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Ön söz
Bu məqalə “Ekosistem xidmətləri və hidroenerji: Şərq Tərəfdaşlığı 
ölkələrinin çay hövzələrində Avropanın pilot alətlərinin tətbiqi” ekosistem 
və onların xidmətlərinin xəritələşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə 
Avropa təcrübəsinə, xüsusən mövcud ekosistemlər və ekosistem 
xidmətlərinin tipologiyasına, xəritələşdirmə alətlərinə və qiymətləndirmə 
metodlarına ümumi bir baxış təqdim edir. Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin: çay 
hövzələrinin timsalında, hidroenerjinin təsiri altında ekosistemlərin və 
onlarin xidmətlərinin dəyərlərini və zərərlərini təyin etmək üçün, 
xəritələşdirmə və qiymətləndirmə alətlərinin pilot tətbiqi istifade edilmişdir. 
Tövsiyələr hidroenerji proqramları və layihələrinin inteqrasiya təsirini 
nəzərə almaq üçün Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə və Ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi prosedurlarında ekosistemlərin və onların xidmətlərinin 
xəritələşdirilməsi və qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi üçün idi.

Bu nəşr Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. İçindəkilər 
Beynəlxalq “Eco-TİRAS” Çay Qorumaçıları Birliyinin və ortaqlarının 
məsuliyyətidir və mütləq Avropa Birliyinin fikirlərini əks etdirməlidir.
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1. Ekosistem anlayışları 
 
Ekosistem: Bitki, heyvan və mikroorqanizmlərin və onların qeyri-
yaşayış mühiti ilə funksional bir vahid kimi qarşılıqlı təsir göstərən 
dinamik bir kompleksidir.  
Ekosistemin qiymətləndirməsi: ekosistemin dəyişmə səbəbləri, 
bunların insan rifahı üçün nəticələri, idarəetmə və siyasət variantları 
ilə əlaqəli elm tapıntılarını qərar qəbul edənlərin ehtiyaclarına 
uyğunlaşdırıldığı  sosial bir prosesdir ( MA, 2005). 
Ekosistemin vəziyyəti: Ekosistemin xidmətlər göstərmək 
qabiliyyəti. 
Ekosistem funksiyası: ekosistem xidmətləri göstərmək üçün bir 
ekosistemin tutumunu dəstəkləyən biofiziki quruluşlar, 
biomüxtəliflik və ekosistem prosesləri arasındakı qarşılıqlı 
əlaqələrin alt hissəsidir (TEEB, 2010). 
Ekosistem prossesi: fiziki, kimyəvi və ya bioloji ekosistemlərdə baş 
verən hər hansı bir dəyişiklik və ya reaksiyadır. Ekosistem 
proseslərinə parçalanma, istehsal, qida dövrü və qida və enerji 
axınları daxildir (MA, 2005).  
Ekosistem xidmətləri: ekosistem quruluşu və funksiyasının digər 
girişlərlə birlikdə insan rifahına verdiyi töhfələr (Burkhard et al., 
2012a).  
Ekosistem quruluşu: ekosistemlərin biofiziki memarlığı; memarlığı 
təşkil edən növ tərkibi dəyişə bilər (TEEB, 2010).  
Ekosistem funksiyaları: ekosistem prosesləri və xidmətləri 
arasında aralıqdır və ekosistemlərin insan ehtiyaclarını birbaşa və ya 
dolayı yolla təmin edən mal və xidmətlər təqdim etmək qabiliyyəti 
kimi qəbul edilə bilər (de Groot et al., 2010).  
Aralıq ekosistem xidmətləri: ekosistem komponentləri arasındakı 
bioloji, kimyəvi və fiziki qarşılıqlı əlaqələrdir. Məsələn, ekosistem 
funksiyaları və prosesləri son məhsul deyil; son ekosistem 
xidmətlərinin istehsalına aralıqdırlar (Boyd and Banzhaf, 2007).  
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Son ekosistem xidmətləri: İnsanın rifahına birbaşa töhfələrdir. 
İnsan rifahı ilə əlaqə dərəcəsindən asılı olaraq ekosistem xidmətləri 
orta və ya son xidmətlər kimi qəbul edilə bilər (Fisher et al., 2009).  
Ekosistem xidmət tədarükü: müəyyən bir müddətdə müəyyən bir 
ekosistemin mal və xidmət dəsti təmin etmək üçün müəyyən bir 
sahənin tutumunu ifadə edir (Burkhard et al., 2012b). Xidmət təklif 
səviyyəsini təsir edən müxtəlif mənzərə xüsusiyyətlərindən asılıdır 
(Willemen və digərləri, 2012). 
Ekosistem xidmət tələbi: müəyyən bir müddət ərzində müəyyən bir 
ərazidə istehlak edilən və ya istifadə olunan bütün ekosistem mal və 
xidmətlərinin cəmidir. (Burkhard et al., 2012b).  
Ekosistem xidməti təmin edən hissə / sahələr: ekosistem 
xidmətinin mənbəyi  məkanin hisseleridir. (Syrbe and Walz, 2012). 
Müəyyən bir ekosistem xidmətini xidmət alanlar tərəfindən lazım 
olan səviyyədə təmin etmək üçün tələb olunan orqanizmlərin və 
onların xüsusiyyətlərinin ümumi toplusunu əhatə edir (Vandewalle 
et al., 2009). Ekosistem xidməti təchizat ilə mütənasibdir. 
Ekosistem xidmətindən faydalanan sahələr: ekosistem xidməti 
təmin edən sahələri tamamlayır. Ekosistem xidmətindən faydalanan 
sahələr müvafiq təminat sahələrindən çox uzaq ola bilər. Faydalı 
sahənin struktur xüsusiyyətləri elə olmalıdır ki, ərazi ekosistem 
xidmətindən faydalana bilsin (Syrbe və Walz, 2012). Ekosistem 
xidmət tələb ilə mütənasibdir. 
Ekosistem xidməti mübadiləsi: Bir ekosistem xidmətinin digər 
ekosistem xidmətindəki dəyişikliyə reaksiya göstərmə yoludur (MA, 
2005). 
Ekosistem vəziyyəti: Ekosistemin müəyyən bir nöqtədəki keyfiyyəti 
olaraq da adlandırıla bilən fiziki, kimyəvi və bioloji vəziyyətidir. 
Ekosistem statusu: Hüquqi statusu da daxil olmaqla bir neçə yaxşı 
müəyyən edilmiş kateqoriyalar arasında müəyyən edilmiş 
ekosistemin vəziyyətidir. Ümumiyyətlə zamanla ölçülür və Avropa 
Birliyi ətraf mühitin direktivlərində razılaşdırılmış bir hədəflə 
müqayisə edilir (məs. Habitat  Direktivi, Su Çerçeve Direktivi, Dəniz 
Strateji Çerçeve Direktivi), məsələn “Qorunma statusu”). 
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Habitat: Bir orqanizmin və ya bioloji populyasiyanın yaşadığı və ya 
yaşadığı fiziki yer və ya mühit növüdür. İstər tamamilə təbii, 
istərsə də qeyri təbii olaraq coğrafi, abiotik və biotik xüsusiyyətləri 
ilə seçilən quru və ya su sahələridir. 
İnsanın rifahı: Yaxşı bir həyat, azadlıq və seçim, sağlamlıq və 
bədən rifahı, yaxşı sosial münasibətlər, təhlükəsizlik, dinclik və 
mənəvi təcrübə üçün əsas materialdan ibarət olan bir kontekstə və 
vəziyyətə bağlı bir vəziyyətidir. (MA, 2005). 
 

2. Ekosistemin və onların xidmətlərinin xəritələşdirilməsi və 
qiymətləndirilməsi 

 
Ekosistemlərin və onların xidmətlərinin (MAES) xəritələşdirilməsi 
və qiymətləndirilməsi ərazilərin inkişafı üçün qərar qəbuletmə 
müddətində, o cümlədən hidroelektrik enerjisi və ya fərdi 
hidroelektrik layihələrin inkişafı planlari üçün vacibdir. 
Ekosistemlər (ES) konsepsiyası, rəqabətli torpaq istifadəsi 
arasındakı güzəştləri həll etmək və sektorlar, tərəzilər və inzibati 
sərhədlər arasında planlaşdırma və inkişaf qərarlarını asanlaşdırmağa 
kömək etmək üçün ve qarşılıqlı təhlil üçün hərtərəfli bir çərçivə 
təmin edir (Fürst və digərləri 2017). 
Ekosistem Xidmətlərinin xəritələşdirilməsi və qiymətləndirmə 
nəticələri təbii ehtiyatların davamlı idarə olunmasını, ətraf mühitin 
qorunmasını, məkan ərazilərinin və landşaft planlaşdırılmasını 
dəstəkləyə bilər; və təbiətə əsaslanan həllərin inkişafı və ətraf mühit 
təhsili üçün tətbiq edilə bilər (Geneletti and Adem Esmail, 2018). 
Ekosistem xidmətləri təsir qiymətləndirmə prosedurlarına daxil edilə 
bilər (məsələn, plan və proqramların Strateji Ətraf Mühitin 
Qiymətləndirilməsi və Layihələrin Ətraf Mühitə Təsirinin 
Qiymətləndirilməsi), beləliklə təsir qiymətləndirmə sahəsini sırf 
ekoloji mülahizələrdən insan rifahının digər ölçülərinə qədər 
genişləndirmək olar. 
Ekosistem Xidmətlərinin xəritələşdirilməsi və qiymətləndirilməsi 
hərəkətlərin ümumi nəticəsini yaxşılaşdırmaq, gözlənilməz təsirlər 
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səbəbindən plan və ya layihə təxirə salınma ehtimalını azaltmaq və 
istənməyən sosial təsirlərdən dövlət orqanları və inkişaf etdiricilər 
üçün nüfuz riskini azaltmaqdır. Ekosistem xidmətləri təsirlərin 
qiymətləndirilməsinin bütün mərhələlərində, o cümlədən əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsi (fəaliyyətin təsir göstərdiyi xidmətlər və 
təsir göstərdiyi Ekosistem Xidmətlərini göstərmək üçün), 
məsləhətləşmələr (mübahisələrə və maraqlı tərəflərin cəlb 
olunmasına kömək etmək), təsirləri və qarşılıqlı təsirləri 
qiymətləndirməklə tətbiq oluna bilər hemcinin inkişaf alternativləri 
ilə yanaşı azaltma tədbirləri təklif edile biler(Geneletti & Mandle, 
2017). 
Buna baxmayaraq, qərar qəbul etmə prosesi ilə yanaşı, müxtəlif 
planlaşdırma kontekstlərində Ekosistem Xidmətlərinin necə tətbiq 
olunacağına dair rəhbərlik və meyarların hazırlanmasına ehtiyac var 
(Fürst, 2017). Bundan əlavə, sosial-ekoloji sistemlərin 
mürəkkəbliyini həll etmək və müxtəlif miqyasda və sektorlarda qərar 
qəbul etmə prosesini dəstəkləmək üçün müxtəlif MAES metod və 
vasitələrinin inteqrasiyası tələb olunur. 
Avropa Birliyində Ekosistem Xidmətlərinin xəritələşdirilməsinin və 
qiymətləndirilməsinin inkişafı, 2020-ci il üçün Avropa Birliyi 
Biomüxtəliflik Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə əlaqəli idi. 
Avropa Birliyinin 2020-ci ilədək Biomüxtəlifliyin 5-ci Əməliyyatı 
Üzv Dövlətləri Avropa Komissiyasının köməyi ilə ekosistemlərin 
vəziyyətini və öz ərazilərindəki xidmətlərini xəritələşdirməyə və 
qiymətləndirməyə çağırdı. Bu cür xidmətlərin iqtisadi dəyərini də 
qiymətləndirməli və bu dəyərlərin 2020-ci ilə qədər Avropa Birliyi 
və milli səviyyədə mühasibat və hesabat sistemlərinə inteqrasiyasını 
təşviq etməli idilər.  (see Target 2, Action 5).   MAES üçün ümumi 
analitik çərçivə, habelə xəritələşdirmə üçün ekosistem tipologiyaları 
və mühasibat uçotu üçün ekosistem xidmətləri tipologiyası 
hazırlayan Ekosistemlərin Xəritəçəkmə və Qiymətləndirilməsi üzrə 
İşçi Qrupu yaradıldı11 
                                                             
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.h
tm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
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3. Xəritəçəkmə üçün ekosistemlərin tipologiyası 
 

Bir ekosistem ümumiyyətlə canlı orqanizmlərin kompleksi və 
abiotik mühitin qarşılıqlı əlaqələri olaraq təyin olunur. Avropa 
Birliyi Yaşayış Yerləri Direktivi ekosistemləri deyil, təbii yaşayış 
yerlərini təyin edir. Təbii yaşayış yerləri coğrafi, abiotik və biotik 
xüsusiyyətləri ilə fərqlənən quru və ya su sahələridirki demək olar 
ki, tamamilə təbii və ya yarı təbiidir. 
MAES-in təklif etdiyi tipologiya, EUNIS Habitat Təsnifatının 2 , 
daha yüksək səviyyələrinə əsasən 12 əsas ekosistem növünü ayırır, 
hansiki, Yaşayış yerləri Direktivinin Əlavə I-də göstərilən yaşayış 
növlərinə çarpaz əlaqələri olan Avropa istinad təsnifatıdır3. (Cədvəl 
1). 
 
Cədvəl 1. Xəritəçəkmə üçün ekosistemlərin tipologiyası (Maes 
et al., 2013)4 

MAES 
səviyyə 1 
ekosistem 
kateqoriya  

MAES  
səviyyə 2 
ekosistem 

növü  

Təsviri  

 

şəhər   

Şəhər, sənaye, ticarət və nəqliyyat 
sahələri, şəhər yaşıl sahələri, 
mədənlər, zibil atma və tikinti 
sahələri  

                                                             
 
2 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 
3 https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
4 
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAES
WorkingPaper2013.pdf 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf
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Bitki əkini 
sahesi 

Həm intensiv idarə olunan 
ekosistemləri, həm də qida istehsalı 
ilə yanaşı bir çox yarı və təbii növü 
dəstəkləyən çoxfunksiyalı sahələri də 
əhatə edən əsas qida istehsal 
sahəsidir (aşağı intensivliyin idarə 
olunması).Təbii bitki örtüyünün 
əhəmiyyətli dərəcədə əhatə olunduğu 
müntəzəm və ya bu yaxınlarda 
becərilən kənd təsərrüfatı, bağçılıq və 
məişət mühitləri və aqroekosistemləri 
əhatə edir. (kənd mozaikaları) 

 

Otlaqlar 

Ağac örtüyü az və ya tamamilə 
olmayan, illik və çoxillik otların və 
ot bitkisiz növlərin (hündür 
çəmənliklər, yosunlar və likenlər 
daxil olmaqla) qarışığı ilə əhatə 
olunan sahələrdir. İki əsas növ idarə 
edir otlaqlar və yarı təbii (geniş idarə 
olunan) otlaqlar. 

Yerüstü  Meşə  

Ərazinin əksər hissəsində müxtəlif 
yaşlarda odunsu bitki örtüyünün və 
ya ardıcıl zirvəli bitki növlərinin 
üstünlük təşkil etdiyi, bir çox 
ekosistem xidmətini dəstəkləyən 
ərazilər. Ekosistem quruluşuna dair 
məlumatlar (yaş sinfi, növ 
müxtəlifliyi və s.) bu ekosistem tipi 
üçün xüsusilə vacibdir 
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Kolluqlar  

kol və ya cırtdan kolların üstünlük 
təşkil etdiyi bitki örtüyü olan sahələr. 
Bunlar əsasən əlverişsiz təbii şəraiti 
olan ikinci dərəcəli ekosistemlərdir. 
Buralara moors, kol və sklerofil 
(kiçik, sərt yarpaqlı) bitki örtüyü 
daxildir 

 

Az bitki 
örtüyü olan 
torpaqlar 

Az bitki örtüyü olan torpaqlar tez-tez 
müəyyən növlərə dəstək ola biləcək 
həddindən artıq təbii şərtlərə 
malikdir. Buraya çılpaq qayalar, 
buzlaqlar və dünlər, çimərliklər və 
qum düzənlikləri daxildir  

 

Bataqlıqlar 

Daxili bataqlıqlar, əsasən su 
tənzimləməsini və torfla əlaqəli 
prosesləri dəstəkləyən, suya daxil 
olan spesifik bitki və heyvan 
icmalarıdır. Təbii və ya dəyişdirilmiş 
şinlər, bataqlıqlar və qarmaqlar, eləcə 
də torf çıxarma sahələri daxildir. 

Şirin su  Çaylar və 
göllər  

Su axınları və su hövzələri də daxil 
olmaqla daimi daxili su səth 
sularidir. 

 

Dəniz 
girişləri və 
keçid sular  

dalğa təsiri altında və duzluluğu 
0,5% -dən yüksək olan quru-su 
interfeysindəki ekosistemlərdir. Sahil 
bataqlıqları, lagunlar, çaylar və digər 
keçid suları, fyordlar və dəniz losh və 
embayments daxildir 
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Dəniz  Sahil  

Quruda əsaslı təsirlərə məruz qalan 
dayaz sahil dəniz sistemləridir. Bu 
sistemlər temperatur, duzluluq və 
bulanıqlıqda gündəlik dalğalanmalar 
keçir və dalğa narahatlığına məruz 
qalırlar. Dərinlik 50 ilə 70 m 
arasındadır. 

 

Cokeklik  

Dəniz sistemləri sahil təsirindən 
uzaq, cokeklik qırılmasına qədər. 
Sahil sistemlərinə nisbətən daha sabit 
temperatur və duzluluq rejimləri 
yaşayırlar və dəniz dibi dalğa 
narahatlığının altındadır. 
Ümumiyyətlə təxminən 200 m 
dərinlikdədirlər. 

 

Açıq okean  

Şelfin kənarındakı dəniz sistemləri 
xüsusilə dərin dəniz dibində çox sabit 
temperatur və duzluluq rejimləri ilə 
pozulur. Dərinlik 200 m-dən çoxdur  

 
4. Ekosistem xidmətlərinin tipologiyası 

 

Ekosistem xidmətləri bir sıra üstünlüklər təqdim edir və üç əsas 
kateqoriyaya bölünə bilər: qida tədarükü və ya ağac istehsalını əhatə 
edən xidmətlər; hava və su filtrasiyası, tozlanma və iqlim 
tənzimlənməsi və daşqın kimi təbii fəlakətlərdən qorunma daxil olan 
tənzimləyici xidmətlər; istirahət və asudə vaxt, təhsil, estetik və 
mənəvi faydaları əhatə edən mədəni ekosistem xidmətləriBu 
xidmətlər ekosistem aktivləri ehtiyatlarından əldə edilən axınlar 
hesab edilə bilər. Bu cür ehtiyatlar, mürəkkəb ekosistemlər olaraq 
mövcud olan torpaq, hava, su və canlılar da daxil olmaqla Yerin təbii 
varlıqlarını - insan cəmiyyətlərinin yaşamaq və inkişaf etmək üçün 
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ehtiyac duyduğu əlaqəli ekosistem xidmətlərini təsvir edən bir 
təbiətdir. 
Three international classification systems are available to classify 
ecosystem services:  

• MEA ve ya MA (Minilliyin Ekosisteminin 
Qiymətləndirilməsi); 

• TEEB (Ekosistemlərin İqtisadiyyatı və Biomüxtəliflik); 
• CICES (Ekosistem Xidmətlərinin Ümumi Beynəlxalq 

Təsnifatı).  
Əslində, bir-birləri ilə çox dərəcədə əlaqəlidirlər; hər üçünə təminat, 
tənzimləmə və mədəni xidmətlər daxildir. Hər bir təsnifatın inkişaf 
etdirildiyi xüsusi kontekstə görə öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri 
var. 
 
MAES-ə mövcud təsnifatlar (MEA, TEEB) üzərində qurulmuş, lakin 
ekosistem xidmət ölçüsünə diqqət yetirən CISES təsnifatından 
istifadə edilməsi təklif edilmişdir. CICES sistemində xidmətlər ya 
canlı orqanizmlər (biota), ya da canlı orqanizmlər və abiotik 
proseslərin birləşməsi ilə təmin edilir. Ətraf mühit uçotu məqsədləri 
üçün hazırlanmış CICES, BMT-nin Ətraf-İqtisadi Hesablar Sistemi 
(SEEA 2003) ilə əlaqəli bir quruluş təklif etdiyi üçün ekosistem 
xidmətlərinin təsnifat sistemi olaraq təklif olunur. Minilliyin 
Ekosisteminin Qiymətləndirilməsi (MEA) və Ekosistemlərin 
İqtisadiyyatı və Biomüxtəliflik İqtisadiyyatı (TEEB) tərəfindən 
istifadə edilənlər kimi fərqli ES təsnifat sistemləri arasında 
tərcüməyə imkan verəcək bir istinad təsnifatı kimi nəzərdə 
tutulmuşdu və bir çox cəhətdən bunların konsepsiyalarını izləyir. 
CICES təsnifatının konkret vəziyyətə və ehtiyaclara uyğunlaşdırıla 
bilən çevik və iyerarxik bir təsnifatı təmin etdiyini düşünülür. CICES 
beş səviyyəli bir iyerarxik quruluşa malikdir (şöbə - bölmə - qrup - 
sinif - sinif növüDaha təfərrüatlı sinif növləri, təsnifatı daha çox 
istifadəçi dostu edir və hər sinifdə hansı ekosistem xidmətlərinin 
daxil olduğu barədə daha çox açıqlama verir. Beş səviyyəli bir 
iyerarxik quruluşdan istifadə etmək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
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Statistika Bölməsinin ən yaxşı təcrübə rəhbərliyi ilə uyğundur, çünki 
beş səviyyəli quruluşun ekosistemin xəritələşdirilməsi və 
qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunmasına imkan verir, eyni 
zamanda ilk dörd səviyyənin faydasını azaltmadan ekosistem uçotu 
üçün istifadə edilə bilər. 
CICES, ekosistemlərin insan rifahına verdiyi töhfələr olaraq təyin 
olunan son ekosistem xidmətlərini təsnif etməyi hədəfləyir. Bu 
töhfələr insanlar üçün "ekosistemlərin ən çox birbaşa nə etdiyini" 
əhatə edir. Son xidmətlər insanların sonradan əldə etdikləri mal və 
faydalardan və bir şeyi xidmət etmək üçün bir araya gələn 
ekosistemlərin funksiyalarından və xüsusiyyətlərindən fərqlənir. 
Prinsipcə, CICES yaşayış proseslərindən yaranan töhfələri əhatə 
edir. Bununla birlikdə, son versiyada (V5.1) su, mineral maddələr, 
külək və günəş enerjisi kimi ekosistemlərin canlı olmayan hissələri 
də yer alır. 
2018-ci ildə çıxarılan CICES V5.1, müvafiq elmi ədəbiyyatın 
nəzərdən keçirilməsi və CICES istifadəçi icmasının rəyləri (məsələn, 
Avropa Ətraf Mühit Agentliyi tərəfindən aparılan sorğuda və Aİ 
çərçivəsində keçirilən seminarlarda ifadə olunmuşdur ve əsasında 
hazırlanmışdır, maliyyələşdirilən ESMERALDA və OpenNESS 
Layihələri). 
 
Cədvəl 2. Ekosistem Xidmətlərinin Ümumi Beynəlxalq 
Təsnifatı ver. 5.1 (CICES V5.1) qrup səviyyəsində 
 

Biotik ES 
şöbə  Bölmə   Qrup Qrup 

kodu 

T
əm

in
at

  

Biokütlə Bəslənmə, material və ya enerji üçün 
əkilən yerüstü bitkilər  

1.1.1 

Bəslənmə, materiallar və ya enerji 
üçün becərilən su bitkiləri 

1.1.2 

Qidalanma, materiallar və ya enerji 
üçün böyüdülmüş heyvanları  

1.1.3 
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Qidalanma, materiallar və ya enerji 
üçün böyüdülmüş su heyvanları  

1.1.4 

Qidalanma, materiallar və ya enerji 
üçün yabanı bitkilər (quru və suda)  

1.1.5 

Qidalanma, materiallar və ya enerji 
üçün yabanı heyvanlar  (quru və suda)  

1.1.6 

Bütün biotalardan 
alınan genetik 
material (toxum, 
spor və ya gamet 
istehsalı daxil 
olmaqla) 

Bitkilər, yosunlar və ya göbələklərdən 
alınan genetik material  

1.2.1 

Heyvanlardan alınan genetik material  1.2.2 

T
ən

zi
m

lə
m

ə 
və

 is
tis

m
ar

  

Biyokimyəvi və ya 
fiziki girişlərin 
ekosistemlərə 
çevrilməsi  

Tullantıların və ya antropogen 
mənşəli zəhərli maddələrin yaşayış 
prosesləri ilə vasitəçiliyi  

2.1.1 

Antropogen mənşəli narahatlıqların 
vasitəçiliyi  

2.1.2 

Fiziki, kimyəvi, 
bioloji şəraitin 
tənzimlənməsi  

Əsas axınların və ekstremal 
hadisələrin tənzimlənməsi  

2.2.1 

Həyat dövrü baxım, yaşayış yeri və 
genofond qorunması  

2.2.2 

Ziyanvericilərə və xəstəliklərə qarşı 
mübarizə  

2.2.3 

Torpağın keyfiyyətinin tənzimlənməsi  2.2.4 
Su şərtləri  2.2.5 
Atmosfer tərkibi və şəraiti  2.2.6 

M
əd

ən
iy

yə
t  

Ətraf mühitin 
mövcudluğundan 
asılı olan yaşayış 
sistemləri ilə 
birbaşa, yerində və 
açıq qarşılıqlı 
əlaqələr  

Təbii mühitlə fiziki və təcrübə 
əlaqələri  

3.1.1 

Təbii mühitlə intellektual və təmsilçi 
qarşılıqlı əlaqələr  

3.1.2 

Ətraf mühit 
şəraitində olmağı 
tələb etməyən canlı 
sistemlərlə dolayı, 

Təbii mühitlə mənəvi, simvolik və 
digər qarşılıqlı əlaqələr  

3.2.1 

İstifadə olunmayan biotik 
xüsusiyyətlər  

3.2.2 
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uzaqdan, çox vaxt 
qapalı qarşılıqlı 
əlaqələr  

 
Abiotik ES 

şöbə  Bölmə  Qrup Qrup 
kodu 

T
əm

in
at

  

Su Qidalanma, material və ya enerji üçün 
istifadə olunan səth suyu  

4.2.1 

Qidalanma, material və ya enerji üçün 
istifadə olunan yeraltı su  

4.2.2 

Digər sulu ekosistem mehsulları 4.2.X 
Sulu olmayan təbii 
abiyotik ekosistem 
mehsulu 

Bəslənmə, materiallar və ya enerji 
üçün istifadə olunan mineral 
maddələr  

4.3.1 

Qidalanma, materiallar və ya enerji 
üçün istifadə olunan mineral olmayan 
maddələr və ya ekosistem 
xüsusiyyətləri  

4.3.2 

Qidalanma, materiallar və ya enerji 
üçün istifadə olunan digər mineral və 
ya mineral olmayan maddələr və ya 
ekosistem xüsusiyyətləri  

4.3.2 

T
ən

zi
m

lə
m

ə 
və

 is
tis

m
ar

  

Biyokimyəvi və ya 
fiziki girişlərin 
ekosistemlərə 
çevrilməsi  

Tullantıların, toksiklərin və digər 
narahatlıqların cansız proseslərin 
vasitəçiliyi  

5.1.1 

Antropogen mənşəli narahatlıqların 
vasitəçiliyi  

5.1.2 

Fiziki, kimyəvi, 
bioloji şəraitin 
tənzimlənməsi  

Əsas axınların və ekstremal 
hadisələrin tənzimlənməsi  

5.2.1 

Fiziki, kimyəvi, abiotik şərtlərin 
qorunması  

5.2.2 

Abiotik proseslərin 
digər tənzimləmə 
və texniki xidmət 
növü  

Digər  5.3.X 
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M
əd

ən
iy

yə
t  

Ətraf mühitin 
mövcudluğundan 
asılı olan təbii 
fiziki sistemlərlə 
birbaşa, yerində və 
açıq  olanqarşılıqlı 
əlaqələr  

Ətraf mühitin təbii abiotik 
komponentləri ilə fiziki və təcrübə 
əlaqələri  

6.1.1 

Təbii mühitin abiotik komponentləri 
ilə intellektual və təmsilçi qarşılıqlı 
əlaqələr  

6.1.2 

Ətraf mühitdə 
olmağı tələb 
etməyən fiziki 
sistemlərlə dolayı, 
uzaqdan, çox vaxt 
qapalı olan 
qarşılıqlı əlaqələr  

Təbii mühitin abiotik komponentləri 
ilə mənəvi, simvolik və digər 
qarşılıqlı əlaqələr  

6.2.1 

İstifadə olunmayan digər abiotik 
xüsusiyyətlər  

6.2.2 

Mədəniyyət 
əhəmiyyəti olan 
təbiətin digər 
abiotik 
xüsusiyyətləri  

Digər  6.3.X 

 
 

5. Ekosistem və ekosistem xidmətlərinin xəritələşdirilməsi 
 
Xəritəçəkmə ekosistemlərin əsas ekosistem növlərinin məkan 
genişləndirilməsi və paylanması barədə məlumat verir: bu hər bir 
ekosistemin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün başlanğıc nöqtəsidir.  
Ekosistemin xəritələşdirilməsi, xəritələşmənin məqsədindən və 
miqyasından çox asılı olan, razılaşdırılmış ekosistem 
tipologiyasından (ekosistem tiplərindən) sonra ekosistemlərin məkan 
üzrə müəyyənləşdirilməsidir. 
Biyofiziki kəmiyyət və ES məlumatlarının xəritələrdə təmsil 
olunması sosial və iqtisadi xəritə və qiymətləndirmə üçün əsasdır. 
Həm iqtisadi, həm də sosial xəritələşdirmə və qiymətləndirmə, iş 
araşdırmaları üçün dəqiq biofiziki kəmiyyət olmadan aparıla bilər, 
lakin ekosistemlərin, ekosistem xidmətlərinin ölkəler və AB 
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səviyyəsində təbii kapital uçotunun davamlı istifadəsi və idarə 
olunması üçün etibarlı biofiziki məlumatlar lazımdır. Biyofiziki 
məlumatlar birbaşa müşahidələr və ölçmələr yolu ilə, vəkil və ya 
məkan ekstrapolyasiyası kimi dolayı metodlarla və ya 
modelləşdirmə yolu ilə toplana bilər. Təcrübədə bir çox fərqli metod 
tez-tez birlikdə istifadə olunur, məs. InVEST və ya ARIES kimi 
inteqrasiya edilmiş modelləşdirmə platformaları və ya məqsədyönlü 
uyğun məlumat və metodların seçilməsi yolu ilə isdide olunur 
(Vihervaara və digərləri, 2018). 
 

6. Ekosistem xidmətində xəritələşdirmə vasitələri 
 
Geniş tətbiq olunan bir ekosistem xidmət xəritələşdirmə və 
qiymətləndirmə vasitəsi, Ekosistem Xidmətlərini və onların 
mübadilələrini qiymətləndirmək üçün İnteqrasiya edilmiş İnvestdir. 
Təbii Kapital Layihəsi çərçivəsində hazırlanmış açıq girişli CİS 
alətləri kolleksiyasıdır 5 . Ekosistem xidmətlərinin məkan 
nümunələrini təhlil etmək və ya torpaq örtüyünün dəyişməsindən 
qaynaqlanan dəyişiklikləri izləmək üçün tətbiq ediləcək və 
birləşdiriləcək müxtəlif ekosistem xidmətləri üçün ayrıca modellər 
daxildir. InVEST-də mövcud olan modellərin mürəkkəbliyi proksi 
əsaslı Xəritəçəkmədən (səviyyə 1) sadə biofiziki istehsal tənliklərinə 
(səviyyə 2) qədər dəyişir. Lakin alət üçüncü tərəf kompleksi, sahəyə 
xas prosesi (səviyyə 3) daxil etmək qabiliyyətinə malikdir. INVEST-
in əsas girişləri torpaq örtüyü məlumatları və müvafiq olaraq digər 
ətraf mühit dəyişkənləridir və nəticələr biofiziki və bəzi hallarda pul 
vahidlərində ekosistem xidmətlərinin qiymətləndirilməsidir6. 
 
 
 

                                                             
5 https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest 
6 https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.02.001 

https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.02.001
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7. Ekosistem xidmətlərinin xəritələşdirilməsinə və 
qiymətləndirilməsinə ekosistem yanaşması 

 
Biyofiziki xəritəçəkmə metodlarının çox müxtəlifliyi qərar qəbul 

edənlərə müəyyən bir kontekstdə faydalı məlumat verən uyğun bir 
yanaşma seçimini çətinləşdirir, məsələn müəyyən bir xidmət dəsti 
üçün müəyyən bir miqyasda qərar qəbul etmə müddətinin müəyyən 
bir mərhələsini və xüsusi məlumat mövcudluğu variantları verilir. 
Katmanlı yanaşmalar, müxtəlif metodları müxtəlif səviyyələrə təyin 
edərək quruluş üçün tanınmış bir vasitədir. Katmanlı bir yanaşma, 
metodların seçilməsində rəhbərlik edir və istifadə olunan müxtəlif 
yanaşmaların müqayisəsini artırır, bu da ünsiyyəti asanlaşdırır və 
zamanla izləməyə dəstək olur. Ümumiyyətlə, səviyyə 1 yanaşması 
asanlıqla əldə edilə bilən məlumatlardan istifadə edərkən metodun 
təfərrüatı səviyyəsi daha yüksək səviyyə ilə artirir. Yanaşmanın 
həyata keçirilməsinə misal olaraq Ekosistemlərin İqtisadiyyatı və 
Biomüxtəliflik (TEEB) səviyyəli yanaşma və ya InVEST ekosistem 
xidmətləri modeli paketi (Vihervaara et al., 2018) daxildir. 
Ekosistem xidmətlərinin xəritələşdirilməsi üçün səviyyəli bir 
yanaşma Grêt-Regamey et al. (2017). Müxtəlif səviyyəli səviyyələr, 
tələb olunan ekosistem xidmət analizinin məqsədinə və detal 
səviyyəsinə görə fərqlənir. Bu, ortaya çıxan xəritələrin qərar qəbul 
edənlərə müvafiq məlumat verməsinə və həddindən artıq mürəkkəb 
və ya çox sadələşdirilmiş metodların tətbiq edilməsinə imkan verir. 
Müvafiq təbəqə və əlaqəli metodlar müəyyən edilməzdən əvvəl 
qiymətləndirmənin məqsədi və təhlil olunan insan-ətraf mühit 
sisteminin fərqli komponentləri qarşılıqlı təsirləri və asılılıqları ilə 
birlikdə təsvir edilməlidir. Bu komponentlər ekosistemləri, 
göstərdikləri xidmətləri, bu xidmətlərdən faydalananları, habelə 
dövlət və qeyri-hökumət qurumlarını əhatə edir. Bu addımda, 
Xəritəçəkmə ilə əlaqəli sistem sərhədləri və miqyası açıq şəkildə 
göstərilməlidir. Bu komponentlər müəyyənləşdirildikdən sonra qərar 
ağacı rəhbər tutularaq səviyyə və əlaqəli metod seçilə bilər 
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(Vihervaara və s., 2018). Bir tədqiqatın miqyası xəritələşdirmə üçün 
lazım olan məlumatların dəqiqliyini müəyyənləşdirir. 

 
Fərqli səviyyə müəyyən bir miqyasla əlaqəli deyil: ekosistem 
xidmətlərinin mövcudluğu, olmaması və bolluğu barədə ilk məlumat 
əldə etmək üçün yerli miqyasda səviyyə 1 yanaşması tətbiq oluna 
bilər; milli və ya ümumavropa torpaq idarəçiliyi tədbirlərini daha 
yaxşı hədəf almaq üçün bir 2-ci və ya 3-cü bir yanaşma tələb olunur. 
 

8. Ekosistem pilotları üçün qiymətləndirmə çərçivəsi 
 

 MAES konseptual modeli, sosial-iqtisadi inkişafımıza və uzun 
müddətli insan rifahına, güvəndiyimiz müəyyən ekosistem 
xidmətlərinin təqdim edilməsinin həm ekosistemlərin məkan 
əlçatanlığından, həm də ekosistem vəziyyətindən çox asılı olduğunu 
əsas götürür. Bu iş hipotezi ekosistem pilot işlərinin işinə rəhbərlik 
etmək üçün qəbul edilmiş bir iş quruluşuna çevrilmişdir (şəkil 3Həm 
Aİ-yə həm də Üzv Dövlətlərə əməliyyat tövsiyələrini vermək üçün 4 
ekosistem pilotu üçün təklif olunan iş quruluşu 4 mərhələli bir 
yanaşmaya əsaslanır: (i) Müvafiq ekosistemin xəritələnməsi; (ii) 
ekosistemin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; (iii) ekosistem 
tərəfindən göstərilən xidmətlərin miqdarının müəyyənləşdirilməsi; 
və (iv) bunların inteqrasiya olunmuş bir ekosistem 
qiymətləndirməsinə daxil edilməsi (Şəkil 3). 
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Cədvəl 3. Ekosistem pilot ları üçün ümumi qiymətləndirmə 
çərçivəsi  
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9. Su ekosistemlərində hydrobiontlarin rolu 
 

Çayların məcraları ilə axan suyu bir yerə toplamaq və 
toplanmış su kütləsindən müəyyən məqsədlər üçün istifadə etmək 
ideyasının yaranması bizi cəmiyyətin inkişafının çox uzaq 
keçmişlərinə - insanların tədricən oturaq həyat tərzinə keçmələri 
dövrlərinə aparıb çıxarır. İnsanlar axar suyun qarşısını kəsməklə 
onun axınını istənilən istiqamətə yönəltmək və bir yerə toplanmış 
suyun potensial gücündən istifadə etmək bacarığının nəticəsi kimi 
suyun iştirakı ilə ilk fırlanan qurğu - su dəyirmanları meydana çıxır 
və insanlarda suyu üz axan ilə daha yüksək yerlərə yönəltmək 
bacanğı formalaşır. İnsanlar bir yerə toplanmış suyun enerjisindən 
daha hansı sahələrdə istifadə etmək məsələləri üzərində düşünməyə 
başlayır. Toplanmış su kütləsinin nəyə qadir olduğunu bildikdən 
sonra daha iri su kütləsi toplana biləcək yerlər yaratmaq, suyun 
potensial enerjisindən maksimum yararlanmaq məqsədilə nəhayət, 
su anbarları yaradılır. Əvvəllər kiçik çaylara, sonra böyük çaylara 
hücum başlanır. Suyun potensial enerjisindən istifadə etməyin 
spektri artır. Buraya suvarma, energetika, nəqliyyat, balıqçılıq və s. 
daxil olur. İri çayların axınlarının tənzimlənməsi başlanır, onların 
axını boyunca bir neçə su anbarı yaratmaq ideyası formalaşır, su 
anbarları silsiləsi yaradılır. İndi də müasir kompleks xarakterli su 
anbarları tikilib istifadəyə verilir. XX əsrin ortalarından başlayaraq 
artıq Kür çaynın üzərində silsilə əmələ gətirən 4 su anbarı tikilib 
istifadəyə verilmişdir, 5-ci su anbarının tikilməsi üzərində işlər 
davam etdirilir. 

Məlumdur ki, su anbarları insanlar tərəfindən çayların və ya 
göllərin əsasında yaradılan süni sututarlardır. Onlar əksər hallarda 
çayların üzərində tikilir. Bu məqsədlə çaym keçdiyi ərazi öyrənilir, 
orada əlverişli yer seçilir və çaym yatağında yatağa perpendikulyar 
istiqamətdə nəhəng bənd tikilir. Su anbarının məqsədindən və 
istiqamətindən asılı olaraq bəndin konstruksiyası seçilir. Suvarma 
məqsədi daşıyan kiçik su anbarları ən çox kiçik çayların üzərində 
tikilir. Hazırda kiçik su anbarlarından nəinki təkcə suvarma işlərində, 
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eyni zamanda balıqçılıq təsərrüfatlarında da istifadə olunur. Su 
anbarlarının bəziləri enerji məqsədi ilə tikilir. Su anbarlarım təbii su 
tutarlarından fərqləndirən əlamətlərdən biri onlarda suyun 
səviyyəsinin qeyri - sabit olmasıdır. Su anbarlarında səviyyənin 
tərəddüd etməsi bir sıra amillərdən asılıdır. Buraya turbinlərin iş 
rejimi, daxil olan suyun həcmi, əkin sahələri üçün ayrılan suyun 
həcmi və s. aiddir.  Su anbarlarında səviyyənin aşağı düşməsi ən çox 
yaz və yay fəslinin ilk aylarında baş verir. Çünki bu aylarda əkin 
sahələrini su ilə təmin etmək üçün daha çox su lazım olur. Məlumdur 
ki, yaz ayları heyvanların ən intensiv çoxalma dövrüdür. Şirin su 
balıqlarının böyük əksəriyyəti də elə bu vaxtlarda, sahilyanı 
dayazlıqlarda kürü tökürlər. Yaz fəslinin sonu, yay fəslinin 
əvvəllərində su anbarında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinin nə ilə 
nəticələnəcəyi çox gümün ki, asanlıqla başa düşmək olar. 

Kür çayı üzərində tikilmiş SES-lərin ölkə üçün böyük 
əhəmiyyəti vardır.ölkəni enerji ilə təmin edir. Lakin SES-lər çaylarda 
və su anbarlarında toplaşan  hidrobiontlara müəyyən dərəcədə ziyan 
vururlar. Məlumdur ki, çaylarda və su anbarlrında hidrofaunanın 
genofondu qorunub saxlanılır. Su anbarlarından enerji alınmasında 
əhalinin su təchizatında kənd təsərrüfatının suvarılmasında, 
balıqçılıq təsərrüfatmm inkişaf etdirilməsində, turizmdə, 
rekreasiyada, idman su oyunlarında geniş istifadə olunur. SES-lərin 
bəndlərinin tikilməsi bir sıra hodrobiontlarm miqrasiyasına mane 
olur. Hidrobiontlar çoxalma yerlərindən mərhum olurlar. Bu 
istiqamətdə keçici balıqları misal göstərmək olar. Bu balıqlar 
çoxalma zamanı Xəzər dənizindən çayların mənbəyinə doğru hərəkət 
edirlər, öz kürülərini çayların mənbəyində münasib yerlərə qoyurlar. 
Amma Araz çayı üzərində tikilmiş Bəhrəmtəpə hidroqovşağı və Kür 
çayı üzərində 1956 cı ildə istifadəyə verilmiş Varvara SES-inin 
bəndləri balıqların çaym mənbəyinə gedib çatmasına imkan vermir. 
Keçici balıqlar kürülərini bəndlərin aşağı hissəsində münasib yer 
tapıb $ > qoyurlar. Digər tərəfdən SES-lərin trubinləri işləyərkən 
suyun termiki rejimi dəyişir, temperatur yüksəlir, müəyyən dərəcədə 
də şirklənmə baş verir, nəticədə bəzi hidrobiontlar məhv olurlar. Su 
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təminatını yaxşılaşdırmaq üçün yalnız sudan istifadəni azaltmaq, 
ondan qənaətlə istifadə etmək kifayət deyil, həmçinin su 
ehtiyatlarının artırılması istiqamətində də tədqiqat işləri aparmaq 
lazımdır. Ancaq bu yolla əhalinin və iqtisadiyyatın bütün sektorlarını 
tələb olunan həcmdə və beynəlxalq standartlara uyğun keyfiyyətli su 
ilə təmin etmək və eyni zamanda çay, göl və su anbarlarında stabil 
ekoloji vəziyyətə nail olmaq mümkündür. Su anbarlarında suyun 
keyfiyyəti ora tökülən çayların çirklənməsi dərəcəsindən, onların 
yatağının sanitar-gigiyena vəziyyətindən asılıdır. Tədqiqatlardan 
məlum olmuşdur ki, çayların intensiv çirklənməsi fonunda yaradılan 
su anbarları antropogen evtrofikasiya (qida fraksiyaları) nəticəsində 
suyun keyfiyyəti gərgin pisləşir. Əvvəllər kiçik su hövzələri 
antropogen evtrofikasiyaya məruz qalırdısa, indiki dövrdə iri su 
anbarlarında.xüsusi ilə də kaskadla tənzimlənən çaylar üzərində 
tikilən su anbarlarında “suyun çirklənməsi” baş verir. 

Çirkab suların təmizlənməsində müxtəlif metodlardan 
(kimyəvi, mexaniki, bioloji) istifadə olunur. Ancaq çirklənmiş dəniz, 
çay və göllərin təmizlənməsində ən əhəmiyyətli yollardan biri suyun 
öz-özünə təmizlənməsində hidrobiontların rolu böyükdür. Bu halda 
hidrobiontlar öz fəaliyyətləri zamanı çirkab sulardakı üzvi, mineral 
və radioaktiv maddələri öz hüceyrələrində toplayır və ya 
parçalayaraq zərərsizləşdirirlər. Beləliklə, təbiətdə sular mürəkkəb 
bioloji proseslər nəticəsində öz-özünə təmizlənir. 

Hidrobiontların bu prossesləri passiv və aktiv süzmə yolu ilə 
aparılır. Passiv süzmə su hövzələrinin qabarma, çəkilmə zonalarında 
yaşayan div orqanizmlərində müşahidə olunur. 

Aktiv süzmə yolu ilə qidalanan canlılarda xüsusi aparatları olur 
ki, bu aparatların fəaliyyəti su axını (cərəyanı) yaratmaqdır. Məsələn, 
xordah heyvanlar arasında bunların tipik nümayəndələrindən 
nəştərçəni, bığlı balinaları, qalmalın balığını, apendikulariləri və b. 
göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu yolla qidalanma 
orqanizmin qısa vaxta böyüyüb dolğunlaşması üçün əsas şərtdir. 
Çünki onlar suda olan bütün üzvi maddələri yaratdıqları su 
cərəyanının köməyi ilə süzür və mənimsəyir. 
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İbtidai orqanizmlər arasında süzmə yolu ilə və çökmüş üzvi 
maddələrlə qidalananlara bir çox infizorlar və qamçılılar daxildir. 
Onlar xüsusi kirpiklərin və qamçıların hərəkəti sayəsində ağız 
dəliyinə doğru xüsusi su cərəyanı yaradırlar ki, bununla maddələr 
sitostoma (hüceyrə ağızcığına), ordan isə sitoplazmaya ötürülür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, süngərlər və poqonoforlarm bütün 
nümayəndələri ancaq çökmüş üzvi maddələrlə (sedimentasiya) 
qidalanırlar. Bu isə suyun bioloji təmizlənməsini, demək olar ki, 
tamamilə təmin edir. 

Suyun süzülməsi və təmizlənməsi prosesləri ilbizlərdə daha 
aydın nəzərə çarpır. Belə ki, ilbizin mantiya boşluğunun 
epitelisindəki kirpiklərin titrəyici hərəkəti sayəsində su giriş 
sifonundan mantiya boşluğuna keçir, sonra isə çıxarıcı kanallar və 
çıxış sifonu vasitəsilə xaric olur. Bu proses nəticəsində suda asılı 
halda olan maddələr qəlsəmə üzərinə və bədənin hissələrinə çökür və 
beləliklə, su həmin maddələrdən azad olur. Çökmüş qida materilları 
epiteli üzərindəki kirpikciklər vasitəsilə ağız boşluğuna yönəldilir: 
qida əhəmiyyəti olmayan hissəciklər isə seliyin köməyi ilə yığılaraq 
psevdofekali şəklində suya buraxılır. Suyun bu yolla canlı tərəfindən 
süzülməsi zəhərli maddələrdən və patogen mikroorqanizmlərdən 
təmizlənməsi və suyu şəffaflaşdırmasına gətirib çıxarır. 

 
Xərçənglərə gəldikdə isə, təcrübələr göstərmişdir ki, onlar 

suyun təmizlənməsində daha fəal iştirak edirlər. Məsələn, müəyyən 
olunmuşdur ki, bir bığayaq xərçəng hər litrində 5.5-9.0 mq 
miqdarında Sanqaçal nefti olan suyun sutka ərzində 0.8 litrini 
neftdən təmizləyirlər. Nəticə etibarinən, 1 m2 kimi nazik bioloji 
təbəqədə olan həmin xərçənglər sutka ərzində 125 litrə qədər suyu 
süzərək su mühitini zərərli maddələrdən təmizləyirlər.  
  

Bioloji örtük mürəkkəb biosenozdur və orada yaşayan mikro 
və makroorqanizmlər müxtəlif növ tərkibli olub, yüksək biokütləyə 
malikdirlər. Bioloji örtükdə yaşayan mikroskopik orqanizmlərdən 
əsasən qamçılılara, infiızorlara , bakteriyalara, plankton yosunlara və 
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b. rast gəlmək olur. Su qatında olduğu kimi bioloji örtükdə də bu 
canlılar suyun zərərli maddələrdən təmizlənməsində biofiltrator kimi 
mühüm rol oynayırlar. Bioloji örtüyə xas olan orqanizmlər 
(xərçənglər, ilbizlər və s.) demək olar bütün su hövzələrində: dəniz 
və okeanlarda olan sualtı əşyaların üzərində, sualtı qurğularda, 
gəmilərin sualtı hissələrində məskən salaraq çox böyük biokütlə 
əmələ gətirirlər. Belə bir böyük biokütləyə malik olan orqanizmlər 
«sanitar» rolu oynayaraq suyu süzülməsində, onu zərərli tullantı və 
maddələrdən təmizlənməsində, patogen mikroorqanizmlərlə 
qidalanaraq suyun çirklənməsinin qarşısını alırlar. Bunu qeyd etmək 
lazımdır ki, bioloji örtükdə yaşayan bütün tək və çoxhüceyrəli 
nümayəndələr bioloji örtük senozunda növbələşərək (bakteriya-
yosun-ibtidailər- çoxhüceyrəli orqanizmlər) əhatə etdikləri suyu 
təkrar-təkrar öz süzgəclərindən keçirirlər və su dəfələrlə 
təmizlənməyə məruz qalır. Bu biosenozda bir çox orqanizmlərin 
yerinə yetirə bilmədiyi prosesi digər qruplar tərəfindən tamamlanır. 
Buna görə də, bioloji örtükdə yaşayan canlılar suyun 
təmizlənməsində çox mühüm üstünlüklərə malik vəzifə yerinə 
yetirirlər. 

Su mənbələrinin məişət tullantıları ilə çirklənməsi bir çox 
qorxulu xəstəliklərin əmələ gəlməsinə nəticələnir. Bunun səbəbi 
məişət tullantılarının xolera və qarın yatalağı kimi qorxulu 
xəstəliklərin törədən mikroorqanizmlərlə zəngin olmasıdır. 

Demək olar ki, su hövzələrində yaşayan bütün canlılar çirkab 
suların təmizlənməsində iştirak etməklə bərabər zərərli maddələrin, 
xüsusilə radioaktiv maddələrin bir hissəsini də öz bədənlərində 
toplayırlar. Radiaktiv madddələrin canlılarda toplanması 
orqanizmlərdə ciddi surətdə dəyişilməsinə səbəb olur. Məsələn, 
molyuskaların bədənində kobaltın toplanma əmsalı astronomik 
rəqəmə çata bilir. Hər bir orqanizmin özünəməxsus seçmə qabiliyyəti 
vardır. Məsələn, ilbizlər əsasən misi, meduzalar sinki, şüalılar 
stronsiumu, assidilər isə vanadiumu öz bədənlərində toplayırlar. 
Kükürd bakteriyaları kükürdü, laminariya yosunları alüminiumu, 
yodu və bromu, toplayırlar. Su mənbələrinin izotoplu elementlerden 
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təmizlənməsində də orqanizmlər xüsusi rol oynayır. Orqanizmlərin 
bədənlərində topladıqları və uzun müddət saxladıqları radioizotoplar 
(məsələn, stronsium - 90) çox qorxuludur. Belə ki, bu radioaktiv 
maddə qida zənciri vasitəsilə bir orqanizmdən digərinə keçərək 
nəhayət, balıqlara və insana keçə bilir. Bunu da qeyd edək ki, 
radioizotoplann bir qismi ölmüş və suyun dibinə çökmüş heyvan 
cəsədlərindən torpağa keçməyərək təkrar su orqanizmləri tərəfindən 
qəbul olunur. Beləliklə, radioizotoplann yeni dövriyyəsi başlayır. 

Radioaktiv maddələrin canlılarda ən çox toplanması 
planktonda yaşayan bitki və heyvanlarda müşahidə olunur. Şirin su 
bitkilərinin radioaktiv maddələri yığma qabiliyyəti heyvan 
orqanizmlərinə nisbətən çox yüksəkdir. Buna misal olaraq, göstərə 
bilərik ki, radioaktiv maddələrin ilbiz bədənində toplama əmsalı 91, 
xərçənglərdə 100-dən 250-yə qədər olduğu halda, su bitkilərində isə 
600-dən 800-ə çatır. Nəticə olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, su 
orqanizmlərinin radioaktiv maddələri öz bədənlərində toplamaları 
sayəsində suyun radioaktivliyi qat-qat aşağı düşməsinə gətirib 
çıxarır. 

Zəhərli və digər maddələrin su orqanizmləri vasitəsilə torpağa 
çökdürülməsi nəticəsində həm şirin sularda, həm də dənizlərdə suyun 
şəffaflığı artır. Bu prosesin yerinə yetirilməsində əsasən ilbizlər, 
xərçənglər, assidilər, dərisitikanhlar, müxtəlif həşərat sürfələri, 
ibtidailər və başqa heyvanlar daha yaxından iştirak edir. Beləliklə, 
göstərmək lazımdır ki, bütün su hövzələrinin müxtəlif tərkibli üzvi 
və qeyri-üzvi çirkləndiricilərdən bioloji təmizlənməsi, həmin su 
hövzələrinin bitki və heyvanat aləminin qorunması yolu ilə əldə edilə 
bilər 
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10. Kür çayı hövzəsinin özəllikləri 
 

1. Hövzənin xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikasının ən 
böyük və su ehtiyatlarının çox hissəsini formalaşdıran çayı Kürdür. 
Bu  çayın mənbəyini Türkiyənin şərqində, Qızılgədik dağının 
ətəklərində 2720 m yüksəklikdə yerləşən bulaqlar formalaşdırır. 
Çayın uzunluğu 1515km, sutoplayıcı hövzə sahəsi 188000 km2 olub, 
bunun 86000 km2-i  Araz  çayı hövzəsinə aiddir.  

Kür çayı axımını atmosfer yağıntıları, buzlaqların ərinti suları və 
yeraltı sular formalaşdırır. Kür çayı hövzəsinə ildə orta hesabla 556 
mm atmosfer yağıntıları düşür və ümumi buxarlanma 404 mm təşkil 
edir. Çayın bol sulu dövrü aprel-iyul ayları olub, illik axımın 55-
65%-i bu dövrdə keçir. 

Kür çayı axını istiqamətində çoxsaylı qollar qəbul edir ki, 
onlardan Gürcüstan ərazisində - Paravani, Posof, Böyük Liaxvi, 
Kiçik Liaxvi, Araqvi; Azərbaycan ərazisində - Xram, Qanıx, Qabırrı, 
Əlicançay, Türyançay, Göyçay, Ağstafaçay, Şəmkirçay, Gəncəçay, 
Tərtər və sonda Araz çayını göstərmək olar. Araz çayı Kürün ən 
böyük qoludur. O öz mənbəyini Türkiyənin şərq hissəsindəki Bingöl 
silsiləsində 2600 m yüksəklikdəki bulaqlardan  başlayır(şəkil 1).  
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Şəkil 1. Kür çayı sutoplayıcı hövzəsinin sxemi 

 
Araz çayının uzunluğu 1072 km, sutoplayıcı hövzə sahəsi 

102000 km2 təşkil edir. Araz çayının sol sahil qollarına Axuryan 
(Qərbi Arpaçay), Razdan (Zəngi), Arpaçay, Naxçıvançay, Həkəri və 
Köndələnçay aiddir [Rüstəmov, Qaşqay, 1989].  Araz çayı Kürün 
qəbul etdiyi sonuncu qoludur və bundan sonra Kür çayı ümumən 
cənub-şərq istiqamətdə axaraq Bankə qəsəbəsi yaxınlığında dənizə 
çatıb, sahəsi təxminən 100 km2 olan delta əmələ gətirir. 

Kür çayı hövzəsinin böyük göllərinə, Türkiyədə - Çildır; İranda 
Ağgöl; Gürcüstanda Bazaleti, Xozapini, Paravani, Xançalı və 
Tabaçkuri; Ermənistanda – Sevan (Göyçə); Azərbycanda – Sarısu, 
Ağgöl, Acınohur, Böyük Alagöl aid edilə bilər. Bu göllərin əksəri 
axarlı olub, çayların qidalanmsında iştirak edirlər. 
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Kür çayı üç dövlətin, yəni - Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın 
ərazisi ilə axsada onun sutoplayıcı hövzəsi həmdə Ermənistan  və 
İranın da ərazisinin müəyyən hissəsini əhatə edir (Cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. 

Kür çayı hövzə sahəsinin ölkələr üzrə paylanması 
 

№ Ölkə 
Çayın 

uzunluğu, 
km 

Sutoplayıcı hövzənin sahəsi, km2 

Araz çayı hövzəsi 
nəzərə alınmadan 

Araz çayı 
hövzəsilə 

1 Türkiyə 174 5590 27548 
2 Gürcüstan 522 34740 34740 
3 Azərbaycan 819 37960 56700 
4 Ermənistan - 7710 29800 
5 İran - - 39212 
 Cəmi 1515 86000 188800 

 
Kür çayı və onun qollarının suyundan axın boyu müxtəlif 

təsərrüfatlarda geniş istifadə olunduğundan burada həm su itkisi və 
həmdə suların çirklənmə prosesi zamanla artdığından axımın  
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin transformasiyası baş verir. 
[İmanov, 2016; Verdiyev 2002 və s.]. Bu proses qlobal istiləşmə 
fonunda hövzənin ekoloji gərginliyinin daha da artmasına səbəb olur. 

Çay və göllərimizin su ehtiyatlarının formalaşması və onlardan 
istifadə imkanları əsasən iki amildən asılıdır:  

– Qlobal iqlim dəyişmələri fonunda regionun iqlim 
dəyişmələrindən; 
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–  İnsanların təsərrüfat fəaliyyətindən. 
Son bir neçə onillikdə bu amillərin hər ikisi ciddi dəyişmələrə 

məruz qalmışdır. Belə ki, iqlim dəyişmələri üzrə Milli Mərkəzin 
məlumatlarına görə respublikamızda son 100 ildə havanın orta illik 
temperaturu təqribən 0,5-0,60C artmışdır.  

Əhali və müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inkişafı su 
ehtiyatlarından istifadəni intensivləşdirərək onlardan daha səmərəli 
istifadəyə zərurət yaradır. Bu prosesi Kür çayı hövzəsi  timsalında 
nəzərdən keçirək. 

Kür çayı sutoplayıcı hövzəsinin ümumi su ehtiyatları 25,9km3 
qiymətləndirilir. Bu su ehtiyatının 16,8km3-i bilavasitə Kürün öz 
hövzəsində, qalan 9,1km3 –i isə Araz çayı hövzəsində formlaşır. 

Kür çayı hövzəsinin düzən- dağətəyi zonalarında əsasən quraq 
iqlim inkişaf etsədə  bu ərazilərdə qədim dövrlərdən suvarma  
əkinçiliyi inkişaf etmişdir. 

Azərbaycanda suvarmanın tarixini tədqiq edən Q.Əzizov və 
Ə.Həsənəliyev [2001] qeyd edirlər ki, suvarma əkinçiliyi insanların 
oturaq həyat tərzinə keçdiyi və əkinçiliklə məşğul olduğu vaxtdan 
mövcuddur.  Qədim kanal və su anbarlarının izləri indiyə qədər 
qalmaqdadır. Bunlara Araz çayı hövzəsində - Gavurarx, Hacı 
Hüseynarx, Taşqayarx, Xanarx, Gədəkarx, Meymənəarx, 
Qiyamçıarx və s., Şirvan düzündə qədim kanalların ən məşhuru onun 
cənub-şərqində yerləşən Qumlavar olmuşdur. Qədim yunan 
coğrafiyaşünası Strabon Mil və Muğan düzənlikləri haqqında qeyd 
edir ki, “həmişə yaşıl olan bu düzən Vavilon və Misirdə olduğundan 
daha çox suvarılır, burada ildə 2-3 məhsul toplanır, ... hətta zeytun 
istehsal edilir”. 

 Kür və Araz çaylarının aşağı hissələri suvarma əkinçiliyinin 
geniş inkişaf etdiyi Kür-Araz ovalığında yerləşir. Bu çaylar ovalığı 
bir neçə düzənliyə ayırır, onlardan: Şirvan düzü, Cənub-şərqi Şirvan 
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düzü, Mil-Qarabağ düzənlikləri, Muğan düzü, Salyan düzü və 
Arazboyu düzənlikləri göstərmək olar. Əkin sahələrinin suya olan 
tələbatını ödəmək məqsədilə  mənbəyini Kür, Araz və onların 
qollarından  başlayan çoxsaylı kanallarla götürülən sular ərazinin  
müxtəlif hissələrinə ötürülərək suvarma əkinçiliyinin inkişafına 
təkan vermişdir. Suvarma kanallarının artırılması və rekonstruksiya 
prosesi indidə davam etməkdədir (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2 
Kür çayı hövzəsinin magistral kanalları  

 (Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, 2016-cı il 
məlumatları əsasında) 

 

№ Kanalın adı 
Uzunluği, 

km 

Suburaxma 
qabiliyyəti, 

m3/san 

Xidmət 
etdiyi 
sahə, 

min ha 

Qidalanma 
mənbəyi 

1 Yuxarı 
Qarabağ kan. 172 113 90 Mingəçevir 

su anbarı 

2 Yuxarı 
Şirvan kan. 

122 78 100 Mingəçevir 
su anbarı 

3 Şəmkirçay 
kan. 62,1 60,9 70,9 

 Şəmkirçay 
su anbarı 

4 
Tovuzçay 
sağ sahil 
kan. 

7,0 6,2 18,5 
Tovuzçay su 

anbarı 

5 Baş Muğan 
kan. 34 60 65 Araz çayı 
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6 Sabir kan. 66,3 30 30 Araz çayı 

7 Mürsəlli kan. 65,7 20 21 Araz çayı 

8 Cənubi 
Muğan kan. 65 35 32 Araz çayı 

9 Qızılarx kan. 26 10 8 Araz çayı 

10 
Yeni 
Əzizbəyov 
kan. 

46 35 37 Araz çayı 

11 
Cənubi 
Muğan 
maşın kan. 

41,5 35 32 Araz çayı 

12 Rəsularx 
kan. 51 16 18 Araz çayı 

13 Boztəpəarx 
kan. 

45 8 11 Araz çayı 

14 Baş Mil kan. 37,5 93 76 Araz çayı 

15 Yuxarı Mil 
kan. 20,5 30 19,4 Araz çayı 

16 Yeni Xan 
qızı kan. 

51 40 57,3 Araz çayı 

17 Köhnə Xan 
qızı kan. 64 45 46,2 Araz çayı 
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18 

Suqovuşan 
su anbarı     

  sağ sahil kan. 68,3 50 94 Sərsəng su 
anbarı  sol sahil kan. 24,3 20 24,3 

19 

ğstafaçay su 
anbarı     

  sağ sahil kan. 58,04 27 24 Ağstafaçay 
su anbarı  sol sahil kan. 11,06 12 12 

20 

enikənd su 
anbarı     

  sağ sahil kan. 21,3 53 6,9 Yenikənd su 
anbarı  sol sahil kan. 11,7 4 2,5 

21 

üryançay 
hidroqovşağı     

  sağ sahil kan. 27,1 10,0 12,5 
Türyançay 

 sol sahil kan. 11,9 10,5 13,0 

22 Ağsu maşın 
qolu kan. 35,6 6,2 5,9 

Yuxarı 
Şirvan kan. 

 
Su mənbələrindən götürülən suların miqdarının zamanla artması 

nəticəsində çayların rejim göstəriciləri dəyişir, əksər çaylarda axım 
azalır, axımın fəsillər üzrə və çoxillik  paylanma qanunauyğunluqları 
pozulur. Bu proses özünü Kür və Araz çayları timsalında daha 
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qabarıq göstərir (şəkil 2 və 3, F.Ə.İmanov - 2017 məlumatları 
əsasında). 

 
Şəkil 2. Kür çayı boyu təbii və antropogen təsirlər də 

nəzərə alınmaqla illik axımın dəyişmə qrafiki 
1.Şərti-təbii illik axım,  2. Müşahidə olunan illik  axım 

(1991-2012-ci illər) 
 
 Respublikamızda çay suları axımının dəyişərək azalması 

əsasən su anbarları və hidroqovşaqların tikilməsilə aktivləşsədə bu 
qurğuların kənd təsərrüfatı, hidroenergetika  və ümumən su 
təminatında əvəzolunmaz rolu vardır. 
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Şəkil 3. Araz çayı boyu təbii və antropogen təsirlər də 
nəzərə alınmaqla illik axımın dəyişmə qrafiki 

1. Şərti-təbii illik axım,  2. Müşahidə olunan illik  axım 
(1991-2010-ci illər) 

 Kür çayı axımının böyük miqyaslı dəyişməsi Mingəçevir su 
anbarının 1953-1956-cı illərdə doldurularaq istismara verilməsi ilə 
əlaqəlidir. 1953-cü ildən əvvəlki dövrdə Kür çayının su sərfləri 
Mingəçevirdə 397 m3/san və Sabirabadda 586 m3/san idi. 1955- 
1975-ci illərdə Kür çayının axımı əhəmiyyətli  dərəcədə azalaraq: 
Mingəçevirdə 171 m3/san, Sabirabadda 316 m3/san olmuşdur. [ 
Rüstəmov, Qaşqay, 1989]. 1975-ci ilə kimi olan məlumata görə  Kür 
çayının mənsəbinə (Araz çayı nəzərə alınmadan) hər il 175 m3/san, 
Araz çayının mənsəbinə isə 100 m3/san axım azalmışdır. Kür çayının 
Salyan şəhəri yaxınlığında axım itkisi kifayət dərəcədə baş 
vermişdir. Belə ki,  Mingəçevir su anbarı istifadəyə verilməmişdən 
öncə axım itkisi təxminən 300 m3/san olmuşdursa, 1953-1970-ci 
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illərdə bu kəmiyyət 370 m3/san, 1971-1980-cı illərdə isə 480 m3/san-
yə kimi azalmışdır [Fətullayev, 2002; Verdiyev, 2002]. 

Kür çayının qolları üstündə su anbarları və hidroqovşaqların 
miqdarı artdıqca dənizə istiqamətlənən axımında miqdarının 
azalması gözlənilir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Araz çayı hövzəsində 9,12 km3 su toplanır 
ki, bunun da 2,6 km3-i Türkiyə, 0,78 km3-i İran, 4,70 km3-i 
Ermənistan və 1,04 km3-i Azərbaycan ərazisində formalaşır. Araz 
çayının mənsəbə yaxın  hissəsində orta illik axım həcmi təbii dövrü 
ilə müqayisədə  >50% azalmışdır və bu çayın üzərində İran dövləti 
ilə müştərək Xudəfərin və Qız Qalası su anbarları – su elektrik 
stansiyalarının yaradılması ilə axımın daha çox azalmasına şərait 
yaranacaq. 

Çay axımı ilə yanaşı bu suların çirklənmə prosesidə artır. Kür 
çayında çirklənməyə daha çox məruz qalan zona Tbilisi şəhərindən 
aşağı və Azərbaycan ərazisidir. M.Ə.Salmanov (1996) qeyd edir ki, 
Kür çayının Türkiyə ərazisində olan hissəsi çox zəif çirkləndiyindən 
15-25 km axdıqdan sonra çay özü-özünü təmizləyə bilir. Araz 
çayının əsas çirklənmə mənbələri isə Ermənistan tərəfdən 
istiqamətlənən müxtəlif mənşəli çirkab axıntılardır. Zəngəzurun dağ-
mədən, emaledici və məişət-kommunal tullantıları Oxçuçay 
vasitəsilə Araza axıdılır. Bu çirkablar Arazın və sonrada Kür çayının 
suyuna zəhərləyici təsir göstərir. 

Ölkədə su ehtiyatlarının artırılması və onlardan təsərrüfatın 
müxtəlif sahələrində səmərəli istifadə olunması məsələləri əsasən su 
anbarları ilə əlaqəlidir. Respublikamızda 140-a yaxın su anbarı 
mövcuddur ki, onların əksəri və ən böyükləri Kür çayı hövzəsində 
yerləşir (cədvəl 3). 
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Cədvəl  3 
Kür çayı hövzəsində həcmi 10 mln.m3-dən artıq olan su 

anbarları 
(Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, 2016-cı il 

məlumatları əsasında) 
 

№ 
Su 

anbarının 
adı 

İstismara 
verildiyi 

il 

Qidalanma 
mənbələri 

Səthinin 
sahəsi, 

km2 

Həcmi, 
mln.m3 

1 Mingəçevir 1953 Kür, Qanıx, Qabırlı 605 15730 

2 Şəmkir 1987 Kür 115 2670 

3 Şəmkirçay 2014 Şəmkirçay 3,8 164,5 

4 Yenikənd 2000 Kür 27,6 158 

5 Tərtər 
(Sərsəng) 

1976 Tərtər 13,9 565 

6 Varvara 1957 Kür 71,4 67 

7 Araz 1972 Araz 145 1350 

8 Xaçınçay 1954 Xaçınçay 1,8 73 

9 Yekəxana 1963 Əyriçay 0,5 18,6 

10 Coğazçay 1988 Coğazçay 0,7 70 

11 Nohurqışlaq 1951 
Dəmir 

Qaraçay,Vəndamçay 2 12,6 
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12 Axıncaçay 1965 Axıncaçay 1 14 

13 Tovuzçay  Tovuzçay 1,7 20 

14 Ağstafaçay 1969 Ağstafaçay 6,4 170 

15 Əyriçay 1986 Əyriçay 0,7 80,6 

16 Arpaçay 1997 Arpaçay 6 150 

17 Sirab 1980 Naxçıvançay 0,2 12,7 

18 H.Əliyev 2005 Naxçıvançay 1,2 100 

19 Bənəniyar 1989 Əlincəçay 0,2 17,4 

 
Ölkəmizin su və enerji təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi 

ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-2022-ci illəri əhatə 
edən “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” 27.07.2020-ci il tarixli Sərəncamında daha 
10 çayda su anbarlarının tikintisi nəzərdə tutulub. 

Su anbarı ekosisteminin ətraf mühitlə mübadiləli təsirləri 
haqqında fikirlər irəlidəki 2-ci bölmədə açıqlanır. 

2. Hövzənin hidroenerji xüsusiyyətləri. Kür çayı 
hövzəsinin çayları yuxarı və orta axında dağ çayı xarakterli 
olduğundan onların müəyyən potensial enerji ehtiyatları mövcuddur. 
Respublikamızın və həmdə Kür çayı hövzəsinin ən böyük su elektrik 
stansiyaları (ümumi gücü 970 MVt-dan artıq olan) Kür çayı üstündə 
pilləvari yerləşir. 

Azərenerjinin 01.01.2017-ci il məlumatına əsasən Kür çayı 
hövzəsinin böyük su elektrik stansiyalarının əsas göstəriciləri cədvəl 
4-də verilir. 



37 
 

Cədvəl 4. 
Kür çayı hövzəsinin böyük su elektrik stansiyaları  

№ SES-in adı 
Yaşayış 

məntəqəsi 
İstismara 

verildiyi il 
Generasiya 

qüvvəsi, MVt 

1 Şəmkir SES Şəmkir  1982 380 

2 Mingəçevir SES Mingəçevir  1954 424.6 

3 Yenikənd SES Yenikənd  2003 150 

4 Varvara SES Varvara  1957 18 

5 Tərtər SES Tərtər  1977 50 

6 Füzuli SES (Mil 
kanalında) Füzuli 2012 25.2 

7 Şəmkirçay SES Şəmkir 2014 24.4 

8 Araz SES Naxçıvan 1971 22 

9 Arpaçay-1 SES Şərur 2014 20.7 

10 Biləv SES 
(Naxçıvan MR) 

Biləv 2010 20 

 
Kiçik su elektrik stansiyalarına (qüvvəsi MVt-la) 

aşağıdakılar misal ola bilər: Balakən – 1.44, Vayxır (H.Ə.Əliyev 
adına) – 4.5, “Arpaçay-2” – 1.4, “İsmayıllı-1” – 1.6, “İsmayıllı-2” – 
1.6, Göyçay – 3.1, Gəncəçay (Çiçəkli) – 4.5, Kişçay – 1.8, 
Suqovuşan və Viləşçay.  
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Son illərdə həmdə Yuxarı Şirvan Kanalının üstündə, Göyçay 
rayonunun Bığırlı kəndi yaxınlığında kiçik SES – 1.5 MVt və Muğan 
kanalı üstündə İmişli rayonu ərazisində kiçik SES – 4.5 MVt 
gücündə inşa olunub. 

Hazırda tikilməkdə olan SES-lərə Araz çayında Xudafərin və 
Qız Qalası, Oğuzçayda 3 SES və Ordubaddakını aid etmək olar. 

Ümumən Kür çayı hövzəsində 20-dən artıq, müxtəlif 
quruluşlu və qüvvəli su elektrik stansiyaları mövcuddur. Tikilməkdə 
olan və bu yaxın illərdə tikilməsi planlaşdırılan SES-lər də vardır. 
Respublikamızda istehsal olunan enerjinin cəmi 5-7%-i 
hidroenerjinin payına düşür amma potensial hidroenerji ehtiyatı 
böyük olub 6 milyard kVT/saat təşkil edir. 

Su elektrik stansiyaları alternativ enerji mənbəyi olaraq ilk 
növbədə əhali və təsərrüfatların enerji təminatını yaxşılaşdırır və 
istilik elektrik stansiyaları ilə müqayisədə yerləşdiyi ekosistemi 
müxtəlif tərkibli zərərli maddələrlə çirkləndirmir. Digər tərəfdən, iri 
ölçülərə malik su anbarları ətraf mühitə müxtəlif istiqamətli təsirlər 
göstərir ki, onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

- hidroloji yönümlü (su anbarı səthindən buxarlanma ilə külli 
miqdarda su itkisi baş verir, çayla miqrasiya olan 
çirkləndiricilər anbarda akkumulyasiya olur, bənddən aşağı 
hissədə su axımı və gətirmələr axımının miqdarı və fəsillər üzrə 
paylanması və həm də suyun fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
dəyişir); 

- hidrobioloji yönümlü (su anbarının bəndi balıqların 
miqrasiyasının qarşısını alır, biomüxtəliflik azalır, su 
anbarlarında isə çay mühiti üçün reprezentativ olmayan yeni 
biotoplar formalaşır və s.); 
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- geomorfoloji yönümlü ( su anbarının abrazion sahilləri 
dağılaraq dəyişir, çayların anbara töküldüyü yerlərdə yeni 
dayazlıqlar və delta formalaşır); 

- geoloji yönümlü (su anbarlarından su keçirən laylara suyun 
filtrasiyası baş verir, anbarı əhatə edən süxurların nəmlənməsi 
artdığından onların  sərtliyi azalır, anbarın yüksək su 
səviyyələri dövründə seysmik peoseslər aktivləşir); 

- iqlim və landşaft yönümlü (su anbarının sahil  zonasında 
havanın rütubəti artır, hidrofil bitkilər və suda- quruda yaşayan 
amfibiyalar artır, çimərlik sahələri yaranır və s). 

Su anbarı və onun ətraflarında baş verən dəyişmələr ümumən 
regionda uzun illər ərzində formalaşan ekoloji tarazlığın 
pozulmasına səbəb olur. Buna görədə, su təminatının təşkilində digər 
mənbəıərin araşdırılmasına xüsusi ehtiyac duyulur. Bu baxımdan 
kəhrizlərin fəaliyyətini qeyd etmək olar. Tədqiqatlar onların 
mövcudluğunun 2000 ildən artıq tarixə malik olduğunu, və 
Azərbaycanda ərazisində su təminatında önəmli rol oynayıb. XX 
əsrin 30-cu illərində ölkəmizdə saniyədə 25m3 su vermə qabiliyyətli 
1500 kəhriz olduğu halda keçmiş SSSR-i dövründə baxımsızlıq 
səbəbindən onların çoxu sıradan çıxmlşdır. Hazırda bu potensialin 
cəmi 20-25% həcmi işlək vəziyyətdədir. Muasir Coğrafi İnformasiya 
Sistemləri və Məsafədən Zondlama metodlarının kompleks tədbiqi 
ilə kəhrizlərin və digər qaynaqların səmərəli istifadəsi və idarə 
olunması ölkədə yaşanan su çatışmamazlığı probleminin həllində öz 
müsbət tövhəsini verə bilər.  

Kür çayı axımının tənzimlənməsi ilə Kür-Araz ovalığındakı 
göllər hər il baş verən daşqınların su qidasından məhrum olduğundan 
böyük ölçülü göllərin (Sarısu, Mehman, Ağçala-Mahmudçala, 
Hacıqabul və s.) sahə və su həcmi kəskin azalmış, bir çox axmaz 
göllər isə qurumaq həddinə yaxınlaşmışlar (şəkil 4).  
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Şəkil 4. Kür-Araz ovalığındakı göllərin su səthi sahəsi və su 

həcminin zamanla azalması 
- su səthinin sahəsi, Σ F km2;  - suyun həcmi, Σ W 

mln.m3 
 
Nəticədə, yüz və min illər ərzində formalaşan göl 

ekosistemlərinin şirin və ya az şorluqlu sularının minerallaşma 
dərəcəsi qısa zaman ərzində kəskin artdığından böyük əhəmiyyətə 
malik olan göl balıqçılığı və su qunduzçuluğu (xəz-dəri istehsalı) 
sahələri tənəzzülə uğramışlar. Region göllərinin böyük əksəri 
ekosistem daxilində bərpa ola bilmədiyindən, onlar potensial bir su 
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ehtiyatı mənbəyi kimi itirilmək üzrədir. [Məmmədov, 2003, 2004, 
2011 və s.] 

Neqativ proseslər Kür hövzəsininn ən böyük su anbarı olan 
Mingəçevirdə də müşahidə olunmaqdadır. Bu su anbarının ən böyük 
geoekoloji problemlərdən biridə onun lillənmə prosesidir. 
Ş.B.Xəlilov (2003) qeyd edir ki, son 60 ildə Mingəçevir su anbarının  
abrazion sahilləri dağılaraq 200-350m gerilədiyindən 2600 ha ərazi 
potensial olaraq kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxmışdır. Çay 
gətirmələri və sahillərin dağılması nəticəsində anbara hər il 
38,6mln.m3 süxur hissəciklərinin  çökməsi nəticəsində anbarın dibi 
təxminən 6 sm yüksəlirdi. 1982-ci ildə Şəmkir və sonra Yenikənd su 
anbarları istismara veriləndən sonra Mingəçevir su anbarına daxil 
olan çay gətirmələrinin miqdarı 3 dəfə azaldığından anbarın lillənmə 
prosesidə zəifləmişdir. Istismar müddəti ərzində Mingəçevir su 
anbarının  lillənməsi nəticəsində dibi orta hesabla 2,6 m-dən artıq 
yüksəlmişdir. 

Kür çayının Xəzər dənizinə nəql etdiyi gətirmələr axımı 
miqdarının  su anbarları tərəfindən azalması nəticəsində deltada 
yuyulma prosesi aktivləşdiyindən sahəsi tədricən kiçilir. 

Son onilliklərdə hazırlanan hodrotexniki yönümlü layihələrdə 
ekoloji məsələlərə daha çox diqqət yetirilərək ətraf mühitə 
antropogen yüklənmənin azaldılması istiqamətində tədbirlər nəzərdə 
tutulur. 

3. Ekosistemlərin tipləri və şəraiti. Kür çayının sutoplayıcı 
hövzəsinin Azərbaycan Respublikasındakı ərazisi yüksək dağlıq 
zonadakı çoxillik qarların ərazisindən başlayıb, qayalı zona, alp 
çəmənləri, meşələr zonası, dağətəyi meşə-kolluq və quru çöl-
yarımsəhra ekosistemlərini əhatə edir. Ümumən, dağətəyi və aran 
ərazilərdə əhali məskunlaşmasının yüksək olması, yaşayış 
məskənləri, nəqliyyat və kommunikasiyaların, sənaye, emaledici, 
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kənd  təsərrüfatı, mədəni və təhsil sahələrinin  böyük əksərinin 
burada cəmlənməsilə antropogen yüklənmənin artamsına və 
ekosistemlərdə təbii müvazinətin daha çox pozulmasına şərait 
yaranmışdır. 

 Kür hövzəsinin ekoloji yüklənməyə ən çox məruz qalmış 
ekosistemi çay axımının bəndlərlə tənzimlənməsi və suvarma 
əkinçiliyinin inkişaf etdiyi aran ərazilərdir.  Belə ərazilərdə torpaq 
örtüyünün üst qatının şumlanaraq strukturunun pozulması, torpağın 
üstdəki humusla zəngin təbəqəsinin küləklərlə sovrulub aparılması, 
qeyri səmərəli suvarma nəticəsində nəmlənmənin artması və duzlu 
qrunt suları səviyyəsinin səthə yaxınlaşması, torpaqların 
şorakətləşməsi, gübrə və bitkimühafizəedici kimyəvi maddələrin 
torpaqda artması, eroziya prosesinin intensivləşməsi və s. kimi təbii 
tarazlığı pozan proseslər inkişaf etməkdədir. Son illər tikilən 
magistral kanallar su keçirməyən materialla örtüldüyündən 
kanalboyu su sızmalarının miqdarı azalmışdır. Kanalboyu, şesse 
yolları boyunca  və tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması 
regionda həm havanın təmizlənməsi və həmdə torpaqları  eroziyadan 
qoruyucu rolunu artırır. Qeyd olunan yaşıllıqlar  və parklar həmdə 
insanların  estetik zövqünə yaxşı təsir göstərir. 

Təbii  ekosistemlərin qorunması və antropogen təsirlərlə ekoloji 
müvazinəti pozulmuş ekosistemlərin bərpası sahəsində milli park və 
təbiət qoruqlarının rolu əvəzolunmzadır. Son onilliklərdə Dövlət 
Qoruğu və Milli Parkların miqdarı, qorunan ərazilərin  sahəsi və 
biomüxtəlifliyi artmaqdadır. Respublikamızın Kür hövzəsindəki 
milli parklarına ümumi sahələri 42810 ha olan Ağgöl, Göygöl, 
Zəngəzur aiddir, qoruqlara isə ümumi sahələri 129854 ha olan 
İsmayıllı, İlisu, Zaqatala, Türyançay, Eldar şamı, Şahbuz, Qarayazı, 
Korçay, Qaragöl, Şirvan və Bəsitçay aiddir. 
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Ətraf mühitin qorunması, çirklənmiş ərazilərin bərpası  və təbii 
ehtiyatlardan səmərəli istifadə sahəsində həm dövlət və həmdə qeyri 
hökumət təşkilatları tərəfindən müəyyən tədbirlər görülməkdədir. 
Hidrotexniki qurğuların geniş vüsət taptığı bir dövrdə hidroenerji 
istehsalı sahəsində ekosistem yanaşma  təbiət və cəmiət arasındakı 
gərginliyi azaldardı.
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