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Azərbaycanın su ehtiyatları 

№ Müəlliflər İl 
Su ehtiyatları, km3 

ümumi yerli 

1 S.H.Rüstəmov və R.M Qaşqay. 1978 32.3 10.3 

2 S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay. 1989 30.9 10.3 

3 Dövlət Hidrologiya İnstitutu 1967 30.6 8.71 

4 Dövlər Hidrologiya İnstitutu 1977 - 8.00 

5 Zaqafqaziya ETHMİ 1988 28.1 7.81 

6 H.Y.Fətullayev 2002 30.3 - 



 1. Səth suları: 

Çay su ehtiyatları (şərti-təbii)....................30,9 km3 

Su ehtiyatlarından istifadə.......................12,5 km3 

Ekoloji axım..............................................6,02 km3 

 2.Yeraltı sular: 

Potensial ehtiyatlar....................................9,0 km3 

Təsdiq olunmuş ehtiyatlar.......................4,38 km3 

Su ehtiyatlarından istifadə.....................1,70 km3 

 



Su ehtiyatlarından istifadə 

№ Göstəricilər 1991 1995 2000 2004 2010 2013 

1 
Təbii mənbələrdən 

götürülən su 
16374 13970 11110 11440 12270 12509 

2 İstifadə edilən su 11925 10223 6588 8019 8371 8229 

2.1 Təsərrüfat içməli 367 327 449 498 377 311 

2.2 K/təsərrüfatı 8276 7720 3819 5240 5837 5746 

2.3 Sənaye 3221 2173 2316 2264 2157 2056 

3 Dövrü təkrar su təchizatı 1873 1696 1875 2273 2078 2184 

4 Suyun nəqlində olan itkilər 4429 3747 3053 3421 3899 4280 

5 Yerüstü su mənbə. atılan su 5312 4248 4106 4817 5237 5173 

5.1 Təmizlənmiş 254 134 171 160 177 248 



1. Sudan suvarma üçün istifadə 

2. Meşələrin qırılması 

3. Bərk tullantıların yerləşdirilməsi 

4. Çaylarda maşınların yuyulması 

5. Yaşayış yerlərindən çirkab sularının çaylara buraxılması 

6. Hidromorfoloji dəyişikliklər 

7. Kənd təsərrüfatındakı pestisidlər və gübrələr vasitəsilə çirklənmə 

 

Çay ekosisteminə antropogen təsir 



Çayların ekoloji vəziyyəti 

Çay sularının ekoloji 

vəziyyəti 

Çaylara axıdılan çirkab 

sular, % 

Çirkləndirici maddələrin 

çay sularında həll 

olunması 

Çayların çirkləndirici 

maddələrdən 

özünütəmizləmə 

qabiliyyəti, % 

1 – Şərti təmiz 1 0-3 5-10 

2- Qismən 

çirklənmiş 
3 3-5 10-20 

3 – Çirklənmiş 6 5-10 20-30 

4 – Yüksək 

çirklənmiş 
10 10-15 30-50 





 Külək enerjisinin bəzi digər üstünlükləri geniş 

yayılmış, ucuz başa gələn olması və həmçinin zəhərli 

qaz emissiyalarını azaltmasıdır.  

 Külək enerjisi heç bir çirklənmə əmələ gətirmir. Eyni 

zamanda külək enerjisi daha daimi enerji növüdür.   

 Quruda yerləşdiriləcək külək enerjisi qurğularının su 

ehtiyatlarına mənfi təsiri gözlənilmir.  

 Dəniz sahillərində yerləşdiriləcək qurğuların dəniz 

cərəyanlarına təsir edə bilər. 

 

Külək enerji stansiyaları 



 Su elektrik enerjisinin yaradılması metodu ilə istehsal edilən 

elektrik enerjisi hər hansı çirklənmə və ya zərərli ekoloji təsirlərə 

səbəb olmur.  

 Kiçik su elektrik stansiyasının saxlanılması asan və ucuz başa gəlir 

və həmçinin qəza halları da azdır. KSES uzun ömürlü olur və 

enerjinin yaranması prosesi əsasən avtomatik olduğundan, elektrik 

stansiyasını idarə etmək və ona nəzarət etmək üçün daha az əmək 

qüvvəsi tələb olunur. 

   

Kiçik su elektrik stansiyaları 



 KSES zaman ərazinin yerli ətraf mühitini əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişə bilər. Çayın ekosistemlərə təsir edir və mövsümə uyğun 
olaraq çaylardakı təbii dəyişikliklər pozulur.  

 Yay azsulu dövrlərdə bu təsir arta bilər. Su bəndlərinin və 
hidrenerji tikintisinin inşası su rejminin dəyişməsinə və su 
hövzələrindən çay seqmentlərinin qurumasına səbəb ola bilər.  

 Şəki-Zaqatala çayları selli təhlükəli olduğundan və gətirmələrin 
miqdarı kifayət qədər çox olduğundan tikiləcək hidrotexniki 
qurğuların dağılması və lillənməsi təhlükəsi var. Buna görə 
əlavə mühafizə tədbirlərinə ehtiyac vardır.  

 Məcra deformasiyalarının aktiv olduğu Şirvan zonası 
çaylarında dayanıqlı məcraya malik olan hissələr seçilməlidir.  

 



ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU  



DAĞLIQ ŞİRVAN İQTİSADİ-COĞRAFİ 

RAYONU 



GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU  



LƏNKƏRAN İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU 
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 GİES üçün Azərbaycanda kifayət qədər potensial var.  

 Günəş panellərinin yuyulmasında istifadə olunan su mənbəyi 

baxımından Aran rayonlarında və Abşeron Qosbustan zonasında su 

qıtlığı yaşana bilər.  

 Azərsu ASC-nin bir çox rayonlarda su təchizatı və kanalizasiya 

layihəsi çərçivəsində yenidən qurma işləri aparılır və yeni ÇSTQ-nin 

tikintisi planlaşdırılır. Suya olan tələbat layihələndirilərkən Alternativ 

Enerji Mənbələri nəzərə alınmayıb.  

 Su mənbəyi kimi bəzi rayonlarda (Xızı) bulaq sularından istifadə 

olunması və bu su ehtiyatının kasıb olması günəş panelləri üçün suyun 

çatdırılmasında problem yaşana bilər. Eyni zamanda istifadə olunan 

suyun kənarlaşdırılması zamanı həssas zonalarda daha diqqətli olmaq 

tələb olunacaq.  

 

Günəş istilik enerji stansiyaları 



Abşeron iqtisadi coğrafi rayonu 



 Aran iqtisadi-coğrafi rayonu 



YUXARI-QARABAĞ İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU  



KƏLBƏCƏR-LAÇIN İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU 



NAXÇIVAN İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU 



QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU 


