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• Çaylar – çaylarının su ehtiyatları bütövlükdə  28,1-

30,3 km3 təşkil edir. Qonşu ölkələrdən ölkə ərazisinə 
daxil olan axım 19,7-20,3 km3 və ya 67-70 % təşkil 
edir. Respublika ərazisində formalaşan axım isə 7,81-
10,6 km3 –  dir; 

• Göllər - göllərində şirin su ehtiyatları 0,90 km3-dir, 
göllərin su səthinin sahəsi isə 394 km2-dir; 

 

• Su anbarlarının tam həcmi 21,4 km3, işçi həcmi 12,4 
km3-dir, su səthinin sahəsi isə 694 km2-dir. 

 

  

 Su ehtiyatları və onların ekoloji vəziyyəti 
 



Su ehtiyatlarının istifadəsi 

2012-ci ildə təbii mənbələrdən götürülən suyun  8 012 mln m3 -i istehlak 
olunmuşdur. Bundan: 

 

• 5 746  mln m3  suvarma və kənd təsərrüfatı;  

 

• 1 760 mln m3  istehsalat;  

 

• 397 mln m3  məişət və içmək məqsədləri üçün istifadə edilmişdir. 

 

Təbii mənbələrdən 2011-ci ildə götürülən suyun 3 767 mln m3 -i, yəni 
31,98% -i nəql zamanı itkilərə getmişdir.  

 

2005-ci il ilə müqayisədə 305 mln m3   çox, 2012-ci il ilə müqayisədə isə 
82 mln m3  az itki olmuşdur. 

 



2011-ci ildə 5 094 mln m3, 2013-ci ildə isə  

5173mln m3 tullantı sular formalaşmışdır.  

 

Onlardan 2011-ci ildə  223 mln m3, 2013 –ci ildə 

isə 248 mln m3 tullantı suları, təmizlənmədən su 

hövzələrinə və ətraf mühitə axıdılmışdır.  



Ölkədə sudan istifadənin adambaşına 

düşən dinamikası 
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Kür çayın suyun  çirklənməsi 



Abşeron göllərin vəziyyəti 



Rusiyanın Volqa və Azərbaycanın çayları vasitəsilə 

Xəzərin çirklənməsi səviyyəsi  

 



Atmosfer havasının mühafizəsini və ona zərərli təsiri 

səciyyələndirən göstəriciləri 

  1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Atmosfer havasına çirkləndirici maddələr atan 

stasionar  mənbələrin sayı - cəmi, ədəd 13619 12259 9839 12712 12486 11665 10829 11048 

onlardan,  mütəşəkkil mənbələr 10159 7872 5004 4966 3816 3751 3310 4806 

Stasionar mənbələrdən ayrılan çirkləndirici 

maddələrin ümumi miqdarı, min ton 

2913 1033 

627 1781 491 479 316 282 

Stasionar mənbələrdən ayrılan çirkləndirici 

maddələrin tutulub zərərsizləşdirilməsi - cəmi, 

min ton 

804 154 

112 1223 277 255 90 84 

   stasionar mənbələrdən ayrılan   çirkləndirici  

   maddələrin ümumi miqdarına nisbətən, faizlə 

28 15 

18 69 56 53 29 30 

Çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına 

atılması - cəmi, min ton     

2846 1326 

908 1054 957 1003 1076 1119 

o cümlədən:                 

stasionar mənbələrdən 2108 879 515 558 215 224 277 197 

    adambaşına düşən, kq  299 116 65 67 24 25 25 21 

avtomobil nəqliyyatından 738 447 393 496 742 779 849 922 

    adambaşına düşən, kq  105 59 49 59 83 86 93 99 
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Atmosfer havasının  çirklənməsinin 
monitorinqi 

Bakı şəhəri üzrə havada əsas çirkləndiricilərdən toz -2,0 dəfə, azot 4-oksid -1,7 dəfə, 
hidrogen flüorid -1,4 dəfə yüksək olmuşdur.  

Sumqayıt şəhəri   üzrə alınan məlumatların təhlili göstərir ki,  zərərli maddələrin 
birdəfəlik maksimal qatılığının YVQH-dən artıq olması ilə yanaşı, il boyu havada  zərərli 

maddələrin orta qatılığı da YVQH-dən artıq müşahidə olunmuşdur. Sumqayıt şəhərində 
havada əsas çirkləndiricilərdən azot 4-oksid -2,2 dəfə, hidrogen flüorid -1,8 dəfə YVQH-dən 
yüksək  olmuşdur.  

Gəncə şəhəri  üzrə 2012-ci il ərzində atmosfer havasında müşahidə olunan zərərli 
maddələrdən toz -1,3 dəfə, hidrogen flüorid -1,6 dəfə yol verilən qatılıq həddindən artıq  
olmuşdur.  

Mingəçevir şəhəri üzrə  aparılan müşahidələrin nəticələrinə görə, toz -1,3 dəfə  və dəm 
qazı -1 dəfə YVQH-dən yüksək  olmuşdur.   

Şirvan şəhəri üzrə 2012-ci il ərzində atmosfer havasında azot 4- oksidin orta sutkalıq 
qatılığı 1,2 dəfə YVQH-dən artıq müşahidə olunmuş və 2009-2010-cu il ilə müqayisədə 
azalmışdır.  

 



 

 
Təkrar xammal və tullantıların əmələ  gəlməsi (min ton)

        
 

  2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Kağız-karton tullantıları,  min 

ton 1,0 0,6 1,1 0,6 0,8 0,6 2,0 

Təkrar toxuculuq 

materialları, min ton  0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Pambıq çiyidi, min ton 14,9 23,5 2,2 3,4 6,4 7,5 3,1 

Şüşə qırıntısı, min ton 0,0 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 

İşlədilmiş qumbrin, min ton  0,1 0,1 1,1 1,3 1,9 1,4 0,9 

Ağac tullantısı, min m3 3,4 4,3 3,9 2,4 2,6 3,8 3,2 

Soabstok, min ton 1,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,6 

Təkrar polimer xammalı, min 

ton 0,2 0,6 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 

Qara metal tullantıları, min 

ton 11,5 514,6 449,6 303,4 370,5 434,1 337,2 

Əlvan metal tullantıları, min 

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

Məişət tullantıları, mlyn m3 4,6 7,3 6,7 6,7 6,9 6,9 7,0 



Məişət tullantılarının  həcmi
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Torpaq ehtiyatlarının vəziyyəti 
 Ümumi torpaq fondu 8,6 milyon  hektar   olan 

respublikamızın   yalnız       4,5 milyon  hektarı və ya 50,3 
%-i kənd təsərrüfatına yararlıdır.  
 
Eroziya, şoranlaşma, bataqlıqlaşma, çirklənmə və s. 
proseslərin təsiri nəticəsində torpaqların deqradasiyası baş 
verir. Bu prosesdə xüsusilə intensiv rol oynayan faktorlardan 
biri eroziya (külək, yarğan və suvarma eroziyası) prosesidir.  
 
Respublikamızda   3,7 mln. ha və ya 43 % torpaq sahəsi bu 
prosesin təsirinə məruz qalmışdır ki, bunun 0,7 mln   ha-sı 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardır.   
 
Respublikanın 1,2 mln. ha torpaq sahəsi şoranlaşmaya 
məruz qalmışdır və bunun 600 min ha-dan artığı suvarılan 
sahələrdir.  

 



2001-ci ilədək respublikamızın ərazisində ümumi 
sahəsi 478 000 hektar olan 14 Dövlət Təbiət Qoruğu və 
20 Dövlət Təbiət Yasaqlığı mövcud idi. Xüsusi 
mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi 478 min 
hektar olmaqla ölkə ərazisinin təqribən 5 %-ni təşkil 
edirdi, dövlət təbiət qoruqlarının ümumi ərazisi ölkə 
ərazisinin cəmi 2,2 %  həcmində idi.  

 
Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişaf 

etdirilməsi, ekoloji şəbəkənin yaradılması istiqamətində 
aparılan tədbirlər nəticəsində hazırda  ölkəmizdə ümumi 
sahəsi 881000 ha olan xüsusi mühafizə olunan təbiət 
əraziləri, o cümlədən, 9 milli park, 11 dövlət təbiət 
qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı yaradılmışdır.  

 





Meşə ehtiyatları 

 
Azərbaycanın ümumi dövlət meşə fondu 

torpaqları 1213,7 min hektar,  bunun da 1021 

min hektarı meşə ilə örtülü olmaqla respublika 

ərazisinin 11,8 %-ni  təşkil edir.  

Ölkəmizin meşə ehtiyatının:  

49 %-i Böyük Qafqaz regionunun;  

34%-i Kiçik Qafqaz regionunun; 

15 %-i Talış zonasının; 

2% - i Aran zonasının (Naxçıvan MR ilə 

birlikdə) payına düşür.  
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