarşısının alınması üçün böyük miqdarda vəsait sərf 

etmək lazım gəlir. Lakin bəzi hallarda belə mürəkkəb texniki və iqtisadi 

tədbirlərə baxmayaraq suvarılan torpaqların bir hissəsi zərərli duzların tədricən 

toplanması nəticəsində öz məhsuldarlığını itirməkdə davam edir və nəticədə 

ildən-ilə belə torpaqlarda məhsul itkisi baş verir. 

     Torpaqların şorlaşmasına qarşı mübarizə probleminin tam həll olunmamasının 

əsəs səbəbi müxtəlif dövrlərdə suvarmaya yeni tip torpaq sahələri cəlb olunması, 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilmə və suvarılma texnologiyasındakı 

,hidromeliorativ sistemlərdəki dəyişikliklər suvarma suyunun sahələrdə 

paylanmasının tənzimlənməsindəki qüsurlar və s. olur. Beləlilə də, duzların 

torpaqlarda yığılması üçün yeni şərait yaranır, qrunt və çay suları ilə də sahəyə 

daxil olan duzlar buxarlanma nəticəsində orada toplanır. 

     Torpaqdakı duz miqdarı, nəinki ondakı məhlulun minerallığını aşağı salır, 

həmçinin torpağın fiziki, fiziki-mexaniki xassələrinə təsir edərək onun 

strukturluğunu pozur. 

    Şorlu torpaqlarda aparılan meliorativ tədbirlərdə başlıca məqsəd torpaq 

qatından  zərərli duzları kənar etmək, torpaq məhlulunun minarallığını azaldaraq 
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qrunt suyu səviyyəsini aşağı salmaq, onda dənəvər struktur yaradaraq bitkinin 

normal inkişafı üçün aktiv qatın fiziki və kimyəvi xassələrini yaxşılaşdırmaqdır. 

     Hazırda dünya ölkərində şorlu torpaqların yaxşılaşdırılması üçün aşağıdakı 

meliorativ tədbirlər həyata keçirilir ( H.Q.Aslanov, 2004). 

    Fiziki meliorasiya. Bu üsulda, şorlu torpaqlardakı ilkin duz miqdarını azaldıb, 

onların münbit hala gətirilməsi üçün torpaq qatında bir sıra fiziki-mexaniki 

tədbirlər həyata keçirilir. Buraya dərin şum, şumaltı qatın yumşaldırılması, üst 

(10-30 sm) qatın qumla əvəz edilməsi, torpaq profilində yuxarı duzlu qatla aşağı 

qatın yerdəyişməsi və d.tədbirlər daxildir. 

     Aşağı qatda gips olan torpaqlarda, dərin (40 sm və daha artıq dərinlikdə) şum 

edilərək gips yuxarı qata qaldırılır, bitki üçün zərərli olan duzlar isə parçalanaraq 

aşağı qata endirilir. 

     Güclü traktorlara qoşulmuş, xüsusi alətlərin köməyilə torpağın aşağı (60-90 

sm) qatlarının yumşaldırılması, ancaq bir mövsüm ərzində öz müsbət təsirini 

saxlayır. Bu yolla torpağın alt bərk karbonatlı qatı parçalanır, onun suburaxma və 

aerasiya xassələri yaxşılaşdırılır. 

     Torpağın üst, bərk qatının qum qatı ilə əvəz edilməsi onun sukeçirmə 

qabiliyyətini yaxşılaşdırır, yuma aparıldıqda zərərli duzların ondan kənar 

olmasını sürətləndirir. 

     Bioloji meliorasiyası. Buraya torpaqları yaxşılaşdırmaq üçün ona üzvi gübrə 

verilir və becərilən bitkilərdən fitomeliorant kimi istifadə edilir. Bu üsulla 

torpağın sukeçirmə qabiliyyəti yaxşılaşdırılır, bitki qalıqlarının çürüyüb torpaqda 

qalmasına və karbonat duzlarının əmələ gəlməsinə şərait yaranır. Digər tərəfdən, 

bitkilər torpaq səthinə kölgə saldığı üçün, sahədən buxarlanma azalır. Ərazidə 

becərilən mədəni bitkilər meliorativ xüsusiyyətinə, yəni qidalı (xüsusən zülallı) 

maddələri yığmaq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bu da, mineral elementləri kül 

elementlərinin bioloji dövriyyəsinə cəlb edə bilir. 

     Bu məqsədlə, əlverişli bitkilərdən yoncanı göstərmək olar. Onun qüvvəli kök 

sistemi torpağın dərin təbəqələrinə girərək, kapillyar sularda istifadə edir və 

qrunt sularının səviyyəsinin enməsinə səbəs olur. Torpağa üzvi gübrə verdikdə, 
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yumşaltdıqda onun sukeçirmə qabiliyyəti artır. Üzvi maddələr çürüyəndə 

torpaqda karbon turşusunun əmələ gəlməsini xeyli sürətləndirir və şorakət 

torpaqları yaxşılaşdırmaq üçün əlverişli şərait yaradır. 

     Elektromeliorasiya. ABŞ-da aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, torpağa 

sabit elektrik cərəyanı buraxmaqla natrium və soda ilə şorlaşmış torpaqları 

yaxşılaşdırmaq mümkündür. Bu sahədə ABŞ-in Montana ştatında, tarla 

şəraitində aparılmış təcrübə yaxşı nəticə vermişdir. Onillər boyu heç bir məhsul 

verməyən, şiddətli şorlaşmış sahədə, sabit elektrik cərəyanı buraxmaqla torpaq 

yaxşılaşmış, yuma aparılandan 50 gün sonra bütün təcrübə sahəsi sıx otla 

örtülmüşdür. Həmin tədqiqatın aparıldığı rayonda dren sularının minerallığı 15-

dən 37 q/l-qədər artmışdır. 

     Azərbaycanda 1968-1970-ci illərdə Yevlax rayonundakı “Qırmızı Samux” 

sovxozunun ərazisində şorlaşmış torpaqları yumaq üçün bu üsul tətbiq 

edilmişdir. İki bərabər hissəyə bölünən 24 hektarlıq təcrübə sahəsinin birinci 

hissəsi adi su ilə, digəri isə suya sabit elektrik cərəyanı buraxmaqla 

yuyulmuşdur. Drenarası məsafə 220 m olmuşdur. Drenarası sahənin ortasında 1 

m dərimlikdə, uzunluğu 1,5 m olan anodlar (metal boru) qurulmuşdur. Anodların 

ara məsafəsi 10 m götürülmüşdür. Katodlar isə drendə yerləşdirilmişdir. 

     Yuma əməliyyatına 1100 kVt saat/ha elektrik cərəyanı sərf edilmişdir. 

Aparılmış təcrübənin nəticəsində elektromeliorasiya tətbiq edilən sahədə 

torpağın daha keyfiyyətli yuyulduğu müşahidə olunmuşdur. Texniki cəhətdən bu 

üsulun mürəkkəb olması və iqtisadi cəhətdən baha başa gəlməsi, hazırda onun 

geniş istehsalat şəraitində tətbiqini məhdudlaşdırır. 

     Kimyəvi meliorasiya. Bu üsul ağır mexaniki tərkibli, şorakət torpaqların 

yuyulmasında tətbiq edilir. Burada əsas məqsəd, sərbəst sodanı neytrallaşdırmaq, 

udulmuş natrium ionunu kalsium ionu ilə əvəz etməkdir. 

     Bu məqsədlə, meliorasiya olunan əraziyə müxtəlif meliorantlar verməklə, 

onun su-fiziki xassələri yaxşılaşdırılır. Sonradan sahəyə verilən yuma suyu 

hesabına torpaq zərərli duzlardan təmizlənir. Meliorant kimi müxtəlif turşuların 

(H2SO4, HCL və b.) sulu məhlulundan, kükürddən (S), dəmir sulfatdan (FeSO4), 
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kalsiumun yaxşı və zəif həll olan duzlarından (CaCl2, CaSO4·2H2O, Ca(OH2)), 

sənaye tullantılarından və s. istifadə edilir. 

     Hidrotexniki meliorasiya. Burada istifadə olunan tədbirlər kompleksi 

şorlaşmaya qarşı əsas mübarizə tədbiridir. Bu tədbirlərin əsasını kollektor-drenaj 

fonunda, şorlaşmış torpaqların yuyulması təşkil edir. Kollektor-drenaj şəbəkəsini 

tətbiq etməklə, Yer səthinə yaxın minerallaşmış qrunt suları hesabına, yuyulmuş 

ərazilərin təkrar şorlaşmasının da qarşısı alınır. Burada qrunt sularının 

səviyyəsinin böhran dərinliyindən yuxarı qalxmasına imkan verilmir. Təcrübə 

göstərir ki, torpaq-qrunt qatının susızdırma qabiliyyəti zəif olan, qrunt sularının 

təbii axımı olmayan sahələrin kollekrtor-drenaj şəbəkəsi tətbiq edilmədən 

yuyulub, yararlı hala salınması mümkün deyildir. 

     Dünya ölkələrinin təcrübəsi, şorlu torpaqların duzdan təmizlənməsində 

hidrotexniki meliorasiyanı əsas tədbir kimi qəbul etməyə əsas verir. 

     Torpaqların yuyulması, aktiv qatda Cl ionunun miqdarı 0,2-0,3% olduqda 

aparılır. Yumadan sonra aktiv qatda Cl-un miqdarı 0,01-0,02%-dan , SO4 

ionunun miqdarı isə 0,15-0,20%-dan aşağı salınırsa yuma effektli sayılır. 

     Ərazinin geoloji və hidrogeoloji şəraitindən asılı olaraq torpaqların yuylması 

sahədə dren tikmədən və kollektor-drenaj fonunda aparıla bilər (A.N.Kostyakov, 

1951): 

   1. Əgər torpağın aktiv qatından aşağı 1,5-2,0 dərinlikdə yaxşı su keçirən lay 

olub, qrunt suları dərində yerləşməklə təbii axıma malikdirsə, yuma dren 

tikmədən aparıla bilər. Bu halda torpaqdakı duz məhlulu yuma suyu ilə 

sıxışdırılıb aşağı qata aparılacaq, oradan isə təbii axımla sahədən kənara 

çıxarılacaqdır. 

     Dren tikmədən sahənin yuyulmasını payız-qış aylarında, qrunt sularının Yer 

səthindən dərində olduğu, buxarlanmanın az və torpaq qatında rütubət 

miqdarının çox olduğu dövrdə aparmaq məsləhət görülür. 

   2. Sahənin dren fonunda yuyulması minerallı qrunt suyunun Yer səthinə yaxın 

(2-3 m) olub təbii axıma malik olmadığı, torpaq qatı sukeçirən olub yumadan 

sonra üst qatdakı duzlu məhlulun aşağı qata süzülməsi uzun müddət tələb etdiyi; 
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torpaq qatının yüksək dərəcədə duzlaşdığı və yuyulması üçün böyük həcmdə su 

tələb edildiyi hallarda tətbiq edilir. 

     Ölkəmizsə zonalar üzrə torpaqların şorlaşma dərəcəsinin və növünün, qrunt 

sularının minerallığının, həmçinin torpaq-hidrogeoloji şəraitinin bir-birindən 

xeyli fərqlənməsinə baxmayaraq, suvarılan torpaqların şorlaşmasına qarşı 

aparılmış çoxillik mübarizə təcrübəsi, habelə onların yuyulması üzrə toplanmış 

küllü miqdarda elmi-təcrübə işlərinin nəticələri, şorlu torpaqların 

meliorasiyasının kollektor-drenaj fonunda aparılmasının səmərəli olduğunu 

göstərir ( Aslanov H.Q.,1999). 

     Sahədə drenin çəkilməsinin əhəmiyyəti orasındadır ki, bu yolla suvarma və 

yuma zamanı torpağın üst qatında verilmiş suyun torpağın aşağı qatlarına sızması 

və duzlu məhlulun yuyulan sahədən uzaqlaşdırılması təmin edilir. Bununla da 

yeraltı suyun bitki köklərinin yerləşdiyi təbəqəyə qalxmasına imkan verilmir və  

təkrar şorlaşmanın qarşısı alınır. 

     Sahədə şorlaşmış torpaqların tərkibində olan duzlar  müxtəlif miqdarda ola 

bilər. Odur ki, hər bir hissəni öz şorlaşma dərəcəsinə uyğun su norması ilə 

yumaq üçün, əvvəlcə sahənin şorlaşma xəritəsi tərtib edilməlidir. Torpağın bir 

metrlik üst qatında, eləcədə aşağı qatda olan duzların miqdarını hesablamaq və 

buna əsasən torpağın yuma normasını təyin etmək üçün, yuyulacaq sahədə 

tədqiqat işləri aparılır. Götürülmüş torpaq nümünələrinin və yeraltı suların 

kimyəvi tərkibi laboratoriyada öyrənilərək, ləklərin duzluluq dərəcəsi təyin 

olunur. Sonra sahədə yeraltı suların hansı dərinlikdə olması və tərkibində nə 

qədər duz saxlaması müəyyən edilir.Bu məlumatlar və yumaq üçün ayrılmış 

sahədə olan kollektor-drenaj şəbəkəsi xəritə üzərinə köçürülür, onun ümumi və 

xüsusi uzunluğu (I hektar sahəyə düşən dren, sutoplayan və  kollektorun  

uzunluğu), drenin dərinliyi və ara məsafəsi əsasında kollektor-drenaj şəbəkəsinin 

su ötürmə qabiliyyəti müəyyən olunur. Kollektor-drenaj şəbəkəsinin suötürmə 

qabiliyyəti zəif olduqda əlavə tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. 
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IX FƏSĠL 

 

KÜRÜN AġAĞI AXARINDAKI SU TƏSƏRRÜFATI SĠSTEMLƏRĠ 

 

9.1 Suvarma sistemləri 

 

    Kür çayının aşağı axarında yerləşən Aran iqtisadi-coğrafi bölgəsini əhatə 

etdiyi ərazi Respublikanın ən böyük iqtisadi regionlarından sayılır. Onun ümumi 

sahəsi 2 milyon 200 min hektara çatmaqla ölkəmizin torpaq fondunun 25,5%-ni 

təşkil edir. 

     Bölgənin torpaq örtüyünün tərkibini təşkil edən, yaralı sahəsi 1 milyon 420 

min hektara çatan müxtəlif tip və yarımtip torpaqlar hazırda kənd təsərrüfatında 

geniş istifadə olunur. İstifadə edilən torpaqların 665,3 min ha suvarılan 

sahələrdən ibarətdir. Bunun 564,4 min hektarını əkin sahələri tutur. Baxmayaraq 

ki, bölgə qədim suvarma əkinçiliyi diyarıdır, burada mühəndisi suvarma 

sistemlərinin layihə və tikinti işlərinə  XIX əsrin ikinci yarısından başlanılmışdır. 

1860-cı ildə Bakı-Poti dəmir yolunun çəkilişilə əlaqədər tədqiqat işlərini 

aparmaq üçün ingilis mühəndisləri Belli və Qabba Zaqafqaziyaya dəvət 

olunmuşdur. Çarın Qafqaz canişini knyaz Baratinski onların qarşısında suvarma 

ilə əlaqədar aşağıdakı məsələləri qoymuşdur ( H.Q.Aslanov, 2004). 

 

   1. Qafqazın suvarma təsərrüfatının mövcüd vəziyyətini öyrənmək; 

   2. çaylarda əhalinin suvarma məqsədilə istifadə etdiklərindən artıq qalan 

suların miqdarını müəyyənlişdirmək; 

   3. artıq sulardan istifadə edilməsi üçün tikiləcək suvarma sistemlərinin 

layihələrini  tərtib etək. 

     Belli və Qabba 8 il ərzində çöl və kameral tədqiqatları aparmış və Kür,Araz 

çaylarının sularının istifadəsi sxemini vermişlər. Bu sxem, Kür-Araz 

düzənliyində 2 mln. ha ərazisinin suvarılmasını nəzərdə tutan 12 ilkin layihədən 
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ibarət olmuşdur. Tərtib olunmuş layilər icra olunmamış, Qafqaz canişinliyi 

nəzdindəki Baş Yol Tikinti idarəsinin arxivinə verilmişdir. 

     1895-ci ildə Çar höküməti general-leytenant  İ.Jilinskinin rəhbərliyi altında  

cənubu  Qafqazda suvarma üzrə ekspedisiya təşkil etmişdir. Ekspedisiyaya Kür 

və Araz çayları boyu Muğan düzündə suvarma sistemlərinin layihələrini tərtib 

etmək məqsədilə layihə axtarış işlərinin aparılması tapşırılmışdır. Onun 1895-

1896-cı illər ərzində Muğan düzünün iqlimi, relyefi və torpaq şəraiti haqqında 

topladığı qiymətli məlumatlar sonrakı illərdə burada yaradılan su təsərrüfatı 

tikililəri üçün əvəzsiz material olmuşdur. 

     Sonralar (1899-1900) Muğan düzünə gəlmiş, İ.Moyevskinin rəhbərlik etdiyi 

ekpedisiya geniş miqyaslı tədqiqat və axtarış işləri aparmış, toplanılmış 

məlumatlar əsasında başlanğıcını “Yeni Arazın” sol sahilindən götürən, 

uzunluğu 5,25 km olan Sarıcalar kanalı tikilmişdir  19  . 

      XIX əsrin sonu ,XX əsrin əvvəllərində Muğan, Mil və Şirvan düzlərində rus 

köçünləri yerləşdirilmiş, 1881-ci ildə Kür və Araz çaylarının  qovuşduğu yerdə  

Petropavlovka qəsəbəsi (indiki Səbirabad) şəhəri salınmışdır.Həyata keçirilən 

tədbirlərdə başlıca məqsəd bölgədə pambıqçılığı inkişaf etdirmək, Rusiyanın 

yüngül sənayəsini ucuz pambıq lifi ilə təmin etmək olmuşdur.Bu   dövürdə, 

   bölgənin su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə uzunluğu 37 km olan Gur-

Gur kanalının inşası ilə Qolisin suvarma sisteminin əsası qoyuldu. 

      1900-1917-ci illər ərzində Muğanda Yuxarı Mugan (Əzizbəyov), Aşağı 

Muğan (Mürsəlli), Orta Muğan (Nərimanov), Yuxarı Qolitsin (Sabir) suvarma 

sistemləri  yaradılmış, suvarılan əkin sahəsi 42 min ha çatdırılmışdır ki, bununda 

26,5 min ha-nı pambıq sahələri təşkil etmişdir. 

     1918-ci ildə ölkə daxilindəki , qeyri sabitlik hakimiyyət uğrunda mübarizə 

,xarici dövlətlərin intervensiyası yeni yaranmış Azərbaycan Demokratik  

Respublikasina imkan vermirdi ki, suvarma təsərrüfatlarına diqqət yetirsin. Bir 

tərəfdən də Azərbaycan pambığının əsas satış bazasını təşkil edən rus yüngül 

sənayesilə əlaqə tamamilə kəsilmişdi. Baxımsızlıq üzündən suvarma kanalları 

lillənmiş , dağılmış , su buraxma qabiliyyəti azalmışdır. Bu dövrdə Qalitsin 
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kanalının sərfi 2,4m
3
/san-yə , Aşağı Muğan kanalının sərfi 37m

3
/san-yə , 97 

m
3/

san-yə düşmüşdür. Orta Muğan kanalı isə tamamı iıə lilləndiyindən istismar 

olunmurdu. 

Kürün aşağı axarındakı magistral kanallar 

Cədvəl 35 
 

№ 
 

 

Kanalın adı 

 

Əsas qida      

mənbəyi 

 

İstismara 

verilən il 

 

Uzunluğu, 

km 

 

Su  sərfi, 

m
3
/san 

 

Suvarılan 

sahə, min 

ha 
1 Yuxarı Şirvan      

kanalı 

Mingəçevir 

s.a 

1958 123 78 100 

2 Yuxarı 

Qarabağ kanalı 

---“--- 1958 172 113 90 

3 Baş Muğan 

kanalı 

Bəhramtəpə 

s.a 

1960 34 60 65 

4 Sabir Kanalı ---“--- 1960 66,3 30 30 
5 Mürsəlli kanalı ---“--- 1960 65,7 20 21 
6 Köhnə 

Əzizbəyov 

kanalı 

 

---“--- 

 

1960 

 

65 

 

 

35 

 

32 

7 Qızılarx kanalı ---“--- 1960 26 10 8 
8 Yeni 

Əzizbəyov 

kanalı 

 

---“--- 

 

 

1985 

 

46 

 

35 

 

37 

9 Əzizbəyov 

maşın kanalı 

 

---“--- 

1987 41,5 35 32 

10 Rəsularx 

kanalı 

---“--- 1987 51 16 18 

11 Boztəpə kanalı ---“--- 1924 45 8 11 
12 Baş Mil kanalı Mil – 

Muğan h.q 

1977 37,5 93 76 

13 Yuxarı Mil 

kanalı 

 

---“--- 

1985 20,5 30 19,6 

14 Yeni Xanqızı 

kanalı 

---“--- 

 

1985 51 40 57,3 

15 Köhnə Xanqızı 

kanalı 

---“--- 

 

1924 64 45 46,2 

 

 

      1921-ci ildə Azərbaycan SSR XKS-nin sədri N.Nərimanovun təşəbbüsü ilə 

RK(b)P MK-nin Qafqaz bürosunda Muğan düzündə suvarma sistemlərinin 
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bərpası , torpaqların meliorasiya vəziyyətinin  yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələ 

müzakirə edilmiş, mühüm qərar qəbul edilmişdir. Muğanda Rusiya Əmək və 

Müdafiə Şurasının tabeçiliyində Meliorasiya Tikinti İdarəsi yaradılmışdır. Qısa 

vaxt ərzində Muğan düzü ümumxalq tikintisinə çevrilmişdir. 

     1921-1923-cü illərdə Şimali Muğanda Qolitsin suvarma sistemi və Cənubi 

Muğanda Əzizbəyov kanalı bərpa olunmuşdur. 

   1925-26-cı illərdə Şimali Muğanda Miyasnilov adına magistral kanal,1927-33-

cü illərdə Mil düzündə Orconikidze adına iri suvarma sistemi  tikilib istifadəyə 

verilmişdir. 
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   Sonraki illərdə Mərkəzi hökümət Azərbaycanda əkinçiliyin  lazımı səviyyədə 

su ilə təmin olunmadığını nəzərə alaraq “Mingəçevir hidroqovuşağının tikintisi 

və Kür-Araz ovalağının suvarılması haqqında” və “Azərbaycan SSR-də suvarma 

sistemlərinin tikilməsi və suvarılan torpaqların kənd təsırrüfatında istifadə 

edilməsi tədbirləri haqqında” qərarlar qəbul etdi. 

     1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaranması elmin başqa 

sahələri ilə birlikdə hidrotexnika və meliorasiya elminin istiqamətini 

müəyyənləşdirdi . 1946-cı ildə Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya institutu 

yaradıldı. 

      Respublikada geniş miqyasda aparılan tikinti işlərinə rəhbərlik etmək üçün 

“Kür-Araz Su İikinti ” baş idarəsi və Kür-Araz ovalığında suvarılan torpaqların 

istifadəsi üzrə xüsusi idarə yaradıldı. 

     Müharibədən sonraki 20 il ərzində (1945-1985) Kürün aşağı axarında 

Mingəçevir su anbarı , ondan su götürən Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan 

kanalları, Baş Muğan magistral kanalı, Muğan-Salyan mağistral kollektoru, Baş 

Şirvan kollektoru, Bəhramtəpə hidroqovuşağı və d. hidromeliorativ qurğular 

tikilib istifadəyə verildi. 

     Yuxarı Qarabağ kanalı. 1958-ci ildə istismara verilmiş Yuxarı Qarabağ 

kanalının uzunluğu 172,4 km normal su sərfi 113 m3/san maksimal sərfi isə 

138m3/san-ya bərabərdir. 
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     Kanal Qarabağ zonasının, Mil düzünün (qismən Muğan düzünün) 122 min 

hektar sahəsini su ilə təmin edir. Kanal Mingəçevir su anbarı ilə Araz çayını 

birləşdirən su xəttidir. Araz çayında su az olan vaxtlarda onun vasitəsilə 

Bəhrəmtəpə hidroqovşağına saniyədə 45 kub.m su vermək mümükündür. Eyni 

zamanda, AzDRES-in (Azərbaycan Dövlət Rayon Elektrik Stansiyası) istifadə 

etdiyi soyutma suyu da bu kanaldan götürür. Qış aylarında əkin sahələrinə su 

lazım olmadıqda belə, AzDRES-ə görə kanala saniyədə 65 kub m su verilir. 

Soyutma sistemindən çıxan isti su yenidən kanala axıdılır. Bu Kanala daxil olan 

isti su torpaq məcrada müxtəlif bitkilərin inkişaf etməsinə şərait yaratdığından , 

əmələ gələn alağ otları, kanalın en kəsik sahəsini azaldır və onyn hidravliki 

parametrlərini dəyişərək  su aparma qabiliyyəti 20-30% azaldır. 
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     Kanal üzərində 220 müxtəlif hidrotexniki qurğu vardır. Yuxarı Qarabağ 

kanalının suyu ilə 122 min hektar torpaq sahəsinin suvarılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Kanalın çaylara, şosse, dəmir yolu və başqa maneələrlə kəsişdiyi 

yerlərdə mürəkkəb hidrotexniki qurğular – dükerlar, akveduklar, körpülər və s. 

tikilmişdir. 

     Yuxarı ġirvan kanalı. Şirvan düzündə Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, 

Zərdab, Ağsu, Kürdəmir və Hacıqabul rayonlarının ərazisindəki 86 min.ha 

əkinəyararlı torpaq sahələrini suvarma suyu ilə təmin edir. Mingəçevir su 

anbarından su ilə təmin olunan Yuxarı Şirvan kanalının uzunluğu 123,5 km, 

başlanğıcında sərfi 78 m3/san-ya bərabərdir. Kanalın birinci 93 km uzunluğu 

torpaq məcralı, son 30 km-i isə beton üzlüklüdür. Kanal 1958-ci ildə istifdəyə  

verilmişdir. 
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     Yuxarı Şirvan kanalının üzərində nasos stsnsiyası tikməklə suvarma suyunun 

çatışmadığı Ağsu rayonunda əlavə 20 min hektar sahədə su təminatı 

yaxşılaşmışdır. Kanalın istismara verildiyi ilk illərdə faydalı iş əmsalı aşağı idi. 

Yuxarı Şirvan kanalından, onun su verdiyi suvarma sistemi kanallarından, 

primitiv suvarma texnikası, suvarma rejimindəki qüsurlar və d. səbəblərdən 

yeraltı qrunt sularının səviyyəsi az müddət ərazində yer səthinə yaxınlaşmış, 

suvarma aparılan sahələrdə torpaqlarda şorlaşma prosesi getmişdir. 

     Sonrakı illərdə aparılan hidromeliorativ tədbirlər hesabına bu problem qismən 

aradan götürülmüşdür. 

     Bəhrəmtəpə hidroqovĢağı Araz çayı üzərində, çayın mənsəbindən 66 km 

yuxarı, İmişli rayonu ərazisində tikilmiş və 1957-ci ildən istismar olunur. 

Qurğunun tikilməsində əsas məqsəd Baş Muğan, Əzizbəyov adına sağsahil və 

Rəsulaarx solsahil kanallarının su təminatını yaxşılaşdırmaq və suvarma suyunu 

lildən təmizləməkdir. 
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     Bəhrəmtəpə hidroqovşağına: beton bənd, suqəbuledici, beton və torpaq 

durulducular, magistral kanallara baş suqəbuledicilər, balıqburaxan qurğular və 

s.daxildir. Çayın suyu duruculardan keçərək bərk hissəciklərdən, asılı 

gətirmələrdən təmizləndikdən sonra magistral kanallara verilir. Bəndin 

hündürlüyü 6-7 m-dir. Hidroqovşaqda bəndin qarşısında 5 m basqı yaratmaq 

məqsədi ilə, eni 15 m olan və qapı ilə bağlanan 6 suötürücü qurğu, sağ sahildə 

isə eni 1,2 m, hündürlüyü 5 m olmaqla durulduculara su buraxan 4 ədəd şlüz 

nizamlayıcı işləyir. Durulducular 9 kameradan ibarətdir. Fövqəladə hallarda 

hidroqovşaqdan saniyədə 2500 kub m daşqın sularını buraxmaq mümkündür. 

     Hidroqovşaqdan su alan Rəsularx, Baş Muğan, Əzizbəyov magistral kanalları 

ilə İmişli, Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar və Cəlilabad rayonları ərazisində olan 157 

min hektar əkin sahəsinin su təminatını yaxşılaşdırmaq mümkün olmuşdur. 

Durucularda təmizlənmiş suyu normal şəraitdə kanallara saniyədə 91 kub m, 

tələbat artdıqda isə saniyədə 113 kub m sərfə vermək mümkündür. 

     Yay  aylarında Araz çayında axım azaldıqca yaranmış şəraitdən çıxmaq 

məqsədi ilə, Bəhrəmtəpə hidroqovşağından bir qədər yuxarı hissədə Araz çayına 

Yuxarı Qarabağ kanalından saniyədə 40-45 kub m su sərfi verilir. 

     BaĢ Mil kanalı. Öz başlanğıcını Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi 

yaxınlığında Araz çayı üzərində tikilmiş Mil-Muğan hidroqovşağından başlayan 

və Füzuli, Beyləqan, Xocavənd, Ağcabədi rayonlarında 69,2 min hektar əkin 

sahələrinə su verilməsini təmin edən Baş Mil kanalı 1976-ci ildə istifadəyə 

verilmişdir.  

   Kanalın uzunluğu 37,1 km olub beton üzlüdür. Sərfi 93,0m
3
/san-dir. Kanalın 

üzərində 74 ədəd müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğu, mürəkkəb konstruksiyalı 

dükerlər,cəldaxıdan  tikilmişdir. 

    Kanalın tikintisində 7,0 million m
3
-dən çox torpaq işi  və 201 min m

3
 beton , 

dəmir beton görülmüşdür. 

     Baş Mil kanalından Yuxarı Mil kanalına və Yeni  Xanqızı kanalına su verilir. 
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                       Xanqızı irriqasiya sistemi- Xanqızı irriqasiya sistemi, Köhnə 

Xanqızı və Yeni Xanqızı Kanallarının xidmət etdiyi sistemdən ibarətdir. 

  Köhnə Xan Qızı ( keçmiĢ Gavurarx) kanalı Araz çayından  Qarqaçaya qədər 

uzanan ən qədim suvarma kanalı olmuşdur. Tarixi mənbələrdə  onun adı Barlos 

kimi çəkilir.Ərəb işğalından sonra Gavur arx adlandırılmışdır. Arxeoloji 

qazıntılar Gavur arxın yeni eranın birinci minilliyinin sonunda çəkildiyini və 

erkən orta əsrlərdə dahada təkmilləşdiyini göstərir. Kanal XII1 əsrin 20-30-cu 

illərində monqollar tərəfin dəndağıdılmış, XIV əsrin sonlarında Teymyrləng 

tərəfindən bərpa edilmiş, XVIII əsrin birinci yarısında Nadir şah tərəfindən 

yenidən dağıdılmışdır  . Sonralar müxtəlif vaxtlarda Gavur arxın  bərpasına 

təşəbbüs göstərilsədə  ,kanal getdikcə əhəmiyyətini itirərək sıradan çıxmışdır 19 . 

Baş Mil kanalı istismara verildikdən sonra (1976) Köhnə Xanqızı Kanalına 

ondan su verilməklə Beyləqan rayonu ərazisində 34min ha sahə suvarılır. 

   Hazırda köhnə Xanqızı kanalına paralel beton üzlüklü sərfi 40 m
3
/san olan 51 

km uzunluğlu  Yeni Xanqızı kanalı tikilib istismara verilmişdir (1985). Kanal 

Beyləgan və Ağcəbədi rayonları ərazisində 57,3 min hektar sahəni su ilə təmin 

edir. Üzərində 32 ədəd müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğu vardır. 

    Yuxarı Mil kanalı. Beton üzlüklü Yuxarı Mil kanalı 1985-ci ildə istismara 

verilmişdir.Kanalın sərfi 30m
3
/san ,uzunluğu 20,3 km-dir. Üzərində 8 ədəd 

hidrotexniki qurğu , 4 ədəd hidoməntəqə ,6 ədəd körpü və borulu keçid 

tikilmişdir. Kanal Beylaqan, Xocavənd və Fizuli rayonlarında 19,6 min ha sahəni 

su ilə təmin edir. 

                             

9.2 Kollektor- drenaj Ģəbəkələri 
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     Kürün aşağı axarında yeni suvarma sistemlərinin yaradılması, suvarılan 

torpaq fondunun genişlənməsinə baxmayaraq, torpaqların məhsuldarlığı ildən ilə 

aşağı düşməyə başlayırdı. Buna səbəb əkinaltı torpaqlarda sürətlə gedən şorlaşma 

prosesi idi. Əkinçilik mədəniyyətinin primitivliyi, bitgilərin suvarma rejiminə 

əməl edilməsi, təkmilləşdirilməmiş suvarma texnikasının tətbiqi küllü miqdarda 

su itgisinə səbəb olub, torpaq qatının meliorativ cəhətdən pisləşməsinə  gətirib 

çıxarırdı. 

       Şorlaşmış torpaqların sağlamlaşdırılması üçün 1914-ci ildə Şimali muğanda 

sınaq təcrübə sahəsinin  yaradılması ilə bağlı tədbirlər planı hazırlansada , I-ci 

Dünya müharibəsinin başlanması bu layihəyənin həyata keçirilməsinə imkan 

verməmişdir. 

        Bu ideya 1928-1931-ci illərdə kerçəklənmiş, dünya praktikasında ilk dəfə 

olaraq şoran torpaqların duzdan təmizlənməsi istiqamətində tədqiqat aparacaq 

,Muğan düzündə Cəfərxan Təcrübə Stansiyası (sonralar Muğan Meliorativ 

Təcrübə Stansiyası adlandırıldı) yaradılmışdır. Bu məqsədlə Sabir adına suvarma 

sisteminin xidmət etdiyi 700 ha-lıq sahədə dərinliyi 2,44-4,0 m, ara məsafələri 

328-814m, uzunluğu  562 m olan 6 ədəd örtülü dren, orta dərinliyi 2,15 m 

uzunluğu 3077 m olan açıq dren və dren sularını ərazidən kənarlaşdıran orta 

dərinliyi 4,0m olan kollektor tikilmişdir. 

      Hazırda da səmərəli istifadə olunan Cəfərxan stansiyasının iş təcrübəsi 

göstərdiki ,şorlaşmış torpaqlardan duzun yuyulmasını təmin etmək ,qrunt suyu 

səviyyəsini tələb olunan dərinlikdə saxlamaq üçün bu növ kollektor- drenaj 

sistemlərinin yaradılması vacibdir. 

     Bu məntəqədə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrindən, 1946-1959-cu 

illərdə həyata keçirilmiş Kür-Araz düzənliyində  irriqasiya-meliorasiya 

sistemlərinin tikintisilə əlaqədar layihələrdə istifadə edilmişdir.1946-1953-cü 

illərdə Şimali Muğan, Salyan düzü , Küryanı ərazilər , Cənub-şərqi Şirvan və Mil 

düzündə Şorlu torpaqların sağlamlaşdırılması istiqamətində geniş miqyaslı 

tədbirlər həyata keçirilmiş 1000 km-dən artıq kollektor və 400 km-dən artıq 
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drenaj sistemi tikilmiş, ümumi məhsuldarlığı 150 m
3
/san olan su ötürücü nasos 

stansiyaları və su buraxma qabiliyyəti 16 m
3
/san olan ,    minerallı drenaj sularını 

Xəzər dənizinə axıdan , Muğan-Salyan kollektoru istifadəyə verilmişdir. 

    Təkcə 1950-1954-cü illərdə Muğan düzündə Cəfərxan (uzunluğu 22 km , 

xidmət etdiyi ərazi 8 min ha), I-ci Kürətrafı (29 km, 15 min ha), II-ci  Kürətrafı ( 

18 km,11 min ha), Sabir (18 km, 17 min ha) , Mansur (21 km, 15 min ha) 

Solsahil (18 km, 11 min ha) , Sağsahil (44 km, 12 min ha)  sistemləri tikilib 

istifadəyə verilmişdir. 

      Bölgənin Salyan düzündə isə bu müddətdə Şimali Akuşa (uzunluğu 26,5 km , 

xidmət etdiyi ərazi 9 min ha) , orta  Akuşa (14 km , 8 min ha) , Mərkəzi kollektor 

(17,5 km, 11 min ha) , Kürətrafı (9,2 km, 4 min ha) və Cənub-Şərqi (7,5 km,4 

min ha)  kollektorları tikilmişdir. 

      Kür-Araz ovlağının 172 min ha suvarılan ərazisindən minerallı qrunt sularını 

Sarıqamış kəndi yaxınlığında  Xəzər dənizinə axıdan ,1954-ci ildən fəaliyyət 

göstərən Muğan-Salyan kollektorlarından əlavə ,bölğədə 1964-ci ildə Baş Şirvan 

Kollektoru ,1966-ci ildə isə Mil-Qarabağ kollektoru istifadəyə verilmişdir. 

      BaĢ ġirvan kollektoru.  Şirvan və Mil - Qarabağ düzlərinin 200 min ha-lıq 

suvarılan  sahələrdən minerallı drenaj sularının Xəzər dənizini axıdılmasını 

təmin edir. Müşahidələr göstərmişdir ki, Baş Şirvan kollektorunun orta ilik sərfi 

1970-1977-ci illərdən başlayaraq hər il artmışdır. Kollektorda suyun minerallığı 

isə ilbə- il azalmışdır. Kollektorun təsir zonasında qrunt sularının orta yatım 

dərinliyinin 1930-1990-ci illərdə dəyişmə dinamikası araşdırılarkən müəyyən 

edilib ki , bu müddətdə qrunt suları səviyyəsi yer səthinə yaxınlaşmışdır. 

        Qrunt sularının  yatım dərinliyinin yer səthinə yaxınlaşması Baş Şirvan 

kollektorunun layihə göstəricilərindən artıq su sərfi aparması ilə 

nəticələnmiş,bəzi ərazilərdə kollektorun təsirindən torpaqlarda şorlaşma prosesi 

başlanmışdır. 

Kürün aşağı axarındakı kollektorlar 
 

Cədvəl 

    Orta Drenin Mineralla
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№ Kollektorun 

adı 

İstismara 

verilən il 

Uzunluğu, 

km 

çoxillik su 

sərfi, 

m
3
/san 

əhatə 

sahəsi, 

min ha 

şma 

dərəcəsi, 

q/dm
3
 

I – Q a r a b a ğ – M i l   d ü z ə n l i k l ə r i  

1 Mil – 

Qarabağ 

1966 168 35 169 6,8 

II – M i l – M u ğ a n   d ü z ə n l i k l ə r i 

2 B M M K 2001 112  103,5  

III – Ş i r v a n  d ü z ü 

3 Baş Şirvan  1964 216 18 253 8,8 

4 Aşağı Şirvan 

– 1 

1963 71 5 42 13,6 

5 Aşağı Şirvan 

– 2 

1966 21 3 16  

IV – C ə n u b   Ş ə r q i   Ş i r v a n  d ü z ü 

6 Şimal 1955 22 3 11 11,5 

7 Cənub 1954 18 1 7 19,4 

8 Daşlıbaz 1954 16 1 10 14,6 

9 Uzunbabalı 1956 39 1 4 23,2 

V – M u ğ a n   d ü z ü 

10 Əzizbəyov 1954 72 2 18 6,0 

11 Saatlı 1954 21 4 15 14,7 

12 Sol sahil 1954 18 2 11 14,0 

13 Sağ sahil 1954 44 4 12 12,8 

14 Cəfərxan 1950 22 2 8 10,7 

15 1 – ci 

Küryanı 

1953 18 2 11  

16 Sabir adına 1953 18 4 17 11,8 

17 2 – ci 

Küryanı 

1952 29 3 15 12,9 

18 Cənub –şərqi 1954 8 1 4  

19 Muğan – 

Salyan 

1953 104 32 150 12,4 

VI – S a l y a n    d ü z ü 

20 Kürətrafı 1951 17 2 8  

21 Şimali 

Aquşa 

1950 27 2 9 19,3 

22 Orta Aquşa 1951 15 3 8 16,3 

23 Mərkəzi 1953 15 2 8  

24 Cənub-Şərqi  1955 30 3 20  

 

    Kollektorun təsir zonasındaki ərazilərdə qrunt suyunun yatım dərinliyinin yer 

səthinə yaxınlaşma prosesini dayandırmaq, əkin sahələrində şorlaşmış 
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torpaqların duzlardan təmizlənməsi məqsədilə, 1980-1989-ci illərdə onun 126 

km uzunluğundaki aşağı hissəsində dərinləşmə və genişləndirmə işləri 

aparılmışdır.  

    Mil-Qarabağ kollektoru  Mil Qarabağ düzünün  155 min ha suvarılan 

ərazilərinə xidmət edir. 1957-1962-ci illərdə tikilmiş, kollektorun uzunluğu 150 

km, hesabat sərfi 25 m
3/san  

olan Mil-Qarabağ kollektoru, Kür çayı boyunca maili 

düzənliklə Küryanı yüksəkliklər arasında formalaşmış depressiyalardan keçərək 

düker vasitəsilə Kürlə kəsişir və Mollakənd ərazisində drenaj sularını Xəzər 

dənizinə axıdan Baş Şirvan Kollektoruna qovuşur. 

      Kollektor üzərində iri hidrotexniki qurğular mövcuddur ,bunlar  Kürün 

altından keçən düker , Baki-Tiflis dəmir yolu üzərindəki tunüel,  Qarabağ 

çaylarının sutullayıcıları və d. Qurğulardır .İstismarda olan Mil Qarabağ 

kollektoru 6 metr dərinliyə qədər qazmada kedir. Kollekrtorun dibdən eni 1,5-1,8 

m ,yamaclıq əmsalı 1:1,5, tikinti hündürlüyü isə 3,5-5,0 m-dir. Baş Şirvan 

kollektoruna tökülən yerdə kollektorun hesabat sərfi 4,6-25m
3
/san-dir. Kollektor 

Şəmkir kanalı (5 min ha ) və Tərtərşay kanalı (37 min ha ) altında suvarılacaq 

massivlərdən drenaj axımının aparılmasını nəzərə almadan tikilmişdir. Bu isə 

gələcəkdə bəzi ekoloji problemlərin baş verməsi təhlükəsini yaradır. 

         BaĢ Mil-Muğan kollektorunun tikintisinə 1984-cü ildən başlanmışdır . 

Layihədə, Kür çayının sağ sahilində, kollektorun təsir zonasında  861,9 min 

hektar syvarılan əraziyə şəbəəəkənin xidmət edəcəyi nəzərdə tutulmuşdur.  
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     Tikinti 3 mərhələdə aparılaraq 59 km uzuluğunda 1-ci hissə 1994-cü ildə , 

Araz cayına kimi olan 52,7 km uzunluğundakı 2-ci hissə 2000-ci ildə , Mil 

Qarabağ kollektoru birləşən yerə kimi olan, 31,7 km uzunluğundakı  3-cü hissə 

isə 2006-ci ildə istismara verilmişdir. Mil Qarabağ və Şəmkir kollektorları ilə 

birlikdə Baş Mil Muğan kollektorunun ümumi uzunluğu 185,79 km bərabərdir. 
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     Birinci mərhələnin tikintisində onun üzərində, mürəkkəb konstruksiyalı balıq 

qoruyucu qurğu, körpülər ,akveduk və s. yaradılmışdır. 

     Birinci buraxılış kompleksinin istismara verilməsi nəticəsində Şimali 

Muğanın Sabirabad və Saatlı rayonları ərazilərində 78,3 min hektar suvarılan 

torpaqlardan drenaj sularının Xəzər dənizinə sərbəst axımı təmin edilmiş, 

məhsuldarlığı 33m
3
/san olan mövcud nasos stansiyası ləğv edilmiş və bunun da 

nəticəsində 2,94 milyon kVt/saat elektrik enerjisinə qənaət edilmişdir. 

     Kollektorun Araz çayına qədər olan 2-ci 52,7 km-lik hissəsinin tikintisinə 

1998-ci ildə başlanmış və 2000-ci ildə başa çatmışdır. 

      Baş Mil-Muğan kollektorunun dənizə tökülən hissəsində normal sərfi 

107m
3
/san ,maksimal sərfi isə 147m

3
/san təşkil edir. Mənsəbdə onun dibdən eni 

24 m, suyun dərinliyi- normal sərfdə 3m ,maksimal sə rfdə 7m , kollektorun  dib 

mailliyi isə 0,000033-0,00050 arasında dəyişir. 

     

 

 

      NƏTĠCƏ 

     Keçən əsrin ortalarından başlayaraq Kür çayının Azərbaycan hissəsində 

yaradılmış Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd su anbarları, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı 

Şirvan suvarma sistemlərinin fəaliyyəti, Kürün ən böyük qolu olan Araz çayı 

üzərindəki Araz, Horadiz və  Bəhramtəpə hidroqovuşaqlarının, Baş Mil-Muğan 

suvarma sistemlərinin istismara verilməsi çayın aşağı axarında , su və bərk axım 

rejimində ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

    Tədqiq olunan mövzu üzrə toplanılmış məlumatların təhlili göstərir ki, Kür 

çayının mənsəb hissəsində axımın həcmi 1953-1973- cü illərdə tənzimləmədən 

(Mingəçevir su anbarının istismara verildiyi 1953-cü ildən) qabaqçı dövrlə 

müqayisədə 1,58 km
3
, 1974-2010-cu illərdə isə 4,76 km

3
 azalmışdır. 

    Kürün aşağı axarında  müşahidə olunan xarakterik maksimal və minimal sərflər 

isə Kür və Araz çayları üzərində istismar olunan su anbarlarından buraxılan suyun 

sərfindən asılı olaraq dəyişmişdir. 
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    Tənzimlənmədən qabaq Kür çayı mənsəbinə daxil olan 39,7 mln.ton  asılı 

gətirmələrin 35,7 mln.tonu dənizə atılmış, 3,97 mln. tonu isə onun delta hissəsində 

məcraya çökmüşdür. Təbii rejimdə, asılı gətirmələrin əsas hissəsi (63%) yaz-yay, 

12%-ı payız, 10%-i yay-payız və 15%-i qışda daşınmışdır. 

    Kür çayı üzərində Mingəçevir və Araz çayı üzərində  Araz su anbarlarının 

istismara  verilməsi Kürün mənsəbində suyun xeyli şəffaflanmasına səbəb 

olmuşdur. Mincəçevir su anbarının istismarının birinci onilliyində (1953-1963 

illər) Kür çayı suyundakı asılı gətirmələrin orta illik sərfi, Salyan məntəqəsində 

tənzimləmədən qabaqkı sərflə müayisədə 50% azalmış, 670 kq/san təşkil etmişdir. 

Bu müddətdə mənsəbə daxil olan asılı gətirmələrin ortaillik həcmi, tənzimləmədən 

qabaqkı həcmdən 18,6 mln.ton azalaraq 21,1 mln.ton təşkil etmişdir. 

    Araz çayı axımı tənzimləndikdən sonra, aşağı biyefdə çay suyundakı lil miqdarı 

10% azalmışdır. 

    Kür çayı mənsəbində fəaliyyət göstərmiş hidrometeoroloji stansiya və 

məntəqələrin məlumatlarının təhlili göstərir ki, Kür çayı  axımı tənzimləndikdən 

sonra ilk illərdən başlayaraq onun deltasındakı qolları arasında asılı gətirmələrin 

axım rejimində ciddi dəyişiklik yaratmışdır. Çayın Şimal-şərq qolunda 1953-1965 

illər ərzində asılı gətirmələrin miqdarı 35%-dan 4%-a enmiş, onun Cənub-şərq 

qolunda isə 65%-dan 96-a qədər artmışdır. 

    Kür çayının deltasında yaranmış bu yönümlü ekoloji şərait çayın Cənub-şərq 

qolunun tam lillənməsinə, onun su axımının 78%-nın Şimal-şərq və 22%-nın isə 

təbii yolla açılmış, dərinliyi 0,2-0,6 m olan 12 qolla dənizin Zyud-Ost Qoltuq 

kərfəzinə tökülməsinə səbəb olmuşdur (XəzərDənizLayihə ETİ-nun 2002-ci il 

məlumatı). 

    Cənu-şərq qolunun tam dolması, kiçik en  kəsiyə malik olan Şimal-şərq 

qolunun, hazırki vəziyyətdə, daşqın sularının hamısını Xəzər dənizinə buraxmaq 

imkanını azaltmışdır. Bu hal çayda daşqın müşahidə edilərkən Neftçala rayonunun 

sahil boyu kəndlərinin, qəsəbələrinin və əkin sahələrinin su altında qalmasına 

səbəb olur. 



          193 

    Son yüz ildə Kür və Araz çaylarında daşqınların zərərli təsirinin aradan 

qaldırması üçün, onların nəqletmə zonalarında sahil bərkitmə işləri aparılmış, sahil 

mühafizə qurğuları tikilmişdir. Yaradılmış qurğuların müəyyən bir qismi xidmət 

müddətindən artıq fəaliyyət göstərdiyindən, bir qisminin isə layihə və tikintisində 

buraxılmış konstruktiv səhvlər ucbatlndan və mütamadi olaraq təmir-bərpa işləri 

aparılmadığından, 2010-ci ildəki təhlükəli daşqın günlərində onların xeyli hissəsi 

sıradan çıxmış, daşqının dağıdıcı təsirinə davam gətirməmişlər. 

Apardığımız araşdırmalar,  Kür çayının aşağı axarının iqtisadi inkişafını daha da 

sürətləndirmək, kənd təsərrüfatı sahələrini genişləndirmək, sənayə istehsalının 

dayanıqlı inkişafını təmin etmək, Kür və Araz çaylarında təkrarlanan daşqınlardan 

və onların qollarında müşahidə olunan sel axınlarından əhalinin və ətraf landşaftı   

qorymaq məqsədilə aşağıdakı şərtlərin     həyata keçirilməsi 

zərurətini doğurur; 

     1. Respublikamızda arid iqlimlə səciyyələn, insanların həyat və təsərrüfat 

fəaliyyəti təsirinə intensiv məruz qalan bölgədə, son illərdə artan səhralaşma 

prosesinin dayandırılması üçün suvarma normalarına riayət olunmalı, torpaq-bitki 

örtüyündən düzgün istifadə edilməli, torpaqların şorlaşması və eroziyaya 

uğramasını törədən amillərin qarşısı alınmalı. 

    2. Kürün aşağı axarında əhalinin məskunlaşmasına əlverişli şərait yaratmaq və 

təsərrüfatları daşqından mühafizə etmək üçün çayın deltası və  onun deltasından 

Mingəçevir su anbarına qədər olan yatağı mütəmadi olara lildən təmizlənməli. 

     3. Kürboyu strateji əhəmiyyətli şəhər, obyekt və müəssisələrin yerləşdiyi 

ərazilərdə sahilbərkitmə işləri görülərkən hidrotexnika praktikasında istifadə 

olunan qurğuların, həmçinin dünya ölkələrində daşqınla mübarizədə tətbiq olunan 

sahilmübarizə qurğuların konstruktiv quruluşları və iş prinsipləri təhlil olunmalı və 

ərazinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla sahilmühafizə qurğularının rasional 

konstruksiyalarından istifadə edilməli. 

    4. Kürün aşağı axarında mövcud olan 100-dən artıq meandırın (döngələrin) 

sayını azaltmaq, çayda axımın sürətini artırmaq, su səviyyəsini aşağı salmaq, 

sahilbərkitmə işlərində sədlərin hündürlüyünü və uzunluğunu azaltmaq, mürəkkəb 
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sahilqoruyucu qurğu və konstruksiyaların sadə, az vəsait tələb edənlərlə əvəz 

edilməli. 

     5. Kür çayı üzərindəki su anbarları bəndləri və hidroqovuşağdakı qurğular 

üzərində monitorinqin təşkili, su anbarları kaskadının düzgün idarə olunması üçün 

vahid siyasətin aparılması, daşqınlar dövründə müxtəlif aidiyyatlı qurum və 

təşkilatlar arasında sıx əlaqənin yaradılması. 
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