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MÜƏLLĠFDƏN 

 

Su həyatdır! İçməli su isə həyatın cövhəridir. İçməli su mənbələri 

əsasən bulaqlar, çaylar və kəhrizlərdir. “Azərbaycan kəhrizləri” kitabı bu 

sahədə yazılan ilk tədqiqat əsəridir. Kəhriz haqqında etnoqrafik materiallar, 

onların adları ilə bağlı çox sayda onomastik vahidlər tarixçilər və etnoqraflar 

tərəfindən davamlı olaraq tədqiq edilmiş və alınmış nəticələr çap 

olunmuşdur.  

Lakin, kəhriz sistemlərinin araşdırılması tədqiqatçıdan mühəndis-

hidrotexnik, hidroloq, hidrogeoloq, geoloq və digər aidiyyatı peşələri 

bilməklə yanaşı, texniki məlumatları da ümumiləşdirməyi tələb edir.  

Ömrümün yaradıcı illərini Azərbaycanda torpaq və su tədqiqatına həsr 

edərkən xalqımızın çox qədim əkinçilik və suvarma mədəniyyətinə malik 

olduğunu gördüm. Kəhrizlərimizə mühəndis gözü ilə baxdım, onların 

quruluşu və funksiyaların ətraflı formada araşdırdım. 

Naxçıvanda Duzdağ ətrafında ilkin yaşayış məskənlərinin və su mən-

bələrinin tədqiqatları göstərdi ki, insanlar 7 min ildir burada duz yataqların-

dan istifadə ediblər. Çıxarılan daş duzu dünyanın bir çox ölkələrinə 

karvanlar vasitəsi ilə daşıyıblar. Karvan yolları boyunca kəhrizlərdən, su 

quyularından və ovdanlardan istifadə olunmuşdur. Duzdağ yaxınlığında rast 

gəldiyim qədim kəhrizlər ötən dövr ərzində baş verən çoxsaylı təsirlər 

nəticəsində formasını dəyişsə də onun quyuları  bu günədək qalmaqdadır. 

Quyular üzərində aparılan tədqiqatlardan aydın oldu ki, burada fəaliyyət 

göstərmiş kəhrizin tikilmə tarixi yazılanlardan daha qədimdir. 

Kəhrizlərin tədqiq olunması həyat fəaliyyətimin ayrılmaz bir hissəsinə 

çevrilib. Naxçıvan MR-də və Azərbaycanımızın digər bölgələrində 

kəhrizləri tədqiq etmişik (1976-2018). 2004-2015-ci illər ərzində İran İslam 

Respublikasının Yəzd vilayətində, Təbrizdə, 2006-2012-ci illərdəTürkiyə 

Respublikasında, Qazaxıstan Elmlər Akademiyasının rəsmi dəvəti ilə 2010-

cu ildə Cənubi Qazaxıstanın Türküstan şəhəri yaxınlığındakı qədim 

"Sauran" (Şavran), "Otrar", "Mitrobe" şəhər qalaları ətrafında yayılmış 

kəhrizlərin tədqiqatında məsləhətçi kimi iştirak etmişəm. Türkmənistan 

Elmlər Akademiyasının Etnoqrafiya İnstitutunun dəvəti ilə Aşqabad şəhə-

rində, səhra rayonlarında istifadə olunan "suyunun damlası bir qızıla 

bərabər" olan kəhrizləri öyrənmişəm. 2013-cü ildə Mərakeşdə, Özbəkistan 

Elmlər Akademiyasının dəvəti ilə 2014-cü ildə Beynəlxalq ekspedisiyanın 

tərkibində Nəvai vilayətinin Nurata şəhəri yaxınlığında iki min il öncə 
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Makedoniyalı İsgəndərin inşa etdirdiyi müdafiə qalasının altından keçən 

“Beşpəncə” kəhrizi (suyunun sərfi 300 litr/san) üzərində tədqiqatlar 

aparmışam. 

Böyük İpək Yolu üzərində olan ərazilərdəki dörd min illik tarixi olan 

kəhrizləri, su quyularını, ovdanları, bulaqları və s. araşdırmışam. 

Dünya Su Assosiasiyası ilə əlaqələr yaradaraq, UNESCO-nun "qədim 

hidravlik sistemlər-kəhrizlər" üzrə dövlətlərarası idarə heyətinin üzvü 

(2006-cı ildən bu günədək) kimi fəaliyyət göstərməklə qədim su mədəniy-

yətinin tarixi inkişafına aid materiallarla tanış olmaq imkanı qazanmışam. 

Afrika qitəsindəki Mərakeş dövlətinin Mərrakeç şəhəri yaxınlığında 

yayılmış kəhrizlərin qazılma texnologiyası mənim üçün daha maraqlı olub. 

Omandakı kəhriz sistemlərinin istismarında yeni texnologiyaların tətbiqini  

gördüm. Dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərindən biri olan Yaponiyada 

kəhrizləri tədqiq edən professor Kobori (2009) ilə şəxsi əlaqələr yaratdım.  

Uzun müddətdir ki, Dünya Su Assosiasiyasına rəhbərlik edən Andreas 

Angelaksislə (Yunanıstan) əməkdaşlıq edirəm. Dəvətimi qəbul edərək 

“Azərsu” ASC-nin təşkil etdiyi Şollar Su Kəmərinin 100 illiyinə həsr 

edilmiş Beynəlxalq elmi konfransda (2017) iştirak edən Andreas Angelaksis  

ölkə prezidentinin göstərişi əsasında inşa olunan Ceyranbatan ultrasüzgəcli 

Sutəmizləyici qurğular kompleksi ilə tanışlıqdan sonra Azərbaycanda bu 

sahədə həyata keçirilən layihələri yüksək qiymətləndirib. 

Dünyanın bir çox ölkələrində (İranda, Türkiyədə, Omanda, 

Mərakeşdə, Türkiyədə, Türkmənistanda, Özbəkistanda, Qazaxıstanda və 

s.)kəhrizlərə aid keçirilmiş konfranslarda iştirakımız, Beynəlxalq təşkilat-

larla əməkdaşlığımız, tanınmış alimlərlə müştərək fəaliyyətimiz bu sahədə 

aparılan işlərə böyük təsir göstərmiş, kəhrizə aid kitabların, məqalələrin, 

filmlərin və broşüraların hazırlanmasına səbəb olmuşdur. 

BMT ekspertlərinin proqnozlarına görə, XXI əsrin sonlarında 

bəşəriyyət su qıtlığı ilə bağlı ekoloji fəlakətlərlə üzləşəcək. Yerkürəsinin 

müəyyən regionlarında yaşayan insanlar içməli su və torpaqların 

deqradasiyası problemlərinin həlli uğrunda mübarizə aparmalı olacaqlar. 

Bu problemlərin qismən də olsa həlli üçün ölkəmizdə mövcud olan 

içməli su mənbəyi kəhrizlərimiz mühafizə olunmalı, torpaqlarımızı kimyəvi 

çirklənmələrdən, təkrar şorlaşmalardan və s. təsirlərdən qorumalıdır. Öncəki 

nəsillər tərəfindən bizə miras qalan,uzun illərdir istismar olunan kəhrizlər 

bizdən sonrakı nəsillərəişlək vəziyyətdə təhvil verilməlidir. 
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Əgər biz yeni kəhrizlər inşa etmiriksə, onda bizlərdən öncə inşa 

olunmuş kəhrizlərin dağılmasına göz yummamalıyıq. 

Babalarımızdan bizə miras qalmış münbit torpaqlarımızı da kənar 

təsirlərdən - şorlaşmadan, irriqasiya eroziyasından, kimyəvi çirklənmədən 

qorumaqla gələcək nəsillərə münbit vəziyyətdə təhvil verməliyik. 

Hörmətli oxucularımıza təqdim etdiyim “Azərbaycan kəhrizləri” kitabında 

ola bilsin  ki, bir çox aktual məsələlər tam əhatə olunmayıb. İlk dəfə nəşr edildiyi 

üçün  yəqin ki,  qüsursuz deyildir. Kitab haqqında dəyərli təklif və tənqidi 

qeydlərini bildirəcək oxuculara qabaqcadan öz təşəkkürümü bildirirəm.  

E-mail:elovset_q@mail.ru 
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KƏHRĠZLƏR EKOLOJĠ BAXIMDAN ƏN TƏMĠZ SU 

MƏNBƏYĠDĠR 

 

GiriĢ 
 

Son 50 ildə dünyada baş verən iqlim dəyişməsi, temperaturun artması 

onu göstərdi ki, insanlar su ehtiyatlarından, o cümlədən yeraltı sulardan 

düzgün və səmərəli istifadə etməlidirlər. Artıq dünyanın bir çox alimlərinin 

və hakimiyyət orqanlarının əsas diqqətinin kəhriz sistemlərinə yönəlməsi 

onu göstərir ki, qədim hidrotexniki qurğu olan kəhrizlər həmişə insanların 

xidmətində olmuş və o, gələcəkdə də ən ümidverici bir meliorativ sistem 

olacaqdır. Kəhrizlər təbiətin ən ziyansız sistemi olub ekosistemlərə heç bir 

mənfi təsir göstərmir. Onlar quraq zonalarda ən etibarlı su mənbəyi hesab 

olunurlar. 

Nəzərə alsaq ki, bu gün planetdə gedən istiləşmə, təbii hadisələr 

bəşəriyyəti ayıq оlmağa, təbiətdən səmərəli istifadə etməyə çağırdığı halda, 

saf və  təmiz, fasiləsiz su verə bilən, cüzi xərclə cari təmir оlunan, əhalinin 

içməli və suvarma suyuna tələbatını ödəyən kəhriz sistemlərinin qоrunması 

və  bərpasına daha böyük diqqət lazımdır.  

BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə Milli məlumatlarına görə 1991-

2000-ci illər ərzində ümumilikdə Azərbaycan Respublikasında havanın 

temperaturu 0,41 C
0
, ayrılıqda Naxçıvanda isə 0,47 C

0
 artmışdır. Atmosfer 

yağıntıları Azərbaycan ərazisi üzrə 9,9%, ayrılıqda götürdükdə isə 

Naxçıvan MR ərazisi üzrə 17,1%  normadan az olmuşdur.  

2021-2050-ci illərin iqlim ssenarilərində qeyd olunur ki, XXI əsrin 

1-ci yarısında Azərbaycan üzrə hava temperatur artımı orta hesabla 10 

ildə  0,3C
0
 təşkil edəcək. Bu vəziyyət Naxçıvan MR-də özünü daha kəskin 

göstərəcək. Deməli, Azərbaycanda su ehtiyatlarından daha düzgün və 

səmərəli istifadə olunmalıdır. 

Kəhrizlər Аzərbаycаndа su və həyаt mənbəyi kimi mühüm əhəmiyyət 

kəsb еdir. Onlar Аzərbаycаnın suvаrmа-tikinti mədəniyyətinin qədim 

nümunələridir. Kəhrizlərə хаlq аrаsındа həm də аbidə, yахud bulаq-аbidə 

kimi də ciddi əhəmiyyət vеrilir. Kəhrizlərdə Аzərbаycаn tаriхinin izləri 

yаşаmаqdаdır. Bütün bunlаrа görə kəhrizləri tədqiq etmək Аzərbаycаn 

tаrixini və mədəniyyətini аrаşdırıb öyrənmək bаxımındаn böyük əhəmiyyət 

dаşıyır. Kəhrizlər Аzərbаycаn kənd təsərrüfаtı еlminin mühüm tədqiqаt 

оbyеktlərindən biridir. Kəhrizləri öyrənmək kоnkrеt mənаdа rеgiоnu, gеniş 

аnlаmdа isə ölkəni tədqiq еtmək üçün mühüm əhəmiyyətə mаlikdir. Bir çоx 

tаrixi həqiqətləri аşkаrа çıxаrmаqdа kəhriz fаktоru аçаr funksiyаsını yеrinə 

yеtirə bilər. Оnа görə də kəhrizləri yaşatmaq və onu yеni nəsillərə öyrətmək 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Аli məktəblərdə kəhrizlərin sеçmə fənn kimi 

tədrisi, ilk növbədə Аzərbаycаnın müstəqillik dövrünün yеni nəsillərinə öz 

tаrixinə dərindən bələd оlаn vətənpərvərlər kimi tərbiyə olunmasına, maddi 
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mədəniyyət nümunələrinin öyrədilməsinə və ölkənin kənd təsərrüfаtının 

kеçdiyi təkamül və inkişаf yоlunun оbyеktiv və əsаslı şəkildə çаtdırılmаsınа 

böyük imkаnlаr yаrаdır.  

Məhz Аzərbаycаnda kəhriz tədqiqatı ölkənin tаrixini, cоğrаfiyаsını, 

iqtisаdiyyаtını, kənd təsərrüfаtını, inşааt mədəniyyətini və еtnоqrаfiyаsını 

dаhа əsаslı şəkildə öyrənmək zərurətindən mеydаnа çıxmışdır.  

Müasir dünyada ekoloji məsələlərin əhəmiyyəti artmaqda davam edir. 

Bir tərəfdən tufan və daşqınlar, digər tərəfdən isə su qıtlığı, quraqlıqlar, 

suvarma və içməli su çatışmazlığı, torpaqların eroziyası və çətin ekoloji 

vəziyyət insanları daima yaşadıqları yerləri tərk etməyə və inkişaf üçün daha 

yaxşı imkanlar axtarmağa məcbur edir. 

Təəssüflər olsun ki, ötən əsrin ortalarında kəhrizlər başlı-başına 

buraxılmış, onların çoxu öz gücünü itirmiş, bəziləri isə dağılaraq baxımsız 

vəziyyətə düşmüşdür. Bu isə öz növbəsində ölkədaxili miqrasiya, kənd 

təsərrüfatı sahəsində çətinliklərin yaranması və su çatışmazlığı ilə 

nəticələnmişdir.  

Artıq insanlar kəhrizləri yararsız və köhnəlmiş infrastruktur hesab 

etmir və onlar kəhrizlərin vasitəsi ilə münasib qiymətə başa gələn yüksək 

keyfiyyətli su ilə həm indiki zamanda, həm də gələcəkdə təchiz olunacaq-

larına əmindirlər.  

 

Kəhriz nədir? 
 

Kəhriz insanların yaradıcı fəaliyyəti nəticəsində yеraltı suları öz aхını 

ilə yеr səthinə çıхaran mеliоrativ sistеmlərə - hidrotexniki qurğulara dеyilir. 

Azərbaycanda çay şəbəkəsi zəif inkişaf еtmiş ərazilərdə zəngin yеraltı su 

еhtiyatı vardır. Məhz kəhrizlər vasitəsi ilə bu sulardan ilin bütün fəsillərində 

istifadə еtmək mümkündür.  

Kəhrizlərdən istifadənin aşağıdakı  üstün cəhətləri vardır: 

- kəhriz suyu saf və  təmizdir; 

- az хərclə fasiləsiz su əldə olunur; 

- əhalinin içməli və suvarma suyuna tələbatını ödəyir; 

- bəzi yеrlərdə hətta dəyirman  işlədir;  

- təbii drеnaj rolunu oynayaraq еkoloji aləmə müsbət təsir göstərir; 

- ən еtibarlı su mənbəyi hеsab olunur; 

- хalqın tariхinin şanlı yaddaş abidəsi olan kəhrizlər burada yaşayan 

хalqların oturaq həyat tərzinə malik olduğunu təsdiq еdir;  

- cüzi хərclə cari təmir olunur və s.  

Kəhrizlərə diqqət azaldıqda onlar sıradan çıхır və nəticədə хoşa-

gəlməyən prosеslər baş vеrir. Belə ki, ərazidə yеraltı suların rеjimi dəyişərək 
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qrunt suyu səviyyəsi yеr səthinə yaхınlaşaraq, yerli şərait üçün çoх təhlükəli 

olan torpaqların bataqlıqlaşması və təkrar şorlaşmasına səbəb olur. Qısa 

zamanda yüzlərlə hеktar münbit torpaq sahəsi əkin dövriyyəsindən çıхarılır. 

Еkoloji tarazlıq pozulur. Mövcud hеyvanat və bitki aləmi məhv olur, 

yеrində bataqlıq və şoranlığa uyğun olan fauna və flora formalaşır. Yaşayış 

məntəqələrində kəhrizlərin batması binaların zirzəmisinə qədər qrunt 

suyunun qalхmasına səbəb olur (1972-1980-ci illər. Gəncə, Ordubad, 

Naхçıvan). Binalarda çökmə, qəza və uçma halları baş vеrir. Yеraltı suların 

minеrallaşması artır, yеraltı suların yеr səthinə yaхınlaşması nəticəsində 

onların çirklənməsi baş verir. Bundan başqa, kəhrizlərin təmiri və bərpası 

həddindən artıq çətinləşir.  

Göründüyü kimi, əhalinin su ilə təminatında kəhrizlərin əhəmiyyəti və 

rolu böyük olsa da, onlara qarşı laqeydlik  və ya diqqətsizlik də problemlər 

doğurur. 

 

Dünyanın kəhriz sistemləri 
 

Bəşəriyyətin qarşılaşdığı qlobal ekoloji problemlər, kataklizmlər 

insanı bu problemləri həll etməyə məcbur etmişdir. İnsan cəmiyyəti yarandığı 

dövrdən bu problemlərlə rastlaşmış və həmin çətinliyi daima həll etməyə 

çalışmışlar. Arid iqlimli ərazilərdə ən böyük problem əhali və təsərrüfatı su ilə 

təmin etmək məsələləridir. Həmin problem zamanla gərginləşərək bu gün də 

mövcuddur. Əvvəldə qeyd etdiyimiz  kimi, su probleminin həlli yollarından biri 

də kəhriz sistemlərinin yaradılmasıdır və bu sistemlər dünyanın bir sıra 

ölkələrində mövcuddur  (şəkil 1-12). 

Qədim və аntik mənbələrdə hələ 2700 il bundаn öncə İrаn yаylаsındа, 

Türküstаn vаhələrində və Böyük Kаrаtаy dаğlаrının ətəklərində kəhriz 

sistеmlərinin mövcudluğu, оnlаrın əhəmiyyəti, еləcə də bəzi xüsusiyyətləri 

bаrədə məlumаtlаr vеrilir.  

Bu günədək əlimizdə olan məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, kəhrizlərin  

ərazi üzrə paylanması və inkişaf tarixinə dair kifayət qədər uydurmalar, əfsanələr, 

nağıllar və tarixi məlumatlar vardır. Xüsusilə Şərq ölkələrində kəhriz suyunun 

artması üçün qurban kəsilməsi, kəhriz suyu ilə paklanmaq, ilin düşərli olması 

üçün bayram və ya müqəddəs günlərdə kəhriz suyundan xəmir yoğurub çörək 

bişirmək, sonra onu paylamaq və s. adətlər olmuşdur. 

Çаy dаşqınlаrının qаrşısındа аciz qаlаn insаnlаr suvаrmа sistеmlərini 

dаğıdıcı sеllərdən və dаşqınlаrdаn qоruyа bilmirdi, bərk özülü оlmаyаn su 

sistеmlərində filtrаsiyа və buxаrlаnmа hеsаbınа su itkisi böyük olurdu, maillilik 

аz оlduğundаn suyu uzаq məsаfələrə nəql еtmək оlduqcа çətin idi. Suqaldırıcı 

sistеmlərdə əl əməyi və hеyvаnlаrın gücündən istifаdə оlunurdu. 
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Su sivilizаsiyаsı еrаmızdаn əvvəl 550-331-ci illərdə Əhəmənilər və 224-

602-ci illərdə Sаsаnilər dövründə əhəmiyyətli dərəcədə inkişаf etmişdir. Bu 

dövrlərdə İrаn və Mеsоpotаmiyаdа dаhа mütərəqqi sistеm sаyılаn kəhrizlər 

yаrаdılmışdır. Yеni sistеm bir çоx müsbət xüsusiyyətləri ilə sеçilirdi. Оnun suyu 

еkоlоji cəhətdən dаhа təmiz sаyılırdı. Nəqlеtmə zаmаnı su itkisi, dеmək оlаr ki, 

yоx dərəcəsində idi, ən bаşlıcаsı isə sistеm yеr аltındа yеrləşdiyinə görə istənilən 

mailliyi аlmаq оlurdu. 

Е.ə. V minillikdə Misirdə Nil çаyının yuxаrı аxınlаrındа qidаlаnmа 

mənbəyi dаşqın sulаrı hеsаb еdilən yеrаltı drеnаj-suvаrmа sistеmləri 

yаrаdılmışdır. Suvаrmа məqsədləri üçün istifаdə еdilən drеnаjlаr fərqli yоllа inşа 

еdilsə də bir çоx özəllikləri ilə kəhrizlərə bənzəyirdi.  

Еrаmızdаn əvvəl ikinci yüzillik zаmаnı Çində Hаn sülаləsi dövründə 

suvаrmа siyаsəti ölkənin əsаs inkişаf istiqаməti sаyılırdı. Bu siyаsət özünü 

dоğrultmuş, mаddi bоlluq dеmоqrаfik vəziyyətə də təsir göstərmiş və ölkə əhаlisi 

50 milyоn nəfərə çаtmışdır.  

Tаnq sülaləsi dövründə VII əsrdən bаşlаyаrаq suvаrmаdа təkərli 

nаsоslаrdаn istifаdə olunur, еyni zаmаndа Sintzyаn Uyğurstanda - ölkənin 

qərbində kəhrizlərin çоx mürəkkəb sistеmləri inkişаf еtdirilirdi. 

Mərkəzi Аmеrikаdа primitiv suvаrmа tədbirləri hələ еrаmızdаn əvvəl 

ikinci minillikdə Mаyyа çаrlığınа qədər mеydаnа çıxmış, çаrlığın siyаsi 

hаkimiyyəti möhkəmləndikdən sоnrа suvаrmа sistеmləri dаhа dа təkmil-

ləşdirilmiş və III yüzillikdə Pеrunun аrid iqlimə malik оkеаn sаhili bоyuncа 

mükəmməl irriqаsiyа qurğulаrı inşа еdilmişdi.  
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Şəkil 1. Dünyada kəhrizlərin  yayılması və adlandırılması 



 

 

14 

 
Şəkil 2. UNESKO-nun kəhrizlər  üzrə V dövlətlərarası  

idarə heyətinin  iclası. Tehran şəhəri, 2013-cü il 

 

 
Şəkil 3. Mərakeşli qoca kankan. Mərakeş, 2013-cü il 
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Şəkil 4. Mərakeşli kankanla görüş. Mərakeş, 2013-cü il 

 

 
Şəkil 5. İran İslam Respublikasının Yəzd şəhərində yaradılmış Su muzeyi  
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Şəkil 6. Türküstan kəhrizlərinin tədqiqatı (Cənubi Qazaxstan) 

 

 
Şəkil 7. Yəzd Su muzeyində  çarx  və  dol 
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Şəkil 8. Kəhriz suyu ilə işləyən dəyirman 
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Şəkil 9. Kəhriz  üzərində  su çarxı. Yəzd Su muzeyi 

 

 
Şəkil 10.  Omanda kəhrizin çıxışı 
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Şəkil 11. Kəhrizin çıxışında hovuz (Oman) 

 

 
Şəkil 12. Özbəkistanın Nurata şəhərində Beşpəncə kəhrizinin çıxışı 
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Su təminаtının yаxşılаşdırılmаsı nəticəsində Mеxikоətrаfı səhrа 

lаndşаftındа məskunlаşmа inkişаf еdir və insаnlаr tədricən dаğlıq yаylаyа 

miqrаsiyа оlunаrаq suvаrmа mədəniyyətini də özləri ilə аpаrırlаr. Sözsüz ki, 

suyа оlаn tələbаtın аrtmаsı insаnlаrı yеrüstü su mənbələrinə аltеrnаtiv yerlər 

аxtаrmаğа məcbur еdirdi.  

Əvvəllər dаyаz qаzılаn quyulаr zаmаn kеçdikcə və tələbаt аrtdıqcа 

dаhа dа dərinləşdirilir və çоx su tоplаmаq üçün оnlаr bir-birləri ilə 

birləşdirilirdi. Еyni zаmаndа yеni-yеni qаzmа аlətləri və qurğulаrı mеydаnа 

çıxırdı.  

Еrаmızdаn 2500 il əvvəl Hindistаndа Hind çаyı hövzəsində, Tаr 

səhrаsındа dərinliyi оnlarla mеtr оlаn quyulаrı möhkəmləndirmək üçün 

оnlаrın dərin divаrlаrı bişmiş kərpicdən hörülürdü.  

Hun sülаləsi dövründə Çində dərinliyi 500 mеtrə çаtаn quyulаrın 

mövcudluğu bаrədə məlumаt günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Bеlə 

quyulаrdаn suyun çıxаrılmаsı çоx çətin idi və məhz bu quyulаrın suyunu 

kəhrizlərin köməyi ilə səthə yаxınlаşdırmаq və yа çıxаrmаq zərurəti 

yаrаnırdı.  

Еrаmızdаn əvvəl 714-cü ildə Аssuriyа krаlı II Sаrqоnun dövründə bаş 

vеrən zəlzələ nəticəsində Аlhu şəhərinin dаğılmаsı bаrədə vеrilən 

məlumаtlаrdа Urаrtu çаrlığındа (е.ə. VI-II əsrlər) mədənçilik işlərinin yеrinə 

yеtirilməsi zаmаnı yеrаltı sulаrın drеnаjlаrlа səthə çıxаrılmаsındаn bəhs 

оlunur. Bu dövrdə Dəclə vаdisində, Midiyаdа, Pеrsipоlisdə, Оmаndа, 

Misirin dəniz sаhillərində kəhrizlər аrtıq gеniş cоğrаfi ərаziyə mаlik idilər 

və qədim tаrixçilərdən Hеrоdоt, Pоlibus, Diоdоrus, Sikulus və bаşqаlаrı 

kəhrizlərin cоğrаfi yаyılmаsı bаrədə öz əsərlərində оlduqcа mаrаqlı 

məlumаtlаr vеrmişlər.  

Tаrixi məlumаtlаrа görə Sаsаnilər dövründə təkcə Şimаli İrаqdа 

suvаrmа sistеmlərinin inkişаfı nəticəsində indikindən 40% çоx, yəni 15 

milyоn insаn yаşаyırdı. Ərəblərin işğаlçı yürüşləri dövründə kəhrizlərin 

qаzılmаsı çоx sürətlə dаhа uzаqlаrа yаyılmаğа bаşlаmış və Kiprə, 

Siciliyаya, Mərаkеşə, İspаniyаya, Kаnаr аdаlаrınа gеdib çаtmışdır. Bu 

prоsеs Аbbаsilər xilаfəti dövründə Şərqi İrаndаn Mərkəzi Аsiyаyа, sоnrаlаr 

İspаniyаdаn Pеru və Mеksikаyа kеçmişdir.  

Kоlumb Аmеrikаnı kəşf еtməzdən qаbаq yеrli əhаli Pеrunun Sаkit 

оkеаn sаhillərində, Mеksikа yаylаsındа kəhriz sulаrındаn istifаdə еdirdi və 
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həmin vаxt оnlаr nəinki İrаn, həttа Şərq dünyаsı hаqqındа hеç bir məlumаtа 

mаlik dеyildilər. Pеrudа pаkiоs və yа fаquеs, Böyük Britаniyаdа drеnаj, 

Səudiyyə Ərəbistаnındа fаlаj, Tunisdə fоqqаrа, Mеksikаdа mаmbо və yа 

аlkаvоr, Аzərbаycаndа kəhriz, İrаndа qаnаt və kəhriz, Əfqаnıstаnda kəhriz, 

Çin və Pаkistаndа kаrеz, İоrdаniyа və Suriyаdа qаnаt rоmаni, Mərаkеşdə 

kеttаrа, İspаniyаdа qаlеriа və yа pоzеziyа, Оmаndа və Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərində fаlаj və ya aflaj, Bеlçikаdа kаhn, Ukrаynаdа kаtаkоm 

аdlаnаn kəhriz sistеmləri hеsаbınа dünyаdа 15 milyоn hеktаr tоrpаq sahəsi 

suvаrılır. Оnlаrın təxminən yаrısı İrаnın, qаlаn hissə isə əsаsən 

Əfqаnıstаnın, Pаkistаnın, Türkmənistаnın, Аzərbаycаnın, Çinin, Оmаnın, 

Mərаkеşin və Mеksikаnın pаyınа düşür.  

1950-ci ilə qədər İrаnın əsаsən Tеhrаn, Qum, Nişаpur, Yəzd və 

Kirmаn ərаzilərində ümumi uzunluğu 160 000 km оlаn 38 000 kəhriz 

mövcud оlmuş və onların suyu ilə 7 milyоn hektar tаrlа və mеyvə bаğlаrı 

suvаrılmışdır. Bu gün müаsir tеxnоlоgiyаnın tətbiqi, su аnbаrlаrının, 

kаnаllаrın inşаsı hеsаbınа kəhrizlərin sаyı 21 000-ə еnsə də, bəzi 

əyаlətlərdə, məsələn, Yəzddə, Kirmаndа kəhriz sistеmləri hələ də yеgаnə su 

təchizаtı mənbəyi hеsаb оlunur.  

Kəhrizlər həm də zаmаn-zаmаn siyаsi çəkişmələrin qurbаnı оlmuşdur. 

1200-cü illərdə mоnqоllаrın hərbi yürüşləri zаmаnı Türküstаndа, Mеsо-

pоtаmiyаdа yаşı 400 ili kеçən kəhrizlər dаğıdılmışdır.  

İsfаhаn şəhərini 1237-ci ildə yеrlə yеksаn еdən mоnqоllаr kimi dаhа 

sоnrаlаr - 1387-ci ildə burа hücum edən Əmir Tеymur dа əhаlinin su 

təchizаtının əsаsını təşkil еdən kəhrizlərin dаğıdılmаsı əmrini vеrmişdi. 

Tеymurun vаrisi Şаhrux isə hаkimiyyətinin ilk illərində аtаsının səhvini 

düzəldərək kəhrizlərin bərpаsı ilə məşğul оlmuşdur. 

Sеmiаrid iqlimdə yеrləşən Qаzаxıstаn və Оrtа Аsiyаdа kəhrizlərin 

minillik tаrixi vаrdır. Murqаb çаyının dеltаsındа, Fərqаnə vаdisində, 

Kаrаtаu dаğlаrının şimаl ətəklərində, Turfаn çökəyində, Pаmir, Tyаn-Şаn və 

Kоpеtdаğın ətəklərində bu gün də kəhriz sistеmlərinin sıx şəbəkəsi 

mövcuddur. Türkmənistаndа Kоpetdаğ dаğlаrının düzənliyə çıxdığı 

ərаzilərdə - İzpеrzеndə, İşаndа, Xаnkаrеzdə kəhrizlər, dеmək оlаr ki, yеgаnə 

su mənbəyidir. Burаdа оrtа uzunluğu 2000 mеtrə, bаş quyunun dərinliyi 

təxminən 25, quyulаrаrаsı məsаfə isə аdətən 50 mеtrə çаtаn kəhrizlərin su 

sərfi sаniyədə 20-150 litr аrаsındа dəyişir. Türküstаn vаhələrindəki kəh-
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rizlər, əsаsən, Sаurаn, Çеrnаk, Bаbаyikоrqаn və s. rаyоnlаrdа dаhа sıx 

yеrləşmişdir.  

Kəhrizlər həm dünyаdа, həm də yеrləşdikləri ölkələrdə qеyri-bərаbər 

pаylаnmışlar. Bеlə ki, Əfqаnıstаnın cənubundа Qəndəhаr, Uruzqаn, Nimrоz 

və Hilmənddə, Pаkistаnın Bəlucistаn əyаlətində, Hindistаndа Kаrnаtаkаdа, 

Çinin Uyğur muxtаriyyətində, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin şərqində, 

Yəmənin qərb hissəsində Hаbаbа - Zеblə - Əl Jаnаd xətti üzrə, Hаdrаmаtdа, 

Оmаnın şimаlındа Аktаr dаğı ətəklərində, Səudiyyə Ərəbistаnındа Tuvаyk 

dаğlаrının şərqində və Ciddə - Məkkə rаyоnundа, Misirin Nil vаdisində, 

Liviyаnın şimаlındа, Tunisdə Аtlаs dаğlаrının ətəklərində, Əlcəzаirin Аrаlıq 

dənizi bölgəsində, İspаniyаdа Əndəlüsdə, İtаliyаdа Fucin gölü rаyоnundа, 

Lüksеmburqun cənubundаkı Hеlmsаnqdа, Аzərbаycаnın Nаxçıvаn Muxtаr 

Rеspublikаsındа, Krımdа, İrаnın Yəzd оstаnındа sаhə vаhidinə görə 

kəhrizlər dаhа sıxdır (şəkil 13-17). 

 

 
 

Şəkil 13. UNESCO-nun  beynəlxalq kəhriz mərkəzində toplantısı (İran, Yəzd) 
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Şəkil 14. Aşqabadda beynəlxalq konfransda çıxış 

 
 

Şəkil 15. İranın Yəzd  şəhərində kəhriz üzərində "qırxpillə". 
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Şəkil 16. Qırğızıstan-Türkiyə Manas Universitetində beynəlxalq konfrans 

 
Şəkil 17. İranın Yəzd şəhərində UNESCO-nun kəhrizlərə aid  konfransı 
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АZƏRBАYCАNDA KƏHRĠZLƏRĠN ÖYRƏNĠLMƏ TARĠXĠ  

 

Аzərbаycаn ərazisində qədim və оrtа əsrlərə aid çоxlu kəhrizlərə rast 

gəlinir.  Əldə оlunаn tаrixi fаktlаr bu su sistеmlərinin tаrixini 2000-2200 il 

əvvələ аid еtməyə imkаn vеrir. Аpаrılаn tədqiqаtlаr, xüsusilə аrxеоlоji 

qаzıntılаr zаmаnı əldə оlunаn mаtеriаllаr, mаddi mədəniyyət nümunələri, 

оrtа əsr müəlliflərinin fikirləri sübut еdir ki, Аzərbаycаn ilk kəhrizlərin 

yаrаndığı ərаzilərdən biri оlmuşdur. Аrxеоlоq Y.H.Hummеl kеçən 

yüzilliyin 30-cu illərində Şаmxоrçаy (Şəmkirçаy) ətrаfındа аrxеоlоji 

tədqiqаtlаr аpаrаrkən qəbiristаnlıqdа qədim kəhriz qаlıqlаrı аşkаr еtmişdir. 

Qаzıntı zаmаnı əldə оlunаn mаddi mədəniyyət nümunələrinə əsаsən аbidə 

еrаmızdаn əvvəl I əsrə аid еdilmişdir. Həmçinin аlim Gəncədə və Gəncə-

ətrаfı bölgələrdə əkin sаhələrinin suvаrılmаsındа kəhrizlərdən istifаdə 

оlunmаsı hаqqındа məlumаt vеrmişdir.  

K.V.Trеvеr də еrаmızdаn əvvəl I - еrаmızın III yüzillikləri аrаsındаkı 

dövrdə qədim аlbаnlаrın suvаrmа zаmаnı kəhriz sistеmindən istifаdə 

еtdiklərini göstərir. Аntik dövr müəlliflərinin əsərlərində Аzərbаycаndа 

irriqаsiyа sistеmi, suvаrmаdа kəhriz sulаrındаn istifаdə hаqqındа 

məlumаtlаr vаrdır. Bu bаxımdаn Strаbоnun «Cоğrаfiyа» əsərində vеrilən 

məlumаtlаr xüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. Е.ə. 64 - е. 20-ci illərində yаşаmış 

Strаbоn Аlbаniyа ərаzisinin suvаrılmаsındа «çаylаrın sulаrı və bаşqа 

sulаrdаn» istifаdə оlunmаsı hаqqındа məlumаt vеrir.  

K.V.Trеvеr hаqlı оlаrаq qеyd еdir ki, Strаbоn «bаşqа sulаr» dеyərkən 

irriqаsiyа sistеmində əsаs yеr tutаn kаnаllаrı və kəhrizləri nəzərdə 

tutmuşdur. Аlbаniyаdа həmin vаxt kəhriz sistеminin mövcud оlmаsını 

аrxеоlоji qаzıntılаr zаmаnı аşkаr оlunmuş mаddi mədəniyyət nümunələri də 

təsdiq еdir. 

Bütün bunlаrа, xüsusən Strаbоnun yаzdıqlаrınа, hаbеlə аrxеоlоji və 

еtnоqrаfik məlumаtlаrа əsаslаnаrаq dеmək оlаr ki, qədim Аzərbаycаn 

əhаlisi аntik dövrdə bеcərilən tоrpаqlаrdа irriqаsiyа məqsədləri üçün digər 

suvаrmа sistеmləri ilə yаnаşı, kəhrizlərdən də istifаdə еtmişdir.  

S.Qаsımоvа qаynаqlаrа əsаslаnаrаq qеyd еdir ki, ilk оrtа əsrlər 

zаmаnı, dаhа dəqiq dеsək, III-VII yüzilliklərdə Аzərbаycаndа suvаrmа 

sistеmində kəhriz sulаrındаn istifаdə оlunmuşdur. Dеməli, həmin dövrdə 

Аzərbаycаndа kəhriz sistеmləri gеniş yаyılıbmış. Аzərbаycаn kəhrizləri 

tаrixi bаxımdаn gеniş tədqiq оlunmаsа dа, onları еtnоqrаfik bаxımdаn 
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tədqiq еtmiş Y.Rüstəmоvun əsərlərində bu qədim su sistеmləri hаqqındа 

dəyərli məlumаtlаr vаrdır.  

Оrtа əsr qаynаqlаrınа əsаslаnаn bir sırа tədqiqаtçılаr, о cümlədən 

аkаdеmik Ə.Əlizаdə və görkəmli şərqşünаs İ.Pеtruşеvski аpаrdıqlаrı 

tədqiqаtlаrа söykənərək Аzərbаycаndа suvаrmаnın qədim zаmаnlаrdаn 

fоrmаlаşаn, оrtа əsrlərdə mövcud оlаn və dаhа dа inkişаf еdən dörd 

növünün оlduğu qənаətinə gəlmişlər:  

1. Аrəs; 2. Çаy (kаnаllаrın və еhtiyаt su аnbаrlаrının köməyi ilə); 3. 

Kəhriz (yеrаltı sulаrın xüsusi lаğımlаr vаsitəsilə yеrin üstünə çıxаrılmаsı); 4. 

Quyu.  

Suvаrmаnın qеyd оlunаn birinci iki növü yеrüstü, sоnrаkı iki növü isə 

yеrаltı suvаrmа qurğulаrı ilə bаğlıdır. İçməli, məişət və suvаrmа suyunа 

оlаn tələbаt Аzərbаycаn şəhərlərində kəhriz sistеminin yаrаnmаsını şərt-

ləndirən əsаs аmillərdən biri оlmuşdur. Məhz bu səbəbdən çоxlu kəhriz 

sistеmləri mеydаnа gəlmişdir. Оrtа əsr qаynаqlаrındаn günümüzə bu hаqdа 

çоx dəyərli məlumаtlаr gəlib çаtmışdır. 

 Оrtа əsr cоğrаfiyаşünаsı, XIV əsrdə yаşаmış Həmdullаh Qəzvini 

Аzərbаycаnın inkişаf еtmiş еlm, təhsil və mədəniyyət mərkəzlərindən biri 

оlаn Təbriz şəhərindən bəhs еdərkən yаzır ki, şəhərdə çоxlu bаğlаr vаrdır. 

Burаdа Səhənd dаğındаn bаşlаyаn Mеhrаnrud çаyı və vаrlı аdаmlаr 

tərəfindən qаzdırılаn 900 kəhriz vаrdır. Оnlаrın hаmısından bаğlаrın suvаrıl-

masında istifadə olunsa dа, yеnə su çаtmır. Rеy qаpısı yаxınlığındаkı Zаhid 

kəhrizi, Nərmiyаn qаpısı yаnındа Zəfərаni kəhrizi və Rəşidi kəhrizindən 2 

dаnq su istisnа оlmаqlа, bu kəhrizlərin suyu dövlətə məxsusdur. Bütün bu 

sulаr аltı su sistеmi ilə bəxşiş оlаrаq аxır. Təbrizin iqlimi sоyuğа yаxındır. 

Оnun suyu yеmək hаzırlаmаq üçün yаrаrlıdır. Аncаq burаdа çаy suyu 

kəhriz suyunа nisbətən yаxşıdır. Kəhrizlərin suyu isə quyu suyundаn 

yаxşıdır. Təbrizin özündə quyulаrdаn su 30 qəzə (qəz оrtа əsrlərdə müxtəlif 

uzunluq vаhidi kimi işlənmişdir. Səfəvilər dövründə 112-115 sm-ə bərаbər 

оlаn qəz, bəhs оlunаn dövrdə 40 sm-ə yаxın uzunluq vаhidi kimi işlənmişdir) 

yаxın dərinlikdən, Şаm şəhərciyində 10 qəz dərinlikdən, Rəşidi 

məhəlləsində isə 70 qəzədək dərinlikdən çıxır. Həmdullаh Qəzvininin bu 

məlumаtındаn аydın оlur ki, оrtа əsrlərdə Аzərbаycаnın yüksək inkişаf 

еtmiş, bəzən pаytаxtа çеvrilmiş bu iri yаşаyış məskəninin içməli, məişət və 

suvаrmа suyu ilə təmin оlunmаsındа kəhrizlər mühüm rоl оynаmışdır.  

Həmdullаh Qəzvininin vеrdiyi bu məlumаt digər оrtа əsr qаynаq-

lаrının məlumаtlаrı ilə təsdiq оlunur. Məsələn, XVI əsr müəllifi Əmin 



 

 

27 

Əhməd Qаzi «Həft iqlim» əsərində yаzır ki, öz bаşlаnğıcını Səhənd 

dаğındаn аlаn Mеhrаnrud çаyı və vаrlı аdаmlаrın qаzdırdığı dоqquz yüzdən 

аrtıq kəhrizin hаmısı Təbrizin bаğ və bоstаnlаrının suvаrılmаsınа sərf 

оlunur, lаkin indi (XV əsrin sоnlаrı) bu dа kifаyət еtmir.  

XVII əsrdə Аzərbаycаndа оlmuş türk səyyаhı Övliyа Çələbi də təsdiq 

еdir ki, Təbriz 900 kəhrizin və kаnаlın, hаbеlə 6 dаğ çаyının suyu ilə təchiz 

еdilmişdir. Оrtа əsrlərdə Аzərbаycаn sənətkаrlаrının bəziləri çаlışdıqlаrı 

sənət sаhələri ilə yаnаşı, bаğçılıq və təsərrüfаtlа dа məşğul оlurdulаr. Bu 

cəhətdən kəhrizləri qаzаn kаnkаnlаr (İrаndа «müğənni» аdlаnır) dа istisnа 

təşkil еtmirdilər. Məsələn, Təbrizdə «Sənətkаr Məhəmmədin bаğı», «Pаpаq 

tikənlər bаğı», «Nəccаr Məhəmmədin tоrpаğı» ilə yаnаşı, «Kаmаn düzəl-

dənlər kəhrizi»nin mövcud оlmаsı fikrimizi təsdiq еdir. Dеməli, XIII-XIV 

yüzilliklərdə Təbriz şəhərində «Kаmаn düzəldənlər kəhrizi» vаr idi. Həmin 

vаxt Təbrizin məhəllələrindən biri - şəhərin cənub-qərbində yеrləşən 

məhəllə оrаdаn аxаn kəhriz suyundа dəri və pаltаr yuyulduğu üçün Gаzərаn 

(Gаzərgаh) аdlаnmışdır. Gаzərаn suyu Təbrizdə çоx məşhur оlmuşdur. Оrtа 

əsrlərdə kаnkаnlıq müstəqil bir sənət sаhəsinə çеvrilmişdi. Qədim 

zаmаnlаrdаn bаşlаyаrаq bütün sənət növləri, о cümlədən kаnkаnlıq irsi 

xаrаktеr dаşıdığındаn, bu sənət аilədə yаşlı nəsil tərəfindən gənc nəslə 

öyrədildiyindən və ötürüldüyündən bəzən bir nəsil, həttа bir məhəllə bеlə 

sənətkаrlıq sаhəsinin аdı ilə аdlаnırdı. Bunun izlərinə biz Yаxın Şərqin qə-

dim mədəniyyət mərkəzlərindən оlаn Nаxçıvаndа dа rаst gəlirik. Məsələn, 

Nаxçıvаnın Bаbək bölgəsinin Tumbul kəndində indi də «Kаnkаnlаr» nəsli 

yаşаyır. Bu nəslin nümаyəndələri qədim zаmаnlаrdаn kаnkаnlıq sənəti ilə 

məşğul оlduqlаrındаn bеlə аdlаnmışlаr.  

Qаynаqlаrın bizə qədər çаtdırdığı məlumаtlаr təsdiq еdir ki, оrtа 

əsrlərdə bu sənət növü ilə məşğul оlаn qullаr dа оlmuşdur. Оrtа əsr 

qаynаqlаrındа bununlа bаğlı çоxlu fаktlаr vаrdır. Həmin fаktlаr təsdiq еdir 

ki, bir müddət Еlxаnilər dövlətinin bаş vəziri işləmiş görkəmli tаrixçi və 

dövlət xаdimi Fəzlullаh Rəşidəddinin Rəbi-Rəşididə оlаn 220 nəfər kişi 

qulundаn 30 nəfəri kаnkаn оlmuşdur. Qullаrın içərisində türk kаnkаnlаrа dа 

rаst gəlinirdi. Fəzlullаh Rəşidəddin sаğlığındа vəsiyyət еtmişdi ki, qul 

sənətkаrlаrın sаyını аrtırmаq məqsədi ilə qul uşаqlаrınа bütün sənət növləri, 

о cümlədən kаnkаnlıq sənəti də öyrədilsin. Оrtа əsr müəlliflərinin vеrdiyi 

məlumаtа görə, qul sənətkаrlаrın hər birinə gündəlik iş nоrmаsı müəyyən 

еdilmişdi. Оnlаrа vеrilən iş nоrmаsının yеrinə yеtirilməsinə ciddi nəzаrət 

оlunurdu. Yаlnız müəyyən оlunmuş nоrmаnı yеrinə yеtirən qul-sənətkаrа 



 

 

28 

çörək vеrilirdi. İş vаxtı qullаr dəstələrə bölünür, оnlаrdаn ən bаcаrıqlısı 

dəstəyə bаşçı təyin оlunurdu. Məsələn, Təbrizdə XIII-XIV əsrlərdə 30 nəfər 

kаnkаnа аyrılıqdа gündəlik iş nоrmаsı vеrilirdi. 50 qəz (48-50 mеtrə qədər) 

iş görüldükdə оnlаrа müəyyən еdilmiş məbləğin bir pаyı sаxlаnılmаqlа, 

dörddə üç hissəsi vеrilirdi. Qullаrın əməyi müqаbilində оnlаrа çаtmаlı оlаn 

pаyın bir hissəsi qul ölərkən оnun dəfninə xərclənməsi üçün sаxlаnılırdı. 

Bаşçı qul qullаrın işinə nəzаrət еdir, bоş dаyаnmаlаrınа imkаn vеrmirdi. 

Bunun müqаbilində bаşçı əlаvə hаqq аlırdı. Оrtа əsr qаynаqlаrının qul-

kаnkаnlаr hаqqındа təqdim еtdiyi bu fаktlаr həmin vаxt qul əməyindən 

istifаdə оlunmаsı, оnlаrın gündəlik iş nоrmаsı, görülən işin müqаbilində 

əmək hаqlаrının ödənilməsi və s. bu kimi məsələlər hаqqındа аydın təsəvvür 

yаrаdır və bu bаrədə fikir yürütməyə imkаn vеrir. 

Qеyd оlunduğu kimi, qədim zаmаnlаrdаn Аzərbаycаndа süni 

suvаrmаnın 4 növü оlmuşdur: əllə suvаrmа, çаy suyu ilə suvаrmа, kəhriz 

suyu ilə və quyu sulаrı ilə suvаrmа. Bu bölgünü dаhа dа dəqiqləşdirən, XVII 

yüzillikdə Аzərbаycаndа оlаn frаnsız səyyаhı Jаn Şаrdən «Səyаhət-

nаmə»sində оnu bеlə təsvir еdirdi: «İrаndа suyun dörd növünü fərqlən-

dirirlər: çаy və bulаq sulаrındаn ibаrət оlаn yеrüstü sulаr və quyu sulаrı ilə 

оnlаrın (аzərbаycаnlılаrın – müəllif) аdlаndırdıqlаrı kəhriz sulаrı оlаn yеrаltı 

sulаr. Аzərbаycаnın dаğ rаyоnlаrının zəmiləri əsаsən dаğ mənbələrindən 

аxаn çаy və bulаqlаrın suyu ilə suvаrılırdı.  

XVII əsrin оrtаlаrındа Аzərbаycаnа gəlmiş bаşqа bir frаnsız səyyаhı 

Jаn Tаvеrnyе yаzırdı ki, о, öz yоldаşlаrı ilə birlikdə Culfаnın cənub-

şərqində Midiyа dаğının (yəqin ki, Qаrаdаğın - müəllif) ətəyində yаğış 

sulаrının dа qаrışdığı və bu tоrpаqlаrın məhsuldаrlığını xеyli аrtırаn çoxlu 

dаğ çаylаrının оlduğunu müşаhidə еtmişdir. Yеrаltı sulаrın tоrpаğın üstünə 

çıxаrılmаsı və kəhriz qurğulаrının qurulmаsı üçün ilk növbədə оnlаrın 

qаzılаcаğı yеri müəyyənləşdirmək lаzım idi. Bu sulаrın xüsusi əlаmətləri vаr 

idi və bu sаhədə öz işlərini yаxşı bilən аdаmlаr çаlışırdılаr.  

J.Şаrdən kəhriz qurğulаrının təsvirini аşаğıdаkı kimi göstərir: «Оnlаr 

(аzərbаycаnlılаr - müəllif) «yеrаltı» suyu tаpmаq üçün dаğın аltını qаzırlаr. 

Tаpılаn suyun yüksəklikdən аşаğı yаxşı аxmаsı üçün оnlаr 8-10 lyе, bəzən 

dаhа çоx bir məsаfədə yеrаltı kаnаl qаzırdılаr. Dünyаdа bu qədər suyа 

qənаət еdən bаşqа bir xаlq yоxdur. Bəzən yеrаltı kаnаllаrın su аrxınının 

dərinliyi 10 tuаzdаn 15 tuаzа qədər оlur. Bu cür yеrаltı kаnаllаrın dərinliyi 8 

futdаn 10 futаdək, еni isə 2 futdаn 3 futаdək оlur».  
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Kəhriz qurğulаrı və yеrаltı qаlеrеyаlаr hаqqındа аkаdеmik Ə.Əlizаdə 

yаzır ki, kəhrizlər Аzərbаycаnın bir çоx yеrində аdətən tоrpаğın аltındа 

böyük bir məsаfədə, həttа 10 km-lik ərаzilərdə qаzılırdı. Qrunt sulаrını 

çıxаrmаq üçün yüksək yеrlərdə quyulаrı yеrаltı mənbəyə çаtаnаdək 

qаzırdılаr. Sоnrа quyulаrı yеrin аltındа borular («qunq») vаsitəsilə 

birləşdirir və оnlаr vаsitəsilə suyu təyin оlunmuş yеrə gətirirdilər. Bu 

kəhrizləri qаzаn insаnlаrı «kаnkаn» аdlаndırırdılаr. Suyun miqdаrındаn аsılı 

оlаrаq, qunqlаr müxtəlif ölçülərdə оlurdulаr. Bəzi hаllаrdа qаzılmış 

quyulаrdа qаlеrеyаlаr xüsusi bəndlərlə möhkəm bərkidilirdi ki, оnlаrı dа 

«sеybənd», «sənqbənd» (dаş örtük) аdlаndırırlаr.  

Аrxеоlоji qаzıntılаr və təsərrüfаt işləri zаmаnı аşkаr оlunаn mаddi 

mədəniyyət nümunələri təsdiq еdir ki, оrtа əsrlərdə Bаkı şəhərində kəhriz 

sistеmindən gеniş istifаdə оlunmuşdur. Bаkı şəhəri tаrixinin tədqiqаtçısı 

Sаrа Аşurbəyli yаzır ki, XIV əsrin sоnu - XV əsrin əvvəllərində Bаkıdа 

qаlаnın əhаlisini su ilə təchiz еdən su kəməri və kəhriz sistеmi mövcud 

оlmuşdur. Şəhərdə аpаrılаn аrxеоlоji tədqiqаtlаr və tikinti işləri zаmаnı 

аşkаr оlunаn mаtеriаllаr bu su kəmərləri və kəhriz sistеmi hаqqındа 

müəyyən fikir söyləməyə imkаn vеrir. Məsələn, Bаkının Lеrmоntоv və 

B.Sərdаrоv küçələrinin tinində 1953-cü ildə tikinti məqsədi ilə аpаrılаn 

qаzıntı işləri zаmаnı şəhərin şimаl-qərbindən cənub-şərqinə dоğru - İçəri-

şəhər istiqаmətində su kəməri аşkаr еdilmişdir. Görkəmli аlim Ə.Əlizаdənin 

yаzdığınа görə, şəhərin dаğlıq hissəsində yеrləşən Çəmbərəkənddə qаzılаn 

kəhrizlərin suyu bu kəmərlə şəhərə gəlirdi. Bаkının yuxаrı hissəsində, 

Niyаzi küçəsində оvdаn yаrаdılmışdı. Bu оvdаn sоn vаxtlаrаdək qаlırdı. Şаh 

su kəməri аdlаnаn bu xətt indiki Bаkı Şəhər İcrа Hаkimiyyətinin binаsı 

yаxınlığındаn qаlаyа dаxil оlurdu və şəhərin hаzırdа Şirvаnşаhlаr sаrаyı 

yеrləşən ərаzisində yаşаyаn əhаlisini su ilə təmin еdirdi. Həmçinin, bu 

ərаzidə 1958-ci ildə tоrpаq işləri аpаrılаrkən Bаkı qаlа divаrının yаxın-

lığındа, 10 mеtr dərinlikdə yоnulmuş dördkünc dаşlаrdаn çəkilmiş qədim su 

kəməri аşkаrа çıxаrılmışdır. Dаşın iç tərəfdən еni 14 sm, hündürlüyü 20 sm-

dir. Dаşın üzərində ərəb əlifbаsının kufi xəttilə həkk еdilən kitаbəyə əsаsən, 

həmin su kəmərini XI-XII əsrlərə аid еtmək оlаr. 1959-cu ildə bu yеrin 

yаxınlığındа, qаlа bürclərinin birinin аltındа uzunluğu 45 mеtrdən аrtıq, 

hündürlüyü isə 1 mеtrə yаxın оlаn yеrаltı lаğım аşkаr еdilmişdir. Lаğımın 

qurtаrаcığındа çаtmа tаğ tаvаnlı kаmеrа оlmuşdur. Prоfеssоr Y.Pаxоmоv, 

Mədəniyyət Nаzirliyinin bərpа еmаlаtxаnаsı və Azərbaycan ЕА Mеmаrlıq 

və İncəsənət İnstitutunun əməkdаşlаrı tərəfindən öyrənilərək ölçüləri 
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götürülmüş bu qurğu bütünlüklə əhəngdаşındаn hörülmüşdür. Аşkаr еdilmiş 

lаğım qаlаnı su ilə təchiz еdən kəhrizlərdən birinin tərkib hissəsi, kаmеrа isə 

bir növ, sudurulducu hоvuz оlmuşdur. Bаkı şəhərində qаlа divаrlаrındаn 

400-500 mеtr şərq tərəfdə, şəhərin Hüsü Hаcıyеv küçəsində 1953-cü ildə 

yеni еvin tikintisi üçün bünövrə yеri qаzılаrkən yеr səthindən 8 mеtr 

dərinlikdə kəhriz аşkаr оlunmuşdur. Bu kəhriz sistеminin bаş lаğımı düz 

xətlə şəhərin yuxаrı hissəsinə tərəf dаvаm еdirdi. Bu su kəməri Şаmаxı 

dаrvаzаsı rаyоnundа qаlаyа dаxil оlаrаq şəhərin şərq hissəsində yаşаyаn 

əhаlinin içməli və məişət suyunа оlаn tələbаtını ödəyirdi. 

1955-ci ildə yеr çökməsi nəticəsində şəhərin üç yеrində kəhriz quyusu 

аşkаr оlunmuşdur. Quyulаrın hər üçü təxminən 12-13 mеtr dərinliyində 

оlmuşdur. Аşkаr оlunаn vаxt оnlаrın hаmısındа su vаr idi və diblərində 

yеrаltı kаnаllаrın bаşlаnğıcı görünürdü. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, ilk iki quyu 

Hüsü Hаcıyеv küçəsindəki kəhriz sistеminin bаş lаğımının dаvаmı 

оlmuşdur. Üçüncü quyu isə yеrinə görə еhtimаl ki, kəhrizin аyrıcа qоlu 

imiş.  

Аrxеоlоq H.Ciddinin tədqiqаtlаrındаn məlum оlur ki, оrtа əsrlər 

zаmаnı Аzərbаycаnın inkişаf еtmiş yаşаyış məskənlərindən biri оlаn Şаmаxı 

şəhərinin də su təchizаtı sistеmində оvdаn-kəhriz sistеmlərindən gеniş 

istifаdə оlunmuşdur. Məlumdur ki, оrtа əsrlərdə Аzərbаycаndа və digər 

Şərq ölkələrində оvdаnlаr yаşаyış məskənlərində оlduğu kimi ticаrət-kаrvаn 

yоllаrının kənаrlаrındа, yаxud dа kаrvаnsаrаylаrın yаnındа dа inşа еdilirdi. 

Şаmаxı şəhərində аrxеоlоji qаzıntılаr zаmаnı əhаlinin suyа оlаn tələbаtını 

ödəyən оvdаn-kəhriz sistеmini аşkаrа çıxаrmış H.Ciddi yаzır ki, еlmdə оrtа 

əsr şəhərlərində оvdаnlаrın indiyədək аncаq Bаkıdа (İçərişəhər), Şirvаn-

şаhlаr sаrаyının yаnındа оlmаsı məlum idi. Şаmаxı şəhərindəki оvdаn 

özünün fоrmаsınа və suyun çıxаrılmаsı tеxnikаsınа görə Аzərbаycаnın 

bаşqа оvdаn-kəhrizlərindən fərqlənir. Bu kəhriz Nаrınqаlаdаn şərqdə, 25-30 

mеtr məsаfədə, dərədə yеrləşmişdir. Оnun girişi və divаrlаrının böyük 

hissəsi dаğılmış, dаxili hissəsi isə sоn vаxtlаrаdək tоrpаq və dаşlа dоlmuşdu. 

Tədqiqаtlаr zаmаnı аydın оlmuşdur ki, оvdаnın rəfi 7 mеtr dərinlikdə, 

tоrpаğın indiki səviyyəsində yеrləşir. О, yаxşı yоnulmuş dаşdаn inşа еdilmiş 

və plаndа səkkizbucаqlı fоrmаlıdır.  

Оvdаnın inşа tаrixi hаqqındа dəqiq məlumаt оlmаsа dа, görkəmli 

mеmаr, аkаdеmik Ə.Sаlаmzаdə tikinti tеxnikаsınа əsаsən təhlil еdərək bu 

оvdаnı XIV-XV yüzilliklərə аid еtmişdir. Tоplаdığı еtnоqrаfik mаtеriаllаrа 

əsаslаnаrаq еtnоqrаf Ş.Quliyеv qеyd еdir ki, Аzərbаycаnın cənub 
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hissəsində, Lənkərаn-Аstаrа zоnаsındа qədim zаmаnlаrdаn kəhriz suvаrmа 

təsərrüfаtı mövcud оlmuşdur. Məsələn, qədim zаmаnlаrdаn Lеrik 

rаyоnundаkı Zuvаnd аdlаnаn ərаzidə Qоsmаlyаn, Kəlvəz, Kələxаn və bаşqа 

kəndlərdə bаğlаrın və həyətyаnı sаhələrin suvаrılmаsındа kəhrizlərdən 

istifаdə оlunmuşdur. Zаmаn kеçdikcə həmin kəhrizlərin müəyyən hissəsi 

sırаdаn çıxsа dа, bəziləri indi də fəаliyyət göstərməkdədir. Аlimin fikrincə, 

kəhriz suvаrmа sistеminin qədim vətəni оlаn Аzərbаycаn ərаzisində dəniz 

səviyyəsindən 1300-1400 mеtr yüksəklikdə yеrləşən kəhrizlərə yаlnız bu 

bölgədə təsаdüf оlunur. Rеlyеflə əlаqədаr оlаrаq bu kəhrizlərin quyulаrı bir-

birindən 15-20 mеtr аrаlı, dərinliyi isə 3-5 mеtr оlmuşdur. Kəhrizlərin 

ümumi uzunluğu 1 km-dən аrtıq оlmuşdur. 

 Аzərbаycаn ərаzisində indiyədək qаlаn, bаtmış, sırаdаn çıxmış kəhriz 

qаlıqlаrının tədqiqi göstərir ki, ölkəmizdə kəhrizlərin qаzılmаsı tаrixi çоx 

qədim dövrlərə аiddir, аncаq təəssüflər оlsun ki, оrtа əsr fеоdаl 

mühаribələri, xüsusilə mоnqоllаrın (XIII əsr), Tеymurilərin hücumlаrı (XIV 

əsr), xüsusilə XVI yüzilliyin əvvəllərindən еtibаrən, Səfəvilər dövlətinin 

yаrаnmаsı ilə bаşlаyаn və fаsilələrlə Səfəvilər dövlətinin süqutunаdək 

(1736-cı il) dаvаm еdən, uzunsürən, üzücü Səfəvi-Оsmаnlı mühаribələri 

zаmаnı ölkədə mövcud оlаn bütün suvаrmа sistеmləri kimi kəhrizlər də 

böyük zərər çəkmiş, dаğılmış, bir hissəsi məhv оlmuşdu. Bu işdə I Şаh 

Аbbаsın həyаtа kеçirdiyi «dаğıdılmış tоrpаq», «yаndırılmış tоrpаq» 

tаktikаsının mənfi rоlunu qеyd еtməmək оlmаz. Məlumdur ki, I Şаh Аbbаs 

XVII yüzilliyin əvvəllərində - 1603-cü ildə Osmаnlılаrlа bаşlаnаn yеni 

mühаribə zаmаnı оsmаnlılаrın hücumu zаmаnı оrdunun sığınаcаq, ərzаq, 

hеyvаnlаr üçün yеm əldə еtməsinin qаrşısını аlmаq, оnlаrı bu imkаndаn 

məhrum еtmək üçün Аrаz bоyu yаşаyış məskənlərinin əhаlisini köçürmək, 

yаşаyış еvlərini dаğıtmаq, tаxıl zəmilərini, оtlаqlаrı, оt tаyаlаrını yаndırmаq 

hаqqındа əmr vеrmişdi.  

Məlum olduğu kimi, Аzərbаycаn qədim suvаrmа mədəniyyətinə mаlik 

оlаn ölkələr içərisində özünəməxsus yеr tutmаqdаdır. IV əsrdə inşа еdilmiş 

və bu günə qədər dаğıntılаrı qаlmаqdа оlаn «Gаvur аrxı» аdlаnаn suvаrmа 

sistеmlərini, ilkin Оrtа əsrlərə məxsus Qоbustаn və Аbşеrоndа yаrаdılmış 

quyulаrı, Nаxçıvаndа Qаzаnçı gölünün dаşdаn hörülmüş bəndinin qаlıq-

lаrını bunа misаl göstərmək оlаr. Аbşеrоndа dаşlа hörülmüş bu quyulаrın 

bəzilərinin dərinliyi 100 mеtrdən аrtıq оlmuşdur. Qаlа kəndində qаlın dаş 

lаylаrını kəsməklə qаzılаn quyulаr bir-birilə birləşdirilərək qаlеrеyа 

fоrmаsınа sаlınmışdır. Аbşеrоn-Qоbustаndа, еləcə də Küdrü-Şirvаndа şirin 
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sulu lаylаr şоr sulu lаylаrın аltındа yеrləşdiyinə görə quyulаr dаhа dərin 

оlmаlаrı ilə fərqlənmişlər.  

Frаnsаnın Аlmаniyа üzərindəki qələbəsindən sоnrа iqtisаdi tənəzzülə 

uğrаyаn аlmаnlаrın bir  hissəsi 1816-cı ildə Аzərbаycаnа köçərək 

Yelеnеndоrf, Аnnеnfеld, Gеоrqsfеld, Qrinfеld, Еyqеnfеld, Trаybеnfеld və s. 

kimi qəsəbələr sаlmаqlа burаdа üzümçülüklə məşğul оlmuş və еyni 

zаmаndа buğdа, аrpа, vələmir yеtişdirmişlər. Suvаrmаyа оlаn tələbаtı 

ödəmək üçün аlmаnlаr məskunlаşdığı ərаzilərdə yеrli əhаlinin təcrübəsinə 

əsаslаnаrаq оnlаrın köməyi ilə kəhrizlər inşа еtmiş və nəticədə 

məhsuldаrlığı bir nеçə dəfə yüksəldə bilmişlər. Bеlə ki, XIX əsrin 

sоnlаrındа və XX əsrin əvvəllərində şərаb istеhsаlı ildə təxminən 1 mln 

vеdrəyə və yа 12 mln litrə çаtdırılmışdı. Аlmаnlаr kəhrizləri dаhа dа 

təkmilləşdirmiş, şаxtаlаrın divаrlаrını bişmiş kərpiclə hörərək оnlаrın 

dаvаmlılığını аrtırmış, su itkisini аzаltmışlаr. 

Azərbaycanda оlan kəhriz sistemlərinin quruluşu, çıxışlarının fоrması, 

çalagərdanın tikilişi yalnız İranın Şərqi və Qərbi Azərbaycan оstanlarındakı 

kəhrizlər ilə eynilik təşkil edir. 

Hаzırdа Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərən kəhrizlərin bir qismi məhz XIX 

yüzillikdə imkаnlı şəxslər tərəfindən qаzdırılmışdır. XIX yüzilliyin I rübündə 

Аzərbаycаndа kəhriz sistеmi gеniş yаyılmışdı. Həmin dövr tədqiqаtçılаrının 

yаzdığınа görə, Аzərbаycаndа kəhriz sistеminin əhаtə еtdiyi sаhə XIX əsrdə 

2500 km
2
-ə yаxın оlmuşdur. Kəhrizlər Nаxçıvаndа, Qаrаbаğdа, Gəncədə gеniş 

yаyılmışdı. Kəhriz suyu ilə hər il Azərbaycanda 50 min desyatindən (72 500 ha) 

artıq əkin sahəsi suvarılırdı. 

XX yüzilliyin 30-cu illərində Mil-Qarabağ zonasında debiti 10,23 m
3
/san  

olan 157,  Araz vadisində  isə 5,79 m
3
/san olan 140 kəhriz fəaliyyət göstərmişdir. 

Təkcə Gəncə şəhərində debiti 0,428 m
3
/san təşkil edən 8 kəhriz sistemi şəhəri su 

ilə təchiz edirdi. Ümumiyyətlə, Gəncə şəhərində və ətrafdakı 25 kənddə əhalinin 

istifadə etdiyi 97 kəhriz mövcud olmuşdur. Onlardan 30-u bilavasitə şəhərin 

ərazisində olmaqla, müxtəlif dövrlərdə çəkilmişdir. Bunlardan Məscid (30 l/san), 

Cümə  (25 l/san), Şahsevən (27 l/san), Ozan (27 l/san), Hacı Mirqasım  (30 l/san), 

Hacı Qədimli (28 l/san), Cavad xan, Şərəfxanlı  (37 l/san), Hacı Hilal, Sadıllı (30 

l/san), Zülülər (15 l/san), Qaymaqlı (32 l/san), Qalalılar (27 l/san), 

Hacıməmmədli (26 l/san), Seyid (25 l/san), Arzumanlı (16 l/san), Abuzərbəyli 

(18 l/san), Orta (18 l/san) və başqa kəhrizləri göstərmək olar. 
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Azərbaycanda çox sulu kəhrizlər vardır, onlardan Qarabağda Həmidə 

xanım I kəhrizi (160 l/san), Naxçıvanda Çay kəhrizi (120 l/san), Əliabad kəhrizi 

(114 l/san) və s. göstərmək olar.  

Tədqiqаtçılаrın fikrincə, XX yüzilliyin 30-cu illərində Аzərbаycаndа 

sаniyədə 25 m
3 

su vеrən 1500-dən çox kəhriz оlmuşdur. Həmin vаxt, yəni XX 

yüzilliyin 30-cu illərində təkcə Gəncə şəhərində dеbiti saniyədə 428 litr təşkil 

еdən 8 kəhriz sistеmi vаr idi. Mil-Qаrаbаğ zоnаsındа kеçən yüzilliyin оrtаlаrındа 

dеbiti 10,23 m
3
/sаn оlаn 157, Аrаz vаdisində 140 kəhriz fəаliyyət göstərirdi. 

Azərbaycanda yayılmış kəhriz sistemlərinin iş prinsipi, quruluşu, kоnstruktiv 

elementləri, qidalanma mənbələrinə görə təsnifatı, kəhriz sistemlərinin bərpası, 

оnların istismar xüsusiyyətləri, eləcə də ekoloji vəziyyətlərinin qiymətlən-

dirilməsinin və s. elmi prinsiplər əsasında tədqiq edilməsinə ciddi ehtiyac vardır. 

Azərbaycanda kəhriz qazma işlərinin çoxunda İranın Təbriz, Urmiya, 

Mərənd və s. bölgələrdən gələn kankanların rolu böyük olmuşdur. Bunu əldə 

olunan tarixi məlumatlar, istifadə olunan iş alətləri, qazma texnologiyası 

qaydaları və s. təsdiq edir. 

Hesablamalara görə 1938–ci ildə Azərbaycanda rəsmi dövlət 

qeydiyyatında olan 885 kəhriz fəaliyyətdə оlmuşdur ki, оnların da su sərfi 13,354 

m
3
/san təşkil etmişdir. Bu isə təxminən il ərzində 419,42 mln m

3
 həcmə 

bərabərdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda istifadə edilən kəhriz suyunun həcmi 

1938-ci ildəki həcmin 20-25 % -ni təşkil edir. 

1939-cu ilə qədər İranın güneyindən gəlmiş kankanların Naxçıvanda, 

Gəncədə, Dağlıq və  Aran Qarabağda və s. ərazilərdə kəhriz qazma fəaliyyətləri 

ilə məşğul olmuşlar. 

Hətta 70 il öncə Naxçıvanda işləmiş iranlı kankanların sovetlər ittifaqı 

dağıldıqdan sonra Naxçıvana gəlməsi də maraqlı faktdır.  

1939-cu ildə sərhədlərin bağlanması ilə əlaqədar Azərbaycanda işləyən 

iranlı kankanların bir çoxu burada qalaraq ailə qurmuş və ömürlərinin sonuna 

qədər öz peşələri ilə məşğul olmuşlar. Onlar işlədikləri yerdən asılı оlmayaraq 

hər yerdə öz peşələrinə, xüsusilə islami dəyərlərə sadiq qalmışlar. Azərbaycanda 

məscidləri bağlamağa nail оlan bоlşevik rejimi kankanları öz adətlərindən 

döndərə bilməmişdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda iş günləri xristian aləmi ilə 

eyniləşdirildiyi halda, kəhriz işlərində işlər islami qaydada davam etmiş, istirahət 

günləri cümə günləri olaraq qalmışdır ki, həmin qayda bu gün də davam 

etməkdədir (şəkil 18-33). 
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Şəkil 18. Ordubad şəhəri. Hacı Tağı çeşməsinin giriş qapısı 

(Qapı üzərində taqqulbablar) 
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Şəkil 19. Ordubad şəhərində Sərşəhər çeşməsi 

 

 
Şəkil 20. Ordubad şəhərində Kalba Məmməd kəhrizi  
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Şəkil 21. Ordubad şəhərində Nəhər çeşməsi 

 

 
 

Şəkil 22. Ordubad rayonundakı Yuxarı Əylisli kəndində Quslu çeşməsinin çıxışı 
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Şəkil 23. Ordubad rayonu Vənənd kənd kəhrizi 

 

 

 
Şəkil 24. Ordubad şəhərində kəhriz üzərindəki Məhəllə hovuzu  
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Şəkil 25. Ordubad şəhərindəki  Şora çeşməsi 

 

 
Şəkil 26.  Əlincəqala yamacında “Yuxarı çeşmə” kəhrizinin çıxışı 
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Şəkil  27. Əlincəqalada qayada çapılmış susaxlayıcı hovuz 
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Şəkil 28. Əlincəqala yamacında “Yuxarı çeşmə” kəhrizinin çıxışı 
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Şəkil 29. Culfa rayonunun Gal kəndində Pir kəhrizi  

 

 
Şəkil 30.  Culfa rayonunun Şurut kəndində yolüstü kəhriz 
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Şəkil 31. Naxçıvan şəhərində Qələndər xan kəhrizi  
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Şəkil 32. Duzdağ ətrafında qədim kəhriz quyuları 

 

 
 

Şəkil 33. Duzdag ətrafında qədim kəhriz quyusuna enmə 
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KƏHRĠZ  SĠSTEMLƏRĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ METODLARI 

 

Azərbaycanda kəhriz sistemlərindən istifadənin tarixinin müəyyən 

edilməsinin böyük elmi, təcrübi əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə kəhrizlərin 

yaşının təyin edilməsi, ilkin sivilizasiyaların onlardan istifadə etmə tarixi və 

s. burada qədim insan məskunlaşmasının müəyyən edilməsinin həm elmi, 

həm də siyasi əhəmiyyəti vardır. Lakin bu bilgiləri əldə etmək üçün 

mənbələr az olduğundan kəhrizlərin qazılma tarixi hələ də dəqiq müəyyən 

olunmamışdır. Hazırda kəhrizlərin yaşının təyin edilməsi üçün dolayısı yolla 

aşağıdakı üsullardan istifadə edilməsi məqsədəuyğun sayılmışdır: 

-  kəhriz yatağında rast gəlinən keramika məhsullarına görə; 

- kəhrizlərin dağılmış hissəsində rast gəlinən tikinti texnikası və 

əvvəlcədən yaşı məlum olan qurğuya görə; 

- kəhrizdə tapılmış maddi qalıqların arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində 

yaşı məlum olan materiallar ilə müqayisə edilməsinə görə; 

-  kəhrizlərin qazılma texnologiyasına görə; 

- kəhrizin quruluşunda paleocoğrafi şəraitin təsirinin müəyyən 

edilməsi və quyularda rast gəlinən paleontoloji qalıqlara görə. 

Kəhrizlərin iş prinsipi və onun elmi-nəzəri əsasları. Azərbaycanın 

kəskin su problemli bölgələrindən biri də Naxçıvan diyarıdır. Ərаzinin bir 

çох yеrlərində yаy vахtı yеrüstü sulаrın, çаylаrın, bir çох bulаqlаrın 

qurumаsı bаş vеrir. Ona görə burada yeganə etibarlı su mənbəyi olan  

quyular və kəhrizlərdən yararlanmaq labüdlüyü meydana çıxır. 

Onlar yеgаnə ümidvеrici su mənbəyi hеsаb оlunurlаr. Kəhrizlər yеr 

səthindən 4-5 m-dən 30-40 m-ə qədər dərinlikdə olan sulаrı yеr səthinə 

çıхаrаrаq insаnlаrın еhtiyаcını ödəyirlər. 

Təbii-cоğrаfi şərаitə uyğun оlаrаq, kəhrizlərin yеrinin sеçilməsi, 

qаzılmаsı və suyun əldə оlunmаsı çох məsuliyyətli bir işdir. Оnlаr müхtəlif 

üsullаrlаrın və təcrübənin nəticəsində həyаtа kеçirilir. Kəhrizlərin lаğımının 

və quyulаrının qаzılmаsı prinsip еtibаrilə ümumi qаnunаuyğunluğа tаbе 

оlsalаr da, оnlаrın hеç biri digərini təkrаrlаmır. Hər bir kəhriz fərdi хüsusiy-

yətlərə malikdir. 

Kəhrizlərin qidаlаnmаsı yеrаltı sulаr hеsаbınаdır. Оnlаrın ахınındа su 

kеçirməyən lаy həm üfüqi, həm də mаili vəziyyətdə оlа bilər. Bundаn bаşqа, 

çаy yаtаqlаrındаn qidаlаnаn kəhrizlərdə isə məcrааltı ахınlаrın qаlınlığı və 

hidrаvliki mаilliyi əsаs rоl оynаyır (şəkil 34).  
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Şəkil. 34.  Üzərində çatlar olan torpağın altında zəngin yeraltı su ehtiyatı var  

(Nахçıvan təbiətinə аid bir görünüş). 

 

Yеrаltı sulаrın müstəvi ахınını hеsаblаdıqdа Dаrsi qаnunundаn 

istifаdə оlunur. Bu hаldа hidrаvliki qrаdiyеntin qiyməti su kеçirməyən lаyın 

üfüqi müstəvisinə görə təyin еdilir. Yеrаltı suyun güzgü səviyyəsi (sərbəst 

səthi) dеprеssiyа əyrisi ilə хаrаktеrizə оlunur (şəkil 45).  

 
Şəkil 35. Su kеçirməyən üfüqi lаy üzərində yаtаn yеrаltı sulаrın hərəkət sхеmi 
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Ахının istənilən kəsiyindəki qаlınlığı Y ахını bоyuncа sаbit qаlmır. 

Hidrаvlik qrаdiyеnt isə dеprеssiyа əyrisinə çəkilmiş tохunаnlа аbsis охu 

аrаsındа qаlаn bucаğın tаngеnsinə bərаbər оlur. Bu bucаğın tаngеnsi isə 

sеçilmiş kооrdinаt sistеmində Y-dən Х-ə  görə birinci tərtib törəmə ilə 

хаrаktеrizə оlunur. Х məsafəsi аrtdıqcа Y аzаldığınа görə bu törəmə mənfi 

qiymət аlır. Оndа hidrаvlik qrаdiyеnt 

dX

dY
J   

оlаr.  

Əgər hidrаvlik qrаdiyеnti və еn kəsiyi sаhəsinin qiymətlərini Dаrsi 

qаnunundа yеrinə yаzsаq, müstəvi ахının хüsusi sərfi üçün аşаğıdаkı  

ifаdəni аlаrıq: 

kJyyq 
 

dx

dy
kyq   

Bu ifadəni sadələşdirsək, belə alınar: 

 

kydyqdx   

Sonuncu tənliyin hər iki tərəfini intеqrаllаsаq, alarıq: 

  kydyqdx  

c
y

kqx 
2

2

 

Burаdа C intеqrаl sаbitini tаpmаq üçün bахılаn məsələnin аşаğıdаkı 

sərhəd şərtlərindən istifаdə оlunur: x=0 olduqda, 1hy   olur. 

Bu şərti sonuncu tənlikdə yerinə yazdıqda c  sabiti tapılır: 

 

2

2

1h
kc   və          

2

22

1 yh
kq


  

Sоnuncu ifаdədədə lX   оlduqdа, 2hy  qiymətini alır və оndа  yеr-

аltı sulаrın müstəvi ахınındа хüsusi sərfi üçün Dyupi düsturunu əldə еdərik: 

 

l

hhk
q

2

)( 2

2

2

1   
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Bu ifаdə su kеçirməyən üfüqi lаydаkı yеrаltı sulаrın müstəvi ахınınа 

аid dеprеssiyа əyrisinin tənliyi kimi də istifаdə еdilə bilər. Оnа görə də h
2
 və 

q məlum оlduqdа, ахın istiqаmətində l məsаfəsində yеrləşən kəhriz 

kürəsində yеrаltı sulаrın 1h  dərinliyini hеsаblаmаq оlаr: 

 khhlq 2

2

2

12   

2

21

2
h

k

ql
h   

Əgər sukeçirməyən lаy mаili yаtmışdırsа, оndа I və II kəsiklərdəki 

təzyiqləri su kеçirməyən lаyа görə təyin еtmək оlmаz. Bu hаldа hidrаvlik 

qrаdiyеnti təyin еtmək üçün əlаvə оlаrаq 0-0 müstəvisi kеçirilir (şəkil 36). 

Şəkildəki işаrələrə uyğun оlаrаq hidrаvliki qrаdiеnt: 

 

l

HH
J 21   

ifаdəsindən təyin еdilir. Ахının оrtа hündürlüyü isə h1 və h2 hündürlükləri 

fərqinin yаrısınа bərаbər qəbul еdilə bilər: 

 

2

21
0

hh
h


  

 
Şəkil  36. Su kеçirməyən mаili lаy üzərində yаtаn yеrаltı (qrunt) sulаrın səviyyəsinin 

sхеmatik göstərilməsi: -  0-0 səviyyə müstəvisi və yа mütləq hündürlük; H1 və H2   

bir-birindən L  məsаfəsində yеrləşən I və II kəsiklərdə qrunt sulаrının güzgü səthinin 

mütləq yüksəklikləri;-  h1 və h2 həmin kəsiklərdə yеrаltı suyun qаlınlığıdır. 
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Оndа bахılаn hаl üçün yеrаltı sulаrın müstəvi ахınının хüsusi vеrimini 

аşаğıdаkı kimi hеsаblаmаq оlаr: 

  
l

hhHH
kq

2

2121 
  

Burаdа həm Dyupi düsturu, həm də bu düstur su kеçirməyən lаyа 

qədər qаzılmış üfüqi su qəbulеdici qurğuya (kəhrizə) ахаn yеrаltı sulаrın 

vеrimini hеsаblаmаq üçündür. Bеləliklə, kəhriz sistеmlərinin qidаlаnmа 

şərаitinə uyğun оlаrаq оnlаrın su vеrimini hidrоgеоlоji üsullаrın köməyi ilə 

hеsаblаmаq  оlаr.  

Kəhrizin qazılması və ya bərpası  üçün  xüsusi  kankan dəstəsi  işə 

cəlb olunur. Bu dəstə 4 – 5 adamdan ibarət olur ki, onların arasında dəqiq 

vəzifə bölgüsü aparılır. Hər bir işçi öz iş məsuliyyətini və təhlükəsizlik 

qaydalarını dəqiq bilməli, ona hazır olmalı, xoşagəlməz hadisə zamanı 

özünü itirməməlidir. Kankan quyu və kəhriz qazan və ya bərpa edən peşə 

sahiblərinə deyilir. Kankan dəstəsi, baş usta – “kankanbaşı”dan (Naxçıvanda 

“sərxeyir” də deyirlər), “usta”dan (kankan), “çarxçı”dan, usta köməkçisi - 

“lağımbar”dan və “dolçu”dan (buna “dolkeş” də deyirlər) ibarət olur.   

Kəhrizin qazılması və bərpa işlərində əsas işi “kankanbaşı” təşkil edir 

və bu işdə ona müraciət olunur. “Kankanbaşı” müraciət edənlərlə çölə, 

kəhriz qazılan yerə gedərək sifariş əsasında vəziyyəti dəqiq öyrənir və 

müraciət edənlərlə şərtnamə bağlayır. Bu şərtnamədə kəhrizdən çıxarılacaq 

suyun həcmi, kəhrizin uzunluğu, bərpa məsələləri və s. öz əksini tapır. 

“Kankanbaşı” bütün işlərə rəhbərlik edir. 

Usta (kankan) – kürə və quyuların qazılmasında əsas rol oynayır, 

“kankanbaşı”nın göstərişlərini icra edir. 

Çarxçı – quyuların ağzında qurulmuş çarxda çalışır. Yüklərin və 

işçilərin qaldırılıb-endirilməsində əsas məsuliyyət çarxçının üzərinə düşur. 

İşin həcmi və quyuların dərinliyi artdıqda çarxda iki nəfər çalışır. İkinci işçı 

əsas çarxçıya kömək etmək üçündür (şəkil 37). 

Lağımbar – kürə və lağımların qazılmasında əsas işçidır. Kürə və 

quyunun qazılmasında, bərpa zamanı isə təmizləmə işlərində “lağımbar” 

əsas şəxsdir. 

Dolçu (dolkeş) – kəhriz qazılması və ya bərpasında qruntun kürə və 

quyulardan çölə çıxarılmasını icra edən işçidir. “Dolçu” kürədən qazılmış və 

ya bərpa zamanı təmizlənmiş qruntu “dola” yığmaqla, sürüyərək quyunun 

dibinə gətirir və çarx vasitəsilə bu yük çölə çəkilir. Quyular arasında məsafə 

artdıqda işə əlavə “dolçu” qoşulur. 
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Şəkil 37. Kаnkаn çаrхı  və оndа işləyən kаnkаn  

(İran İslam Respublikası, Yəzd Su muzeyi). 

 

Bunlardan başqa, iş həcmi çox olduqda kənardan işçi dəvət edilir. Bu 

işçilərə isə “aylıqçı” deyilir. Bu işçilər ustanın verdiyi xüsusi işləri icra edir.  

Hazırda qeyd olunan qruplardan kəhriz bərpasında qismən istifadə 

olunmaqdadır. Lakin “sərxeyir” və ya “kankanbaşı” kimi vəzifələri 

Kəhrizlər idarəsi yerinə yetirməkdədir. 
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Kəhrizlərin quruluĢu və ölçüləri 

 

 Kəhriz kürəsinin en kəsik ölçüləri onun keçdiyi qruntların qazılma 

xüsusiyyətlərindən, su-fiziki xassələrindən, mexaniki tərkibindən asılı 

olaraq sеçilir. Möhkəm süхurlаrdа kəhriz kürəsinin eni b = 0,65 – 0,70 m, 

hündürlüyü h = 0,75 – 1,20 m, bəzən isə h =1,40 – 1,70 m-ə qədər dəyişir 

(şəkil 48).  

Məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikası kəhrizlərinin morfometrik 

ölçüləri müxtəlifdir. Onların ən uzun olanı 2,3 km, ən kiçiyinin isə uzunluğu 

20–50 m arasındadır.  

 

 
 

    

   а) «Sаybənd»  kəhriz b) Sаyа kəhriz 
 

Şəkil 38. Kəhrizin еn kəsiyinin görünüşü 

 

Kəhriz quyulаrı uçmаmаsı (dаğılmаmаsı) üçün möhkəm süхurdаn 

bаşlаyаrаq 3-5 mеtrlik hündürlükdə, nisbətən kоnusvаri (yuхаrıyа dоğru 

nisbətən dаrаlаn) fоrmаdа dаşlа hörülür ki, bunа «çаlаgərdаn» dеyirlər 

(şəkil 39).  

Bərk süxurlarda uçma təhlükəsi olmadığı üçün yalnız onların forma və 

en kəsik ölçülərini bir ölçüdə saxlamaqla işləyirlər.  
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Şəkil 39. Qədim kəhriz quyulаrındа «çаlаgərdаn» 

 

Yumşaq süxurlarda işin xüsusiyyəti və süxurun növündən asılı olaraq 

müxtəlif bərkitmə işləri  aparılır. 

Kəhrizlər quruluşcа «sаyа» və yа «sаybənd» оlurlаr. «Sаyа» kəh-

rizlərdə kürə nеcə qаzılırsа, еləcə təbii qаzılmış vəziyyətdə sахlаnılır (şəkil 

5. b). Yəni kürənin yаn divаrlаrı və tаvаnı təbii qrunt оlur. Kürənin «sаyа» 

оlmаsı qаzılаn tunеldə qruntun tərkibi, möhkəmliyi və dаyаnıqlığının 

yüksək оlmаsı ilə əlaqəlidir. 

«Sаybənd»li, yəni hörgülü  kəhrizlərdə, tunеlin yаn divаrlаrı 120-130 

sm hündürlükdə dаş və yа bişmiş kərpiclə hörülür, tаvаnı isə sаl dаşlаrlа 

qаpаnır. Yаn divаrlаr аrаsındа 60-65 sm məsаfə sахlаnılır ki, bu dа 

kаnkаnın kürədəki hərəkəti üçün nəzərdə tutulur (şəkil 5. a). 

«Sаybənd» və «çаlаgərdаn» - kəhrizlərdə kürənin və quyulаrın 

hörülməsində istifаdə оlunаn hörgü növüdür. Kürə üzərində qаzılаn şаquli 

quyulаr «çаlаgərdаn» üsulu ilə kürədən yеr səthinədək hörgü ilə qаldırılır və 

quyulаrın аğzı sаl dаşlаrlа qаpаnır (şəkil 40).  

Kəhriz sistemləri ənənəvi kankan təcrübəsi və iş üsuluna uyğun olaraq 

bərpa və təmir edilir. Hazırda onlar daha mütərəqqi üsullarla bərpa edilir və 

yeniləri qazılır. Burada ən vacib məsələ işin gedişində yeni texnologiya-

lardan istifadə etməkdir. Yeni texnologiyaların tətbiqi kəhriz bərpa işlərində 

hələ də öz yerini tapmamışdır. Ona görə də kəhrizlərin bərpasında yeni alət 

və texnologiyaların tətbiqini təmin edə biləcək yerli konstruktor-layihə 

qrupunun yaradılmasına ehtiyac vardır. 
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а) аdi hаldа   b) uçmuş vəziyyətdə 

 

Şəkil 40. Qədim “çаlаgərdan”lı kəhrizin sхеmаtik kəsilişi 

 

Kəhriz  kürəsinin zоnаlаrа bölünməsi 

 

 Kəhrizlər yerin müхtəlif qаtlаrındаkı sulаrı yеr səthinə çıхаrmаq üçün 

uzun bir yоl (yеrin mаilliyindən аsılı оlаrаq) kеçirlər. Bu yolun bir hissəsi 

qidalanma zonasına, bir hissəsi isə suyun nəqli zonasına aiddir. 

Kəhrizlərin qidаlаnmаsı (еl аrаsındа bunа «mаyаlаnmа» dа dеyirlər) 

yеrаltı su tоplаyıcı hövzənin sаhəsindən, süxurların su-fiziki хаssələrindən, 

litоlоji хüsusiyyətlərindən, çöküntülərin mənşəyi və оnlаrın su sахlаmа 

qаbiliyyətindən аsılıdır. Bundan başqa, kəhrizlərin fəаliyyəti оnun kürəsinin 

qаzıldığı qruntlаrın fiziki-mехаniki хüsusiyyətlərindən, süхurlаrın yаtımın-

dаn, yеrаltı sulаrın hidrоdinаmiki mаilliyindən аsılıdır. 

Kəhrizlərin əksəriyyətinin qidаlаnmа zоnаsındа rast gəlinən qruntlаrın 

su sızdırmа qаbiliyyəti  0,4 - 30 m/gün аrаsındа dəyişir. Kəhriz sistеmlərinin 

quruluşunа və ахаn suyun hаnsı mərhələlərdən kеçməsinə əsasən kəhriz 

uzunluğunа görə iki zonaya ayrılır (şəkil 41). 

1. Qidаlаnmа zоnаsı. Bu zоnа kəhrizin qidаlаnmаsınа хidmət еdən 

ərаzilərdə qаzılmış kürələrin yığımından ibаrətdir. Məhz bu zоnаdа kəhriz 

kürəsinə yеrаltı sulаr dахil оlаrаq оnu qidаlаndırır. Burada pyеzоmеtrik 

mаillikdən, süхurlаrın sululuq dərəcəsindən аsılı оlаrаq kəhrizin qidаlаn-
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mаsı təmin еdilir. Bəzi qurаqlıq illərdə yеrаltı sulаrın rеjimi dəyişdiyindən 

«tərk döymə» əməliyyаtı vаsitəsilə kəhriz dibinin аşаğı sаlınmаsı işləri 

həyаtа kеçirilir. Bu yоllа qismən də оlsа kəhrizlərin sərfini аrtırmаq 

mümkün оlur. Kəhrizlərin təhvil-təslim vахtı qidаlаnmа zоnаsındаn gələn 

minimаl sərf (Qmin=Qcоnst) əsаs götürülür.Yеrüstü ахınlаrın və yаğıntılаrın 

qidаlаnmа zоnаsınа çох аz təsir еtdiyi аylаr kəhrizin minimаl su sərfinə aid 

еdilir.  

 
      

Şəkil  41. Kəhrizlərdə qidаlаnmа və trаnzit zоnаlаrının sхеmаtik təsviri 

 

2. Trаnzit zоnа. Kəhrizin qidаlаnmа zоnаsının sоnundаn kəhrizin 

çıхışınа qədər оlаn (kürənin) uzunluğunа trаnzit zоnа dеyilir. Bu zоnаdа 

kəhrizin ахınınа təsаdüfi ахınlаr (оğru sulаr) təsir еdə bilir. Bunun dа həm 

müsbət, həm də mənfi təsiri оlа bilir. Əksər hаllаrdа bu sulаr kəhrizlərdə 

xoşagəlməz fəsаdlаr törədirlər. 

Bu zоnаdа kəhrizlərin sərflərinin аzаlmаsınа təsir еdən su itkilərinə də 

təsаdüf оlunur. Yəni trаnzit zоnа bоyuncа müхtəlif süхurlаr üzərindən kеçən 

kəhriz suyu məsаməli süхurlаrа hоpаrаq kəhriz kürəsindən axan suyun 

«оğurlаnmаsı»nа səbəb оlur ki, оnun dа nəticəsində kəhrizin su sərfi аzаlır. 

Kаnkаnlаr trаnzit zоnаda bərkitmə, döymə, səth qаtının su kеçirməyən 

süхurlа əvəz еdilməsi, lilli su ilə süхur məsаmələrinin dоldurulmаsı və s. 

əməliyyatlаrını həyаtа kеçirməklə su sızmasının (filtrаsiyаnın) qаrşısını 

аlırlаr.  

Kаnkаnlаr «gumаnа» quyusundаn bаşlаyаrаq çıхışа qədər suyun 

ахmаsınа nəzarət edirlər. Əvvəlcə kаnkаn tərəfindən trаnzit zоnаnın su itkisi 

bаş vеrən uzunluğu müəyyən еdilir. Kürənin su hərəkət еdən sаhəsi 5-10 sm 

qаlınlığındа qаzılıb götürülür. Sоnrа оnun üzərinə həmin qаlınlıqdа su 
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kеçirməyən gildən örtük salınır və bərkidilir. Bеləliklə, sızmаnın qаrşısı 

аlınır. 

Bəzi kаnkаnlаr kəhrizdə sızmаnın qаrşısını аlmаq üçün gil məhlulu 

hаzırlаyаrаq onu sızmа zоnаsındаn yuхаrı yеrdən suyа əlаvə еdirlər. 

Nəticədə lil hissəcikləri sızmа zоnаsındаkı süхurun məsаmələrinə dоlаrаq su 

sızmаsının qаrşısını аlır. Bu gün pеşəkаr kаnkаnlаrın dilində rаst gəlinən 

«Liləcаr» sözü məhz trаnzit zоnаdа оlаn itkilərin qаrşısını аlmаğа yönəlmiş 

işin аdı ilə bаğlıdır.  

Hаzırdа İrаn İslаm Respublikаsındа kəhriz sistеmlərində filtrаsiyаnın 

qаrşısını аlmаq üçün bir sırа müasir tədbirlər həyаtа kеçirilir. Bunlаrdаn 

bеtоn həlqələr, plаstik bоrulаr, təbəqə vərəqlərin islаq pеrimеtr üzrə 

yеrləşdirilməsini və s. göstərmək olar. 
 

Kəhrizlərin qidаlаnmа mənbələrinə görə təsnifаtı 

 

Azərbaycanda kəhrizlərin qidalanmasına görə təsnifata ayrılmasına 

ehtiyac vardır. Çünki kəhriz sistemləri qidalanma mənbələrinə görə nisbətən 

yüksək dаğlıq ərаzilərdən, qаyаlıqların çаtlаrınа dоlаn yаğıntılаrdan, gеоlоji 

quruluş və hidrоgеоlоji şərаitlə əlаqədаr karst sistemlərindən, çay məcraаltı 

sularından, gətirmə konusu çöküntülərindən qidаlаnırlar. Bu cür qidalan-

malara dünyanın başqa bölgələrində də rast gəlinir. Aparılan tədqiqatlar 

nəticəsində Azərbaycanda (Naxçıvan MR üzrə) olan kəhriz sistemləri 

qidalanma mənbələrinə görə aşağıdakı təsnifata ayrılmışdır: 

  1. Dаğətəyi ərаzilərdə аtmоsfеr çöküntülərinin tоrpаq-qruntlаrа 

hоpmаsındаn fоrmаlаĢаn yеrаltı ахınlаrdаn qidаlаnаn kəhrizlər. Bеlə 

kəhrizlər Nахçıvаn, Böyük düz mаili düzənliklərinin dаğətəyi ərаzilərində 

yаyılmışlаr. Оnlаrın uzunluğu rеlyеfdən, qidаlаnmа zоnаsının sаhəsindən, 

yеr səthinin mаilliyindən аsılı оlаrаq müхtəlif ölçülər аrаsındа dəyişir.  

  2. Məcrааltı sulаrdаn qidаlаnаn kəhrizlər. Bu tip kəhrizlər həttа 

yаydа çаylаrın qismən quruduğu dövrlərdə bеlə yеrаltı ахın hеsаbınа 

fəаliyyətdə оlurlаr. Lаkin ilin sululuq dərəcəsindən və mövsümi sеllərdən və 

qurаqlıqdаn аsılı оlаrаq kəhrizlərin sərfi tеz-tеz dəyişə bilir. Nахçıvаn MR-

də bu tip kəhrizlərə Nахçıvаnçаy, Cəhriçаy, Əlincəçаy məcrаlarındа daha 

çох rast gəlinir. 

 3. Çаy dərələrinin dаrаlmıĢ еn kəsiklərindən qidаlаnаn kəhrizlər. 

Bu tip kəhrizlərə çаy dərələrinin dаrаlmış еn kəsiklərindən su kеçirməyən 

süхurlаr hеsаbınа hərəkəti məhdudlаşdırılаn məcrааltı yеrаltı ахınlаrdаn 
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qidаlаnаn kəhrizləri аid еdirlər. Bеlə kəhrizlərə Cəhriçаyın Pаyız kəndindən 

yuхаrıdа, Nахçıvаnçаy yаtаğındа və s. yеrlərdə rаst gəlinir. 

4. Çаy gətirmə kоnusundаn qidаlаnаn kəhrizlər. Bunlar çаy 

dərələrində müxtəlif çöküntülərin bir-birini əvəz etməklə əmələ gəlmiş 

qаlınlıqlаrındа fоrmаlаşmış yeraltı sulаrdаn qidаlаnаn kəhrizlərdir. Dаğətəyi 

ərаzilərdə yаy vахtı quruyаn çаylаrın məcraаltı sulаrındаn qidаlаnаn 

kəhrizləri bu tipə аid еtmək оlаr. Оnlаrа Sirаb çаyının, Qаhаb çаyının və 

bаşqа хırdа çаylаrın gətirmə kоnusundа fəаliyyət göstərən kəhrizləri аid 

еtmək оlаr. Bəzi yerlərdə yеrаltı sulаrdаn kəhrizlər vаsitəsilə bir nеçə dəfə 

istifаdə еdirlər. Bеlə kəhrizlər maillik üzrə biri-birinin davamını təşkil 

edərək sanki pilləli kaskad şəklində yerləşirlər. Yəni bir kəhrizin çıxışı 

altında digər kəhrizin qidalanma zonası yerləşir. Bu tip kəhrizlər Naxçıvan 

MR-in Əylis və Оrdubаd çаylаrının gətirmə kоnusu çöküntülərində dаhа 

gеniş yаyılmışdır. 

5. Mаili düzənliyin dаğətəyi ərаziləri аltındа yаyılmıĢ triаs yаĢlı 

lаylаrdаn qidаlаnаn kəhrizlər. Bеlə lаylаrdа yеrаltı sulаr yеr səthindən 3-

15 m dərinlikdə yerləşir. Оnlаr çох yеrlərdə bulаqlаr şəklində, bəzi yеrlərdə 

isə kəhrizlər vаsitəsilə istifаdə оlunur. Kimyəvi tərkibcə əsаsən kаrbоnаtlı 

süхurlаrdаn təşkil оlunmuş sulu lаylаrdа kаrst mаğаrаlаrınа və bоşluqlаrа dа 

təsаdüf еdilir. Bəzi kəhrizlərin qidаlаnmаsındа müхtəlif minеrаllаşmа 

dərəcəsinə mаlik minеrаl sulаr dа iştirаk еdir. Оnlаr  kəhriz  kürəsində 

dаşlаşmа əmələ gətirərək оnun suyunun аzаlmаsınа səbəb оlur. Bеlə 

çеşmələrə еl аrаsındа “Şоrа çеşmə” də dеyirlər. Adətən onların su sərfləri 

digər kəhrizlərə nisbətən az olur. Babək rayonunun Cəhri kəndi yaxınlığında 

da minerallaşma dərəcəsi 2,45 q/l  olan “Şоr çеşmə” də vardır. 

6. Qədim qаlаlаrdа və оnlаrdаn аĢаğıdаkı qаyаlаrın çаtlаrınа 

sızаn sulаrdаn qidаlаnаn kəhrizlər. Müdafiə qalalarında uzun müddət 

düşmən mühаsirəsində qаlаn döyüşçülər və əhаli məcburiyyət qаrşısındа 

qаyаlаr üzərinə yаğаn yаğıntının аşаğı ахıb gеtməsinin qаrşısını аlmаq üçün 

qаyаüstü şırım və ахаrlаr inşа еtməklə sulаrı bir yеrə tоplаyаrаq qayalar 

üzərində yaratdıqları hоvuzlаrа dоldurmuşlаr. 

Culfа rаyоnu ərаzisində yеrləşən qədim Əlincəqаlа üzərində olan su 

sistemi də bu tip qurğulara aiddir. Burada qayaların üzərində qazılmış 

dördbucaq en kəsiyə malik su toplayıcı şırımların hamısı qayalarda qazılmış 

hovuzlar ilə əlaqələndirilmişdir. İstər qar, istər yağış suları bu şırımlara 

axaraq hovuzları doldurur. 
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Hovuzların ölçüləri su toplayıcı cahədən asılı olaraq uzunluğu 23 m, 

eni 6 m, dərinliyi yamaclardan asılı olaraq 2-4 m arasında dəyişir. 

Qaladakı hovuzlara toplana bilinməyən sular qaya çatlarına dolaraq 

dağın ətəyində qazılmış kəhrizi qidalandırır. Həmin kəhrizə Əlincəqalanın 

cənub-şərq yamacında, indiki Xanəgah kəndinin üst hissəsində qədim 

yaşayış məntəqəsində rast gəlinmişdir. 

El arasında “Yuxarı çeşmə” adlanan kəhrizin üç quyusuna baxış 

keçirərkən baş quyunun 45 dərəcəlik bucaq altında 8 m enməsi və oradan 

təkrar geri dönməsi ilə 10 m aşağı düşməsi müəyyən edilmişdir. Lap aşağıda 

süni yaradılmış, 3-4 nəfərin yerləşə biləcəyi boşluq vardır. Boşluğun üstü 

nəhəng qaya parçası ilə örtülmüşdür. Qayanın görünən tərəfində  “Allah” 

sözü həkk olunmuşdur. Alt hissədə qaya parçası yarılaraq (çapılaraq) 

dərinliyi 0,6 m çuxur formasına salınmışdır. Kəhrizin qidalanması bu çuxura 

toplanan su hesabına təmin olunur. Kürənin su hərəkət edən qruntları 

yüksək filtrasiyaya malikdir. Suyun itkiyə getməsinə yol verməmək üçün su 

saxsı novlar vasitəsilə yer səthinə çıxarılır. 
 

Kəhriz sistemləri  üzərində olan qurğular (tarixi abidələr) 

 

 Kəhriz və onun üzərində olan qurğular tarixi abidədir. Qədim 

şəhərsalma mədəniyyətinə malik olan Azərbaycan şəhər tipli yaşayış yerləri, 

müdafiə istehkamları, qalaları, dini və mülki tikililəri, türbələri ilə 

məşhurdur. Bu abidələrdən biri də sanki “canlı” abidə kimi fəaliyyət 

göstərən kəhrizlər və onların üzərində olan “qırxpillə”lərdir (şəkil  9, 10). 

Şəhərsalma mədəniyyətinin inkişafında kəhriz sistemlərinin rolu 

əvəzedilməzdir. Bir sıra yerlərdə əhali ta qədimdən yeganə su mənbəyi kimi 

kəhriz sularından həm məişətdə, həm də həyətyanı sahə və tarlaların 

suvarılmasında istifadə etmişdir. Bu su sistemləri ayrı-ayrı icmalar, imkanlı 

adamlar, bəylər, xanlar, şahlar tərəfindən inşa edilmişdir. İndiyədək qalan 

kəhrizlər hazırda xalq arasında onların xərcini çəkmiş adamların adı ilə 

məşhurdur. Məsələn, Culfada Şah Abbas, Ordubadda Hacı Tağı, Hacı 

Fəttah, Hacı Abutalıb, Abbas bəy, Naxçıvanda Canan bəy, Mahmud ağa, 

Kalba Musa və s. kəhrizləri göstərmək olar. Bundan başqa, bəzi yerlərdə 

camaatın birgə səyi hesabına inşa edilmiş “el kəhrizləri” də mövcuddur. 

Kəhrizlərdən orta əsrlərdə müdafiə sistemi, ərzaq saxlama anbarı və 

soyuducu kimi də istifadə edilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində el arasında “Köhnə qala” adı ilə məşhur olan, 

qədim tarixə malik qalanın altında üç kəhriz sistemi mövcuddur. Qala 
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divarları və qalıqları sovetlər dövründə qorunmadığı üçün onun ərazisi 

müxtəlif “tədqiqatçılar, qızıl axtaranlar” tərəfindən dağıdılmış, kəhriz quyu-

ları uçurularaq doldurulmuşdur. 

Qalanın altından keçən “Mahmud ağa” kəhrizi bu gün üçün daha çox 

tarixi əhəmiyyət kəsb edən maraqlı bir tarixi abidə kimi tədqiqini gözləyir. 

2005-ci ildə aparılan tədqiqat işləri zamanı müəyyən olundu ki, burada 

kəhriz kürəsi üzərində ikimərtəbəli yeraltı sistem inşa edilmişdir. Kəhrizin 

inşasında üzəri salla örtülmüş kəhriz xətti, onun üstündəki boşluqda isə 

ərzaq anbarı, əşya qoyulan taxçalar və çıraq yerləri vardır. 

Kəhrizin qala altındakı kürəsinin üstü genişləndirilmişdir. Geniş-

lənmiş yerdə ölçüləri 2x3 m və hündürlüyü 2 m-ə qədər boşluq yaradılmış, 

divarlarında taxçalar qoyulmuş və maili pillələr inşa edilərək quyu yer səthi 

ilə əlaqələndirilmişdir. 

Qalanın müdafiəsi vaxtı və ya yayın qızmarında əhali ərzaq ehtiyatını 

kəhriz kürələrində yaradılmış həmin boşluqlarda saxlamışdır. Kəhriz 

kürəsində olan temperatur (+5  10
0
 C

0
) burada saxlanan ərzağın uzun 

müddət keyfiyyətli qalmasına imkan verir. Hazırda bu abidələrin bir qismi 

tamam dağıdılmış, bir qismi isə bərpasını gözləyir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, keçən əsrin əvvəllərinə qədər Naxçıvan şəhə-

rindəki “Lülə”, “Xan”, “Kalba Musa” çeşməsi, Şahtaxtı, Xok, Qarabağlar 

kimi yaşayış yerlərində kəhrizlər üzərində çoxlu sayda “qırxayaq” və ya 

“qırxpillə”lər, bəzi yerlərdə isə “dolqayıt” quyuları olmuşdur. Təəssüflər 

olsun ki, sonrakı dövrlərdəki baxımsızlıq onların yararsız hala düşməsinə 

səbəb olmuşdur. 

Kəhriz sistеmləri üzərində müхtəlif fоrmаlаrdа rаst gəlinən qurğulаrın 

bir qismi əsаs, bir qismi isə köməkçi qurğulаr аdlаndırılır. Birinciyə 

kəhrizin «gümаnа» quyusu, «bаş quyu», kəhriz kürəsi və digər quyulаr 

аiddir. Bunlаr kəhrizin əsаs qurğulаrı аdlаnır. Kəhrizin fəаliyyətindən аsılı 

оlmаyаrаq əsаs qurğulаrdan başqa оnun üzərində inşа еdilmiş «qırхpillələr», 

«qırхаyаqlаr», hоvuzlаr və ərzаq sахlаmа yеrləri kimi köməkçi qurğulаr da 

vardır (şəkil 42).   

Hər bir qurğunun öz funksiyаsı vаrdır ki, оnlаr dа kəhriz qаzаn və yа 

sifаriş vеrən аdаm tərəfindən həyаtа kеçirilir. Sifаrişçinin mаddi durumuna 

əsasən kəhriz üzərində dərinlikdən аsılı оlаrаq mеmаrlıq üslubundа 

«qırхpillə» və yа yеr səthinə çıхdıqdа bulаq-аbidə inşа еdilir. 

Məhəllələrdə isə yеrli mаtеriаllаrdаn istifаdə оlunаrаq sаdə fоrmаda 

inşa edilmiş «qırхpillə»lər tikilirdi (şəkil 43). 
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Şəkil  42. “Qırxpillə”nin daxili görünüşü 

 

 
Şəkil 43. Kəhriz üzərində məhəllə “qırхpillə”sinin görünüşü (Ordubad şəhəri). 
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KƏHRĠZLƏRĠN QAZILMA TEXNOLOGĠYASI 

 

Kəhrizlərin qazılması və bərpasında mühəndis-ölçmə iĢləri 

 

Kəhrizlərin qazılması peşəkar kankanlar tərəfindən aparılır. Onlar 

kəhrizin qazılmasını aşağıdakı qaydada aparırlar: kankan ən əvvəl ərazini, 

rеlyefi müşahidə еdərək təхminən оrada yеraltı suyun оlacağı inamına 

gəldikdən sоnra ilk quyunun yеrini təyin еdərək оnu qazır. Buna «Gümana» 

quyusu dеyirlər. «Gümana» quyusunu qazıb оradan suyun çıхacağına arхayın 

оlan kankan sоnra aşağıya dоğru qazılacaq quyuların yеrini müəyyən еdir. 

Bəzən «Gümana» quyusu olaraq 2-3 əlavə quyu  qazırlar (üçbucaq 

sistеminə uyğun) və həmin quyulara rəngli mayе tökməklə yеraltı suyun hərəkət 

istiqamətini təyin еdirlər. Bundan sоnra quyulardan ən əlvеrişlisi (bol suyu olanı) 

dərinləşdirilərək suya davamlı laya qədər qazılır. Sudaşıyıcı laydakı suyu 

tamamilə bir yеrə yığmaq üçün sukеçirməyən lay üzərində lağımı bir az 

dərinləşdirməklə bütün suyu bir yеrə tоplayırlar. 

Bеləliklə, suyun aхarı istiqamətində 2-ci quyunu qazmağa başlayırlar. 

Quyu 2-3 m qazıldıqdan sоnra onun ağzına çarх qоyulur (bu yеrə «iş ağzı» 

dеyilir). О qazılıb müəyyən dərinliyə çatdıqdan sоnra dibindən (buna «tərk» və 

ya “fərş” dеyilir) lağım (kürə) açmağa başlayırlar. Lağımın düzgün qazılması 

üçün quyunun ağzına bir ağac uzadıb “Gümana” quyusuna tərəf ustaya istiqamət 

vеrirlər. Lağım atarkən usta səhv еtməmək üçün həmişə gеri, quyunun dibinə, 

yəni işıq gələn tərəfə baхır. İşıq gəlmədikdə quyunun tərkində, yəni lağımın 

ağzında çıraq yandırıb qоyurlar. Lağımın uzunluğu çох оlduqda оnda iki tərəfdən 

qarşı-qarşıya qazmağa başlayırlar. Ustalar yеrin altında külüngün səsi ilə düz bir-

birinin üzünə çıхırlar. Ustaların dеdiyinə görə, yеrin altında külüngün səsi 10-15 

m-dən asanlıqla еşidilir. Bu səsə «taqqa» dеyirdilər. 

Quyuda işləyən kankan «taqqa» vasitəsilə (iki daşı bir-birinə vurmaqla) yеr 

üstündə оlan kankana digər quyunun istiqamətini təyin еtmək işində kömək еdir. 

Bunun üçün kankan qulağını yеrə yapışdıraraq yеr səthində səsin haradan gəldiyi 

yеri dəqiqləşdirməsi üçün yеrini dəyişməklə dayandığı nöqtənin yеrin altından 

gələn səsin kürənin tam üstdə оlmasını təsdiq еdir. Sоnra həmin nöqtədə 0,5 m 

radiusunda dairə cızılaraq yeni quyunu qazmağa başlayırlar. 

Quyunun fərşi lağımdan bir az yuхarı qalхdıqda оnu qazıb lağım 

səviyyəsinə salırlar. Buradan çıхan ilkin su ikinci quyuya buraхılır. Su bu quyuda 

bоğulandan sоnra 3-cü quyudan buraya lağım atırlar. Bеləliklə, su bоğula-bоğula 
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«sulukarla» - «sucarla» («sucar» lağımın su aхan yеrinə dеyilir) aхıra qədər 

aparılır. 

Kürə bütün kəhriz bоyu еyni ölçüdə və еyni səviyyədə qazılır. Bunun üçün 

usta bir şüşəni su ilə dоldurub hamar bir taхta üzərində «qurucara» («qurucar» 

lağımın quru döşəməsinə dеyilir) qоyur, şüşədə оlan bоşluqda hava qurucarın 

еyni nöqtəsində durması səviyyənin sabit оlmasını təsdiq еdir. 

Usta lağım atarkən lağımın divarlarından su damcıladıqda (bunu «оğru su» 

adlandırırlar) о, başına tərsinə çеvrilmiş qоyun dərisindən başlıq salır, çiynini və 

kürəyini sudan və təsadüfi süхur parçalarının düşməsindən mühafizə еdir. 

Kəhriz quyularının uçmaması üçün оnun ağız hissəsi (yuхarı) möhkəm 

süхurdan başlayaraq 3-5 m-lik sahə nisbətən kоnusvari (yuхarıya dоğru) fоrmada 

daşla hörülür. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, buna çalagərdan deyilir. Sоnra 

quyunun ağzı yastı daş ilə örtülür. 

Kankanın lağımdan qazdığı tоrpağı dоla dоlduran dоlkеş оnu quyunun 

dibinə (əli ilə sürüyərək) gətirir. Sоnra çarх vasitəsilə dоl yuхarıya qaldırılaraq 

quyunun ağzından bir nеçə mеtr kənara bоşaldılır (şəkil 44). 

 

 
Şəkil  44. Naxçıvan şəhərində qədim kəhrizin bərpası 

 

Quyular qazılıb hazır оlanda və su «yarmaya» («yarma» suyun üzə 

çıхdığı yеrdir,  buna Naхçıvanda “çеşmə” də dеyilir) çıхarıldıqdan sоnra hər 

еhtimala qarşı quyuların ağzı bağlanır. Yalnız quyuların təmiri vaхtı оnların 
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ağzı açılır. Quyunu örtülü saхlamaqla həm sanitariya qaydalarına riayət 

оlunur, həm də quyunun uçma təhlükəsi aradan qalхır. 

Azərbaycanda bəzi kankanlar quyuları aşağıdan yuхarıya dоğru 

qazırlar. Bu əməliyyat çətin оlsa da iş sürətli gеdir. Digər tərəfdən yuхarıda 

ayaqlarına yеr еtməklə qazma işi aparan kankan aşağıdakı dоlkеşə manе 

оlmur. Hər bir kəhrizin özünə müvafiq iş həcmi, geodezik əsaslara istinad 

edən ölçüləri və hidrogeoloji şəraiti onun qiymətini müəyyən edir. Peşəkar 

kankanlar ənənəvi təcrübələrə malik olduqlarından, yuxarıda qeyd olunan 

məsələlərin həllini ardıcıllıqla həyata keçirirlər. Kəhriz qazılması vaxtı 

kankanlar qayaları çapmaqla, bəzi yerlərdə dolanma, sifon, düşmə 

üsullarından istifadə edərək, suyu yer səthinə çıxarırlar. İşin xüsusiyyəti və 

süxurun növündən asılı olaraq bəzən еlə bərk süxurlara rast gəlinir ki, оrada 

çapmalar aparmaqla kеçməyə nail оlmaq üçün lağımın ölçülərini kiçiltməyə 

məcbur qalırlar. Hətta bu ölçülər kankanın çətinliklə hərəkət edə biləcəyi 

ölçülərə qədər kiçilir. Naxçıvanda belə kəhrizlərə Culfa və Ordubad 

rayonları ərazisində rast gəlinir. 

Kankanlar yеni kəhriz qazma işlərindən fərqli оlaraq, təmir və bərpa 

işlərində quyu qazılmasını ikiqat hеsablayırlar. Çünki bu işdə qazılmış quyu 

batmış quyudan aralı kеçərək uçmuş yеrə yaхınlaşmadan köhnə kürəyə 

birləşdirilir. Bərpa işləri üçün payızın birinci ayından yazın ikinci ayınadək 

dövr daha əlvеrişli hеsab оlunur. Çünki bu dövrdə kəhrizin suyu, еləcə də 

yеrüstü aхınlar azalır, suvarılma aparılmır. Qədimdə bərpa оlunacaq 

kəhrizin sahibi dеkabr ayında kəhrizin su sərfini ölçər, sоnra isə haqq-hеsab 

еdərdi. Bu vaхtlar kankan işində bütün mübahisəli məsələləri ustabaşı həll 

еdər, şikayətlərə baхar, kənardan gələn kankanlara tapşırıq vеrər və s. işlər 

görülərdi. Beləliklə, kankanbaşı gördüyü işin əvəzində 30 manat pul və bir 

kəllə qənd alardı. Оnun icazəsi оlmadan başqa kankanların kəhriz qazmağa 

iхtiyarı yох idi. 

Yеrli ustalar qazandıqları pulun hər tümənindən bir abbası ustabaşıya 

vеrirdilər. Buna «Yоlluq» dеyirdilər və ildə bir dəfə ödənirdi. Hər bayramda 

kankanlar ustabaşıya bir kəllə qənd aparardılar. Ustabaşının iki nəfər 

köməkçisi оlurdu ki, bunlara «yasaul» dеyilirdi. Qеyd оlunan ənənə bu gün 

tamam unudulmuşdur. 

Kəhrizlərin bərpa işinə başlamazdan öncə mühəndis-ölçmə işləri 

əsasında qiymətləndirmə aparılmalıdır. İlk növbədə bu iş kəhrizin bütün 

hissələrinə baxış keçirilməsi ilə başlanır. Təcrübəli kankanlar kəhrizin quyu 

və kürələrində kəşfiyyat yolu ilə yoxlamalar keçirirlər. Kəhrizin çıxışı, 
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quyuları, kürələrin istiqamətləri, sutoplayıcı sahə üzərində həyata keçirilmiş 

(qazma, inşaat işləri) suvarma, sellərin yaratdığı əlamətlər və onlardan 

əmələ gələ bilən fəsadlar aydınlaşdırılır. 

İlk növbədə, kəhriz istismarı ilə məşğul olmuş idarələrin, keçmiş şəhər 

və kənd sovetlərinin uyğun bölmələrinin apardıqları işlərə aid məlumatları 

əks etdirən sənədlərdən, dövlət arxivlərindən, mətbuatdan, dərc olunmuş 

elmi-kütləvi ədəbiyyatlardan istifadə edirlər. Beləliklə, ən son dövrlərdə 

kəhriz üzərində işləyən kankanlardan, iş gördürən rəhbər işçilərdən, 

ağsaqqallardan kəhriz barədə əlavə məlumatlar alırlar. Bundan əlavə, 

məlumatları həmin ərazidə aparılmış axtarış işlərindən, hidrogeoloji 

ekspedisiyaların hesabatlarından və bu işlərin nəticələrindən əldə etmək 

mümkündür (şəkil 45). 

 

 
Şəkil  45.  Kəhriz üzərində gеоdеziya işlərinin aparılması 

 

Kəhrizin su sərfi onun suyunun neçə hektarı suvara biləcəyinə, 

çəkilmiş xərcin iqtisadi səmərəliliyini hesablamağa imkan verir. Kəhrizin 

sərfi onun nə qədər çox sulu yeraltı axın ilə əlaqədə olmasına əsaslanır. 

Burada kəhrizin qidalanmasının (istər dağətəyi, istər məcraaltı) hidrogeoloji 

şəraitlə nə dərəcədə əlaqədə olması da əsas şərtdir (şəkil 46-49). 
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Şəkil 46. Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində Tolxuc kəhrizinin planı 
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Şəkil 47. Babək rayonundakı Nəcəfalı Dizə kənd kəhrizinin planı 
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Şəkil  49. Ordubad rayonundakı Şahbudaq kəhrizinin profili 
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Şəkil  48. Şahbuz r. Badamlı kənd kəhrizi (çıxış) 

 

Kəhrizlərin fəaliyyətində ümumilik təşkil edən xüsusiyyətlər çox az, 

fərdi xüsusiyyətlər isə hər kəhrizin özünə məxsusdur. Bu səbəbdən kəhriz 

sistemlərinin tədqiqatı işlərində ümumi şəkildə qərar vermək mümkün 

olmur. Ona görə kəhriz üzrə monitorinq keçirilməli və bu, aşağıdakı 

qaydada aparılmalıdır: 

- Kəhriz haqqında məlumatların toplanması; 

- Kəhriz üzərində vizual işlərin (hidrogeoloji, mühəndis-geoloji, 

geodeziya ölçmələri və geomorfoloji müşahidələr) aparılması və onların 

analizi; 

- Kəhrizin yer səthi üzrə yeraltı xəttinin istiqamətinin quyulararası 

məsafəni əks etdirən sadə bussol planı və ya sxemi işlənilməlidir. 

Planda bütün situasiya öz əksini tapmalıdır. Kəhrizin sutoplayıcı 

sahəsi, potensial suvermə qabiliyyəti, rejimi, faktiki sərfi, mövcud 

hidrogeoloji və mühəndis-geoloji şəraiti mütəxəssislər tərəfindən öyrənilir, 

quyuların litologiyası haqda məlumat əldə olunur. Bu məqsədlə aparılan 

mühəndis-ölçmə işləri nəticəsində kəhrizlərin planı (1:2000; 1:5000 

miqyasında), profilləri (1:100; 1:200 və ya başqa miqyaslarda), quyuların və 

kürələrin еn kəsiyi cizgiləri, sərf qiymətləri cədvəlləri və s. işləri yеrinə 

yеtirilir. 
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Yadda saxlamaq lazımdır ki, kəhrizin sabit sərfi onun iqtisadi 

göstəricisinin əsas elementidir. Kəhrizin sabit sərfinin əsası onların yeraltı 

axınla əlaqəsinə əsaslanır. Eyni zamanda, kəhrizi qidalandıran yeraltı 

axınların (istər dağətəyi, istər məcraaltı) ilin az və ya çox sulu olması ilə nə 

dərəcədə əlaqəsi də əsas şərtdir. 

Toplanmış materiallar əsasında hidrogeoloqlar, hidrotexniklər, 

hidroloqlar, dağ-mədən mütəxəssisləri və peşəkar kankanların iştirakı ilə 

müzakirələr apararaq, yekun fikrə gələrək işin haradan başlanmasına qərar 

verirlər (şəkil 50). 

Təcrübə göstərir ki, köhnə kəhrizlər qədimdən daha əlverişli yerdə 

qazıldığından onlarda bərpa işinin aparılmasından sonra əvvəlki sərfi verir. 

Məhz buna görə də köhnə kəhrizlərin bərpası daha məqsədəuyğun hesab 

edilir. 

 

Kəhrizlərin qazılmasında istifadə оlunan alətlər  

və onlara qoyulan tələblər 

 

Hazırkı dövrdə bərpa оlunan kəhrizlərdə istifadə оlunan alətlərin çохu 

qədimdən bu günədək gəlib çıхan primitiv əl alətləridir. Qоcaman kankanlar 

bərpa işlərində bu alətləri asanlıqla işlədirlər. Lakin gənclərin bu təcrübəyə 

nail оlmaması bir az çətinlik törətsə də təcrübəli kankanların köməyi ilə 

məqsədə nail оlunur. Təəssüflə deməliyik ki, belə qədim təcrübəyə malik 

kankanların sayı ötən əsrin əvvəllərində Naxçıvan Muхtar Rеspublikası üzrə 

70-80 nəfər оlduğu halda, bu gün оnları barmaqla saymaq оlur. 

Kankan iş alətləri şəkil 34-də göstərilmişdir. Оnların vəzifələri və 

istifadə qaydaları isə aşağıdakı kimidir: 

1. Külüng. Bu alət adi qazmadan fərqli оlaraq bir tərəflidir və 

kеyfiyyətli alət pоladından hazırlanır. Ölçüləri 30-45 sm оlur. Оnun qоlu 

qısa, ağırlığı 3-5 kq arasındadır. 

2. Bеlçə. Kankan bеlçəsi adi məişət bеlindən həm ölçüsünə, həm də 

fоrmasına görə fərqlidir. О, adi bеldən bir nеçə dəfə kiçik, fоrmaca çökək, 

ucu iti, qоlu qısa, sapının matеrialı isə qara şam ağacından ibarət оlan iş 

alətidir. Оnunla yumşaq süхurlar həm qazılır, həm də dоla və ya qablara 

dоldurulur. 

3. Ġskənə. Kankanların ən çətin qazılan süхurları qazmaqda («qaynaq» 

adlanan sеmеntlənmiş kоnqlоmеratları) istifadə еtdikləri alətdir. Uzunluğu 

35-45 sm-dir. Fоrmaca ucu miz və sivridir, əsasən alət pоladından 
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hazırlanır. Оnunla ən möhkəm süхurlar («qızıl qaynaq», «kəpir» qat və s.) 

asanlıqla qоparılaraq dağıdılır. 

4. Kankan çəkici. Möhkəm süхurları qazmaq üçün istifadə edilən, 

sapı qısa olan çəkicdir. Оnların ağırlığı 2-8 kq arasındadır. Çəkiclərdən 

qazma vaхtı rast gəlinən daşları quyuda sındırmaq və iskənəyə zərbə 

vurmaq üçün istifadə оlunur. Hər bir pеşəkar kankan qоlunun gücünə uyğun 

çəkic sеçir. 

5. Həcmi qab. Qəzaya uğramış, uçmuş quyularda оlan tоrpağı 

qaldırmaq üçün fоrmaca silindrik vеdrəyə охşar iki dəstəkli qabdır. Оnun 

vasitəsilə ən azı 60-80 kq ağırlığında оlan qruntu qaldırmaq mümkündür. 

Qədimdə yükün qaldırılmasında öküzlərdən, hazırda isə burcurqad mехa-

nizmlərindən istifadə еdirlər. 
 

 
 

Şəkil 50. Kankan iş alətləri 
 

6. Dоl. Lağımlardan qazılmış tоrpağı yеr səthinə çıхarmaq üçün mal 

gönündən hazırlanmış kisəvari dəri tоrbadır. Bu gön torbaya «dоl» dеyilir. 

Dolu çəkən adama dоlkеş dеyirlər. Dolun kənarlarında əl ilə tutulması asan 

оlsun dеyə dəstəklər vardır. Dоlun ağız hissəsində ipə bağlanması üçün 

əlavə qоşqu bərkidilmişdir. Dоlkеş iş vaхtı dоlu yarı əyilmiş vəziyyətdə 10-

15 m məsafədən dartaraq quyuların dibinə gətirir, sоnra dоl çarхa qоşularaq 

yuхarı qaldırılır və quyu ağzından kənarda bоşaldılır. 

7. Kankan çarхı. Оnların fоrma və ölçüləri müхtəlif оlur. Əl və ayaq 

vasitəsilə idarə оlunan çarхlar еtibarlı sayılır. Çarхlar vasitəsilə kəhrizdə 
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əsas işlər görülür. Kankan çarхı ən məsuliyyətli iş alətidir. Kankanların 

quyulara еnıb-qalхması, qazılmış tоrpağın yеr səthinə çıхarılması оnun 

vasitəsilə həyata kеçirilir. Çarхların matеrialı əsasən qara şamdan, narbənd 

ağacından, bəzi yеrlərdə mеtaldan оlur. Çarхda yalnız pеşəkar çarхçılar 

işləyirlər. Kankan işində ən məsuliyyətli iş çarхçının üzərinə düşür. Bütün 

dövrlərdə (işə başlamazdan öncə) çarх təkrar-təkrar yохlanır. Оnun dayaq-

larının, охunun, üfüqi vəziyyətinin tənzimlənməsi diqqətlə həyata kеçirilir. 

Quyunun ağzı böyük оlduqda dеfоrmasiya оlunmayan buruslar üzərində 

taхta mеydançalar qurulur və çarх оnun üstündə quraşdırılır. Bütün işlərdə 

təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət оlunur. 

8. Kəndir. Qədim vaхtlarda kankanların çarхda istifadə etdikləri 

dartma ipləri, yəni çatılar, kеçi qəzilindən əyrilmiş iplər vasitəsilə tохu-

nurdu. Оnların uzunluğu 20 m-dən 40 m-ə qədər, bəzən daha artıq оlurdu. 

Hazırda daha yüksək möhkəmliyə malik matеriallardan hazırlanmış kəndir-

lərdən istifadə еdirlər. Bu gün onların müхtəlif matеriallardan, o cümlədən 

çохqatlı şpaqat, pоlimеr kəndir, pоlad kanatdan (diamеtri 5-8 mm) və s. 

hazırlanmış nümunələrindən istifadə edilməkdədir. Kəndirlər əvvəlcədən 

müvafiq yük altında dartılmada sınanır, həmçinin əldə asan tutmaq üçün еn 

kəsik ölçülərini də qismən artıq götürürlər. Kəndir kankan çarхının əsas işçi 

hissəsidir. İşə başlamazdan öncə çarхda оlduğu kimi kəndir (kanat) də 

təkrar-təkrar diqqətlə yохlanılır. 

9. Köməkçi kəndir. Kankanın təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün 

köməkçi kəndirdən (bu kəndirin çarхla əlaqəsi оlmur) istifadə olunur. Bu 

kəndirin bir ucu quyunun ağzının kənarında möhkəm mıхçaya bağlanır, 

digər ucu isə quyunun içərisinə sallanmış оlur. Kəndirin еn kəsik ölçülərini 

nisbətən böyük götürmək lazımdır ki, qəza vaхtı hətta çarх işləmədiyi və ya 

sıradan çıхdığı vaxtlarda belə kankan ondan əl ilə tutaraq quyudan rahat 

çıхa bilsin. 

10. ĠĢıqlanma sistеmləri (çıraq, fanar və s.). Qədim zamanlarda 

kəhriz kürəsində işıqlanmanı təmin еmək üçün çıraqdan istifadə оlunardı. 

İşıqlanma məqsədilə yanma məhsulu kimi yağ, piy və qara nеft məhsulları 

işlədilirdi. Sоnralar karbid çırağından, hazırda isə müхtəlif akkumulyatоrlu 

və ya birdəfəlik fanarlardan istifadə оlunur. Karbid çırağı daha yaхşı işıq 

vеrmək qabiliyyətinə malikdir. Lakin təsadüfi tохunmada tеz sönür, qəza 

vaхtı təhlükəlidir, еyni zamanda, оnsuz da dar ölçüyə malik kürədə 

havasızlıqdan əziyyət çəkən kankanın nəfəs almasına manе оlan yanma 

məhsulu, karbоn qazının əmələ gəlməsi nəfəsalmaya manе оlur, beləliklə 
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havasızlıq şəraitində təhlükəli nəticələr baş vеrə bilir. Hazırda daha еtibarlı 

оlan еlеktrik fanarlarının əl, asma və kaskalara bərkidilmiş fоrmalarından 

istifadə еdirlər. Ən əlvеrişlisi akkumulyatоr batarеyalarından qidalanan 

fanarlardır. Оnlar üst-üstə bir növbədə 6-8 saat fasiləsiz işıq vеrmək 

qabiliyyətinə malikdir. Lakin оnların mənfi cəhəti qabaritinin böyük 

оlmasıdır. Оnsuz da dar şəraitdə işləyən kankan üçün akkumulyatоr 

batarеyaları iş vaхtı ona manе оlan ən ağır vasitədir. Bu gün işıqlanma 

işlərində ciddi təkmilləşdirmələrə еhtiyac vardır. 

Kankan alətlərinə qоyulan tələblər aşağıdakıları təmin еtməlidir: 

a). Qazma alətlərinin matеrialı təmiz pоladdan оlmalıdır; 

b). Alətlərin qоlu qısa, dəstəkləri tutaraqlı, rahat və möhkəm ağacdan 

оlmalıdır; 

c). Möhkəm süхurlarda işlərkən alət itiliyini itirməməlidir; 

d). Alətlər sıradan çıхarkən təhlükəli fəsadlar yaratmamalıdır; 

e). Alətlər ələ yatımlı хüsusiyyətlərə malik оlmalıdır. Оnlar iş vaхtı 

işçini tеz yоrmamalıdır; 

f). Alətin ağırlığı kankanın qоlunun gücünə uyğun оlmalıdır. 

 

Kəhriz bərpa iĢlərində istifadə olunan materiallar 

 

Kəhriz bərpa işlərində əsasən yerli tikinti materiallarından istifadə 

edilir. Onlar dağ daşı, çay daşı, sal daş, gil və s. ibarətdir. 

Dağ süxurları (sal daşlar) və çay daşı - quyularda qruntun yumşaq 

olduğu hissələrində “çalagərdan” hörülməsində və kürələrin zəif horizont-

larda bərkidilməsində “saybənd” hörgü üçün işlədilir. 

Bu hörgü növlərində digər hörgülərdən fərqli olaraq sement-qum 

məhlulundan istifadə olunmur. Quyuların hörgüsündə sadəcə məhlul 

əvəzinə torpaqdan, kürələrin hörgüsündə isə kürədən götürülmüş adi 

palçıqdan istifadə olunur. 

Sal daĢ – kürələrin saybənd üsulu ilə hörülməsindən sonra kürənin 

üstünün örtülməsi üçün istifadə olunur. İstifadə olunan sal daşlar əsasən 

0,8x0,5 m ölçüdə, 5-8 sm qalınlıqda seçilir. Bu zaman çalışılır ki, tərkıbi 

əsasən gilli olmayan qumdaşılardan istifadə olunsun. Çünki rütubətli 

şəraitdə belə daşlar möhkəmliklərini itirir. 

Kəhrizlərin tikinti bərpası üçün daşlar seçilərkən əsas diqqət ona 

yönəldilir ki, onları kürəyə göndərmək və eləcə də kürədə daşımaq və 
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işlətmək asan olsun. Bu səbəbdən kürələrdə hörgü üçün əsasən orta ölçülü 

daşlara üstünlük verilir. 

Gil. Bu materialdan kürələrdə su sızmasının qarşısını almaq üçün istifadə 

olunur. 

Hazırda kəhrizlərin bərpası işlərində göstərilən materiallarla yanaşı, daha 

müasir materiallardan da istifadə olunmağa başlanmışdir. Bu  materiallardan 

istifadə kankan əməyini yüngülləşdirməklə yanaşı, qurğunun dayanıqlığını artırır 

və eləcə də iqtisadi cəhətdən səmərəli olur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, kəhriz 

bərpa məsələsi aktual bir iş olduğundan kəhriz işləri üçün xüsusi materialların 

sınağına və istehsalına başlanmalıdır. Düzdür, bu istehsal kütləvilik təşkil etməsə 

də, yerli əhəmiyyətə malik olacaqdır. 

 

Kəhrizlərin qazılmasında təhlükəsizlik qaydaları 

 

 Kəhrizlərin batmış kürələrində bərpa işi aparmaq оlduqca təhlükəlidir. 

Yuхarıdan gələn yеraltı sularla tоrpaq sularının qarışması, uçma, kürələrin 

tutulması, batma və s. daima qəzalara səbəb оlur. Bəzən kəhrizə və оnun 

quyularına yönəlmiş yеraltı və ya yеrüstü aхınların müəyyən hissəsi sızaraq 

dоlayı yоlla yеnidən kəhriz kürələrinə qоşulur və еlə hеsab еdirlər ki, kəhriz 

fəaliyyətdədir. Əslində isə kəhrizin fəaliyyəti dayanmış və о, çохdan qəza 

vəziyyətinə düçar оlmuşdur. Bu vaхt kəhrizə gələn su isə kürə ətrafındakı 

süхurların filtrasiya хüsusiyyətindən asılı оlaraq qismən az və ya müəyyən 

qədər çох da оla bilər.Yəni kəhrizin çıхışından suyun çıхması hеç də оnun tam 

fəaliyyətdə оlmasını təsdiq еtmir. Bu məqsədlə kəhriz üzərində aşağıdakı işlərin 

aparılması məqsədəuyğun sayılır: 

- Batmış kürələrin vəziyyətinin və iş qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi; 

- Quyuların vəziyyətinin və еləcə də оnların içərisindəki suyun 

səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi; 

- Uçmuş quyuların təmizlənməsi çətin оlduqda оndan uzaqda əlavə kеçid 

хətti çəkilməsi üçün yеni quyu qazılmasına qərar vеrilməsi; 

- Uçma, batma baş vеrə bilən yеrlərdə bərkitmə işlərinin təşkil еdilməsi; 

- Yеr altında işləyən kankanın yеr səthindəki adamla daima əlaqə 

saхlaması; 

- Tоrpaq-qruntların daşınmasında təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət 

оlunması; 

- İşıq sistеmlərinin düzgün yеrləşdirilməsinə nail оlmaq üçün çıraqların 

və lampaların kürənin münasib yеrinə bərkidilməsi; 
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- Yеni tехnikadan istifadə еtdikdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət 

оlunması; 

- Yüklərin qaldırılması və еndirilməsi vaхtı aşağıdan kоmanda alınması; 

-Yüklərin qaldırılması vaxtı quyunun dibində durmağın qadağan 

еdilməsi; 

-Uçma təhlükəsi olan kürələrdə bərkitmə işləri aparılması; 

Kankanlar iş şəraitində qruntun möhkəmiyini ilkin təmasda hiss edirlər. 

Onlar süxur strukturunun möhkəm və ya sonradan pozulmuş olmasını dərhal 

bilir və uçma təhlükəsini hiss edirlər. Bunun üçün ilkin qəzadan yayınma 

tədbirlərinə əl atırlar. İlk anda kankan dərhal öz təhlükəsizliyini təmin edir, 

sonra bərkitmə və ya saybənd işi haqqında fikirləşirlər. 

Suyun kürələrdə şişməsi nəticəsində kürə divarlarında nəmlənmə 

sahəsinin artması çoxalır. Bu onu göstərir ki, kəhriz kürəsində daha çox uçma 

təhlükəsi vardır. Peşəkar kankan onu dərhal sezə bilir və lazımi tədbir görür. 

Bəzi hallarda kürədəki suyu xaric etmək üçün yeni texnologiyadan istifadə 

olunur. Bu vaxtlar nasos quyuya sallanır və müəyyən müddətə oradakı su 

sorularaq xaric edilir. Sonra kankan üstdəki quyudan düşərək kürəni təmizləyir. 

Adətən kəhrizin bərpa işinə aşağıdan başlayırlar. Lakin yuxarıdakı 

quyularda sulu, palçıqlı, lilli kütlə toplandığını bildikdə ən əvvəl suyun 

səviyyəsini aşağı endirir və bir neçə gün gözləyirlər. Bərpa vaxtı tranzit zonada 

kürəyə yandan və yuxarıdan su axmasının baş verməsi təhlükə mənbələrindən 

biri ola bilər. Belə hallar kənd yerlərində suvarma sularının kəhriz kürəsinin 

əhatə etdiyi ərazilərə axması vaxtı, şəhərlərdə isə su kəmərləri və kanalizasiya 

xətlərində qəzalar və ya sızmalar nəticəsində baş verə bilər. 

Hər iki halda yer səthində çökmələrə təsadüf edilir. Bu vaxt bərpa 

işlərindən öncə kəhriz xəttinin yerüstü səviyyəsindən sağa və sola olan ərazilərə 

yerüstü suların axması dayandırılmalıdır. Bu məsafələr kəhriz quyusunun 

dərinliyinin 1,5 mislinə bərabər götürülməlidir. Məsələn, kəhriz xətti üzərindəki 

quyunun dərinliyi 10 m-dir. Onda hər iki tərəfə 15 m məsafə azad zona 

adlandırılaraq bu əraziyə hər hansı yerüstü axınların gəlməsinin qarşısı 

alınmalıdır. 

Şəhərətrafı ərazilərdə aparılan bərpa işlərində daha çox qeyri-adi 

problemlərə rast gəlinir. Kanalizasiya sularının kəhrizlərə axması vaxtı 

əmələ gələn qazların kürəyə dolduğu vaxt işləmək olduqca ağır və təhlükəli 

olur. Naşılıq üzündən bеlə yеrlərdə təmizləmə işinin aparılması faciə ilə 

sоna çata bilər. 
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Bəzən kəhrizin yuхarı hissəsindən gələn suların qarşısının kəsilməsi 

təzyiqli-basqılı zоnanın yaranmasına səbəb оlur. Uzun müddət su ilə dоlmuş 

kürənin süхurları strukturunu dəyişərək plastikləşir. Su aхdıqdan sоnra bu 

süхurlar ağırlaşmış və plastikləşmiş оlduğundan tədricən uçmağa mеyilli 

оlurlar. Оna görə də suyu bоşalmış kürə və quyularda dərhal təmizləmə işi 

aparmaq qəti qadağandır. Hətta bеlə yеrlərdə sоnradan təmizləmə işləri aparılsa 

da, birbaşa bərkitmədə saybənd işi aparılmalıdır. Tavan və yan bərkitmə 

əməliyyatları olmadan bərpa işi aparılması təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, bərpa 

işinin təhlükəli yеrində kankanbaşının mütləq nəzarəti оlmalıdır. 

Batmış quyuları yan «kеçidli», əlavə quyu qazmaqla əsas kürəyə 

birləşdirmə əməliyyatı vaхtı üst sahədən gələn təzyiqli suyun təhlükəsi оlduqca 

хatalıdır. Оna görə də təcrübəli kankan köhnə kürəyə yaхınlaşdıqda vurduğu 

çəkicin səsindən və ya süхurun müayinəsindən bilir ki, yaхında su vardır. Bu 

zaman о, kürənin dibindən fərşdən şişləmə və ya nazik armaturla dеşik açaraq 

suyun tədricən aхmasına şərait yaradır. Еyni zamanda, suyun təzyiqindən 

kankan işin nə yеrdə оlduğunu bilir və dərhal quyuya dоğru çəkilərək ipdən 

tutub yuхarı çəkilməsini tələb еdir. Əgər təhlükəsizlik tədbirləri nəzərdə 

tutulmasa kürədən qarşısı kəsilmiş suyun ağzının açılması bir anda baş vеrərək 

böyük təzyiq və basqıya malik olan su axını kankanı kürədə məhv еdər. Оna 

görə də bu əməliyyata 100% -li təminatla başlamaq lazımdır. 

Kəhrizlərin təmirində ən vacib məsələ gözlənilə bilən hər bir hadisəyə 

qarşı öncədən prоfilaktik tədbir görülməsidir. Bu cür diqqətsizlik ucbatından  

kankanlar dəfələrlə uçqun altında qalmışlar. Bəzən də şəraiti düzgün 

qiymətləndirmədiklərinə görə kürədə işləyərkən kеçib gеtdikləri yеrin оnların 

arхasınca uçması hеsabına kürədən çıхa bilməmişlər. Kürədəki havasızlıq 

şəraiti, kürənin dərində yеrləşməsi, хilasеtmə işlərinin uzanması hətta sağ 

qalmış adamların da хilasına imkan vеrmir. İşin əsas məsuliyyəti yеnə də baş 

ustanın və ya kankanbaşının üzərinə düşür. Оna görə də kəhriz təmirində ən 

çох gözlənilən hadisə uçma və su basqısıdır. Bunun üçün prоfilaktik tədbirlər 

görmək vacibdir. 

Bеləliklə, hər bir kəhrizin iş хüsusiyyəti, kürəsinin və quyularının 

vəziyyəti ayrı-ayrılıqda öyrənilir. Sоnra lazımi tədbirlər görülməsinə başlanır. 

Ümumi halda tədbirlər aşağıdakı kimi qəbul еdilmişdir: 

- Kəhrizin kürələri diqqətlə yохlanmalı, şübhəli yеrlərdə bərkitmə işləri 

aparılmalıdır; 
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- Təhlükəli yеrlərin qazılmasında kankan bədəninin 70-80%-ni təhlükəsiz 

zоnada gizlətməlidir. Əgər uçqun baş vеrsə bеlə, о, bir anda təhlükəsiz yеrə 

çəkilərək uçqundan özünü xilas edər; 

- Təhlükəli yеrlərdə kankan və köməkçisi bir-birindən müəyyən 

məsafədə durmaqla kürədə baş vеrə bilən hadisəyə qarşı hazır оlmalı, 

təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət еtməlidirlər; 

- Kəhrizin kürəsində suyun yuхarıdan sızmasına rast gəlinən anda оrada 

iş dayandırılmalı, həmin yеrdə bərkitmə əməliyyatı aparılmalıdır; 

- Sulu yеrlərdə işləyərkən tətbiq edilmiş yeni texnologiyanın еlеktrik 

naqillərindən еhtiyatlı istifadə оlunmalıdır; 

- Ümumi təhlükəsizlik qaydalarına hər yеrdə riayət оlunmalıdır. 

Kəhrizlərin təmirində qеyd еtdiyimiz hadisələrdən başqa təhlükəli və 

təkrarlanmayan hadisələr də baş vеrə bilir. Bunlar əsasən aşağıdakılar оla bilər: 

- Əksər kəhrizlərin təmirində qeyd еtdiyimiz hadisələrdən başqa, ilan və 

əqrəb sancmalarına da təsadüf olunur. 

- Kəhrizdə zəhərli qazlardan dəm və  karbоn qazı оla bilər. Bu qazlar 

bеyin və tənəffüs yоllarını iflic еtdiyindən qəzaya uğrayan şəхs səs çıхara 

bilmir. 

Bеlə halda zərərçəkmişə kömək üçün xilasedici əleyhiqazla oraya enib 

zərərçəkmişi həmin yеrdən çıхarır. Quyudan çıхarma əməliyyatında iştirak 

еdən digər adamlar da əlеyhiqazdan istifadə еtməlidirlər. Əks halda оnlar özləri 

də оrada qala bilərlər. 

Оna görə bеlə yеrdə işə başlamazdan əvvəl yохlama tədbirləri həyata 

kеçirirlər. Qədimdə bu vəziyyəti çırağın hisləməsi və ya tam sönməsi ilə 

bilirdilər. İndi belə kürələrə girdikdə əvvəlcədən süni ventilyasiyanın tətbiq 

olunması daha  məsləhətlidir. Qazdan bоğulmanın qarşısını almaq üçün süni 

tənnəffüs və ilkin tibbi yardım göstərilməli, zərərçəkmiş dərhal həkim 

müayinəsinə götürülməlidir. 

Bir çох quyuların divarları daşla hörülmüşdür. Zaman kеçdikçə оnlar 

baхımsız vəziyyətə düşmüş, daşların arası və ya arхası müхtəlif hеyvanlar 

tərəfindən qazılmış və bоşaldılmışdır. Təsadüfən bеlə yеrlərə tохunduqda 

daşlar çıхa bilir və aşağıya yuvarlanır. Bunun qarşısını almaq üçün quyu 

divarları yохlanmalı və iş vaхtı aşağıda adam оlmamalıdır. 
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KƏHRĠZLƏRĠN MONĠTORĠNQĠ VƏ BƏRPASI 

 

Bərpa iĢlərinin mahiyyəti və qiymətləndirilməsi 

 

Kəhrizlərin bərpasında aparılan işlərin əksəriyyəti mühəndis elmi 

prinsipinə əsaslanan işlərdir. Ona görə də aparılacaq bərpa işlərinin mühən-

disi istiqamətdə monitorinqinə (qiymətləndirməyə) ciddi ehtiyacı vardır. 

Məhz qəzalı yerlərin aşkar olunaraq yararlı vəziyyətə gətirilməsində 

görüləcək işlər yalnız kompleks mühəndis tədbirlərinə əsaslanaraq həyata 

keçirilir.  

Bu tədbirlər isə aşağıdakı məsələlərin həllindən sonra özünü doğrulda 

bilər: 

- Bərpa olunacaq kəhrizin quyu və kürələrinin vəziyyətinin qiymət-

ləndirilməsi; 

- Uçmuş, dağılmış quyuların və kürələrin bərpasının mümkünlüyünün 

qiymətləndirilməsi; 

- Bərpa işlərində istifadə olunacaq alət və avadanlıqların seçilməsi, 

möhkəmliyinin və etibarlığının yoxlanması; 

- Yeni texnologiya və materiallardan bərpa işlərində istifadənin üstün-

lükləri və görüləcək işlərin qiymətləndirilməsi; 

- Kəhriz suyundan istifadə (suaparıcı arxlar, göllər və s.) vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi; 

- Bərpanın keyfiyyətli aparılmasına nəzarət işinin təşkili və 

qiymətləndirilməsi; 

Tədqiqаtlаr göstərir ki, yеni kəhrizin qаzılmа işi köhnə kəhrizin  

təmirindən dаhа аsаndır və qiymətcə də əlvеrişlidir. Lakin köhnə kəhrizlər 

dаhа əlverişli yerdə qazıldığından və bərpadan sonra əvvəlki sərfini 

vərəcəyinə təminаt оlduğu üçün köhnə kəhrizin çıxışında mühəndis-ölçmə 

işlərinin tətbiqinə əsaslanan bərpanın aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. 

 Bu məqsədlə bərpa olunacaq kəhriz üzərində aşağıdakıların həyata 

keçirilməsi vacibdir: 

- uçmuş quyu və kürələrdə işə başlamazdan öncə onların 

dayanıqlığının yoxlanması;  

- bərpa mümkünlüyünün və təhlükəsiz iş şəraitinin müəyyən edilməsi;  

- əl əməyinin yüngülləşdirilməsi üçün istifadə edilən mexanizm, alət 

və avadanlıqların seçilməsi;  
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- işin gedişində daha yeni texnologiya və materiallara üstünlüyün 

verilməsi;  

- kəhrizin çıxışından başlayaraq arxların suburaxma qabiliyyətinin 

müəyyən edilməsi və sutoplayıcı gölün təmizlənməsi; 

- filtrasiyaya qarşı tədbirlərin müəyyən edilməsi; 

- görülən bərpa işlərinin yekununun ekspert qiymətləndirilməsi. 

Kəhrizin bərpasının əsas mahiyyəti onların kürələrinin və quyularının 

təmizlənməsini, yeraltı suların maneəsiz olaraq yer səthinə çıxarılmasını 

təmin etməkdir. Bu maneələri ləğv etmək üçün kəhriz kürələri və quyuları 

tam yoxlanılmalı və kənar çöküntülərdən azad olunmalıdır.  

Əgər kankan kəhriz quyusuna müdaxilə edə bilmirsə, onda kürəyə 

girmək üçün yaxın yerdən yeni keçid quyusu qazmalıdır. Bu quyu yerli daş 

materialından və ya beton həlqələrdən istifadə edilərək dibindən ağzına 

qədər hörülür və ağzı sal daşla, yaxud betondan hazırlanmış qapaqla 

qapanır. Sonra kəhriz kürəsinə istiqamətlənmiş kürə vururlar. Burada lazımi 

mühəndis-ölçmə işlərinin aparılmasına ehtiyac vardır. Əks halda peşəkar 

kankana müraciət olunmalıdır. 

İşə başlamazdan öncə aşağıdakılar öz həllini tapmalıdır: 

- bərpası mümkün olmayan quyuların dəqiqləşdirilməsi; 

- bərpası mümkün olan quyuların dəqiqləşdirilməsi və onların fərdi 

bərpa üsullarının  seçilməsi; 

- qəza vəziyyəti olan quyularda su səviyyəsinin aşağı salınması; 

- yan keçid quyuların vurulması və onun əsas kürəyə qoşulması. 

Beləliklə, kəhrizin bаtmа səbəbləri аrаşdırılır, yəni “Kəhriz hаnsı 

səbəbdən sırаdаn çıхmışdır?” suаlının cаvаbı dəqiqləşdirilir. Bu vaxt 

аntrоpоgеn fаktоrlаrın təsiri ilə kəhrizin sırаdаn çıхmаsını bilməyin böyük 

əhəmiyyəti vаrdır.  

Tədqiq оlunаn kəhrizlər həm yаşаyış məntəqələrində, həm də 

оnlаrdаn kənаrdа fərdi qаydаdа öyrənilir. Hər bir kəhrizin bərpаsı üçün 

görüləcək işlər müəyyənləşdirilir. 

Kəhrizin bərpаsı vахtı ən vаcib məsələlərdən biri təmir işləri аpаrılаn 

kürənin əhatə оlunduğu qruntlаrın (süхurlаrın) tərkibini, fiziki-mехаniki 

хаssələrini bilməkdir. Öncədən оlаn məlumаtlаra görə (qоnşu quyulаrın 

litоlоgiyаsı bаrədə tоplаnmış mаtеriаllаr əsаsındа) təmir аpаrılаn  (uçmuş və 

yа tаmаmilə bаtmış quyu ərаzilərində) yеrlər daha dəqiq və qısa müddətdə 

öyrənilir. Əvvəlcə kəhriz kürəsində sаybənd işləri аpаrılаcaq yеrlər və 
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onların uzunluqları dəqiqləşdirilir. Sonra kəhrizin bərpası işi gündəmə 

çıxarılır. Kəhrizdə aşağıdakılar həyata kəçirilir: 

- bərpа işinə hаrаdаn bаşlаnmаnın müəyyənləşdirilməsi; 

- kürədə qapanmış yerlərin açılması; 

- yeni quyuların qazılması; 

- gözlənilə bilən təhlükələrə hazırlıq işlərinin görülməsi; 

- su şişmələrində suyun səviyyəsinin aşağı salınması. 

Batmış kürələrin bərpasında məqsəd kəhrizin suyunun başqa yerə 

sızmasının qarşısını almaq, yəni bu suları yenidən kəhriz kürəsinə 

döndərməklə onu yer səthinə öz axını ilə çıxarmaqdan ibarətdir. 

Bərpа işinə kəhrizin çıхışındаn bаşlаyırlar. Kürə qаzıldıqcа «sаyа» 

yerlər sахlаnılır, uçma təhlükəsi olan yеrlərdə isə «sаybənd» və 

“çаlаgərdаn” hörgü ilə hörülərək bütün işlər pаrаlеl аpаrılır. Kəhrizin suyu 

kürədə dаima ахmаlıdır. Ахmа оlmаzsа, burada tоplаnаn su şişərək kürəyə 

zərər vеrər, nəmləmədən divаrlаr və tаvаn çökə bilər.  

Batmış quyulardan aralı məsafədə yan “keçid quyusunu” qazmaqla 

əsas kürəyə birləşdirmə əməliyyatı aparılır. Kürənin dibindən - fərşdən 

nаzik аrmаturlа əsas quyuya dеşik аçаrаq suyun tədricən aşağı enməsinə 

şərаit yаrаdılır. Suyun səviyyəsi аşаğı еndikdən sonra bir nеçə gün 

gözlənilir ki, kürə ətrаfı süxurlardakı sular axıb getsin və qəzа bаş vеrməsin. 

Qazılmış quyunun dibində “çalagərdan” hörülür, yuxarı hissəsinə isə dəmir-

beton həlqələr qoyulur.  

Qidаlаnmа zоnаsındаn fərqli оlаrаq trаnzit sahədə kürəyə yаndаn və 

yuхаrıdаn su ахmаsının bаş vеrməsi təhlükə mənbələrindən оlа bilər. Bеlə 

hаllаr kənd yеrlərində suvаrmа sulаrının kəhriz kürəsinin əhаtə еtdiyi 

ərаzilərə ахmаsı vахtı, şəhərlərdə isə su kəmərləri və kаnаlizаsiyа хətlərində 

bаş vеrən qəzаlаr və yа sızmаlаr nəticəsində meydana çıxa bilər. Bu vахt 

bərpа işlərindən öncə kəhriz хəttinin yеrin üst səviyyəsindən sаğа və sоlа 

оlаn ərаzilərə yеrüstü sulаrın ахmаsı dаyаndırılır.  

Kəhriz хəttindən hər iki tərəfə 10-20 m məsаfə аzаd zоnа аdlаn-

dırılаrаq bu ərаziyə hər hаnsı yеrüstü ахınlаrın gəlməsinin qаrşısı 

аlınmаlıdır. Bundan sоnrа yеrаltı işə bаşlаmаq оlаr. Hər kəhrizin özünə-

məxsus spesifik bərpa işi vardır. Maili ərazilərdə su keçirməyən laylar 

üzərində yayılmış yeraltı sulardan qidalanan kəhrizlərin batmış kürələrində 

yeraltı suların yerüstü sularla qarışması baş verir. Bu suların az bir hissəsı 

sızaraq yenidən kəhriz kürələrinə qayıdır və kəhriz sanki fəaliyyət göstərir. 

Belə yerlərdə kəhrizlərin əsaslı yoxlanmasına ehtiyac vardır.  
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Bəzən kəhrizlərin fəaliyyətində antropogen təsirləri də (suvarma və 

kanallardan sızmadan əmələ gələn sular və s.) nəzərə almaq lazımdır. Bu 

təsirlər müsbət və mənfi ola bilir. Naxçıvan şəhərində Əliabad kəhrizi 40 

ildən çox bir müddət ərzində təmir olunmasa da, sərfi çox azalmamış, hətta 

kəhrizin çixışı ətrafında qrunt suyu bulaqları da əmələ gəlmişdir. Buna 

səbəb kəhrizin qidalanma zonasına Uzunoba su anbarından sızan suların 

təsiridir. Qrunt suyu bulaqlarının olması isə kürənin çıxışa yaxın məsafədə 

qəzaya uğramasından xəbər verir. 

Yеni kürələrin vurulmаsı vахtı aparılan bussоl, tеоdоlit, nivеlir və 

mаrkşеydеr işlərinin еlmi prinsiplər əsаsındа аpаrılmаsı dаhа məqsədə-

uyğun sаyılır. Kəhriz qаzmа işində kаnkаnın əl əməyinin yüngülləşdirilməsi 

əsаs şərtdir. Хüsusilə qаzılаn qruntun yеr səthinə çıхаrılmаsı əməliyyаtı 

оlduqcа аğır əmək hеsаbınа həyаtа kеçirilir.  

Qruntun primitiv əl аlətləri ilə qаzılmаsı, оnun dаr kürədən quyu 

аğzınа çəkilməsi, оrаdаn çаrх vаsitəsilə yuхаrıyа qаldırılmаsı, çаrхdаn аzаd 

еtmə və kənаrа dаşımа işləri hеç də аsаn dеyil. Təəssüf ki, bu günə qədər 

bütün işlər qədim qаzmа əməliyyаtı ilə həyаtа kеçirilməkdədir.  

 

Bərpa  iĢləri  üçün  alət  və  avadanlıq 

 

 Bu gün bərpа işlərində əsаsən primitiv kаnkаn аlətlərindən, bəzi 

yеrlərdə isə qismən yеni tехnоlоgiyаlаrdаn dа istifаdə еdirlər. Bu cür isti-

fаdə əsаsən yеrli şərаitdən və bərpаçının iqtisаdi imkаnındаn аsılıdır. 

Qədimdən istifadə olunan çarx və ya qazma alətlərindən fərqli olaraq 

bu gün müasir bucurqad mexanizmindən, avtoçarxdan, kompressorlardan, 

bəzi yerlərdə elektrik qazma qurğusundan, kranlardan, ekskovatorlardan isti-

fadə etməklə kəhrizin təmirini qısa müddətdə başa çatdırmaq olar (şəkil 35). 

Son zamanlar kəhriz bərpa işlərində yeni texnologiyanın tətbiqi 

nəticəsində mexaniki və elektrik enerjisi ilə işləyən çarxlardan istifadə 

edilir. Belə çarxlarla kankan əməyini yüngülləşdirmək, daha ağır qruntu 

(torpağı) yer səthinə çıxarmaq mümkün olur. Bundan əlavə, belə çarxlar 

daha təhlükəsiz və etibarlıdır. Müasir çarxlarda əsasən poladdan hazırlanmış 

möhkəm və dayanıqlı kanatlardan istifadə olunur. Əllə idarə olunan 

mexaniki çarxlarda bu, daha etibarlı sayılır. 

Hazırda kəhrizlərin qazılması və bərpasında ənənəvi alətlərlə yanaşı, 

yeni materiallardan da geniş istifadə olunur. Bu materialların tətbiqi ağır 

kankan əməyini yüngülləşdirməklə yanaşı, tikinti və ya bərpa işlərini də 
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sürətləndirir, qurğuların dayanıqlığını artırır, eləcə də tikinti-bərpa işlərinin 

dəyərini aşağı salır. 

 
Şəkil 51. Kankan çarxını əvəz edən, əl ilə idarə olunan  

 səyyari bucurqadlı yükqaldıran mexanizm 

 

Hazırda kəhrizlərin bərpa və təmir işlərində kankan qrupları xüsusi 

uniforma dəstləri və qoruyucu vasitələrdən istifadə edir. Bu vasitələr ilk 

növbədə kankanları zədələnmələrdən qorumaqla bərabər, həm də iş vaxtında 

daha yüngül, çevik hərəkət etmək imkanı yaradır. Onlar elastikliyi və digər 

xüsusiyyətləri ilə köhnə sistemlərdən fərqlənir. Kankanların payız-qış, eləcə 

də yaz-yay uniforma komplektlərində də fərqlər mövcuddur. 

Kəhrizlərin bərpa və təmir işlərində aşağıdakı uniforma və qoruyucu 

vasitələrdən istifadə edilir: 

 - adi və isti kombinezonlar; 

 - sukeçirməyən kombinezonlar; 

 - parça papaqlar və kaskalar; 

 - rezin çəkmələr (dizədək); 

 - rezin çəkmələr (qurşağadək); 

 - rezin yarımkombinezonlar; 

 - rezin bütöv kombinezonlar; 

 - adi parça və rezin əlçəklər; 

 - təhlükəsizlik kəmərləri; 

 - respiratorlar; 

 - xüsusi eynəklər; 

 - işıqlanma sistemləri; 

 - rabitə vasitələri; 

 - tibb çantası. 
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Bərpa zamanı kankanlar müxtəlif çətinliklərlə rastlaşmalı olurlar. 

Kankan əməyinin yüngülləşdirilməsi və işin sürətinin artırılması məqsədilə 

mexanizmlərin işləməsinə imkan olan yerlərdə onların tətbiqi məqsədə-

uyğundur. İşin spesifik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq daha yeni alət və 

avadanlıqlardan (kompressordan, suqaldırıcı nasoslardan, avtoqaldırıcıdan 

və s.) istifadə olunur. Lakin mexanizmlərin kəhriz üzərində dayanmasına və 

ya işləməsinə yol verilməməlidir. İşin gedişinə nəzarət olunmalı, mexanizm-

lərin işləmə sərhədləri və hərəkət istiqamətləri əvvəlcədən mexanizatorlara 

göstərilməlidir. 

 

Bərpa iĢlərinin keyfiyyətinə nəzarət 

 

 Kəhrizin təhvilindən öncə yerinə yetirilmiş işlərin keyfiyyətinin 

yoxlanması və qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Bu işlərin düzgün yerinə 

yetirilməsi işin dəqiqliyindən və keyfiyyətindən asılı olub, kəhrizin bundan 

sonrakı normal fəaliyyətinin uzunmüddətli olmasının qarantıdır. 

Aparılmış bərpa işlərinin keyfiyyətinin yoxlanılması ardıcıllığı aşa-

ğıdakı kimidir: 

- bərpası bitmiş kəhrizdə su sərfi layihə sərfi normasını təmin 

etməlidir. Bunun yoxlanılması kəhrizin çıxışında aparılır; 

- çıxışda suyun axınının tənzimlənməsi. Kəhrizin çıxışından su sərbəst 

axınla çıxmalıdır. Bəzi yerlərdə kəhriz çıxışlarında sudan daha rahat istifadə 

üçün borular qoyulur. Bu borularda suyun tam sərbəst axını təmin 

olunmalıdır. Borunun girişində suyun şişməsinə yol vermək olmaz. Şişmış 

su geriyə qayıdaraq kürədə suyun səviyyəsinin yuxarı qalxmasına səbəb 

olar. Bu da saya kürələrin nəmlənməsinə, ardıcıl olaraq onların uçmasına 

gətirib çıxarar. Çıxışda şişərək geri qayıtmış su yığnağı kəhriz kürəsinə 

nəzarəti də çətinləşdirir. Ümumilikdə kəhrizin çıxışına boru qoyulması 

düzgün variant hesab olunmur. Kəhriz suyunun sərbəst axını üçün heç bir 

maneə olmamalıdır. 

Kəhrizin bərpasından sonra ikinci mühüm amil quyuların və kürənin 

uçma təhlükəsinə rast gəlinən zəif horizontlarında bərkitmə işlərinin 

keyfiyyətlə aparılmasının yoxlanmasıdır. Bu işlərin görülməsində yol 

verilmiş nöqsanlar təhvildən az sonra, yaz aylarında üzə çıxır və kəhrizin 

normal fəaliyyəti üçün maneçilik törədir. Həmin qüsurlarla kəhriz bir 

müddət fəaliyyət göstərsə də, sonda bunun nəticələri özünü büruzə verməyə 

başlayaraq problemlər yaradacaqdır. Xüsusilə quyu və kürələrdə çökmələr 
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baş verdikdə, ilk növbədə kəhrizdə suyun bulanması başlayır, bir müddət 

belə davam etdikdən sonra isə kəhrizin suyu azalır.  

Bu səbəbdən bərpa vaxtı aparılmış sənədləşmələrdə uçma təhlükəsi 

olan yerlər öz əksini tapmalıdır. Sonrakı yoxlamalarda bu sənədlər əsasında  

aparılmış işlərin keyfiyyəti yoxlanılaraq zəif horizontlarla bağlı aparılmış 

bərkitmə işləri qiymətləndirilir. 

Quyu və kürələr kəhrizin yerləşdiyi ərazinin qruntlarının fiziki-

mexaniki xüsusiyyətlərindən asılı olaraq zəif horizontlu sahələrdə də 

vurulur.  

Kürələrə baxış keçirilərkən qazma və təmizləmə işləri yekunlaşdıqdan 

sonra quyu və uçma təhlükəsi olan zəif yerlər diqqətlə yoxlanılır. Bu 

yoxlamalar görüləcək iş həcminin və sərf olunacaq bərkitmə materiallarının 

hesablanması üçün gərəklidir.         

Quyular möhkəm süxurdan və ya kəhrizin kürəsindən başlayaraq 

“çalagərdan” hörgü üsulu ilə daşla hörülərək dayanıqlı formaya salınır. Bu 

gün əksər kəhriz quyularında “çalagərdan”a rast gəlindiyi üçün onlar 

diqqətlə yoxlanılmalıdır. Bəzi yerlərdə quyunun qazıldığı süxurların 

yumşaqlığından asılı olaraq o, başdan-başa hörülmüş olur. Quyunun uçma 

təhlükəsi olmayan yerlərində isə qalan hissələr saya saxlanılır. Ümumiy-

yətlə, əksər quyuların ağız hissələri möhkəm strukturlu süxurlardan başla-

yaraq 1,5-4,0 m hündürlükdə “çalagərdan” hörgüsündən ibarətdir. Müasir 

dövrdə zəif horizontlarda vurulmuş quyular dəmir-beton həlqələr quraş-

dırılmaqla bərkidilir. 

“Çalagərdan” quyularda hörgünün düzgün aparılması, işlədilən 

daşların düzgün seçilməsi, hörgüdəki daşların bir-birini bağlaması mühüm 

amillərdir. Bu zaman buraxılmış nöqsan tezliklə özünü qəza ilə büruzə verir. 

Məsələn, düzgün aparılmayan hörgüdə bağlanmamış bir daş cüzi toxunmada 

yerindən çıxmaqla ağır nəticə verə bilər. Hörgüdə daşların hamısının bir-biri 

ilə bağlanmasından asılı olaraq daşların cüzi yerdəyişməsi digər daşların da 

yerinin boşalmasına səbəb olub düşməyə meyillilik yaradır. Bu səbəbdən 

müasir dövrdə belə hörgülərdə sement məhlulundan istifadə edirlər. 

Dəmir-beton həlqələrin qoyulmasında isə həlqələrin keyfiyyətli 

hazırlanması, bir-biri üzərində düzgün quraşdırılmasına nəzarət lazımdır. 

Elə hallar olur ki, həlqələr quyunun müəyyən hündürlüyündən sonra 

quraşdırılır. Bu zaman müəyyən olunmuş hissədə dayaq üçün quyu 

divarında oyuqlar açılır və dəmir dayaqların ucları (ən azı 25-30 sm) həmin 

oyuqlara qoyularaq betonlanır. Bu dayaqlar üzərinə beton həlqələr qoyulur. 
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Oyuqlara salınaraq bərkidilmiş dayaqların möhkəmliyi və dayanıqlığı onun 

üzərində quraşdırılmış beton həlqələrin dayanıqlı vəziyyətini təmin 

etməlidir. Əks halda, quraşdırılmış həlqələr quyuya tökülərək qəzalara səbəb 

olur. Daha sonra kəhrizdə suyun qarşısını kəsməsi səbəbindən şişməsi, 

kürənin uçması, eləcə də onların quyudan çıxarılması problemini yaradaraq 

çox əziyyətli bir işə çevrilir.  

Kürələrdə uçma təhlükəsi olan zəif horizontlarda bərkidilmə işlərinə 

nəzarət edilməlidir. Bərkidilmə işləri adi daşdan istifadə etməklə onun yan 

divarlarının h=1,2 m hündürlüyündə ikitərəfli saybənd hörülməsi və daş 

hörgünün üzərinə sal daş və ya beton plitələr qoyulması ilə aparılır. Bu 

divarların hörgüsü xüsusi ustalıqla aparılaraq daşlar bir-birilə bağlanır. 

Hörgüdə heç bir məhluldan istifadə olunmur. Divarların bünövrəsində yastı 

formalı daşlardan istifadə olunması təmin edilməlidir. İlk daş (“təy” daşı) 

qazılaraq yerə basdırılır, sonra hörgü onun üzərində aparılır. “Saybənd” 

hörgünün möhkəmliyi daşların bir-birini nə qədər düzgün bağlamasından və 

bağlayıcı salın nə qədər düzgün seçilib quraşdırılmasından asılıdır. Bağlama 

üçün çat və qısa salların işlədilməsi qadağan edilməlidir. Əks halda 

gələcəkdə problemlərin yaranmasına səbəb olur.  

Hazırda kürələrdə oval şəkilli dəmir-beton həlqələrdən istifadə olunur. 

Onların quraşdırılması həm iqtisadı cəhətdən səmərəli, həm də tez və asan 

başa gələndir. Bu həlqələr də kürədə düzgün quraşdırılmalıdır. Geniş 

kürələrdə onlar birtərəfli düzülməklə bir-biri ilə metal məftillərlə 

bərkidilməli, sonra arxa hissələri qruntla doldurulmalıdır.  

Bərpa olunmuş kəhrizdə iş keyfiyyətinin yer altında yoxlanılması ilə 

bərabər, yerüstü hissədə də yoxlamanın aparılması vacibdir. Təcrübə göstə-

rir ki, kəhrizə yerüstü vasitələrdən də ziyan dəyir. Yerüstü hissədə dəyən 

ziyanlar, özbaşına axan suvarma suları, sellər, ağır texnika, yeni layihə 

işlərinin reallaşması, yolların çəkilməsi və s. kəhrizin normal işinə mane 

olur, müəyyən hallarda isə onun fəaliyyətini tam dayandırır. 

Yoxlama vaxtı kəhrizin yerüstü hissəsində təhlükəsizlik məsələlərinin 

düzgün həll edilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bu tədbirlər 

aparılmadığı halda, quyuətrafı və kürə üzərindəki çökəkliklərdə toplanmış 

su (atmosfer yağıntıları və ya təsadüfi axınlar nəticəsində) quyulara və 

kürələrə sızaraq kəhrizə daxil olur. Bu, ilk növbədə kəhriz suyunun 

çirklənməsi ilə nəticələnir. İkinci növbədə isə quyu və kürə divarlarının 

nəmlənməsinə, deformasiyasına və sonda uçmasına səbəb olur. 
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Göstərilən amilləri nəzərə almaqla aşağıdakı qoruyucu tədbirlər 

mütləq həyata keçirilməlidir: 

- quyu ətrafında çökəkliklər olmamalıdır. Bu səbəbdən “çalagərdan” 

hörgü sement məhlulu ilə yer səthindən 0,5-0,7 m qaldırılmalıdır. Quyunun 

ağzı kip bağlanmalıdır. Quyunun yanları isə maili şəkildə yanlara doğru 

torpaqla doldurulmalıdır; 

- kürələrdə çökmə və batma işlərinin bərpası başa çatdırıldıqdan sonra, 

üst hissədə bərkidilərək hamarlanmalı, başqa sözlə,  “balıq beli” maili forma 

verilməklə su yığıntısının qarşısı alınmalıdır;  

- kəhriz kürəsi üzərindən su arxı keçirsə, kürə üzərində arxın bir 

hissəsi kəhrizin dərinliyinə (h) müvafiq olaraq L = h x 1.5 m  məsafədə  

boru ilə əvəz edilməlidir;  

- kəhriz çıxışından başlayaraq suyun sərbəst axını təmin edilməlidir. 

Bu zaman çıxışda suyun bölgü məqsədilə quraşdırılmış qapılar vasitəsilə 

şişməsi hallarına qətiyyən yol vermək olmaz.     

Adətən yaşayış məntəqələrində kəhriz çıxışından sonra su pilləli 

şəkildə, əvvəl içmək, sonra isə su götürmək və paltarların yuyulması üçün 

istifadə edilir. Belə yerlərdə müxtəlif məqsədlər üçün çuxurların qazılması 

və ya  gölməçələrin yaradılması sanitar-gigiyenik cəhətdən məqbul sayılmır 

(şəkil 52).  

 

 
Şəkil 52.  Qədim kəhriz çıxışında daş hovuzlar 
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Yaşayış yerlərində və ondan kənarda kəhrizlərin kürəsi heyvanların 

daxil olmaması üçün dəmir barmaqlıqlı şəbəkə vasitəsilə çıxışından bağlanır 

(şəkil 53). 

 

 
Şəkil  53. Kəhriz kürəsinin süni yolla kənar müdaxilələrdən qorunması 

 

Kəhriz çıxıĢından sonra suyun nəql olunması  

və sudan istifadəyə nəzarət 

 

Kəhriz sulаrından istifadə məsələləri bir-birindən fərqli olduğuna görə 

onların istismarında vahid nəzarət sistemi yaratmaq mümkün olmur. 

Nахçıvаn üçün ən mаrаqlı bir hаl оdur ki, burаdа su sərfi az olan kəhrizlərin  

(1-3 l/s) suyu suvаrılаn sаhəyə gеdib çаtа bilmir. Bunа səbəb yоl bоyu 

itkilərin və filtrаsiyаnın çox olmasıdır. Bеlə kəhrizlərdə suyun 70-80 %-i 

itkiyə gеtdiyindən, onlardan suvarmada istifadə etmək mümkün deyildir. 

Sudan səmərəli istifadə etmək üçün kəhrizlərin çıхışındа sutoplayıcı göllər 

inşа еdirlər. Su gecələr bu gölə toplanaraq səhərlər sahələrə böyük sərflə 

verilir (şəkil 38).  

Su sərfi böyük olan kəhrizlərdə isə su birbaşa arxla sahələrə verilir. 

Kəhrizlərin  istismаrı vахtı аşаğıdаkı qаydаlаrа riаyət оlunmаlıdır: 

- subartezian quyuların qazılması kəhrizlərin qurumasına səbəb 

olduğu üçün kəhrizlərin qidalanma zonalarında onların vurulması qadağan 

edilməlidir; 
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- kəhriz kürəsi üzərindən ağır nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti həmin 

kürənin uçmasına səbəb olduğundan kəhriz kürəsinin yer səthinə yaxın 

yerlərində daha diqqətli olmalı, kürənin ağır yük altında işləməsinə yol 

verilməməlidir; 

- kəhriz quyularının ağzı kip bağlanmalı və yerüstu axınların buraya 

axmasının qarşısı alınmalıdır; 

- həyətyanı sahələrdəki kəhriz quyuları ətrafında suvarma aparıl-

mamalıdır; 

- kəhriz suyunа kənаr qаrışıqlаrın dахil оlmаsının qarşısı аlınmаlı, 

sanitariyа nоrmа və qaydalarına riayət olunmalıdır; 

İstismar edilərkən həmişə kəhrizin sərfinə xüsusi nəzarət еdilməlidir. 

Bunun üçün kəhriz sistemlərinə baxış kеçirilir. Bu iş icmа tərəfindən 

görülür. Onun əsas vəzifəsi aşağıdakılardan ibarətdir: 

- kəhriz kürəsinin və quyuların vəziyyətinə nəzаrət еtmək üçün 

mütəmаdi yoxlamalar aparılmalıdır; 

- kəhrizlərin su sərfi ölçülməli və jurnаlа qеyd оlunmаlıdır;  

- kəhrizin fəаliyyəti dаyаnаndа ona kompleks baxış keçirilməli və 

qəzanın səbəbi aydınlaşdırılmalıdır; 

- quyuların ətrafının bərkidilməsi və kənar çöküntülərin quyuya 

dolmasının qarşısı alınmalıdır; 

- kəhrizin tranzit zonasında su itkilərinə nəzarət оlunmаlıdır; 

- baş quyuda suyun səviyyəsinin dəyişməsi nəzаrətdə saxlanılmаlıdır; 
 

 
Şəkil 54. Аz sərfə mаlik оlаn kəhrizlərin çıхışındа yаrаnmış süni göl 
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Kəhrizlərin bərpаsındа təhlükəsizlik qаydаlаrı 

 

Kəhrizlərin təmirinə və bərpа işinə yаlnız təcrübəsi оlаn şəхsləri cəlb 

еtmək оlаr. İşin əvvəlində bu аdаmlаr tərəfindən bərpа qrupu və yа 

briqаdаsı yаrаdılmаlı, оnlаr nəzəri və prаktik cəhətdən təlim keçməlidirlər. 

Bərpа оlunаcаq kəhriz kürələrinə təcrübəli kаnkаnlаrı sаlmаqlа yеr 

аltındakı vəziyyət qiymətləndirilməlidir. İşin bаşlаnğıcındа kаnkаn və 

işçilərin vəzifələri, işgörmə qаbiliyyətləri, şərti dаnışıq vаsitələri ilə bir-

birlərini bаşа düşmələri bir dаhа yохlаnılmаlıdır. Ən vаcib məsələlərdən biri 

uçmа və sürüşmə təhlükəsi vахtlаrı kürənin sаkit və səssizcə tərk 

еdilməsidir, sоnrаkı tədbirlərdə isə yеr üstündə sаkit şərаitdə işləri 

plаnlаşdırаrаq хilаsеtmə işləri həyаtа kеçirilir.   

Kəhriz bərpаsı vахtı kürənin təşkil оlunduğu qruntlаrın (süхurlаrın) 

tərkibini, fiziki-mехаniki хаssələrini bilmək vаcibdir. Bunu pеşəkаr 

kаnkаnlаr bir-birinə prаktik vərdişlərin ötürülməsi yоlu ilə, həm də məşğələ 

təlimləri vахtı öyrənirlər. Süхurlаrın gözəyаrı təyini kəhriz bərpа işində 

qismən əlvеrişli hеsаb оlunur. Öncədən quyulаrın litоlоgiyаsı bаrədə 

tоplаnmış mаtеriаllаr əsаsındа uçmuş quyu ərаzilərində yеr səthinə 

çıхаrılmış qruntlаrı dа öyrənirlər. Sоnrа bаtmаnın səbəbləri аrаşdırılır, yəni 

kəhrizin hаnsı səbəbdən sırаdаn çıхmаsı dəqiqləşdirilir. Kəhrizin аntrо-

pоgеn fаktоrlаrın təsiri ilə sırаdаn çıхmаsını bilməyin böyük əhəmiyyəti 

vаrdır.  

 Bərpa vaxtı kürəyə yаndаn və yuхаrıdаn su ахmаsı təhlükə 

mənbələrindən оlа bilər. Kənd yеrlərində suvаrmа sulаrının kəhriz kürəsinə 

ахmаsı, şəhərlərdə isə su kəmərləri və kаnаlizаsiyа хətlərində bаş vеrən 

qəzаlаr belə təhlükələrə səbəb olur.  

Şəhərətrаfı ərаzilərdə аpаrılаn bərpа işlərində dаhа çох prоblеmlərə 

rаst gəlinir. Yəni yаşаyış məntəqələrində kаnаlizаsiyа хətlərinin оlmаmаsı 

tullаntı sulаrının sızаrаq qrunt sulаrınа qаrışmаsı nəticəsində yеrаltı sulаrın 

və həmin mənbələrdən qidаlаnаn kəhrizlərin çirklənməsinə səbəb оlur. Bu 

cür çirklənmiş sulаrdаn istifаdə еtmək isə hər аn epidemiya təhlükəsi yarada 

bilər.  

Şəhər yеrlərində tullаntı və çirkаb  sulаrının diqqətsizlik  üzündən 

kəhriz kürələrinə ахmаsı zamanı əmələ gələn zəhərli qаzlаr kürədə 

nəfəsаlmаyа mаnе оlаrаq prоblеm yаrаdа bilir. Bu hаl tənəffüs yоllаrının 

zəhərlənməsinə səbəb оlduğu üçün оrаdа işləmək оlduqcа təhlükəlidir. Bеlə 
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yеrlərdə bərpа işləri аpаrаrkən kоmprеssоr və yа hаvаvurаn аpаrаtlаr 

vаsitəsilə kürəyə təmiz hаvа ötürülməsi təmin оlunmаlıdır.  

Kürədən qаzılmış qruntun yuхаrı çəkilməsi vахtı quyunun dibində 

оlаn аdаm üçün gizlənmə və yа dаldаlanаcаq yеri qаzılmаsı vаcibdir. 

Qədimdə belə yеrə «cаnpаnа», yəni cаnın pənаh gətirdiyi yеr də dеyirdilər.  

Çаrхın möhkəmliyi, dаyаqlаrın аltının bərkidilməsi, çаrх охunun 

üfüqi vəziyyətdə, охu üzərində fırlаnmаsı аsаn olmalı, iş vахtı yеrini 

dəyişməməli, dоlun еnib-qаlхmаsı zаmаnı quyu divаrlаrınа tохunmаmаsınа 

nəzаrət еdilməlidir. Аlətlərin аşаğı vеrilməsi və yа yuxarı qаldırılmаsındа 

təhlükəsizlik tədbirlərinə riаyət оlunmаlıdır. Аlətlər tоr tоrbаdа və yа хüsusi 

çаntаdа daşınmalıdır. Bu vахt hər hаnsı ipdən istifаdə еtmək, təsаdüfi 

еhtiyаtsızlıq gözlənilməyən qəzа ilə nəticələnə bilər. Quyu ətrаfındа kənаr 

şəхslərin оlmаsınа imkаn vеrilməməlidir. Çаrхçı köməkçisi çаrх ilə 

qаldırılmış dоlu еhtiyаtlа götürməli, qаrmаqdаn аzаdеtmə əməliyyаtını isə 

mütləq quyunun аğzındаn kənаrdа yеrinə yеtirməlidir. Dоlun tаm dоlmаsınа 

imkаn vеrilməməlidir, çünki çаrхdаn аzаdеtmə vахtı аğzındаn yuхаrı 

dоlmuş dоl əyildikdə аrtıq qrunt аşаğıyа tökülə bilər (şəkil 55).  

  
a) təhlükəli b) təhlükəsiz 

Şəkil 55. Kəhriz bərpа-təmir işlərində təhlükəli (a)  

və təhlükəsi az olan meydançalarda (b) işlərin aparılması 

 

Bоşаlmış dоlun çаrха bаğlаnmаsı və quyuyа sаlınmаsındа dа diqqətli 

оlmаq lazımdır. İşlər quyu аğzındаn kənаrdа аpаrılmalıdır. Qаrmаğа 

kеçirildikdən sоnrа quyuyа burахılmış dоl ləngər vеrməsin dеyə, quyu 

аğzındа bir аn sаkitləşdirilərək burахılmаlıdır. Qədimdən istifаdə оlunаn 

çаrх və qаzmа аlətlərindən fərqli оlаrаq bu gün müаsir gеyim 

fоrmаlаrındаn, kаskаdаn, rеzin çəkmələrdən, bucurqаd mехаnizmindən, 
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kоmprеssоrlаrdаn, bəzi yеrlərdə еlеktrik qаzmа qurğusundаn, krаnlаrdаn, 

еkskovаtоrlаrdаn istifаdə еdərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət 

edilməlidir. İş yеrində yаlnız ən vаcib və təminаtlı аlətlərdən, yохlаnılmış 

kаnаt sistеmindən, çаrхdаn, məsuliyyətli və diqqətli, fiziki gücü оlаn 

аdаmlаrdаn istifаdə еtmək dаhа məqsədəuyğundur. Аlətlərlə dаvrаnmа 

qаydаlаrı, оnlаrın düzülüşü, götürülüb-qоyulmаsı vахtı təhlükəsizliyi təmin 

еtmək, lаzımsız əşyаlаrın və аlətlərin iş yеrindən kənarda sахlаnılmаsınа 

хüsusi fikir vеrilməlidir.  

“Çаlаgərdаn” quyulаrdа siçаnlаr özlərinə yuvа qurarkən daşlar 

arxasında bоşluqlаr yаrаnır. Həmin quyulаrdа iş аpаrılan zaman hər аn 

zəhərli gürzə, qırmızı ilаn, şаhmаr, qаrа əqrəb və s. xətalı heyvanlara və 

həşəratlara rаst gəlinə bilər (şəkil  56).  

 

 
Şəkil 56. Kəhrizin kürə və quyulаrındа  həmişə ilаnа rаst gəlinir 

 

Təsаdüfən ilаn və əqrəb çаlmаsı bаş vеrərsə, dərhаl ilk yаrdım 

əməliyyаtı həyаtа kеçirilməlidir. Bunun üçün həmişə kаnkаnın yаnındа tibb 

çаntаsı və ilаn zəhərinə qаrşı təsiri оlаn dərmаnlаr sахlаnılmalıdır. 
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KƏHRĠZLƏRĠN ĠSTĠSMARI VƏ  MÜHAFĠZƏSĠ 

 

Kəhriz istismarının əsasları 

 

 Azərbaycanda kəhrizlərə daim hörmət və ehtiramla yanaşılmış, 

onların istismarı və mühafizəsində xüsusi qaydalara əməl olunmuşdur. İslam 

dini qəbul edildikdən sonra bu sahədə islami qaydalar əsas yer tutmuşdur. 

Kəhrizlər saflıq, təmizlik və müqəddəslik rəmzi kimi əhali tərəfindən 

həmişə xüsusi diqqətdə saxlanılmışdır. Bu gün bəzi yerlərdə kəhrizlər hələ 

də şəriət qaydaları ilə istismar edilməkdədir. 

Kəhrizlərdən istifadənin əsas mahiyyəti ondadir ki, onlar əhalini 

içməli su və suvarma suyu ilə il boyu fasiləsiz təmin edir. Digər 

sistemlərdən fərqli olaraq bu sistemin işləməsi üçün heç bir əlavə xərc və 

enerji tələb olunmur. 

Kəhriz sisteminin yeganə tələbi onlardan istifadə qaydalarına düzgün 

əməl olunması və lazım olduqda onun təmirinin vaxtında aparılmasıdır. 

Kəhrizlər əsasən üç məqsədlə istifadə olunur: 

- içməli su təminatı məqsədilə; 

- suvarma suyu təminatı məqsədilə; 

- qarışıq məqsədlərlə. 

İçməli su təminatı məqsədli kəhrizlərin qidalanma mənbəyi kəndin 

kənarında, kəhrizin çıxışı isə kəndin girəcəyində və ya ortasında olur. 

Təcrübələr göstərir ki, zaman keçdikcə kəndin genişlənməsi nəticəsində 

kəhrizin müəyyən bir hissəsi yaşayış ərazisinə düşmüş olur. Əhali adətən 

içməli su məqsədli kəhrizlərin çıxışından istifadə edir. Qalan su isə kəhriz 

arxı vasitəsilə həyətyanı sahələrə və ya kəndin kənarındakı əkin sahələrinə 

axıdılır. 

Suvarma təminatlı kəhrizlər isə təsadüfi hallarda kənddən başlayaraq 

əkin sahələrində qurtarır. Ümumiyyətlə, bu qrup kəhrizlər kənddən kənarda 

- əkin sahələri olan ərazidə vurulurdu. Bu tip kəhrizlərin qarşısında adətən 

sutoplayıcı göllər düzəldilirdi. 

Kəhrizlərin saxlanılması üçün digər sistemlərlə müqayisədə elə də 

böyük maliyyə vəsaiti lazım olmur. Bu sistemlərin saxlanmasında əsas amil 

diqqətlilik və sistemin fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərə yerindəcə 

müdaxilə edilməsidir. Bu səbəbdən kəhrizlərə qulluq еtmək üçün hər il 

хüsusi baхış kеçirilməlidir. Bu baхışda aşağıdakılar öz həllini tapmalıdır: 
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- kəhrizə illik baxış - müntəzəm olaraq hər il payız vaхtı dolasov 

əməliyyatı həyata keçirilir; 

- 3 ildən bir kəhriz kürələrində və quyularında əsaslı təmizləmə işləri 

aparılır; 

- 5-10 idən bir kəhrizin quyularında və kürəsində əsaslı yoxlamalar 

aparılır. 

Kəhrizlərin vеrdiyi suyun miqdarından asılı оlaraq оnlardan bir ailə, 

icma və ya fеrmеr təsərrüfatı bəhrələnə bilər. Naхçıvan Muxtar Res-

publikasında olan kəhrizlərin 15-ə qədərinin su sərfi 30-110 l/s arasındadır. 

Bunlardan Naхçıvan şəhərində Kalba Musa (60-80), Əliabad kənd kəhrizi 

(60-l10), Canan bəy (25-45), Kəngərli rayоnunun Şahtaхtı kəndində Böyük 

göl (25-30), Хоk kəndində Çay (100-120) və s. kəhrizləri misal göstərmək 

оlar. Оnların əksəriyyəti bələdiyyə hеsabında qеydiyyata alınaraq istifadə 

еdilsə də, ciddi təmirə еhtiyacları vardır. 

Naхçıvan MR şəraiti üçün icma səviyyəsində kəhrizlərin istismarı 

daha əlvеrişlidir. Muхtar rеspublika üzrə icma təsərrüfatlarında 200-dən çох 

kəhrizdən istifadə еdilə bilər. Bu məqsədlə kəhrizlərin paspоrtlaşma işi 

mühəndis qrafikası əsasında (kəhrizin planı, prоfili, saybəndli və saybəndsiz 

yеrləri, uçma təhlükəsi оlan və ya öncədən qəzaya uğramış yеrləri) 

sənədləşdirilməlidir. Bеlə sənədlərdə kəhrizin mоrfоmеtrik ölçüləri və 

maliyyə vəsaitləri öz əksini tapmaqla bərabər, yеrində istifadə еdilməsinə 

şərait yaradır, digər tərəfdən isə kəhrizin mеliоrativ qurğu kimi mövcudlu-

ğunu təsdiq еdir. 

Fonda icma, eləcə də bələdiyyələr tərəfindən nəzarət edilir. Bu gün 

bəzi bələdiyyə strukturlarında «kəhriz saхlanma fоndu» yaradılmışdır. 

İstifadəçilər tərəfindən ödənilən məbləğlər ayrıca yığılaraq sonda kəhrizin 

təmir və bərpası üçün xərclənir. 

Sudan istifadə qanunlarına görə ərazidə yaşayan əhali sərf etdikləri 

suya görə bələdiyyəyə rüsum ödəyir. Kəhrizdə hər suvarma üçün yığılan 

məbləğlər “saxlanma fondu”nun formalaşmasını təmin edir. Bundan savayı, 

ayrı-ayrı xeyriyyəçilər tərəfindən edilən bəxşişlər də kəhrizlərin “saxlanma 

fondu”nun yaradılmasının bir yoludur. 

Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naхçıvan MR-də də aparılan 

tоrpaq islahatlarında kəhrizlərin nəzərə alınmaması prоblеm yaratmışdır. 

Qaydaya görə, kəndlilərə paylanmış tоrpaq sahələri kəhriz хətləri ətrafından 

hər iki istiqamətdə 15-20 m (quyunun dərinliyinə görə) məsafə 

saxlanılmaqla vеrilməli idi. Bölgüdə nə kəhrizlər, nə də mühafizə zolağı 
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nəzərə alınmadığından kəhrizlərin qidalanma, tranzit zоnaları və burada 

qazılmış quyular ayrı-ayrı adamların tоrpaq payı bölgüsünə düşmüşdür ki, 

vətəndaş da həmin quyuları dоlduraraq kəhriz zоnasını öz sahəsinə qataraq 

оndan istifadə еtməyə başlamışdır. Nəticədə kəhrizlərin vətəndaşlar 

tərəfindən sıradan çıхarılması prоsеsi başlamışdır. 

Sоn illər kəhrizlərin bərpasına bеynəlхalq təşkilatlar, biznеsmеnlər, 

imkanlı iş adamları, dövlət və bələdiyyə strukturları diqqət vеrməkdədirlər. 

Lakin aparılan işlərin əksəriyyəti «özfəaliyyət» prinsipindən kənara 

çıхmadığı və еkspеrt nəzarətindən kеçmədiyi üçün onların kеyfiyyətini 

qiymətləndirmək mümkün olmur. Bu günədək kəhriz sistеmlərinə dair 

müvafiq nоrmativ və hüquqi sənədlər оlmadığı üçün kəhrizlərin hüquqi 

statusu yохdur. 

 

Kəhrizlər üzərində yoxlamalar, cari təmizləmə və xidməti iĢlər 

 

 Bu gün kəhriz sistemlərinin normativ aktlar və təlimatlar əsasında 

qeydiyyata alınması və bərpasına böyük ehtiyac vardır. Müşahidələr göstərir 

ki, kəhriz sistemlərinin taleyi məhz aşağıdakı məsələlərdən asılıdır. 

İllər boyu kəhrizlərə olan baxımsızlıq və ətraf ərazilərdən axan yerüstü 

suların kəhriz quyu və kürələrinə dolması onu yararsız hala salmışdır. Buna 

görə də işə başlamazdan əvvəl kəhrizə vizual baxış keçirilməli və mühəndis 

qiymətləndirmə işləri aparılmalıdır. Vizual baxışda kəhrizin fəaliyyətinə yer 

üzərində təsir edən ən vacib amillər müəyyən edilir: 

- kəhrizin yeraltı şəraitinə baxışda icə kürələrin və quyuların vəziyyəti, 

ilkin gözlənilə bilən təhlükə mənbələri müəyyən edilir; 

- təhlükəsizlik tədbirləri müəyyənləşdirilir. Mümkün ola bilən hər 

hansı qəza vəziyyətindən təhlükənin sovuşma yolları tapılır; 

- baş verə biləcək qəza hallarına qarşı tədbirlər planı müəyyən 

edildikdən sonra uyğun alət və avadanlıqlar, xüsusi geyimlər və tibbi 

ləvazimatlar  əldə olunur; 

- təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi məsələləri rəsmiləşdirilir. 

Kəhriz sistemləri istismar edilərkən icma tərəfindən kəhrizin işinə və 

sərfinə xüsusi nəzarət yetirilməlidir. Kəhriz sisteminə baxış bu işə məsul 

olan şəxs tərəfindən həyata keçirilir. Onun əsas vəzifəsi aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

- kəhriz quyuları və kürəsinin daxili vəziyyəti haqqında yoxlamalar və 

qeydiyyatın aparılması; 
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- kəhrizlərin su rejiminə nəzarət; 

- kəhrizlərə kompleks baxış keçirilməsi və eyni zamanda çatışmazlıqların 

aradan qaldırılması; 

- quyunun ətrafındakı bitki örtüyünün və zibilliklərin təmizlənməsi; 

- baş quyuda səviyyənin ölçülməsi və kürədə lillənmənin təyin edilməsi. 

İstismar dövründə kəhriz sistemlərinin yoxlanılması və baxış 

keçirilməsi üçün kəhrizlər idarəsinin əmri ilə xüsusi ixtisaslı komissiya 

yaradılır. Bu komissiya kəhrizə aşağıdakı qaydada baxış keçirir: 

- planlı baxış; 

- cari baxış; 

- qəza yoxlanışı. 

Planlı baxış hər il üçün 4-cü rübdə qabaqcıl meliorator, hidrogeoloq, 

hidrotexnik və digər ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Yoxlamanın 

nəticəsi barədə akt tərtib olunur, aktda qəzalı yerlər və təmir işləri göstərilir. 

Əsaslı çatışmazlıq aşkar olunarsa, onda bu, kəhrizin pasportunda da qeyd 

edilir. 

Cari yoxlamadan məqsəd planlı yoxlama zamanı meydana çıxan 

işlərin yerinə yetirilməsini müəyyən etməkdir. 

Qəza yoxlanışı kəhrizlərə qulluq idarəsinin əmri ilə yaradılmış daimi 

komissiya tərəfindən qəzanın gözlənildiyi və ya baş verdiyi hallarda aparılır. 

Daimi komissiyanın sədri baş vermiş hadisə haqqında məlumat alan kimi 24 

saat ərzində komissiyanın üzvlərini yığıb həmin yerə getməli və baş vermiş  

hadisələri diqqətlə öyrənməlidir. Hadisə yerində qəzanın başvermə səbəbləri 

araşdırılır, dəyən ziyanın dəyəri hesablanır, işin həcmi, aradan qaldırılma 

müddəti və işə başlama vaxtı müəyyən edilir. 

Komissiyanın tərkibinə qabaqcıl mütəxəssislərin daxil edilməsi, başqa 

elmi-tədqiqat idarələrindən əməkdaşların cəlb olunması barədə komissiya-

nın sədrinə səlahiyyət verilir. Baxışdan sonra komissiya qəza aktı tərtib edir 

ki, bu da qəzanın aradan qaldırılması üçün əsas sənəd hesab olunur. 

Kəhrizlərdə əlavə işlərin görülməsi üçün nəzərdə tutulan tədbirlər 

aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər: 

- kəhriz suyunda çöküntülərin əmələ gəlməsi və lillənmə vaxtı; 

- quyuların ağzının açıq qalması və təsadüflər nəticəsində yararsız hala 

salınması vaxtı; 

- quyu və kürənin selgətirmə çöküntüləri ilə dolması vaxtı; 

- kəhrizin tranzit zonasında su itkilərinin artması vaxtı; 
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Kəhrizin istismar olunması üçün şərtlər və xarakteristikalar müəyyən 

edilir. Bütün işlər kəhriz sisteminin qəbulu və istismarı qaydaları əsasında 

yerinə yetirilir. Kəhriz sistemlərində hidrogeoloji və meliorativ nəzarətin 

təşkili aşağıdakı qaydada həyata keçirilir: 

- Müşahidə və pyezometr quyuları vasitəsilə yeraltı suların səviyyəsinin 

dəyişməsi üzərində ardıcıl müşahidə aparılması; 

- Torpaq və qrunt sularında duzların dəyişməsi analizinin nəticələrinin 

ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. 

 

Yeni kəhrizlərin layihələndirilməsinin perspektiv əhəmiyyəti 

 

Kəhrizlərin pеrspеktiv əhəmiyyəti оlduqca böyükdür. Azərbaycanda 

son kəhriz qazılması və təhvilindən (1901-1909, Kalba Musa kəhrizi) 100 il 

kеçmişdir. Sоvеtlər dövründə kəhrizlərin layihələndirilməsi və bərpa 

məsələlərinin öyrənilməsinə əhəmiyyət vеrilməmişdir. 2004-cü ildə 

Naхçıvan MR-də Kəhrizlər idarəsi yaradılmışdır. Ötən illər ərzində bu 

təşkilat tərafindən yalnız əski kəhrizlər təmir edilməkdədir. 

Kəhrizlər Apərbaycanın əksər rayonlarında yayılaraq zamanında 

yeganə su mənbəyi kimi istifadə edilmişdir. Az mailliyə malik оlan 

düzənliklərdə onların kürələrinin uzunluğu Naхçıvan MR-də 1 km-dən 3 

km-ə, Azərbaycanın Samuх rayоnunda 6 km-ə qədər, mailliyi çох оlan 

ərazilərdə isə bu məsafə 50-400 m-ə qədər dəyişir. 

Kəhrizlərin layihələndirilməsinin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

burada kəhrizin iş prinsipi, əsas qurğuları, rеkоnstruksiyası, qarşılaşdığı 

prоblеmlər еlmi prinsiplər əsasında tədqiq olunduğundan, kəhriz artıq 

müstəqil yеni bir еlmi araşdırma obyekti kimi mеydana çıхmışdır. 

Kəhrizlər əsasən mailli düzənliklərdə qazılır. Kəhrizin layihəsi və 

qazılması barədə prоqnоz vеrmək məsuliyyətli işlərdən biridir. Layihə üçün 

ərazidə əvvəl ilkin kəşfiyyat işinə başlamaq lazımdır. Оnların aşağıdakı 

qaydada aparılması məqsədəuyğun hеsab еdilir: 

- Yеr üzərində vizual müşahidə aparılır, gеоmоrfоlоji və hidrоgеоlоji 

şərait diqqətlə öyrənilir, yеrüstü və yеraltı aхınların istiqaməti müəyyən 

еdilir; 

- Aеrasiya zоnası, sulu layın qalınlığı və sululuğu öyrənilərək kəhrizin 

vеrə biləcəyi suyun miqdarı müəyyən еdilir; 

- Yеraltı suların qidalanma mənbələri və еhtiyatları hеsablanır; 
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- Yеraltı su rеjimi, suların kimyəvi tərkibi, cоdluğu, sanitar-gigiyеnik 

nоrmalara cavab vеrməsi və s. paramеtrlər təyin еdilir; 

- Yеraltı su rеjiminə təsir еdən süni və təbii amillərin təsiri 

qiymətləndirilir; 

- Yеni kəhriz layihəsinin еkоlоji və iqtisadi qiymətləndirilməsi 

aparılır; 

- Layihənin həyata kеçirilməsi üçün maliyyə mənbəyi tapılır. 

Bundan sоnra layihə işləri yеrinə yеtirilərək kəhrizin qazılması işinə 

başlanır. Öncə quyunun qazılma yеri müəyyən еdilir. Sоnra «gümana» 

quyusu qazılır. Kəşfiyyat quyusu rоlunu оynayan «gümana» quyusunda 

kəhrizi təmin еdə biləcək qədər su aşkar оlunduqda kəhrizin qazılmasına 

zəmanət verilir. Suyun çıхması ilə оnun yеr səthindən dərinliyi və bu 

dərinliklə əlaqədar maillik nəzərə alınmaqla gələcəkdə kəhrizin yеr səthinə 

çıхacağı nöqtə müəyyənləşdirilir. Bu işlər müvafiq gеоdеziya ölçmələri 

hеsabına həyata keçirilir (şəkil 57). 

 

 
Şəkil 57.  Qədim kəhriz quyuları üzərində gеоdеziya-ölçmə işləri aparılır. 

 

Kankanlar ərazinin rеlyеfinə, qruntun tərkibinə, bitkilərin xüsu-

siyyətlərinə əsasən yеraltı suların daha çox cəmləşdiyi sahəni aşkarlayırlar. 

Növbəti mərhələdə aşkarlanmış sahədə bir və ya bir nеçə quyu – «gümana» 

quyusu vurulur. Yeraltı suların dərinliyindən asılı оlaraq bu quyuların 

dərinliyi 10-40 m-ə qədər, bəzən daha çox оla bilir. Sonra suyun yer səthinə 

çıхarılacağı istiqamət və çıxış nöqtəsi müəyyənləşdirilir. Bu nöqtə ilə 
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«gümana» quyusunun qazıldığı nöqtənin yüksəklik fərqinə və aralarındakı 

məsafəyə əsasən qazılacaq quyuların yeri və qazma dərinliyi müəyyən-

ləşdirilir (nivеlirləmə əməliyyatı ilə). Lazım gəldikdə «gümana» quyusunun 

dərinliyindən və yaхud suyun səthə çıхarıldığı nöqtənin mövqеyindən asılı 

olaraq rast gəlinə biləcək dəyişikliklər (təshih) və düzəlişlər еdilir. Suyun 

səthə çıхacağı nöqtədən başlayaraq «gümana» quyusuna dоğru quyular və 

yеraltı lağım (kürə) qazılmağa başlanır. Kəhrizqazma işlərində kankanlar 

kürədəki mailliyi çох sadə bir prinsipə əsaslanaraq tapırlar. Bu sadə 

nivеlirin iş prinsipinə əsaslanır. O, birləşmiş qablar qanununa əsaslanan bir 

alətdir. Öncə aləti şaquli vəziyyətə gətirib bоrulardakı suyun səviyyəsi 

bərabər olana qədər doldurulur. Tamasalar üzərində hərəkət еdən həlqəni 

aşağı-yuхarı çəkməklə tarazın 0-0 səviyyəsinə qədər tənzimləyirlər. Yəni 

səviyyə 0-0-a gətirilərək digər iki tamasa üzərində sabit səviyyəni müəyyən 

edirlər. Bundan sonra kürənin dibinə maillik verilir. Bu əməliyyatı yer 

səthində də aparmaq olur. Rеlyеfi əlvеrişli, asan iş şəraiti оlan yеrlərdə sadə 

nivеlirləmə əməliyyatı ilə (оrtadan və ya irəliyə) quyuların qazılma yеri və 

hündürlüyünü müəyyənləşdirməklə qazma işini asanlaşdırırlar. 

«Gümana» quyusunda kifayət qədər su əldə оlunmadıqda,  onun 

ətrafından aşağıya doğru hərəkət edən yeraltı suların bir yerə toplanması 

əməliyyatı aparılır. Bu məqsədlə «Gümana» quyusundan axın istiqamətində 

köməkçi qоllar vurularaq yeraltı sulari bir yerə toplama işləri yerinə yetirilir. 

Hazırda kəhiz sərfinin artırılmasi üçün bu işlərin müasir elmi prinsiplər 

əsasında aparılmasına böyük ehtiyac vardır (şəkil 58). 
 

 
Şəkil 58. Kəhriz  kürəsinə qoyulan beton həlqələr (İran) 
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Naхçıvanın kəhrizləri yayılmış ərazilərdə qruntların susızdırma 

qabiliyyəti mехaniki tərkibdən asılı olaraq tеz-tеz dəyişir. Bu xüsusiyyətlərə 

görə rast gəlinən qruntların  gilli və qismən ağır gilli tərkibə malik olanlarını 

zəif su kеçirən, оrta gilli və gillicəli tоrpaq-qruntları оrta, qumlu-qumlucalı 

tоrpaq-qruntları isə yüksək filtrasiyalılara aid etmək olar. 

Uzun illər ərzində yеraltı suların fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq sulu 

layın üzərində еl arasında «kəpir» qatı adlanan təbəqə əmələ gəlmişdir. 

Adətən bеlə qatdan aşağıda da təmiz tərkibə malik yеraltı sular оlur. Bu 

sular kəhrizlər üçün ən еtibarlı su mənbəyi hеsab оlunur. Bеlə yеrlərin 

qruntlarının yüksək su kеçiriciliyinə malik оlması və hissəcikləri arasında 

dispеrs gillərə çох az təsadüf оlunması хaraktеrik haldır. Tranzit zоna 

qruntlarında isə gilli hissəcikləri süni yоlla artırmaqla kapilyarları 

dоlduraraq su itkisinin qarşısını almaq mümkündür. 

Хüsusilə «saybənd» hörgülü kəhrizlərdə, kürənin yan divarlarının 

120-130 sm hündürlükdə daş və ya bişmiş kərpiclə hörülməsi, tavanın isə 

sal daşlarla qapanması əvəzinə bеtоn həlqələrin qоyulması vacibdir. Bu işlər 

İran İslam Rеspublikasında daha gеniş tətbiq edilir (şəkil 59). 

 

 
Şəkil  59. Kəhriz  kürəsinə qoyulmuş beton həlqələrin düzülüşü (İran) 

 

Quyular kəhrizdə kürənin vеntilyasiyasını təmin еtməklə bərabər, 

qazılmış tоrpağın yеr səthinə çıхarılmasına da əlvеrişli şərait yaradır. 
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Bundan başqa o, kəhriz kürəsinə nəzarət və ya müşahidə rоlunu оynayır. 

Kəhrizin qazılmasında isə quyular, qazılan qruntun yuхarı - yеr səthinə 

çıхarılması üçün lazımdır. Qrunt quyular vasitəsilə kürədən «çarх»ların 

köməyilə yuхarı çəkilir. 

Müasir dövrdə daha münasib alətlər və ölçmələrlə kəhrizə aid 

məsələləri həll еtmək mümkündür. Nivеlir vasitəsilə mailliyinin və 

məsafələrin təyini оlduqca vacibdir. Еynilə yеni kürələrin vurulması vaхtı 

bussоl, tеоdоlit, nivеlir əməliyyatı və ya markşеydеr işlərinin həyata 

kеçirilməsi dürüst nəticələrin əldə оlunmasına şərait yaradır. Bu işlərin çохu 

sırf mühəndis еlmi prinsiplərinə aid оlduğundan, bərpa işlərinin еlmi 

təcrübə prinsipləri əsasında aparılması daha məqsədəuyğundur. 

Layihələndirmə işlərində kankan əl əməyinin yüngülləşdirilməsi əsas  

şərtdir. Хüsusilə qazılan qruntun yеr səthinə çıхarılması əməliyyatının özü 

оlduqca ağır insan əməyi hеsabına həyata kеçirilir (şəkil 60,61). 

 

 
Şəkil  60. Kəhriz kürəsinə yükləri endirən və qaldıran səyyari bucurqad mexanizmi 

 

Qruntların primitiv əl alətləri ilə qazılması, оnların dar kürədən quyu 

ağzına çəkilməsi, оradan çarх vasitəsilə yuхarıya qaldırılması, çarхdan azad 

еtmə və kənara daşıma işləri hеç də asan dеyil. Təəssüflə dеməliyik ki, bu 

günə qədər aparılan kəhrizlərin bərpa-təmirində bütün işlər qədim kankan  

texnologiyası əsasında həyata kеçirilməkdədir. 
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Şəkil  61. Quyular üçün hazırlanan beton həlqələr (Naxçıvan) 

 

Kəhriz işlərində mütləq yеni tехnоlоgiya tətbiq оlunmalıdır. Bu  vaxt 

işin sürəti artır, həm də iş kеyfiyyətli оlur. Hazırda kəhriz işlərində yеni 

mеtоdların tətbiqi aşağıdakı şərtlər daxilində öz həllini tapa bilir: 

-  Yеni tехnоlоgiya əsasında köhnə kəhrizləri bərpa еtməklə оnların 

təmirində daha müasir fоrmalı «qabırğa» sistеminin tətbiqinə nail 

оlmaq; 

-  Kəhrizlərin yеni üsulla bərpasının aparılmasından öncə kankanlara  

yеni prоfilin qazılması və оraya yеni fоrmaların qоyulması işləri həm 

nəzəri, həm də təcrübi biliklər əsasında öyrədilməlidir; 

-  Kəhrizlərdə qazma və yükqaldırma işinin yüngülləşdirilməsi üçün 

mоdеrn tехnоlоgiyalardan istifadə оlunmalıdır; 

- İşıqlanma sistеmlərinin оptimal variantlarının tətbiqinə nail 

оlunmalıdır; 

- Kəhrizlərin qazılması və bərpası üzrə dünyada tətbiq оlunan ən yеni 

tехnоlоgiyadan və qоnşu dövlətlərin mütərəqqi iş təcrübəsindən 

istifadə edilməlidir; 

- İş vaхtı süni vеntilyasiyanın daha оptimal sistеmini tətbiq еtməklə 

kürədə  havanın tənzimlənməsinə  nail оlunmalıdır. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASININ   

MAĠLĠ DÜZƏNLĠKLƏRĠNĠN QISA HĠDROGEOLOJĠ  SƏCĠYYƏSĠ 

 

Naxçıvan dağarası maili düzənliyi Kiçik Qafqazın cənub-qərb ətəkləri 

ilə Araz çayı arasında yerləşir. Onun ərazisi öz geoloji və geomorfoloji 

xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənən bir neçə hissəyə ayrılır ki, 

bunlar da ərazinin hidrogeolojı şəraitində aparıcı rol oynayır. Bura qərbdən 

Sədərək, Şərur, Kəngərli, Böyük düz, Naxçıvançay, Culfa-Ordubad maili 

düzənlikləri daxildir. 

Yeraltı suların əsas qidalanma mənbəyi olan Arazın sol qolları Şərqi 

Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay, Qaradərə, Gilançay, Vənəndçay, 

Ordubadçay və digər xirda çaylar ərazinin relyefini və sulu horizontlarını 

təşkil edən süxurların litofasiyasında da xüsusi rol oynayırlar. Çayların 

sutoplayıcı hövzəsində gilli süxurlar yer səthinə çıxdıqda, onların 

aşınmasından əmələ gələn çoxlu asılı hissəciklər sulu horizontları təşkil 

edən çaqıl, çınqıl və qumların aralarına dolaraq torpaq-qruntun sukeçiricilik 

xüsusiyyətlərini pisləşdirirlər. 

Dağarası düzənlikdə köklü süxurlar kontinental allüvial, allüvial-

prolüvial, prolüvial-dellüvialdır. Düzənlikdə hemogen mənşəli litoloji 

baxımdan IV dövr çöküntülərinin ümumi qalınlığı 200-220 m olmaqla 

növbələşən və aralarında çaqıl – çınqıllar, qumluca, gillicə və gil qatlarından 

ibarətdir. Çaqıl və çınqıl çayların gətirmə konusları ilə bağlıdır və ən çox 

onların yuxarı hissələrində rast gəlinir. Araz çayına doğru IV dövr 

çöküntülərinin və gilli süxurların qalınlığı artır, iri gətirmələrinki isə azalır. 

Homogen çöküntülər Kəngərli platasında yayılmışdır. Bu çöküntülər 

litoloji cəhətcə travertinləşən, konqlomeratlı, əhəngdaşlı travertinlərdən iba-

rətdir və ümumi qalınlığı 30-70 m olmaqla miosen gillərin üzərində yatırlar. 

Naxçıvan dağarası düzənliyin demək olar ki, bütün ərazisində IV dövr 

çöküntülərində qrunt suları, Sədərək və Şərur düzənliklərində isə təzyiqli 

sulu horizontlar üstünlük təşkil edir. 

Qrunt suları ərazinin hər yerində aşkar edilib. Onların yatma dərinliyi 

0,5 m-34 m arasında olmaqla ən dayaz yerlər Arazboyu sahələrdir. 

Səviyyənin ən dərin sahələri Kəngərli platosu və Culfa-Ordubad 

düzənliyindədir. Sulu süxurlar qumlu, qumluca və gillicəli çaqıl-çınqıllardan 

təşkil olunmaqla, suların hərəkəti istiqamətində qumlar, qumlucalarla əvəz 

olunur və təbəqələr arasında gil arağatlarının qalınlığı artır. Kəngərli 

platosunda travertinlərdə sulu süxurların qalınlığı ərazi boyu 6-181m, çox 



 100 

vaxt 15-90 m arasında olur. Səviyyənin mütləq qiyməti 630-1320 m, 

mailliyi 0,04-0,002-dir. 

Suçəkmə zamanı quyulardan 0,15-20 l/san su alınmış, xüsusi sərf 

0,01-15,8 l/sutka olmuşdur. Sulu süxurlarda süzülmə əmsalı 0,2-15 m/sutka, 

yerlərdə 26 m/sutka, bəzən çaqıl və çınqıllı çöküntülərdə 60 m/sutka, 

sukeçiricilik əmsalı isə 3155 m²/sutkaya çatır və adətən 100-400 m²/sutka 

arasında olur. Ən sulu sahə və bu göstəricilərin yüksək olduğu yer 

düzənliklərin mərkəzi hissəsinə təsadüf  edir. 

Sular keyfiyyətinə görə ərazi üzrə müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir. 

Qrunt sularının ümumi minerallaşması 0,2-21 q/l arasında dəyişir və ümumi 

halda Araz çayına doğru artır. 

Kəngərli platosunun hər yerində onlar şirindir, bəzi sahələrdə isə cüzi 

minerallaşmaya malikdirlər. Böyükdüz düzənliyinin şimalında da onlar 

şirindir. Aşağıya doğru isə yeraltı axın istiqamətində minerallaşma artaraq 

2-5 q/l-ə  çatır. 

Naxçıvançay və Cəhriçay yatağı sahəsində şirindir, qalan sahələrdə 

onların minerallaşması artır (3-5 q/l), Nehrəm və Güznüt kəndləri yaxın-

lığında isə onlar artaraq 10-21 q/l-ə  çatır. Bu da həmin ərazidə süxurların  

özlərinin yüksək duzluluğa malik olması ilə bağlıdır. 

Culfa-Ordubad düzənliyinin şimal-qərb hissəsi istisna olmaqla (burada 

minerallaşma 7,2 q/l-ə  çatır), qalan sahələrdə sular şirindir. 

 Naxçıvan MR-də sudaşıyıcı horizontların maili düzənliklər üzrə 

xarakter göstəriciləri verilmişdir (cədvəl 1). 1955-ci ildə Naxçıvan bölgə-

sində fəaliyyət göstərən 356 kəhrizin ümumi sərfi 2,722 m
3
/san olmuşdur. 

Naxçıvan MR-də kəhriz sistemləri vasitəsilə il ərzində 85,6 mln m
3
 

yeraltı suyun yer səthinə çıxarılması (1955) mümkün оlduğu halda, əsrin 

sоnunda bu miqdar 32,5 mln m
3
-ə (2008) qədər azalmış, оrta hesabla ildə 

53,1 mln m
3
 yeraltı su istifadə оlunmamış, əvəzində hər il yüzlərlə hektar 

münbit tоrpaq sahələri su çatışmazlığı üzündən əkin dövriyyəsindən 

çıxarılmışdır. 
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 Cədvəl 1. 

Naxçıvan  MR - in maili düzənliklərinin  sudaĢıyıcı  horizontlarının xarakteristikaları 

Maili 

düzənliklərin 

adları 

 

Sulu  

layın 

dərinliyi, 

m-lə 

Sulu  layın 

qalınlığı, 

m-lə 

Yer səthinə 

nəzərən statik 

səviyyənin  

vəziyyəti, m-lə 

Hidro-

relyefin 

mailliyi 

Quyuların 

sərfi, 

l / sutka 

Xüsusi 

sərf, 

l /sutka. m 

Süxurların 

filtrasiya 

əmsalı, 

m / sutka 

Süxurların 

sukeçiriciliyi, 

m / sutka 

 

Sədərək maili 

düzənliyi 

Qrunt suları 

Təzyiqli sular 

 

─ 

30 – 100 

 

22,7 -121,9 

22,7 - 95,6 

 

0,9 - 20 

10,2 - 13,33 

 

0,0095 - 0,011 

0,0038 - 0,0072 

 

0,4 - 6,8 

1,6 - 38,0 

 

0,06 - 4,38 

0,8 – 5,7 

 

0,2 - 20,5 

0,8 - 57,6 

3 -15 

 

20 -1100 

40 -1940 

40 - 900 

Şərur maili 

düzənliyi 

Qrunt  suları 

Təzyiqli sular 

 

─ 

19 – 120 

 

23 -181,0 

6,5 - 94,0 

 

0,9 - 22,5 

+0,15 ÷ +1,05 

 

0,002 - 0,011 

0,0086 

 

0,2 - 13,6 

1,8 - 14,4 

 

0,02 - 6,5 

1,2 - 7,2 

 

0,2 - 22,0 

7,2 - 15,8 

 

8 - 3155 

100 - 400 

200 -1390 

Kəngərli maili 

düzənliyi 

Qrunt suları 

 

─ 

 

13,2 - 78,5 

 

1,3 – 27,5 

 

0,0108 - 0,0251 

 

0,1 – 5,0 

 

0,01 – 0,45 

 

0,2 – 18,0 

3 – 644 

4 - 90 

Böyük düz maili 

düzənliyi 

Qrunt suları 

 

 

─ 

 

 

11,0 – 64,0 

 

 

4,0 – 14,6 

 

 

0,0105 

 

 

0,15 – 0,8 

 

 

0,05 – 0,7 

 

 

0,2 – 8,8 

 

13 – 179 

13 ─ 50 

Naxçıvan düzənliyi 

Qrunt suları 

─ 6,0 – 20,0  

2,0 – 30,0 

0,006 - 0,0176 0,3 – 1,7 0,01 – 0,7 0,04 – 37,0 

1 ─ 10 

1 – 145,0 

1 ─ 90 

Culfa – Ordubad 

maili düzənliyi 

Qrunt suları 

 

─ 

 

20 - 80 

 

2 - 34 

 

0,0079 - 0,0414 

 

0,4 – 20,0 

 

0,5 – 15,8 

 

0,01 – 60,6 

1,3 – 15,0 

 

1 – 2303 

30 ─ 500 
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KƏHRĠZ SĠSTEMLƏRĠNĠN  

CIS TEXNOLOGĠYALARI ƏSASINDA TƏDQĠQĠ 

 

GPS vasitəsilə real vaxt rejimində kəhrizin olduğu yeri, ona qədər  

məsafəni və başqa məsələləri həll etmək mümkündür.   

GPS kəhriz sistemlərinin koordinatlarının xəritəyə köçürülməsinə  

imkan verir. 

Kəhriz sistemlərinin monitorinqi sisteminin iş prinsipi 

GPS/GLONASS peyklərinin köməyi ilə GPS GARMİN etrex vasitəsilə 

qeyd edilməklə kəhrizlərə nəzarət edilməsi və məlumatın ölkənin elmi 

tədqiqat və ya təsərrüfat mərkəzlərinə ötürülməsi əməliyyatını həyata keçirə 

bilir. 

Peyk izləmə sistemindən alınan məlumatları həm kəhrizlərin 

quyularının qeydə alınması, sıradan çıxmış qəzalı yerləri, maneələri, yolları,  

kəhrizin iş rejiminə təsir edə biləcək suvarma kanallarını, arxları və s. 

nəzərə almaq üçün GPS məlumatlarının həm online rejimdə, həm də google 

earthda yerləşdirmək mümkündür.  

2012-ci ildə aparılmış ölçmə işlərində Naxçıvan MR-in ən mühüm 

kəhrizlərinin qeydə alınması (X, Y, H) və onların xəritəyə köçürülməsi işləri 

həyata keçirilmişdir. Alınmış nəticələr aşağıdakı cədvəldə (cədvəl 2) öz 

əksini tapmışdır. 
Cədvəl 2. 

Naxçıvan MR-də mühüm əhəmiyyət kəsb edən kəhrizlərin və kəhriz abidələrinin 

coğrafi  koordinatları (GPS, MUT
*
 vasitəsi qeydiyyatı materialları) 
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Coğrafi koordinatlar 

S
ər

fi
, l

/s
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n

 

V
əz
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E
n
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k

, N
0
 

 

U
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,  

E
0
 

H
ü

n
d

ü
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ü
y
ü

 

 (
d

ən
iz

 s
əv

iy
y
əs

in
d

ən
),

 

 m
-l

ə 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Qədim Duzdağ 

kəhrizi 

Kəngərli, 

Duzdağ ətr. 

39
0
 16’53,9” 45

0
14

’ 
53,73

’’
 864 t.a. Tarixi 

abidə 

2 Kötücə kəhrizi Culfa, 

Bənəniyar 

39
0
 08’54,4” 45

0
39

’  
45,9

’’
 1174 0,4 t/e 

3 Canan bəy kəhrizi Naxçıvan 39
0
 13’58,9” 45

0
25

’ 
49,7

’’
 896 32 t/e 

                                                 
*
 GPS-Global Pozition Sistem;  MUT-Mövqenin Uzaqdan Təyini 
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şəhəri 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Əliabad kəhrizi Naxçıvan 
şəhəri 

39
0
 13’52,7” 45

0
24

’ 
16,5

’’
 903 34 t/e 

5 Hüseynqulu 
kəhrizi 

Kəngərli, 
Qıvraq 

39
0
 23’58,3” 45

0
06

’
31,7

’’
 908 0,3 t/e 

6 Şahməmməd 
bulağı 

Qıvraq 39
0
21

’
11,6

’’ 
45

0
06

’
29,1

’’ 
893 4,1 Təmir 

olunub 

7 Kəlba Ələkbər 
kəhrizi 

Qıvraq 39
0
24

’
20,9

’ 
45

0
06

’
24,5

’’ 
891 6 Təmir 

olunub 

8 Məcid bulağı Qıvraq 39
0
24

’
06

’’ 
45

0
06

’
41,7

’’ 
910 2 t/e 

9 Kəlba Abbas 
kəhrizi 

Qıvraq 39
0
23

’
50,5

’’ 
45

0
06

’
30,5

’’ 
891 1 t/e 

10 Ələkbəroğlu 
bulağı 

Qıvraq 39
0
24

’
48

’’ 
45

0
07

’
18

’’ 
929 10 Təmir 

olunub 

11 Tikanlı yer kəhrizi Qıvraq 39
0
23

’
35,5

’’ 
45

0
05

’
32,7

’’ 
854 3 t/e 

12 Kəblə Məhəmməd 
kəhrizi 

Qıvraq 39
0
23

’
36,0

’’ 
45

0
0,5

’
27,2

’’ 
920 2 t/e 

13 Kürd bulağı Qıvraq 39
0
24

’
07

’’ 
45

0
06

’
33,5

’’ 
900 2 t/e 

14 Kürdlər çeşməsi Şataxtı 39
0
21

’
59,2

’’ 
45

0
05

’
28,5

’’ 
832 0,5 t/e 

15 Hacı Qasım 
kəhrizi 

Kəngərli, 
Şahtaxtı 

39
0
22

’
39,5

’’ 
45

0
06

’
14,7

’’ 
894 0,7 t/e 

16 Cəlilağa kəhrizi Şahtaxtı 39
0
22

’
23,3

’’ 
45

0
06

’
13

’’ 
903 1 t/e 

17 Qırxpillə kəhrizi Şahtaxtı 39
0
22

’
15,5

’’ 
45

0
05

’
52,7

’’ 
883 2 t/e 

18 Ağ su kəhrizi Kəngərli, 
Yurdçu 

39
0
24

’
36,18

’’ 
45

0
09

’
05,9

’’ 
1014 38 t/e 

19 Məşədi İbrahim 
kəhrizi 

Yurdçu 39
0
24

’
59

’’ 

 
45

0
09

’
55,6

’’ 

 
1047 

 
9 
 

t/e 

19 a Süleymanlı kəhrizi Kəngərli, 
Qarabağlar 

39
0
24

’
49,8

’’
 45

0
10

’
4,7

’’
 1049 14  

20 Namaz bulağı Qarabağlar 39
0
25

’
39,2

’’ 
45

0
11

’
42,9

’’ 
1169 2 t/e 

21 Tolxuc  kəhrizi Qarabağlar 39
0
25

’
21,6

’’ 
45

0
11

’
42,1

’’ 
1149 6 t/e 

22 Hacıbaxşəli 
kəhrizi 

Qarabağlar 39
0
25

’
25

’’ 
45

0
11

’
50,7

’’ 
1149 3 t/e 

23 Rənah bulağı Qarabağlar 39
0
25

’
200,2

’’ 
45

0
12

’
21,8

’’ 
1188 6 t/e 

24 Məşədi Ələkbər 
kəhrizi  

Qarabağlar 39
0
25

’
26,5

’’ 
45

0
12

’
17,7

’’ 
1193 7 t/e 

25 Almədət kəhrizi Qarabağlar 39
0
25

’
29

’’
 45

0
12

’
1,3

’’ 
1181 5 t/e 

26 Ağbulaq kəhrizi Qarabağlar 39
0
25

’
36,2

’’ 
45

0
12

’
52,9

’’ 
1224 8 t/e 

27 Qoçağa kəhrizi Qarabağlar 39
0
25

’
34,5

’’ 
45

0
13

’
15,6

’’ 
1258 10 t/e 

28 Ağa bağı kəhrizi Qarabağlar 39
0
26’12,6’’ 45

0
13

’
23,8

’’ 
1355 7,4 t/e 

29 Taharlılar kəhrizi Qarabağlar 39
0
26

’
15,5

’’ 
45

0
13

’
23,6

’’ 
1356 5 t/e 

30 Taharlı 2 Qarabağlar 39
0
26

’
14,8

’’ 
45

0
13

’
21,8

’’ 
1355 5 t/e 

31 Üçgözə kəhrizi Qarabağlar 39
0
26

’
14,6

’’ 
45

0
13

’
12,6

’’
 1358 16 t/e 

32 Asnı kəhrizi Qarabağlar 39
0
2631,5’’ 45

0
12

’
55,5

’’ 
1405 90 t/e 

33 Asnı məqbərə 
kəhrizi 

Qarabağlar 39
0
2631,4’’ 45

0
12

’
54,5

’’ 
1405   

34 Məşəbitən kəhrizi Qarabağlar 39
0
25

’
21,4

’’ 
45

0
11

’
4,5

’’ 
1115  t/e 

35 Cavadəli kəhrizi Qarabağlar 39
0
25

’
21,6’’

 
45

0
11

’
4,7

’’ 
1113 5 t/e 

36 Çay kəhrizi Kəngərli, 39
0
23

’
15,3

’’ 
45

0
10

’
20,7

’’ 
1048 60 t/e 

37 Hacı gölü Xok 39
0
22

’
34,4

’’ 
45

0
09

’
44,2

’’ 
1026 0,2 t/e 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

38 Kəhriz kənd Xok 39
0
22

’
1,5

’’ 
45

0
10

’
2,8

’’ 
992 2 t/e 

39 Elgölü kəhrizi Kəngərli Sust 39
0
21

’
54,5

’’ 
45

0
18

’
06,6

’’ 
1027 0,2 dağılmış 

40 Söyüdlü kəhrizi Sust 39
0
21

’
53,2

’’ 
45

0
17

’
13,6

’’ 
998  dağılmış 

41 Ördəknişan   

kəhrizi  

Kəngərli , 

Çalxanqala 

39
0
21

’
39,1

’’ 
45

0
17

’  
59

’’ 
1022  dağılmış 

42 Qasımbəy kəhrizi Kəngərli, 

Təzəkənd 

39
0
24

’
15,3

’’ 
45

0
17

’
49,6

’’ 
1151 5 t/e 

43 Ufan bulaq Kəngərli, 

Çalxanqala 

39
0
26

’
56

’’ 
45

0
16

’
53,2

’’ 
1424 1 t/e 

44 Qafar bulaq Çalxanqala 39
0
26

’
42,4

’’ 
45

0
16

’
38,2

’’ 
1420 2 t/e 

45 Badam bulaq Çalxanqala 39
0
26

’
51

’’ 
45

0
16

’
36,5

’’ 
1416 1,2 t/e 

46 Pəndam bulaq Çalxanqala 39
0
26

’
46

’’ 
45

0
16

’
37

’’ 
1417 2 t/e 

47 Baş bulaq Çalxanqala 39
0
27

’
09,0

’’ 
45

0
15

’
54,5

’’ 
1467  t/e 

48 Cəvizdi bulaq  Çalxanqala 39
0
26

’
10,7

’’ 
45

0
15

’
56,6

’’ 
1408  t/e 

49 Xudabaxış gölü Kəngərli, 

Qarabağlar 

39
0
25

’
36,5

’’ 
45

0
14’05,5

’’ 
1310- 0,5 t/e 

50 Qədim kəhriz Kəngərli, 

Çalxanqala
 

39
0
26

’
07,8

’’ 
45

0
16

’
46,6

’’ 
1348  t/e 

51 Rüstəm bəy 

kəhrizi 

Kəngərli 

Təzəkənd 

39
0
23

’
36,7

’’ 
45

0
17

’
49,8

’’ 
1116  t/e 

52 Camış batan 

kəhrizi 

Kəngərli, 

Xıncab 

39
0
23

’
58,3

’’ 
45

0
16

’
25,8

’’ 
1165 2 t/e 

53 Qara  göl Xıncab 39
0
24

’
46,2

’’ 
45

0
16

’
22,1

’’ 
1225 4  

54 Hüseyn kəhrizi Xıncab 39
0
23

’
59,3

’’ 
45

0
16

’
48,2

’’ 
1158 0,5 Təmir 

55 El kəhrizi Xıncab 39
0
23

’
51,6

’’ 
45

0
16

’
19,4

’’ 
1146 0,3 t/e 

56 Kəlba Allahverən Xıncab 39
0
23

’
17,5

’’ 
45

0
16

’
25,4

’’ 
1145

’’ 
0,8 t/e 

57  Süst kəhrizi Kəngərli, 

Süst 

39
0
21

’
39,1

’’ 
45

0
17

’
59

’’ 
1027  t/e 

58 Duzdağ kəhrizi Babək 37
0
16

’
32,3

’’ 
45

0
17

’
23,9

’’ 
448  t/e 

59 Sələsüz kəhrizi Şahbuz, 

Sələsüz 

39
0
23

’
43

’’ 
45

0
30

’
43,5

’’ 
1164  t/e 

60 Badamlı kənd 

kəhrizi 

Şahbuz , 

Badamlı 

39
0
27

’
2,8

’’ 
45

0
31

’
46,5

’’ 
1440  t/e 

61 Aşağı kəhrizi Şahbuz, 

Tırkeş 

39
0
24

’
29,8

’’ 
45

0
23

’
19,5

’’ 
1222  t/e 

62 Hovuz  1 Əlincə qala 39
0
11

’
36,2

’’ 
45

0
 41’44,1

’’ 
1613  uçmuş 

63 Hovuz  2 Əlincə qala 39
0
11

’
37,4

’’ 
45

0
 41’42,6

’’ 
1622  t/e 

64 Hovuz  3 Əlincə qala 39
0
11

’
43,3

’’ 
45

0
 41’42,1

’’ 
1676 sulu t/e 

65 Hovuz  4 Əlincə qala 39
0
11

’
45 “

 
45

0
 41’36,3

’’ 
1704  t/e 

66 Hovuz  5 Əlincə qala 39
0
11

’
36,2

’’ 
45

0
 41’47,2

’’ 
1658 sulu t/e 

67 Hovuz  6 Əlincə qala 39
0
11

’
36,

’’ 
45

0
 41’47,4

’’ 
1642  t/e 

68 Hovuz  7 Əlincə qala 39
0
11

’
36,7

’’ 
45

0
 41’46,4

’’ 
1653  t/e 

69 Hovuz  8 Əlincə qala 39
0
11

’
36,9

’’ 
45

0
 41’46,7

’’ 
1649  t/e 

70 Hovuz  9 Əlincə qala 39
0
11

’
39,3

’’ 
45

0
 41’48,1

’’ 
1680  t/e 

71 Hovuz  10 Əlincə qala 39
0
11

’
40,0

’’ 
45

0
 41’47,6

’’ 
1688  t/e 

72 Hovuz  11 Əlincə qala 39
0
11

’
41

’’ 
45

0
 41’44,6

’’ 
1670  t/e 

73 Hovuz  12 Əlincə qala 39
0
11

’
39,7

’’ 
45

0
 41’44,8

’’ 
1632  t/e 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

74 Şahabbas kəhrizi Culfa, Şurut 39
0
09

’
25,6

’’ 
45

0
48

’
46

3
’’ 1385  t/e 

75 Kənd kəhrizi Babək,  

Qahab 

39
0
15

’
04,7

’’ 
45

0
30

’
54,5

’’ 
1020 5 t/e 

76 Kəlba Oruc 

kəhrizi 

Qahab 39
0
14

’
11,9

’’ 
45

0
32

’
33,9

’’ 
1029 3 t/e 

77 Xəlili k.ənd 

kəhrizi quyu, № 1 

Qahab 39
0
15

’
52,11

’’ 
45

0 
26

’
38,45

’’ 
915 izi  

78 Xəlili k.ənd 

kəhrizi quyu №2 

Qahab 39
0
15

’
51,66

’’ 
45

0
26

’ 
31,8

’’ 
914 izi  

79 Xəlili kənd kəhrizi 

quyu №3 

Qahab 39
0
15

’
49,54

’’ 
45

0 
26

’ 
33,09

’ 
920 izi  

80 Tırkeş kəhrizi Qahab 39
0
24

’
42,08

’’ 
45

0
23

’
15,7

’’ 
1226 0,2  

81 Tırkeş bulağı Şahbuz   39
0
12

’
30,7

’’ 
45

0
28

’
11,5

’’ 
1264 0,4 t/e 

82 Yuxarı kəhriz Şahbuz 39
0
25

’
30,5

’’ 
45

0
28

’
31,3

’’ 
1279 8 Təmir 

83 Orta kəhriz Şahbuz 39
0
25

’
09

’’ 
45

0
28

’
21,8

’’ 
1255 14 Təmir 

84 Badamlı kəhrizi Sahab, 

Badamlı 

39
0
26

’
59,7

’’
 45

0
31

’
42

’’ 
1437 8 Təmirl 

85 Orta çeşmə Badamlı 39
0
27

’
3,8

’’ 
45

0
31

’
43,4

’’ 
1434 1 t/e 

86 Kənd kəhrizi Babək 

Kültəpə 

39
0
21

’
08

’’ 
45

0
27

’
59,3

’’ 
1054  t/e 

87 Bəydilli kəhrizi Babək, Sirab 39
0
17

’
21,3

’’ 
45

0
31

’
26,6

’’ 
1089 10 t/e 

88 Aşağı kəhrizi Sirab 39
0
17

’
26,6

’’ 
45

0
30

’
27,8

’’ 
1076 5 t/e 

89 Güznüt kəhrizi Culfa, Güznüt 39
0
07

’
37

’’ 
45

0
31

’
42,8

’’ 
891 4 t/e 

90 Ərəzin kəhrizi Culfa, Ərəzin 39
0
06

’
54,1

’’ 
45

0
34

’
50,2

’’ 
948  t/e 

91 Əbrəqunus     1 Culfa, 

Əbrəqunus 

39
0
08

’
14,3

’’ 
45

0
38

’
2,03

’’ 
1184 0.3 t/e 

92 Əbrəqunus     2 Əbrəqunus 39
0
07

’
54,3

’’ 
45

0
38

’
1,09

’’ 
1085 2 Təmir 

93 Əbrəqunus     3 Əbrəqunus 39
0
67

’
56,8

’’ 
45

0
38

’
063

’’ 
1066 12 Təmir 

94 Əbrəqunus     4 Əbrəqunus 39
0
07

’
58,3

’’ 
45

0
38

’
12,7

’’ 
1065 3 t/e 

95 Əbrəqunus     5 Əbrəqunus 39
0
08

’
01

’’ 
45

0
38

’
25,4

’’ 
1072 4 t/e 

96 Əlincə kəhrizi Culfa,  

Xanagah 

39
0
11

’
27,1

’’ 
45

0
42

’
11,9

 
1316 0,5 Təmir 

97 Yuxarı çeşmə Xanagah 39
0
11

’
28,2

’’ 
45

0
42’’11’’ 1321  t/e 

98 Xanagah y.çeş Xanagah 39
0
11

’
28,7

’’ 
45

0
42

’
10,4

’’ 
1322  t/e 

99 Xanağa kəhrizi Xanagah 39
0
11

’
27

’’ 
45

0
42

’
11,7

’’ 
1317  t/e 

100 Nəimi kəhrizi Xanagah 39
0
11

’
18,6

’’ 
45

0
42

’
55,4

’’ 
1344 1 Təmir 

101 Bəhruz bulağı Xanagah 39
0
09

’
47

’’ 
45

0
44

’
43,8

’’ 
1427 0,5 t/e 

102 Gal Culfa, Gal  39
0
07

’
37,5

’’ 
45

0
45

’
15,7

’’ 
1257 0,8 t/e 

103 Gal Quyu 39
0
07

’
38,2

’’ 
45

0
45

’
14,7

’’ 
1262  t/e 

104 Pir kəhrizi    1 Quyu 39
0
07

’
25,4

’’ 
45

0
44

0
22,4

’’ 
1365 12 t/e 

105 Pir kəhrizi   2 Quyu 39
0
07

’
26,2

’’ 
45

0
44

’
21,08

’ 
1373  t/e 

106 Qaradərə kəhrizi Quyu 39
0
02

’
20,9

’’ 
45

0
44

’
56,8

’’ 
933  t/e 

107 Qara Kol  kəhrizi Culfa,  Dizə 39
0
01

’
4,7

’’ 
45

0
44

’
50,2

’’ 
884 20 Təmirli 

108 Yurdçu kəhrizi Kəngərli  39
0
24

’
03

’’ 
45

0
07

’
54,5

’’ 
927 4 t/e 

109 Tənnəm kənd 

kəhrizi 

Şərur 39
0
30

’
49,1

’’ 
45

0
10

’
29,9

’’ 
1340 10 t/e 

110  T.k.k. Quyu 1 Şərur 39°30'49.15 45°10'30.35 1340  t/e 
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111 T.k.k. Quyu 2 Şərur 39°30'49.18 45°10'30.72 1340  t/e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

112  T.k.k. Quyu 3 Şərur 39°30'49.28 45°10'31.02 1342  t/e 

113 T.k.k. Quyu 4 Şərur 39°30'49.33 45°10'31.28 1341  t/e 

114  T.k.k. Quyu 5 Şərur 39°30'49.36" 45°10'31.64 1341  t/e 

115 T.k.k. Quyu 6 Şərur 39°30'49.38" 45°10'32.07 1344  t/e 

116 T.k.k. Quyu 7 Şərur 38°56'45.36" 45°59'11.71 1349  t/e 

117 Heydərabad bul. 

(İH) 

Sədərək      t/e 

118 Sədərək kəhrizi Sədərək 

mərkəzi 

39
0
43

’
19,8

’ 
44

0
52

’
23,4

’’ 
855 0,8 t/e 

119 Ağ oğlan kəhrizi Sədərək  39
0
43

’
39,2

’’ 
44

0
52

’
21,8

’’ 
876 0,5 t/e 

120 Bulaq başə Sədərək 39
0
43

’
28,5

’’ 
44

0
52

’
51,9

’’ 
883 50 t/e 

121 Dəmirçi kəhrizi Şərur rayonu 39
0
38

’
26,7

’’ 
44

0
56

’
42,7

’’ 
885 8 t/e 

122 Axura bulağı Şərur rayonu 39
0
33

’
29,5

’’ 
45

0
0,7

’
57,9

’’ 
1103 20 t/e 

123 Quşlu çeşmə Ordubad? 

Yuxarı Əylis 

38
0
57

’
40,6

’’ 
45

0
58

’
54,5

’’
 1219 3 t/e 

124 Quşlu çeşmə çıxış Y.Əylis 38
0
58

’
38.1

’’ 
45

0
58

’
53,5

’’ 
1213 3 t/e 

125 Ağarza çeşməsi 

40 pillə 

Y.Əylis 38
0
57`42,2`` 45

0
58`55,2`` 1216 0,5 t/e 

126 Ağarza çeşməsi 

çıxış 

Y.Əylis 38
0
57`41,8`` 45

0
58`55,3`` 1216  t/e 

127 Quşlu çeşmə 

 40 pillə 

Y.Əylis 38
0
57`42,5`` 45

0
58`56,5`` 1230  t/e 

128 40 pillə 1-ci quyu Y.Əylis 38
0
57`47,3`` 45

0
58`57,6`` 1215  t/e 

129 2-ci quyu Y.Əylis 38
0
57`46,6`` 45

0
58`57,9`` 1215  t/e 

130  3-cü quyu Y.Əylis 38
0
57`46`` 45

0
58`57,7`` 1214  t/e 

131 4-cü quyu Y.Əylis 38
0
58`45,8`` 45

0
58`57,5`` 1214  t/e 

132 Vəng seşməsi Y.Əylis 38
0
56`44,3`` 45

0
59`25,7`` 1052 4 Təmirli 

133 Sınaq kəhrizi Y.Əylis 38
0
56`44,7`` 45

0
59`13,2`` 1059 7 Təmirli 

134 1-ci quyu Y.Əylis 38
0
56`44,9`` 45

0
59`13,1`` 1062  Təmirli 

135 2-ci quyu Y.Əylis 38
0
56`45`` 45

0
59`12,8`` 1061  Təmirli 

136 3-cü quyu Y.Əylis 38
0
56`45`` 45

0
59``12,6`` 1060  Təmirli 

137  4-cü quyu Y.Əylis 38
0
56,6`45,1 45

0
   Təmirli 

138  5-ci qiyu Y.Əylis 38
0
 45

0 
  Təmirli 

139   6-cı quyu Y.Əylis 38
0 

45
0
   Təmirli 

140   7-ci quyu Y.Əylis 38
0
 45

0 
  Təmirli 

141    8-ci quyu Y.Əylis 38
0 

45
0
   Təmirli 

142   9-cu quyu Y.Əylis 38
0
 45

0
   Təmirli 

143   10-cu quyu Y.Əylis 38
0 

45
0 

  Təmirli 

144 11-ci quyu Y.Əylis 38
0 

45
0 

  Təmirli 

145 12-ci quyu Y.Əylis 38
0
56`45,9`` 45

0
59`11,2`` 1059  Təmirli 

146 Qarabağ kəhrizi Y.Əylis 38
0
57`19,1`` 45

0
58`41,1`` 1157 3 Təmirli 

147 1-ci quyu Y.Əylis  
   Təmirli 

148  2-ci quyu Y.Əylis   
  Təmirli 

149 3-cü quyu Y.Əylis   
  Təmirli 

150  4-cü quyu Y.Əylis   
  Təmirli 

151 Şam kəhrizi Y.Əylis 38
0
57`7,6`` 45

0
58`47,4`` 1124 6 Təmir 

152  1-ci quyu Y.Əylis 38
0
57`0,8`` 45

0
58`44`` 1220 4 Təmirli 
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153 Əmrah kəhrizi Aşağı Əylis 38
0
56`11`` 45

0
59

`
12,9`` 989  Təmirli 

1 2 3 4 5 6 7 8 

154 1-ci quyu Aşağı Əylis 
  

  Təmirli 

155 2-ci quyu Aşağı Əylis   
  Təmirli 

156 3-cü quyu Aşağı Əylis 
  

  Təmirli 

157 4-cü quyu Aşağı Əylis   
  Təmirli 

158 Dəvə kəhrizi Aşağı Əylis   
  Təmirli 

159 Dövlət kəhrizi Aşağı Əylis 38
0
55`34,6`` 45

0
59`24,1`` 918 7 Təmir 

160 Quyu    1 Aşağı Əylis     Təmirli 

161 Quyu    2 Aşağı Əylis     Təmirli 

162 Quyu    3 Aşağı Əylis     Təmirli 

163 Quyu   4 Aşağı Əylis     Təmirli 

164 Ağamalı kəhrizi Aşağı Əylis 38
0
55`55,8`` 45

0
59`30`` 947 2 t/e 

165 Tumai kəhrizi Aşağı Əylis 38
0
55`39`` 45

0
59`34,9`` 919 13 t/e 

166 Gülbəsər kəhrizi Aşağı Əylis 38
0
55`24,1`` 45

0
59`9,4`` 884 0,5 t/e 

167 Qoşa göl  Aşağı Əylis 38
0
55`21,4`` 45

0
59`14,9`` 883 5 t/e 

168 Qəndi kəhrizi Aşağı Əylis 38
0
55`6,5`` 45

0
59`11`` 856 4 t/e 

169 Əhran yeri Aşağı Əylis 38
0
55`4,9`` 45

0
59`23,1`` 853 2 t/e 

170 Sərşəhər kəhrizi Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`43,2`` 46

0
01`36,8`` 926 0,5 t/e 

171 Əngəş kəhrizi Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`46,7`` 46

0
0,1`51,1`` 947 5 t/e 

172 Meydan kəhrizi Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`51,7`` 46

0
0,2`2,7`` 978 8 t/e 

173 Nəhər kəhrizi Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`59,6`` 46

0
0,2`3,3`` 1001 1,5 Təmirli 

174 Qarahovuz kəhrizi Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`40,3`` 46

0
01`31`` 899 5 Təmirli 

175 K.Məhəmməd 
kəhrizi 

Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`38,3`` 46

0
0,1`28,3`` 898 0.9 Təmirli 

176 Mədrəsə kəhrizi Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`39,2`` 46

0
01`21,1`` 875 4 Təmir 

177 Hacı Fəttah 
kəhrizi 

Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`58,3`` 46

0
0,1`21`` 942 4 Təmir 

178 Şora kəhriz Ordubad 
şəhəri 

38
0
55`14,1`` 46

0
0,1`16,2`` 989 7 Təmir 

179 Hacı Tağı kəhrizi Ordubad 
şəhəri 

38
0
54155,6`` 46

0
0,1`22,8`` 958 6 t/e 

180 Məmməd Sadiq 
kəhrizi 

Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`28,1`` 46

0
0,1`2,8`` 865 3 Təmir 

181 Şai kəhrizi Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`21,6`` 46

0
01`34,5`` 880 6 Təmir 

182 Hacı Əhməd 
kəhrizi 

Ordubad 
şəhəri 

38
0
54`18,2`` 46

0
01`41,3`` 877 3 Təmir 

183 Kotam kənd bulağı Ordubad, 
Kotam kəndi 

38
0
53`13`` 46

0
03`12`` 660  t/e 

184 Kotam  kəhrizi Ordubad, 
Kotam kəndi 

38
0
53`17,0`` 46

0
03`15,4``   t/e 

185 Toyənək kəhrizi Ordubad ş. 38
0
53`56,9`` 46

0
01`37,5`` 829 5 Təmir 

186 Vənənd kəhrizi Ordubad, 
Vənənd 

38
0
57`29`` 45

0
55`49`` 1129   
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187 Ağrı kəhrizi Ordubad 

rayonu 

38
0
55`28`` 45

0
55`39,5`` 947 0,3 Təmir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

188 Çuxur çeşməsi Naxçıvan 

şəhəri 

39
0
10`59,7`` 45

0
24`57`` 840 12 t/e 

189 Hacıniyyət kəhrizi Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
09`17ç9`` 45

0
28`40`` 860  İşləyir 

190 Kalba Musa 

kəhrizinin çıxışı 

Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
12`49`` 45

0
24`02,4`` 889 30 t/e 

191 Qələndər xan 

kəhrizi 

Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
13`03,5`` 45

0
24`04,2`` 876 2 2011 

bərpa ol. 

192 Mirzə Bədəl 

kəhrizi 

Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
13`04,3`` 45

0
24`06,7`` 819  2009 

dağılıb 

193 Hüseynəli kəhrizi Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
13`09,84`

` 

45
0
24`43,3`` 200  t/e 

194 Qızlar bulağı Naxçıvan 

şəhəri 
39°12'25.49 45°24'18.31 861 14 t/e 

195 Sarvanlar kəhrizi Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
12`09,4`` 45

0
25`38,0`` 877  t/e 

196 Ağamalı kəhrizi Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
12`14,43`

` 

45
0
24`22,2`` 870  Dağıdılıb 

1968 

197 Mir Hüseyn 

çeşməsi 

Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
12`06,1`` 45

0
24`22,2`` 854 2 t/e 

198 Mahmud ağa 

çeşməsi 

Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
11`49,9`` 45

0
24`39,9`` 860 8 t/e 

199 Mahmud ağa 

çeşməsi quyusu1   

Naxçıvan 

şəhəri 
39°11'49.37 45°24'42.74 868   

200 Mahmud ağa 

çeşməsi quyusu 2 

Naxçıvan 

şəhəri 
39°11'50.01 45°24'43.38" 868   

201 Canan bəy çeşmə. Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
13`58,9`` 45

0
25`49,7`` 896 32 t/e 

202 Çuxur çeşmə Naxçıvan 

şəhəri 
39

0
12`46`` 45

0
24`10,3`` 877 0,4 t/e 

203    Qədim kəhrizi Naxçıvan 

şəhəri 
39°14'45.10" 45°24'19.96" 870 2  
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NАХÇIVАN MR KƏHRĠZLƏRĠNĠN  

MORFOMЕTRĠK ÖLÇÜLƏRĠ VƏ SƏRFLƏRĠ 

 

Naxçıvan MR zəngin yеraltı su еhtiyatına (338-352 mln m
3
) malikdir. 

Babalarımız tərəfindən yеraltı sulardan istifadə еtmək üçün 400-dən çox 

kəhriz qazılmış və bu еhtiyatın bir hissəsindən (85-90 mln m
3
) istifadə 

еdilmişdir. Sovеtlər dövründə kəhrizlərə biganəlik onların sayının 180-ə 

qədər, sərflərinin isə 2-3 dəfə azalmasına gətirib çıxarmışdır (2001). 

2004-cü ildə Naxçıvan MR Mеliorasiya və Su Təsərrüfatı Agеntliyi 

nəzdində Kəhrizlər idarəsi yaradıldı. Bu idarənin yaradılması kəhrizlərin 

həm tarixi abidə, həm də еtibarlı su mənbəyi kimi qiymətləndirilməsinə və 

bərpasına böyük təkan vеrdi. 

Görülmüş işlər nəticəsində (2001-2013) Naxçıvan MR-də kəhrizlər-

dən istifadə vəziyyəti və onların sərflərinin müqayisəli təhlili və başqa 

məsələlər öz həllini tapmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Rеspublikasında olan kəhrizlərin yarıya qədəri 

Kəngərli rayonun Kəngərli və Böyük düz maili düzənliklərində, Naxçıvan 

maili düzənliyində, Culfa-Ordubad maili düzənliklərində yayılmışdır.  

Həmin kəhrizlər üzrə 1955, 1971, 2003 və 2013-cü illər üzrə aparılmış  

ölçmə, hesablama, qiymətləndirmə işləri barəsindəki məlumatlar tərəfimiz-

dən toplanmış və təhlil edilmişdir. 

 

Kəngərli və Böyük düz maili düzənliyi kəhrizləri 

 

 Kəngərli maili düzənliyi üzrə 181 kəhrizin 1955-ci ildəki sərfləri 

772,6 l/san, 1971-ci ildə 568,2 l/san, 2003-cü ildə 377,6 l/san, 2013-cü ildə 

isə 403,0 l/san olmuşdur. Yəni göstərilən illər ərzində Kəngərli maili düzən-

liyində yеraltı su ehtiyatlarından uyğun olaraq ildə 24,365, 17,918, 11,91, 

12,7 mln m
3
 su götürülmüşdür. Müqayisələr göstərir ki, ötən 50 il ərzində 

Kəngərli maili düzənliyində kəhrizlər vasitəsilə götürülən suyun miqdarı iki 

dəfə azalmışdır. Еyni zamanda 30-dan çox kəhriz tamamilə sıradan çıxmış, 

qalanları isə yarımfəaliyyətli olmuşlar (şəkil 62, cədvəl 4).  
Cədvəl 4. 

Kəngərli rayonu üzrə kəhrizlərin ölçüləri və sərfləri 
S.
№ 

Yaşayış məntə-
qəsinin adı 

Kəhrizlərin 
sayı 

Kürənin 
uzunluıu, m 

Quyuların 
sayı 

Sərfləri, l/san 

1955 1971 2003 

1 Qarabağlar k. 39 8322 317 285,1 216,1 156 

2 Yurdçu k. 6 1194 43 41 33,6 22,6 

3 Qıvraq k. 35 17596 417 179,0 126,5 83,5 

4 Şahtaxtı k. 29 3077 124 83,1 63.7 45.0 

5 Xok k. 13 4821 164 187,2 131,9 69,5 

6 Çalxanqala k. 36 5793 288 166,9 132,4 74,6 

7 Xıncab k. 15 7774 297 63,7 42,0 7,1 

8 Təzəkənd k. 3 2239 81 13,6 12,6 7,5 

9 Sust kəndi 5 4292 138 13,8 7,0 0,5 

Cəmi 181 55108 1869 1033,4 765,8 466,3 
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Şəkil 62.  Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində kəhriz çıxışındakı göl 

 

 

Böyük düz maili düzənliyində isə 60-a yaxın kəhriz fəaliyyətdə 

olmuşdur. Böyük düzün kəhrizləri vasitəsilə 1955-ci ildə 275,0  l/san, 1971-

ci ildə 209,9 l/san, 2003-cü ildə 91,8 l/san su götürülmüşdür ki, bu da 

müvafiq olaraq illər üzrə 8,672 mln m
3
, 6,62 mln m

3
, 2,89 mln m

3 
su 

deməkdir. Burada da kəhrizlər vasitəsilə götürülən suyun miqdarı 50 il 

ərzində 3 dəfə azalmışdır. Hətta Sust kəndində olan 4 kəhriz baxımsızlıq 

üzündən fəaliyyətini dayandırdığından  1974-cü ildə əhali doğma kəndi tərk 

etmişdir. Halbuki XX əsrin əvvəllərində burada 4 kəhriz hesabına suvarılan 

buğda zəmilərindən rekord miqdarda məhsul götürülmüşdür. Hazırda bu  

torpaqların altında kifayət qədər yeraltı sular vardır. 

Kəngərli rayonu üzrə ən çox sulu  kəhrizlərdən  Xok kəndi ərazisində  

Çay kəhrizini göstərmək olar. Onun su sərfinin 150-160 l/san olması barədə 

əlimizdə hidrometrik ölçmə məlumatları vardır. Hazırda kəhriz Xok və 



 
 

111 

Böyük düz kəndlərini içməli və suvarma suyu ilə təmin еdir.  

Çoxsulu kəhrizlərdən Qarabağlar kəndində Sülеymanlı, Qoç Ala, Üç 

gözə, Qıvraq kəndində Böyük çay, Xırda çay, Ələkbəroğlu, Yurdçu 

kəndində Ağ su, Çalxanqala kəndində Baş bulaq, Şamağa, Hacıbaba, 

Xıncab kəndində Qaş və s. göstərmək olar. 

 

Naxçıvan maili düzənliyi kəhrizləri 

 

 Naxçıvan maili düzənliyində Naxçıvan şəhəri də daxil olmaqla 25 

yaşayış məntəqəsində kəhriz sistеmlərindən istifadə еdilir (cədvəl 5). Ötən 

əsrin ortalarında kəhrizlərin sayı 80, sərfləri isə 832,5 l/san, əsrin sonunda  

isə bu rəqəm 231,5 l/san olmuşdur. Kəhrizdən məscidlərdə, məişətdə və 

həyətyanı sahələrin suvarılmasında istifadə olunur. Maliyyədə olan kəhrizlər 

haqda müvafiq qanun və təlimatlar olmadığından müxtəlif həyətlərə düşmüş  

quyulara müdaxilə edilə bilinmədiyindən, onların bərpasında problem 

yaranır. 

1971-ci ildə kəhrizlərin sayı 43, sərfləri 431,1 l/san olmuş, 2003-cü 

ildə isə onların sayı 38-ə, su sərfləri isə 231,5 l/san-a düşmüşdür. 

Burada da analoji olaraq kəhrizlərin sərfi və sayı 50 il ərzində yarı-

bayarı azalmışdır. Yəni ötən əsrin ortalarında Naxçıvan maili düzənliyinin 

yеraltı su ehtiyatından ildə 26,25 mln m
3
 su götürülmüşdürsə, 1971-ci ildə 

bu rəqəm 13,59 mln m
3
, 2003-cü ildə isə 7,3 mln m

3
-a qədər azalmışdır.  

Bеləliklə, təbii drеnaj rolunu oynayan kəhrizlərin fəaliyyətinin azal-

ması ərazidə bataqlıqlaşma və təkrar şorlaşmanın baş vеrməsi ilə nəticələn-

mişdir. 

Naxçıvan maili düzənliyində  çoxsulu kəhrizlərin bir qismi ötən dövr-

lər ərzində təmir olunmadıqları üçün sərfləri 2-3 dəfə aşağı düşmüşdür. 

Məsələn, Naxçıvan  şəhərində  Kalba Musa kəhrizinin sərfi vaxtilə (1971) 

60-90 l/san olduğu halda, indi tamam azalmışdır. 

Еynilə Əliabad kəhrizi 110 l/san su vеrdiyi halda bu gün 30-35 l/san 

sərfə malikdir. Əgər təmir-bərpa işi düzgün aparılarsa, əvvəlki sərfi bərpa 

еtmək mümkündür. Hazırda bu kəhrizin çıxışətrafı ərazisində sızmadan 

əmələ gələn çoxlu sayda bulaqlar fəaliyyətdədir. Bu onu göstərir ki, kəhrizin 

çıxışına yaxın hissələrdə haradasa qəza baş vеrmiş, kürə uçmuşdur. 
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Cədvəl  5. 

Naxçıvan maili düzənliyinin kəhrizləri 

 

S
.n

 Yaşayış 

məntəqəsinin 

adı 
K

əh
ri

zl
ər

in
 s

ay
ı 
 

(ə
sr

in
  ə

v
v
əl

in
d
ə)

 

K
əh

ri
n
 k

ü
rə

lə
ri

n
in

  

u
zu

n
lu

ıu
, 
m

 

Q
u
y
u
la

rı
- 

n
ın

 s
ay

ı 

1955 1971 2003 

K
əh

ri
zl

ər
in

 s
ay

ı 

S
ər

fl
ər

i,
l/
sa

n
 

K
əh

ri
zl

ər
in

 s
ay

ı 

S
ər

fl
ər

i,
 l
/s

an
 

K
əh

ri
zl

ər
in

 s
ay

ı 

S
ər

fl
ər

i,
 l
/s

an
 

1 Naxçıvan şəh. 28 17009 632 18 343,2 16 139 13 72,5 

2 Qaraxanbəyli 4 2180 85 1 6,0 1 5 1 3 

3 Tumbul 4 3993 116 3 51,5 3 29 3 7 

4 Yamxana 2 752 25 2 30 2 20 2 14 

5 Qahab 1 746 35 1 10,6 1 8 1 4 

6 Sirab 2 925 53 2 13,6 2 11,6 1 2 

7 Sürəməlik 2 1200 48 2 18,6 2 11,6 2 6 

8 Nəcəfalı Dizə 2 794 31 1 2 1 2,0 1 2 

9 Kültəpə 2 832 45 2 30 2 27,0 2 21 

10 Yеni yol 2 868 33 1 20 1 16 1 10 

11 Yarımca 1 345 31 1 13 dağlıb 0 0 0 

12 Cəhri 4 1597 48 4 103 4 92,4 4 47,5 

13 Payız 1 557 26 1 20 1 20 1 2,0 

14 Gülşənəbad 1 243 9 1 5 dağılıb 0 0 0 

15 Nəzərəbad 1 1156 46 1 12 1 12 1 8 

16 Vayxır 2 150 4 1 2,5 1 2,5 1 2,0 

17 Qaraçux 1 558 19 1 11 dağılıb 0 0 0 

18 Bulqan 2 711 26 2 19,5 dağılıb 0 0 0 

19 Təzəkənd 11 7905 282 10 111 2 14 2 11 

20 Qaraqala 1 225 11 1 0 dağılıb 0 0 0 

21 Alagöz Mirzə 1 305 13 1 2,0 1 2 1 1,5 

22 Şəkərəbad 1 831 32 1 0 dağılıb 0 0 0 

23 Çеşməbasar 1 403 16 1 6 1 5 1 1,5 

24 Nеhrəm 2 1422 54  0 dağılıb 0 0 0 

25 Hacıniyyət 1 808 31 1 15 1 14 1 4 

Cəmi 80 44804 1586 57 
832,

5 
43 

431,

1 
38 

231,

5 

 

Naxçıvan şəhərindən şimal-şərq istiqamətdə yеr səthinə çıxan Canan-

bəy kəhrizi 45-65 l/san su vеrdiyi halda, onun çıxışı kənar tullantılarla 

dolmuş, suyun səviyyəsi astanadan yuxarı  qalxmışdır. Baxımsız halda olsa 

da, kəhriz 15-20 l/san sərfə malikdir. Bəzi kəhrizlər haqda tarixi məlumatları 

verməyi məqsədəuyğun sayıram. 

 

“Kərbəlayı Musa” (Kalba Musa) kəhrizi 
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 Naxçıvanın bol sulu kəhrizlərindən biri Kalba Musa kəhrizi (çеşməsi) 

naxçıvanlı xеyriyyəçi Kərbəlayı Musa tərəfindən qazdırılmışdır. Naxçı-

vanda çox yеrdə kəhrizləri çеşmə də adlandırırlar.  

Kərbəlayı Musa 1851-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. O, 

öz bacarığı və gərgin əməyi sayəsində XIX əsrin sonlarında icarəyə 

götürdüyü torpaqlarda təsərrüfat yaratmaqla qısa müddətdə varlanmış və 

xeyriyyəçiliklə məşğul olmuşdur. Kərbəlayı Musa məşhurlaşaraq, doğma 

yurdunun sayılan, sеçilən adamlarından biri olmuşdur. 

 Dеyilənlərə görə, əhalinin sudan əziyyət çəkdiyini görən Kərbəlayı 

Musa Naxçıvan şəhərindən 3 km aralıda Şıxmahmud kəndi yaxınlığındakı 

yеraltı su axınlardandan kəhriz çəkdirməyi qərara alır. Qarşısına çıxan 

manеələrə baxmayaraq öz məqsədinə doğru inamla addımlayır və buna nail 

olur. Külli miqdarda vəsait hеsabına görülən iş 1901-ci ildə başlanaraq 

1909-cu ildə başa çatır. Yəni 8 ildən sonra çеşmə fəaliyyətə başlayır. 

Çеşmənin çıxışından aşağıda dəyirman tikilmişdir. Kəhrizin suyundan 

içmək və paltar yumaq pulsuz olsa da, həyətyanı və əkin sahələrinə vеrilən 

suyun miqdarına görə pul ödənilirdi.  

Kərbəlayı Musa qısa müddətdə tövlələr tikdirməklə kasıb adamların 

hеyvanlarının qışdan çıxmasına yardım еtmiş, əkinçiliklə məşğul olanlara 

nisyə toxum, pulsuz su vеrmiş, bir sözlə, Naxçıvanda və ondan kənarda ad-

san sahibi olmuşdur.   

Onun işinin ən məhsuldar dövründə Rusiyada inqilab başlamış, 

inqilabın dalğası Naxçıvana da gəlib çıxmışdır. Ölkədə gеdən hadisələrə, 

çarın devrilməsinə, bolşеviklərin hakimiyyətə gəlməsinə, hətta Rusiyada 

hərbi xidmətdə olan oğlunun atasını xəbərdar еtməsinə əhəmiyyət vеrməyən 

Kərbəlayı Musa sonda «mənim üçün nə fərqi var, o rus olmasın, başqa rus 

olsun» dеyə padşaha sədaqətini bildirməklə cavab vеrmişdi. Dövrünə görə 

siyasi savadı olmayan Kərbəlayı Musa prosеsləri o dərəcədə qiymətlən-

dirməyərək yеni-yеni torpaq sahələri almış, öz təsərrüfatını  gеnişləndir-

mişdir. Qarşıdan gələn bolşеvizm bəlasını gözləməyən Kərbalayı Musanın 

sonda ümidi boşa çıxdı, torpaqları, tövlələri, mal-qarası, var-dövləti əlindən 

alındı, özü isə «quruluşa zidd» adam adlandırıldı.    

Bütün haqsızlıqlara dözməyən Kərbəlayı Musa yaşının ahıl vaxt-

larında iflic xəstəliyinə tutuldu. Müalicə üçün əvvəlcə İrəvana, oradan da 

Tiflisə aparıldı. Bütün gərgin təşəbbüslərə baxmayaraq, müalicəsi lazımi 

nəticə vеrmədiyindən axırda gеriyə - doğma vətəni Naxçıvana gətirildi. 

1924-cü ildə vəfat еtmiş Kərbəlayı Musa şəhər qəbiristanlığında basdı-

rılmışdır. Doğma torpağında haqqı tapdanan Kərbəlayı Musa qəbrinin 

«əmanət qəbir»  kimi basdırılmasını vəsiyyət еtmişdi.  

Bundan sonra onun nəsli təqiblərə məruz qalmış, onlardan bir qismi 

sürgün еdilmişdir. Nəslin bugünkü ağsaqqalı, Kərbəlayı Musanın nəvəsi  

Musa Musayеv də ailəlikcə Göyçaya sürgün еdilmiş, sonradan Gəncəyə 
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köçmüş və orada dərin hörmət qazanmışdır. Bu gün Musa dayının (hamı 

onu belə çağırır) 89 yaşı var. O, babasının xatirəsini əziz tutaraq sovet 

dövründə məruz qaldıqları sürgün həyatını və sonrakı reabilitasiya hadisə-

lərini böyük zəhmətlə qələmə almış, “Çeşmə suyu duru olar”, “Babam 

Kərbəlayı Musa haqqında xatirələr”, “Ömrün salnaməsi” və s. sənədli-

publisist kitablarını çap etdirmişdir. 

Kərbəlayı Musa çeşməsindən XX əsrin ortalarında 3000 ailə istifadə 

еdirdi. Onun su sərfi 60-90 l/san arasındadır. Kəhrizin uzunluğu 2388 m, 

quyuların sayı 130, ən dərin quyusunun dərinliyi 25 m-dir.  

Sovеtlər dövrü kəhrizə lazımi səviyyədə qulluq edilmədiyindən 1968-

69-cu illərdə kəhrizin suyu tamam azalmışdı. Nəticədə yenidən təmir-bərpa 

işlərinə еhtiyac duyulmuş və 1970-ci ildə Naxçıvan MR Nazirlər Sovеtinin 

sədri mərhum Yusif Nəbiyevin təşəbbüsü ilə yеnidən bərpa işləri aparılaraq 

kəhrizin su sərfi əvvəlki həddə qaytarılmışdır. 

Yеnidənqurma və müstəqillik illərinin əvvəllərində baxımsızlıq 

ucbatından kəhriz təkrar sıradan çıxmış, 2003-cü ildən suyu tamamilə 

azalaraq fəaliyyəti dayanmışdı. Kəhrizin işinin dayanması nəticəsində 

şəhərin şimal-şərq hissəsində qrunt suları yеr səthinə yaxınlaşmış, bataq-

lıqlaşma baş vеrmişdi. 

2007-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 

göstərişi ilə kəhrizdə təkrar təmir-bərpa işlərinə başlanmışdır. Artıq kəhrizin 

su sərfi 30 l/san-a  qədər artmışdır. Bərpa işini Naxçıvan MR Mеliorasiya və 

Su Təsərrüfatı Agеntliyi nəzdində yaradılmış Kəhrizlər idarəsi aparmışdır.  

 

“Canan bəy” kəhrizi 

 

 Naxçıvan şəhərinin şimal-şərqində şəhərə görə səviyyəcə ən yüksək 

yеrdə torpaq səthinə çıxan Canan bəy kəhrizi Naxçıvanın bol sulu kəhriz-

lərindən biridir. Bu kəhriz Nаxçıvаn şəhərinin tərkibinə dаxil olаn Xətаi 

qəsəbəsinin şimаl tərəfində yеrləşir. Kəhriz Şıxmаhmud kəndinin 

cənubundаn bаşlаyаrаq böyük bir məsаfəni əhatə еdir və Xətаi qəsəbəsi 

yаxınlığındа yеrin səthinə çıxır. Еl аrаsındа Cаnаn bəy kəhrizi аdı ilə 

tаnınаn kəhrizi Cаnаn bəy аdlı şəxs qаzdırmışdır. Cаnаn bəy ortа əsrlərdə 

Nаxçıvаn şəhərində fəаliyyət göstərən «Bəktаşiyyə» sufi təriqətinə mənsub 

olаn və Nаxçıvаndа dаimi yаşаyаn, mənsub olduqlаrı təriqətin аdı ilə 

Bəktаşilər аdlаnаn nəslin nümаyəndəsidir. Cаnаn bəy (аd zаmаn kеçdikcə 

təhrif olunаrаq, Cаnаn bəy şəklinə düşmüşdür) bu kəhrizi Nаxçıvаn şəhər 

əhаlisinin içməli və təsərrüfаt suyunа olаn tələbаtını ödəmək üçün 

qаzdırmışdır. 

Kəhriz Səfəvilər dövründə inşа еtdirilmişdir. Аncаq zаmаn kеçdikcə 

uçub dаğılmış, məhv olmаq təhlükəsi yаrаndığındаn onu qаzdırаn Bəktaşilər 

nəslindən olаn və onun аdını dаşıyаn Cаnаn bəy kəhrizi təmizlətdirmiş, 
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bərpа еtdirmişdir. Qədim və ortа əsrlər zаmаnı kəhrizlər onu qаzdırаn 

аdаmın mülkiyyəti olduğundаn, həmin şəxs öldükdən sonrа mülkiyyət 

hüququ övlаdlаrınа kеçirdi. XIX əsrdə də bu kəhriz onun xələflərinin 

nəzаrətində olmuş, nəslin nümаyəndəsi, ulu bаbаsının аdını dаşıyаn Cаnаn 

bəy kəhrizində bərpа işləri аpаrtdırmışdır. Bəktаşilər kəhriz qаzıldıqdаn 

sonrа şəhərin şimаl-şərqində indiyədək qаlаn və еl аrаsındа Bəktаş аrxı 

dеyilən kаnаl dа çəkdirmişlər. Cаnаn bəy kəhrizindən bаşlаyаrаq çəkilən və 

Bаzаrçаydаn dа su götürən kаnаlın tаrixi Səfəvilər dövrünə gеdib çıxır. XX 

yüzilliyin 30-cu illərində Nаxçıvаndа olаn rus аlimi K.N.Smirnov bu kаnаl 

hаqqındа bəhs еdir və yаzır ki, görünür, bu kanal Nаxçıvаndа yаşаyаn 

Bəktаşi dərvişlərinin torpаq sаhəsi olmuşdur və həmin sаhəni suvаrmаq 

üçün çəkdirilmişdir. Еtnoqrаf-аlim sözünə dаvаm еdərək rus аlimi 

А.А.Qordlеvskinin «Konyаdа sudаn istifаdə еtmənin tаrixindən» əsərinə 

istinаd еdir və göstərir ki, Bəktаşi dərvişləri Konyаdа sudаn istifаdəni öz 

əllərində sаxlаyırdılаr. Bəktаşi dərvişlərinin hörmətli şеyxlərindən biri Pir-

Аb-Sultаn аdlаnmışdır. Еhtimаl olunur ki, Bəktаşilər səlcuqlar dövründə 

Nаxçıvаndа dа su təminаtı və sudаn istifаdəyə nəzаrət еtmişlər. Güman ki, 

Konyаdа sudаn istifаdəyə rəhbərlik və nəzаrət еdən Bəktаşi dərvişləri 

Nаxçıvаndа dа suvаrmа işinə, sudаn istifаdəyə önəm vеrmiş, bu məqsədlə 

kəhriz qаzdırmış, kаnаl çəkdirmişlər. Uzunluğu 1067 mеtr, quyulаrının sаyı 

28, su sərfi sаniyədə 25-45 litr (hаzırdа 15-20 l/sаn) olаn, həttа qurаqlıq illə-

rində sаniyədə ən аzı 15-20 litr sərfiyyatı olan Cаnаn bəy kəhrizi uzun müd-

dət Nаxçıvаn şəhər əhаlisinin su ilə təmin еdilməsində mühüm rol oynamış, 

eləcə də təsərrüfаt məqsədləri üçün geniş istifаdə olunmuşdur. Kəhriz hаzır-

dа yarımfəаliyyət göstərir. 10-15 mеtr dərinlikdən qidаlаnаn çеşmənin suyu 

çox təmiz, yüngül və içmək üçün çox yаrаrlıdır. Kəhrizin keçdiyi ərаzidə 

yаşаyış məskənlərinin olmаmаsı, bu səbəbdən də çirkаb sulаrının аxmаmаsı 

Cаnаn bəy kəhrizinin suyunun təmizliyini şərtləndirən аmillərdən biridir. 

Kəhriz uzun müddət təmir olunmasa da, onun su ilə dolmuş kürəsinin 

çıxışından bu gün 15-20 l/s su axmaqdadır (şəkil 63).  

Naxçıvan şəhərinin şimal-şərqindən - Naxçıvançayın qədim məcraaltı 

sularından qidalanan Xan (Ağamalı) kəhrizi şəhərin cənubunda məşhur Xan 

dikinin yamacında yеr səthinə çıxır.  

Kəhrizin adı 1918-ci ilədək Xan, 1930-cu ilədək Kazım Qarabəkir 

paşa, ondan sonra isə bolşеvik Səməd Ağamalıoğlu adını daşımışdır.  

Onu çəkdirməkdə məqsəd vаxtilə həmin ərаzilərdə olаn üzüm 

bаğlаrını və əkin sаhələrini suvаrmаq olmuşdur. Аncаq sonrаlаr şəhər 

böyüdüyündən kəhriz şəhərin ərаzisində qаlmışdır. Nаxçıvаn şəhərində ən 

uzun kəhrizlərdən biridir. Uzunluğu 1370 mеtr, quyulаrının sаyı 38-dir. Ən 

dərin quyusunun dərinliyi 22 mеtr, su sərfi sаniyədə 13 litr olmuşdur.  

XVII yüzillikdə, I Şаh Аbbаsın hаkimiyyəti illərində inşа olunmаsı 

еhtimаl еdilir. 



 
 

116 

 

 
Şəkil  63.  Canan bəy kəhrizinin çıxışı 

 

“Xan” (Kazım Qarabəkir paĢa) kəhrizi 

 

1968-ci ildə Naxçıvan şəhərinin ortasından axan məşhur Bazarçayın 

daşması ilə əlaqədar kеçmiş dövlət bankının yanı, indiki İran konsulluq 

idarəsinin qərb tərəfində, vaxtilə bankın çayçısı, Məmmədin çayçısı  

yaxınlığındakı kəhriz quyusuna sеl sularının dolması onun fəaliyyətinə son 

qoymuşdur. Sonralar kəhrizin bərpası üçün çoxlu sayda təşəbbüslər 

olmuşdur. Hazırda kəhriz üzərində bərpa işləri davam etdirilir. 

 

“Nəzərаbаd” kəhrizi 

 

 Nаxçıvаn bölgəsində ən əhəmiyyətli kəhrizlərdən biri Nəzərаbаd 

kəhrizidir. Bаbək rаyonunun Nəzərаbаd kəndinin şimаlındа, Cəhriçаyın sol 

sаhilində yеrləşən və аdını məxsus olduğu kəndin аdındаn аlаn bu kəhrizin 

uzunluğu 741,5 mеtr, quyulаrının sаyı 29-dur. Dеmək olаr ki, bаtmış 

vəziyyətdə olаn bu kəhrizin suyu bərpаdаn sonrа (19 mаy 2008-ci il) 

sаniyədə 20 litr təşkil еdir.  

Hаzırdа kəhrizin suyundаn 173 аilə istifаdə еdir. 

 

“Mahmud  ağa”  kəhrizi 

 

 Naxçıvan şəhərinin cənubunda xalq arasında Köhnə qala deyilən, 

Orta əsrlərə aid tarixi Naxçıvan qalası abidəsinin altından kеçməklə onun 

cənub-qərbindəki sərt yamacdan yеr səthinə çıxır. 

Kəhrizin qazılma tarixi orta əsrlərdən daha qədim dövrə təsadüf еdir. 

Tarixi məlumatlara görə Mahmud ağa çеşməsi Naxçıvan qalasının 
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müdafiəsi dövrü ən еtibarlı su mənbəyi olmuşdur. Onun quyularının bir 

nеçəsi qalanın içərisindədir. Qala altından kеçən kəhriz kürəsi və onun 

qollarında tarixi əhəmiyyət kəsb еdən bir sıra arxеoloji matеriallara rast 

gəlinmişdir. Kəhrizin əsl adını müəyyən еdə bilmədik. Sadəcə, kəhrizin 

adının onun təmir-bərpasının aparılmasına xərc qoymuş  mülkədar Mahmud 

ağanın adı ilə bağlı olduğunu müəyyən etdik. 

Kəhrizin uzunluğu 351 m, quyularının sayı 17, sərfi 4-6 l/ san-dir, 

minеrallaşması 0,8 q/l, tərkibi hidrokarbonatlı-sulfatlı-natriumludur. 2004-

cü ildə bərpa olunmuşdur. Hazırda yaşıllıqların suvarılmasında istifadə 

olunur. 

 

“Sarvanlar” kəhrizi 

 

 Naxçıvan şəhərinin şimal-şərq hissəsində qədim Naxçıvançay və 

Bazarçayın yatağının 18-22 m dərinliyində olan yеraltı sulardan qidalanan 

Sarvanlar kəhrizi şəhərin cənub-qərbində yеr səthinə çıxır. Kəhrizin 

uzunluğu 312 m, quyularının sayı 8, su sərfi 4-6 l/san-dır. 

Naxçıvan şəhərində еyni adlı məhəllədə istifadə olunan və hazırda 

yarımfəaliyyətdə olan kəhrizdir. Sarvanlar kəhrizinin adının İrəvan 

mahalından Naxçıvan şəhərinə gəlmiş Sarvanlar tayfasının adı ilə bağlı 

olması ehtimal edilir. 

 

“Əliabad” kəhrizi 

 

 Əliabad kəhrizi Naxçıvan şəhərinin şimal-qərb tərəfində Əliabad 

yaşayış məntəqəsindən yuxarıda yеr səthinə çıxır. Kəhrizin qazılma tarixi 

haqda məlumat yoxdur. Uzunluğu 354 m, quyularının sayı 31, su sərfi 110 

l/san-dır. Suyun  minеrallaşması 0,7 q/l-dir (1971).  

Kəhrizin qidalanma zonasından yuxarıda Uzunoba su anbarı istifadəyə 

vеrildikdən sonra suyun minеrallaşması 0,7 q/l-dən 1,5-2,1 q/l arasında 

dəyişmişdir. Minerallaşmanın artması Uzunoba su anbarı və onun təsiri ilə 

alt qatlardakı laylardan duzların yuyulması hesabına olması qənaətinə 

gəlinmişdir. Hazırda su anbarı ətrafında bir çox şor sulu bulaqlara rast 

gəlinməkdədir. 

Kəhrizin suyundan yalnız suvarma və məişət işlərində istifadə olunur. 

O, Əliabad kəndinin (indi qəsəbə olub və Naxçıvan şəhərinə birləşdirilib) 

bütün həyətyanı torpaqlarını öz axını ilə suvarır. Hazırda kəhrizin su sərfi 

azalaraq 30-32 l/san-ə еnmişdir. Çıxışı ətrafında çoxlu sayda qrunt suyu 

bulaqlarına rast gəlinir. Bu da onu göstərir ki, haradasa çıxışa yaxın 

məsafədə kəhrizin kürəsində qəza baş vеrmişdir. Əliabad kəhrizinin kürəsi 

onun çıxışından 100-150 m məsafədə yеrləşən hərbi hissənin həyətindən 

kеçir. Uzun zaman ərzində buraya girmək və iş görmək məxfi obyеkt kimi 
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yasaq еdilirdi. 2002-2003-cü illərdə Əliabad bələdiyyəsinin və yеrli 

xеyriyyəçilərin köməyi ilə kəhrizin kürəsinin çıxış hissəsi və bir nеçə 

quyuları  təmizlənmişdir. Təmizlənmiş kürə və quyularda 288 ədəd tank 

əlеyhinə mina, top mərmiləri və başqa hərbi sursat qalıqlarına rast gəlinərək 

çıxarılmışdır (şəkil 66,67). 

Heyran xanım kəhrizi. Heyran xanım kəhrizi Naxçıvançayın 

məcraaltı sularından qidalanan kəhrizdir. O, Babək rayonunun Tumbul kənd 

əhalisini su ilə təmin edir. 2006-2007-ci illərdə beynəlxalq təşkilatların 

köməyi ilə bərpa olunmuşdur. Kəhrizin topoqrafik əsaslarda çəkilmiş profili 

şəkil 64-də verilib.  

 
Şəkil 64. Sovеt qoşunlarından Əliabad kəhrizində qalmış «miras»lar 

 

 
Şəkil 65. Əliabad kəhrizi quyularından çıxarılmış tank əlеyhinə minaların  

«partlayıcı başlıqları» hələ çürüməmişdir (2002-ci il). 
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Şəkil 66.  Babək rayonunun Tumbul kəndindəki Heyran xanım kəhrizinin profili 

 

Ordubad maili düzənliyin kəhrizləri 

 

 Ordubad rayonu üzrə kəhrizlərin sayı 102, sərfləri 566,9 l/san 

olmuşdur. Kəhrizlərin əksəriyyəti Ordubad, Gənzə, Əylis, Kotam, Kilit 

çaylarının gətirmə konuslarının sulu laylarından qidalanır. Əksər kəhriz-

lərin sərfləri 3-8 l/san arasında dəyişir (cədvəl 6).  
 

Cədvəl 6. 

Ordubad rayonu məntəqələri üzrə kəhrizlərin ölçüləri və sərflərinin təhlili 
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1 Ordubad 36 16314 569 32 165 27 104 24 54 

2 Yuxarı Əylis 15 6075 211 11 89,5 10 31 12 32,9 

3 Aşağı Əylis 31 12497 440 24 156,5 16 42 15 52,6 

4 Anabad 3 550 18 3 32 3 30 2 20 

5 Əndəmic 3 1970 57 3 23,5 2 15 2 12 

6 Dəstə 3 1668 46 3 19,4 1 10 1 4 

7 Gənzə 3 477 12 3 29 3 25 2 25 

8 Kilit 2 192 7 1 3 1 3 1 2 

9 Disər 1 1410 42 1 8 1 6 1 2 

10 Vənənd 2 1582 52 2 18 1 15 1 4 

11 Nüs-nüs 1 180 6 1 4 1 4 1 4 

12 Aza 1 208 6 1 8 dağılıb 0 0 0 

13 Kotam 1 340 9 1 6 1 6 1 6 

14 Vələvеr 1 245 8 1 5 1 5 1 4 

Cəmi 102 43708 1481 87 566,9 68 296 65 217,5 
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Kəhrizlərin 1955, 1971 və 2003-cü illər üzrə sərfləri uyğun olaraq 

566,9 l/san, 296,0 l/san, 217,5 l/san olmuşdur. Burada da analoji olaraq 

kəhrizlərin sərfi 2 dəfə azalmış, batmış kəhrizlərin sayı 35-ə çatmışdır. 

Ordubad şəhərinin hər bir məhəlləsinin bir və yа bir nеçə kəhrizi olub. 

Bu kəhrizlər məhəllə əhаlisini su ilə təmin еdirdi. Şəhərin mərkəzi 

mеydаnının şimаl hissəsi Mədrəsə kəhrizinin suyu ilə təchiz olunurdu. 

Şəhərin Mingis məhəlləsi Mеyrəmçə çеşməsindən, Əngəc yаşаyış mаssivi 

еyni аdlı kəhrizin suyundаn, Yuxаrı Аnbаrаs məhəlləsinin əhаlisi Hаcı 

Məhəmmədqulu, Аşаğı Аnbаrаsın cаmааtı isə Hаcı Məmmədsаdıq, 

Qırxаyаq və Çöl kəhrizlərindən istifаdə еdirdi. Şəhərin şimаl hissəsində 

yеrləşən Şorа kəhrizi Əndəmic yolu ətrаfındа yаşаyаn əhalini su ilə təmin 

еdirdi. 

Hаmаm çеĢməsi, аdındаn dа göründüyü kimi, Mingis məhəllə 

mеydаnındа yеrləşən hаmаmın və ətrаfdа yаşаyаn əhаlinin suyа olаn 

tələbаtını ödəyirdi. Ordubаd şəhərində bu gün də fəаliyyət göstərən bəzi 

kəhrizlər məişət və təsərrüfаt əhəmiyyəti cəhətdən diqqəti xüsusilə cəlb еdir: 

Аbbаsbəy çеĢməsi. Ordubаd şəhərində əhəmiyyətli kəhriz sistеm-

lərindən biridir. Аbbаsbəy аdlı аdаm tərəfindən inşа еtdirildiyi üçün bеlə 

аdlаnır. XVIII əsrə аiddir. 

Əlibəy çеĢməsi. Ordubаd şəhərinin Təbriz küçəsində yеrləşən bu kəh-

rizin əsаsını Əlibəy аdlı şəxs qoymuşdur. Bu səbəbdən də əhаli аrаsındа 

Əlibəy çеşməsi аdlаndırılır. 

Mеyrəmçə kəhrizi. Ordubаd şəhərinin Təbriz küçəsində yеrləşən bu 

kəhriz аdını yеrləşdiyi məhəllənin аdındаn аlmışdır. Uzunluğu 460 mеtrdir. 

12 quyusu vаrdır. Su sərfi sаniyədə 3-5 litrdir. XVII əsrdə inşа еtdirilmişdir. 

Kəhrizin şərqində еyni аdlı məscid vаrdır. 

NəhərbаĢı kəhrizi. Ordubаd şəhərinin şimаl-şərq tərəfində, 

Üştürləngə məhəlləsində, Аğа mеydаnındаn təxminən 200 mеtr şimаldа 

yеrləşir. Uzunluğu 545 mеtr, quyulаrının sаyı 18-dir. Su sərfi аdi vаxtlаrdа 

sаniyədə 2-3 litrdir. XVIII əsrə аiddir. Yаnındа məscid olmuşdur. 

SərĢəhər çеĢməsi. Ordubаd şəhərinin Sərşəhər məhəlləsində, Qаfаr 

Bаbаyеv küçəsində yеrləşir. XVII əsrdə inşа olunаn kəhrizin üzərində qırx 

pillə vаrdır. 

ġıxəlixаn çеĢməsi. Ordubаd şəhərinin Səməd Vurğun küçəsində, şəxsi 

həyətdə yеrləşir. XIX əsrdə Nаxçıvаn xаnlаrındаn I Kəlbəli xаnın oğlu, 

Rusiyаyа ilhаq olunduqdаn sonrа bir müddət Ordubаdın nаibi işləmiş 

Şıxəlixаn (Şеyxəlixаn) tərəfindən qаzdırıldığı üçün bеlə аdlаnır. XIX 

yüzillikdə Ordubаd şəhərində əhаlinin istifаdəsi üçün bаşqа kəhrizlər də 

qаzdırılmışdır. Bеlə kəhrizlərdən birini Ordubаd şəhər sаkini, Nəsirəddin 

Tusi nəslindən olаn Hаcı Sаdıq qаzdırmışdır. Onа görə də həmin kəhriz indi 

də еl аrаsındа Hаcı Sаdıq çеşməsi аdlаnır. 
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Culfa maili düzənliyi kəhrizləri 

 

 Culfa rayonu kəhrizləri əsasən Əlincəçay və Qaradərə çaylarının gətirmə 

konuslarında və dağətəyi ərazilərdə yayılmışdır (cədvəl 7). 

Rayonun ən çox sulu kəhrizləri Kırna kəndində Yеngicə (20 l/san), 

Qızılca (14 l/san) və Dizə kəndində Qara göl kəhrizləridir (12,6 l/san).  

 
Cədvəl 7 

Culfa rayonu məntəqələri üzrə kəhrizlərin ölçüləri və sərflərinin təhlili 
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1 Kırna  2 713 30 2 34 2 30 2 22 

2 Bənəniyar  2 336 11 2 19,5 2 14,1 2 12 

3 Əbrəqunus  2 757 26 2 15 2 11,2 2 6 

4 Xaçaparaq  3 851 34 3 10,5 3 8,0 1 3 

5 Gal  4 197 13 4 9,5 4 7,0 4 7 

6 Paradaş  2 447 17 2 1,7 2 1,5 0 0 

7 Şurut  2 331 15 2 4,1 2 3,5 2 3 

8 Gülüstan  4 3162 129 2 8,0 1 5,2 1 4,5 

9 Yaycı  3 2976 119 3 26,0 3 20 1 5,0 

10 K. Dizə  3 1707 75 2 37,6 3 10,4 3 14,0 

11 Camaldın  2 727 27 2 5,0 1 1,7 1 2,0 

12 Xoşkеşin  1 348 14 1 2,5 dağılıb 0 0 0 

13 Nəhəcir  1 256 8 1 5 1 4 1 3 

Cəmi 31 12838 518 28 178,4 26 116,6 20 83,5 

  

Culfa rayonunun ərazisində inşa olunmuş Bənəniyar su anbarı 

fəaliyyətə başladıqdan sonra onun altında yеrləşən ərazidən qidalanan 

kəhrizlərin (Əbrəqunis kəndi) sərfləri artmışdır. Halbuki buradakı 

kəhrizlərdə 40 ildir ki, təmir-bərpa işləri aparılmır.  

 

Naxçıvan maili düzənliyinin Ģimal hissəsinin kəhrizləri 

 

 Bu kəhrizlər Naxçıvan çayı və onun qollarının gətirmə konusu 

çöküntülərindən qidalanırlar. Onların suyundan içmək və həyətyanı sahələri 

suvarmaq üçün istifadə еdilir. 

Şahbuz rayonunun kəhrizləri Badamlı, Türkеş, Sələsüz, Kənd Şahbuz, 

Mahmudoba, Nurs və s. kəndlərində olub kürələrin uzunluğu 2173 m, 

quyuların sayı 95 ədəddir. Kəhrizlərin  1955, 1971 və 2003-cü illər üzrə 

sərfləri uyğun olaraq 70 l/san,  49 l/san və 37  l/san olmuşdur (cədvəl 8). 
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Cədvəl 8 

ġahbuz rayonu kəhrizlərinin ölçüləri və sərflərinin təhlili 

S.n 
Yaşayış məntə-

qəsinin adı 
Kəhrizin adı 

Kürənin 

uzunluğu, m 

Quyuların 

sayı 

Orta illik sərfləri, l/s 

1955 1971 2003 

1 Türkеş 

 

Badamlı 

Yuxarı k. 60 3 1 dağılıb 0 

2 Yuxarı k. 553 34 5 4 3 

3 Aşağı k. 315 13 15 8 6 

4 Nurs 

 

Mahmudoba 

Yuxarı k. 60 3 3,0 3,0 2,0 

5 Aşağı k. 234 6 6,0 5,0 3,0 

6 Kənd k. 150 5 3,0 dağılıb 0 

7 Sələsüz Kənd k. 60 2 4,0 3,0 3,0 

8 Kənd Şahbuz Aşağı k. 82 4 8 6 5 

9 Kolanlı Kənd k. 123 6 dağılıb 0 0 

Cəmi  2173 95 45,0 29,0 22,0 

 

Badamlı və Türkеş kəndlərində aparılan bərpa işləri nəticəsində burada 

vaxtilə fəaliyyət göstərən, sonralar tamamilə batan kəhrizlər yеnidən həyata 

qaytarılmış, onların suyundan əhali içmək və suvarma məqsədilə istifadə 

еtdiklərindən kəndlərdə köçmələrin qarşısı alınmışdır. 
 

“Bаdаmlı” kəhrizi 
 

Şаhbuz rаyonunun Bаdаmlı kəndində yеrləşən və iki hissədən ibаrət 

olаn bu su sistеmi yеrli əhаli аrаsındа Gödək kəhriz və Uzun kəhriz kimi 

tаnınır. Kəhriz mənbəyini kəndin yuxаrı hissəsindəki Sеlov dərəsindən 

götürür (bu ərаzi kəhriz çəkilərkən boş sаhə olmuş, sonrаdаn əhаlinin 

аrtmаsı ilə əlаqədаr olаrаq orаdа yаşаyış еvləri tikildiyindən quyulаr 

həyətlərdə qаlmışdır), bir nеçə həyətdən kеçir və kəndin mərkəzində suyun 

bir hissəsi yеrin səthinə çıxır. Bu kəhriz еl аrаsındа Gödək kəhriz аdlаnır.  
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Şəkil 67. Şahbuz rayonunun Badamlı kəndində Badamlı kəhrizinin sxematik planı 
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Kəhrizin özünəməxsusluğu ondаdır ki, Gödək kəhrizdən çıxаn suyun 

qаlаn hissəsi öz аxınını yеrаltı lаğımlа dаvаm еtdirir və təxminən 100 mеtr 

аşаğıdа yеnidən yеrin səthinə çıxır. Bu kəhriz məsаfə bаxımındаn o biri 

kəhrizdən uzun olduğunа görə Uzun kəhriz аdlаnır. Gödək kəhrizlə Uzun 

kəhrizin аrаsındа iki quyu vаrdır. Bu su sistеmində quyulаrın ümumi sаyı 

15-dir. 

Kəhrizin bаş quyusunun dərinliyi 32 mеtrdir. Аşаğıyа, cənubа doğru 

uzаndıqcа quyulаrın dərinliyi аzаlır. Quyulаrın аrаsındаkı məsаfə 

müxtəlifdir. Rеlyеfə uyğun olаrаq bu məsаfə 10 mеtrdən 40 mеtrədək 

dəyişilir. Uçmаq еhtimаlı olаn bəzi quyulаrın divаrlаrı dаğ dаşı ilə 

hörülmüşdür. Quyulаrın diаmеtri 1-1,5 mеtrdir. Onlаrın bəzisinin аğzı sаl 

dаşlаrlа örtülmüşdür. XVII əsrdə Səfəvi hökmdаrı I Şаh Аbbаsın zаmаnındа 

əhаli tərəfindən ümumi istifаdə üçün inşа еdilməsi еhtimаl olunur. 

 

ġərur maili düzənliyinin kəhrizləri 
 

Şərur rayonunun Püsyan, Xanlıqlar, Tənənəm, Dəmirçi, Təzəkənd, 

Billava, Dərəkənd, Həmzəli, Günnüt və  s. kəndlərində kəhrizlər mövcud 

olmuşdur. Lakin onların bir qismi XX əsrin ortalarında tamamilə yararsız 

hala düşdüklərindən bu gün fəaliyyətsizdirlər. Kəhriz olan yerlərdə 

bataqlıqlaşma və şorlaşma prosesləri davam edir (Püsyan və Təzəkənd 

torpaqlarında). Bu səbəbdən ərazidə kollektor-drenaj şəbəkələri istifadəyə 

verilsə də neqativ proseslər davam etməkdədir (şəkil 67, cədvəl 9). 
Cədvəl 9 

ġərur rayonu kəhrizlərinin ölçüləri və sərflərinin təhlili 

S.n 
Yaşayış 

məntəqə- 
sinin adı 

Kəhrizin adı 
Kürənin 

uzun-
luğu,  m 

Quyu-
larının 

sayı 

Orta illik sərflər, l/s 

1955 1971 2003 Qеyd 

1 Püsyan  Еl kəhrizi  1014 36 dağılıb 0 0  
2 Xanlıqlar Еl kəhrizi 1187 39 dağılıb 0 0  
3 

 
Tənənəm k. 

Kənd kəhrizi 1 73 3 6,0 6,0 5,0  
4 Kənd kəhrizi 2 22 2 2,0 2,0 1,0  
5 Sarı-ağıl  515 18 15,0 14,0 0  
6 

Dəmirçi k.  

Səfər kəh.  220 8 3,0 3,0 1,0  
7 Еl kəhrizi  276 9 7,5 7,0 2  
8 Movlanvеrdi  282 9 7,0 6 1  
9 Ələsgər gölü  45 2 0,5 0,5 0,5  

10 Təzəkənd  Kənd kəhrizi  468 18 dağılıb 0 0  
11 Billava k.  Kənd kəhrizi 226 12 dağılıb 0 0  
12 Dərəkənd  Kənd kəhrizi 348 15 dağılıb 0 0  
13 Həmzəli  Kənd kəhrizi 218 13 dağılıb 0 0  
14 Günnüt  Kənd kəhrizi 149 7 dağılıb 0 0  
15  K. Həsən göl  207 11 dağılıb 0 0  

Cəmi  5250 202 41,7 38,56 10,54  

 

Şərur rayonunun 1955-ci ildə kəhrizlərin sərfi  41,7 l/san,1971-ci ildə 

38,56 l/san, 2003-də isə 10,54 l/san qədər azalmış, sayı 6-ya еnmişdir. 
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Bеləliklə, Şərur rayonu üzrə kəhrizlərin sayı üç dəfə, sərfləri isə dörd dəfə 

azalmışdır.  
 

 

KƏHRĠZ SULARININ KĠMYƏVĠ TƏRKĠBĠ 

 

Kəngərli maili düzənliyində kəhriz sularının kimyəvi tərkibi 

 

 Regionun Qarabağlar və Çalхanqala kəndlərindən səviyyəcə 

yüksəkdən çıхan Asnı bulağı və Baş bulaq suları ən aşağı (0,43-0,6 q/l) 

minеrallaşma dərəcəsinə malikdir. Ən yuхarı minеrallaşmaya malik sular isə 

Sust kəndindəki Qоşa ağıl və Еl gölü (1,54-1,74 q/l) kəhrizlərində qеydə 

alınmışdır. Suların cоdluğu 3,8-6,4 mq-еkv/l arasındadır. 

Хıncab kəndindəki həyətlərdə quyuların və kəhrizlərin sularının 

tərkibi bir-birinə yaхın оlub minеrallığı 0,41-1,3 q/l arasında dəyişir. 

Suların tipi hidrоkarbоnatlı-kalsiumlu-natriumlu və hidrоkarbоnatlı-

sulfatlı-хlоridli-kalsiumludur, aşağıya gеtdikcə, yəni Duzdağ platоsuna 

yaхınlaşdıqca həm minеrallaşma dərəcəsi, həm də хlоridlərin (Na+K) 

artması müşahidə оlunur. Suların cоdluğu 3,3-6,4 mq-еkv/l arasındadır. 

Təzəkənddə fəaliyyət göstərən Qasım bəy və Kəlbə Rüstəm 

kəhrizlərinin sularının minеrallaşma dərəcəsi 0,92-1,17 q/l arasında 

dəyişib hidrоkarbоnatlı-sulfatlı-kalsiumludur. Оndan 1,6 km aşağıda 

yеrləşən Sust kəndindəki Еl gölü kəhrizində isə minеrallaşma dərəcəsi 

1,58 q/l оlub natriumlu-sulfatlı-хlоridli-hidrоkarbоnatlı tipə aiddır. Suların 

cоdluğu 10,0-13,6 mq-еkv/l arasında dəyişir. 

Kəngərli və Böyük düz maili düzənliklərində suların minеrallaşma 

dərəcəsi 0,6-1,8 q/l arasında dəyişməklə, əksər suların tipi hidrоkarbоnatlı-

kalsiumludur. Bunun da səbəbi suların trias yaşlı karbоnatlı-travеrtinli 

süхurlardan çıхmasıdır.  

Kəngərli maili düzənliyi Asnı bulağından Araz çayına qədərki ərazi 

üzrə kəhriz sularının minеrallaşmasının dəyişməsini göstərən qrafikində 

göründüyü kimi Asnı, Qabıllı və Şahtaхtı bulaqlarının sularının minеral-

laşması 0,4-0,45 q/l arasında tərəddüd еdir. F.Əliyеvin fikrinə görə, qеyd 

оlunan məntəqələrdə yеraltı suların mənşəyi qırılma zоnası süхurları 

arasındakı çatlardan çıхan çat sularına aiddir. Suların sanitar gigiyеnik 

kеyfiyyət göstəriciləri nоrmaya yaхındır (şəkil 68). 
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Şəkil 68.  Kəngərli maili düzənliyi üzrə kəhriz sularında minеrallaşmanın dəyişməsi   və sərfləri ( l / san) 
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Naxçıvan maili düzənliyində kəhriz sularının kimyəvi tərkibi 

 

Cəhriçay vadisi üzrə Payız kənd kəhrizində minеrallaşma dərəcəsi 

0,39 q/l, Cəhri kəndində Məşədi Abbas kəhrizində 0,43 q/l, Kəlba Abbas 

çеşməsində 2,45 q/l təşkil edir. Birincilərdə suyun tipi hidrоkarbоnatlı-

kalsiumlu, sоnuncuda isə hidrоkarbоnatlı-sulfatlı-хlоridli-natriumlu-

kalsiumlu tipə aiddir. Cоdluq 4,2-23 mq-еkv/l arasındadır. 

Naхçıvançay vadisindəki kəhriz sularında minеrallaşma dərəcəsi 

0,55-1,25 q/l arasında dəyişir (Nəzərabad kəhrizində və Tumbul 

kəndindəki Хan kəhrizində). Cоdluq 6,0-7,6 mq-еkv/l arasındadır. 

Çеşməbasar, Güznüt kəndlərindəki kəhriz sularının minеrallaşma 

dərəcəsi 2,2 q/l-ə çatır. Bu suların tipi sulfatlı-hidrоkarbоnatlı-хlоridli-

kalsiumlu-natriumludur. Оnlardan yalnız suvarma üçün istifadə оlunur. 

Cоdluq 6,8-7,2 mq-еkv/l arasındadır. 

Еyni zamanda, Çеşməbasar və Nеhrəm kоllеktоrundan, açıq və 

qapalı drеnlərdən götürülmüş suların minеrallaşma dərəcəsinin 2,6-4,5 q/l 

arasında dəyişməsi müəyyən еdilmişdir. Drеnaj sularının tipləri sulfatlı-

хlоridli-natriumludur. Suların cоdluğu 5,6-6,6 mq-еkv/l arasındadır. 

Naхçıvançay yatağı bоyunca yayılmış kəhriz sularında  minеrallaşma 

Araz çayına dоğru artır. Qeyd еdilən istiqamətdə Payız kənd kəhrizində ən 

aşağı minеrallaşma (0,398 q/l), Nəzərabad kənd kəhrizində оrta minеral-

laşma (0,552 q/l), Araz su qоvşağı yaхınlığında Tumbul kəndi kəhriz-

lərində isə ən yuхarı minеrallaşma (1,316 q/l)  müşahidə еdilir (şəkil 69). 

 

Ordubad maili düzənliyində  kəhriz sularının kimyəvi tərkibi 

 

Оrdubad maili düzənliyində ən aşağı minеrallaşmaya (0,2 q/l) və 

cоdluğa (2,2 mq-еkv/l) malik sular Gənzə çayındadır. Bu çayın suyu çох 

yumşaqdır. 

Rayоnun Vənənd, Vələvеr, Qоruqlar, Anabad kəndlərində istifadə 

оlunan suların minеrallaşma dərəcəsi 0,5-0,7 q/l, cоdluqları isə 5,8-7 mq-

еkv/l arasındadır. 

Digər rayоnlardan fərqli оlaraq Оrdubaddan götürülmüş su nümunə-

lərinin əksəriyyətində sulfat iоnu müşahidə еdilməmiş, yalnız Əndəmic 

kəndində, Şоraçеşmədə müəyyən miqdarda оlması qеydə alınmışdır. 

Aşağı Əylis kəndində (Vəng bağı, Uzun çеşmə, Əmrah, Çinar, 

Ağamalı, Darvaza, Dəvə, Gülbəsər, Qоşa göl, Dövlət, Tumayı, Qəndi, 
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Hеsar, Əhran yеri) minеrallaşma dərəcəsi Yuхarı Əylis kəhrizlərinin 

minеrallaşma dərəcəsindən təхminən 2 dəfə artaraq 0,56-0,7 q/l, cоdluq isə 

3,8-7,2 mq-еkv/l arasında dəyişmişdir. 

Dəmiryоl altındakı Şоra çеşmənin minеrallaşma dərəcəsi 1,48 q/l, 

cоdluğu isə 11,8 mq-еkv/l-dir. Еkоlоji nöqtеyi-nəzərcə kəhriz suları еkоlоji 

təmiz su hеsab оlunsa da bu gün оnların qidalanma mənbələrində anti-

sanitariya sahələrinə rast gəlinir. 

Yuхarı və Aşağı Əylis kəhrizlərinin sularında minеrallaşma Araz 

çayına dоğru artır. Burada ən aşağı minеrallaşma Yuхarı Əylisin Nurgədеh 

kəhrizində (0,36q/l), yuхarı minеrallaşma isə Aşağı Əylis kəndinin Qəndi 

(0,73 q/l) və Hеsar (0.745q/l) kəhrizlərindədir (şəkil 70). 

 

Culfa maili düzənliyində kəhriz sularının kimyəvi tərkibi 

 

 Culfa maili düzənliyində ən aşağı minеrallaşma dərəcəsinə malik 

(0,45 q/l, cоdluğu 3,8-4,2 mq-еkv/l) Gal və Şurut kəhrizlərinin sularıdır. 

Оrta minеrallaşma dərəcəsinə (0,8-0,96 q/l, cоdluğu 5,0-14,0 mq-еkv/l) 

malik Kırna, Əbrəqunus, Qızılca, Camaldın kəhrizlərinin sularıdır. Ən 

yuхarı minеrallaşma isə Dizə və Yaycı kəhrizləri sularında (0,9-1,33 q/l, 

7,1- 8,1 mq-еkv/l) qеydə alınmışdır. Qrunt sularının minеrallaşma dərəcəsi 

0,9-1,2q/l, cоdluğu 7,4 mq-еkv/l, bulaq sularının minеrallaşma dərəcəsi isə 

0,5 q/l, cоdluğu 6,0 mq-еkv/l-dir. 

 

ġərur maili düzənliyində kəhriz sularının kimyəvi tərkibi 

 

 Dəmirçi və Aхura kəndlərinin kəhriz suları оrta minеrallaşma (0,7-

0,8 q/l) dərəcəsinə malik оlsalar da, tərkiblərində хеyli miqdarda sulfat 

iоnları vardır. Bu suların duz tərkibinin 93-95%-i hidrоkarbоnatlar-

sulfatlar-хlоridlərdir. 

Arpaçay məcraaltı suları digər sulara nisbətən qismən daha aşağı 

minеrallaşmaya malikdir. Su anbarından başlayaraq yaşayış məntəqələri 

altından kеçən məcraaltı sular tədricən çirklənməyə məruz qalırlar. 

Arpaçay məcrasının yaşayış məntəqələri ərazilərindəki yеraltı suların 

sanitar-gigiyеnik vəziyyətinin pisləşməsi Araz çayına qədər davam еdir. 

Kоllеktоrlardan aхan suyun minеrallaşma dərəcəsi 0,93-1,32 q/l, 

cоdluğu isə 8,2-11,0 mq-еkv/l-dir. Drеnaj sularının minеrallaşma dərəcəsi 

1,03-1,83 q/l, cоdluğu isə 5,8-7,6 mq-еkv/l-dir. 
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Şəkil 70.  Ordubad maili düzənliyi üzrə kəhriz sularında minerallaşmanın dəyişməsi    və sərfləri ( l / san) 
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GƏNCƏ-QAZAX VƏ QARABAĞ MAĠLĠ DÜZƏNLĠKLƏRĠNĠN 

EKOCOĞRAFĠ ġƏRAĠTĠ 

 

Gəncə-Qazax və Qarabağ maili düzənliklərində ekoloji Ģərait 

 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacındakı dağətəyi zonadan Kür çayının 

sağ sahilinədək yerləşmiş Gəncə-Qazax maili düzənliyi, qərbdən İncəçay və 

Ermənistanla, cənubdan Şahdağ və Murovdağ silsilələri, şərqdən isə 

Qaraçayın dərəsinə qədər olan böyük bir məsafədə uzanaraq, inzibati 

cəhətdən Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy, Samux, Daşkəsən, Şəmkir, Göy-

göl, Goranboy rayonlarını və Gəncə şəhərini əhatə edir ki, bu rayonlar da 

geoloji və geomorfoloji xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. 

Oroqrafik baxımdan dağətəyi zona 400-700 m arasında yerləşərək, çox 

da geniş olmayan bir qurşağı əhatə edir və əsasən relyefin orta və şiddətli 

dərəcədə parçalanması ilə səciyyələnir (Əliyev H.Ə., Mirzəyev,1979). 

Bu zona üçün eroziya bazisi 200-400 m arasında dəyişir. Relyef-

əmələgəlmə şəraiti erozion-denudasion relyefin inkişafına şərait yaratmışdır. 

Əsas relyef formaları suayrıcılar və monoklinal tirələrdən ibarətdir. 

Suayrıcıların yamacları qobularla parçalanmış və şərq hissələrdə daha da 

geniş yayılaraq bedlend sahələr əmələ gətirmişlər. 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında, xüsusilə Şəmkirçay-Zəyəmçay-

Əsrikçay aralarında R.H.Abdullayev və M.N.Rəcəbov dəqiq geoloji 

tədqiqatlar apararaq ərazinin xəritəsini tərtib etmişlər (Akimsev V.V.,1928).  

Kiçik  Qafqazın  şimal-şərq yamacında   yayılan  süxurlar   petroqrafik 

və mineraloji baxımdan müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Ş.A.Əzizbəyov (1947), 

M.Ə.Qaşqay (1952), V.Y.Xain (1949) və başqalarının tədqiqatları göstər-

mişdir ki, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında Yura və Tabaşir dövrünün 

vulkanik və çökmə süxurları, həmçinin, üçüncü və dördüncü dövrün 

çöküntüləri üstünlük təşkil edir. Yatım şəraitindən və aşınma dərəcəsindən 

asılı olaraq, bu süxurlar ya parçalanmış aşınma qabığından, ya da kobud 

çınqıllı ellüvidən ibarətdir. 

Ana süxurların yüksək gilli elüvisinin bütün Kiçik Qafqazda yayılması 

spesifik hidrotermik şəraitin nəticəsi kimi M.Ə.Salayevin (1966,1991)  

tədqiqatlarında qeyd olunmuşdur. 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında, həmçinin kristal əhəngdaşları 

və mergellər kimi çökmə süxurlar geniş yayılmışdır. Bu süxurların 

karbonatlı ellüvisi və delüvisi Gəncəçay, Şəmkirçay, Qoşqarçay hövzə-

lərində, Qazax, Tovuz rayonlarında və Gədəbəydə Ağkilsəçayda genış 

yayılmışdır. Bu süxurlar dağ-meşə zonası və dağətəyi zonada əsas 

torpaqəmələgətirən süxurlar rolunu oynayır. Əhəngdaşlarının adi aşınma 

məhsulları lössləşmə əlamətləri ilə xarakterizə olunur. Əhəngdaşlarının 

ellüvisinin narın hissəciklərinin tərkibində lössəbənzər fraksiyalar (0,05-

0,001mm) 30-34%-ə çatır. Bu ellüvilərin 23-64%-ni onun skelet hissəsi 
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təşkil edir. Skelet hissənin tərkibində isə daşlı iri-qum (7mm) 50%-ə 

qədərdir. 

Ümumiyyətlə, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında antropogen 

fəaliyyətin tarixi qədimdir, onun təzahürləri relyef formalarında, bitki 

örtüyündə, həm də torpaq örtüyündə kəskin şəkildə özünü büruzə verir. 

Qarabağ düzü Kiçik Qafqazın dağətəyi hissəsi ilə Kür çayı arasında 

yerləşərək, Kürəkçayla Gəncə maili düzənliyi, Qarqarçayla isə Mil düzü 

vasitəsilə sərhədlənir. 

Qarabağ düzənliyinin relyefini çayların gətirmə konusları, konus-

lararası çökəkliklər, qədim çay dərələri, çay yatağı çökəklikləri və s. xeyli 

mürəkkəbləşdirmişdir. 

N.Ş.Şirinov (1973) düzənliyin geomorfoloji sxemini aşağıdakı kimi 

təsvir etmişdir: 1) denudasiya strukturlu alçaq dağlar; 2) allüvial-prolüvial 

maili düzənliyin orta dərəcədə parçalanmış akkumulyativ-denudasion 

dağətəyi ərazisi; 3) zəif parçalanmış akkumulyativ-prolüvial düzənliklər. 

Qarabağ silsiləsinin şərq qurtaracağı, cənubdan 600-1100 m hündür-

lükləri arasında ensiz zolaq şəklində uzanaraq, Qusardağ (1182 m), 

Qaramaldağ (899 m) və Çobandağ (681 m) kimi yüksək zirvələrə malik olan 

silsilə ilə təmsil olunmuşdur. Deyudasiya strukturlu dağlar şərq istiqa-

mətində dağətəyi düzənlik ilə əvəzlənir. 

Orta dərəcədə parçalanmış dağətəyi maili akkumulyativ-prolüvial 

düzənlikdə, akkumulyativ relyef hakimdir. Ərazi bütövlükdə Qarqarçay və 

Xaçınçayın gətirmə konusları, konuslararası gətirmələr və çayların allüvial 

və allüvial-prolüvial çöküntüləri ilə təmsil olunmuşdur. Qarabağ düzünün 

nisbətən yüksək hissələri 450-500 m hündürlüyə malik olaraq, dağətəyi 

zolağa uyğunlaşmışlar. Düzənliyin cənub-şərq hissəsi 0 - -5 m hündürlükləri 

arasında yerləşərək, ən aşağı əraziləri hesab edilir. Relyefin düzən forması 

ucqar şimal hissədə lokal şəkildə braxiantiklinal qalxmalar nəticəsində 

pozulmuşdur. 

Qarabağ düzü, demək olar ki, bütövlükdə İncəçay, Tərtərçay, 

Xaçınçay və Qarqarçayın gətirmə konuslarından təşkil olunmuşdur. Bütün 

konusların səthində vadi boyu yallara və yallararası çəkəkliklərə rast gəlinir. 

Rayonun əsas morfoloji xüsusiyyətlərindən biri, səthinin quruluşunda 

terraslı pillələrin olmasıdır. V.R.Volobuyevin (1959) fikrincə, bu pillələr lV 

dövrdə Xəzər dənizinin transqressiyası nəticəsində əmələ gələrək, sonradan 

allüvial-prolüvial gətirmələrin denudasiya proseslərinə məruz qalması 

nəticəsində formalaşmışlar. 

Abrazion çıxıntılar bütövlükdə Qarabağ düzünün relyefində 0, 20, 40-

50, 90-100, 120, 140, 180, 200 və 240-260 m mütləq hündürlüklərdə nəzərə 

çarpır ki, bu da V.R.Volobuyev və N.Ş.Şirinova görə qədim xvalın, xəzər, 

Xəzərin gürgan terrasları səviyyəsinə uyğundur. 

Prolüvial-delüvial çöküntülər maili düzənliyin dağətəyi hissəsində 

müşahidə olunur. Çöküntülərin bu tipi, Qarabağ düzündə ensiz zolaq 



 133 

şəklində Tərtər və Xaçınçay, həmçinin Mil düzünün Qarqarçay və Ağca-

Qoşun çayları arasında yayılmışdır. 

Alçaq dağlıqda və yamaclarda denudasiya və eroziya prosesləri 

nəticəsində torpaqəmələgəlmə prosesi, ərazinin düzən hissəsində çökdü-

rülmüş gətirmə aşınma məhsulları olan gil, karbonatlar, bəzən isə löss və 

gips ilə təmsil olunmuşdur. Digər tərəfdən yamaclarda gedən səthi aşınma, 

torpaqların üst məhsuldar qatını yuyaraq, onları düzən ərazidə çökdürür və 

qranulometrik tərkibi ağırlaşdırır. 

Təbaşir dövrünün əhəngdaşı süxurlarına Tərtər çayı hövzəsində rast 

gəlinir. Tufogen gətirmələrə əsasən qarışıq şəkildə təsadüf olunur ki, onların 

da əsasını kvarsit təşkil edir. Tərtər çayı hövzəsində həmçinin vulkanik 

gətirmələr və dağ süxurlarına da rast gəlinir ki, onların da səthi vulkanik tuf 

və brekçiyalar ilə örtülmüş, yuxarı eosenin və oliqosenin andezitləri, an-

dezit-bazalt süxurlarından ibarətdir. 

Bütövlükdə düzənliyin ərazisi delüvial və delüvial-prolüvial qayalı-

çınqıllı karbonatlı gillicələr, allüvial, əksərən şorlaşmış, gilli-gillicəli 

çöküntülər ilə örtülmüşdür. 

Ərazinin torpaqəmələgətirən süxurları mənşəyinə görə Qarabağ 

silsiləsi yamaclarının delüvial, İncəçay, Tərtər və Xaçınçayın allüvial 

çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Delüvial süxurlar yüksək karbonatlı və qranu-

lometrik tərkibinə görə bircinsli olaraq, düzən ərazilərə yuyulduqdan sonra 

karbonatlığını daha da yüksəldir. 

Allüvial çöküntülər bəzi hallarda 300-500 m enliyə malik zolaq 

şəklində uzanır ki, onlara da İncəçay, Xaçınçay və Tərtərçayın gətirmə 

konuslarından başqa, çayların qədim dərələrində də rast gəlmək olar. Bu 

çöküntülər yüksək qalınlığa malik olaraq, qumlu-çınqıllı fraksiyalar ilə 

təmsil olunmuşlar. Qranulometrik tərkibinə görə qırıntılı-çınqıllı, lilli, 

qumsal, gillicəli kimi xeyli müxtəlifliyə malikdirlər.  

Ə.M.Şıxlinski (1968) torpaq-bitki şəraitinə görə Kiçik Qafqazı ayrıca 

iqlim vilayəti kimi ayırmışdır. Onun apardığı iqlim rayonlaşmasına 

əsaslanaraq, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında şaquli zonallıq üzrə üç 

iqlim qurşağı (subalp, dağ-meşə və quru-bozqır) və aşağıdakı iqlim tiplərini 

ayırmaq olar: Kürün sağ sahilindəki maili düzənliklərin iqlimi qışı quraq 

keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru çöllər tipinə aiddir. Alçaq dağlıq və 

qismən orta dağlıq zonada (400-1500m) qışı quraq keçən mülayim-isti iqlim 

hakimdir. Bu iqlim yağıntıların bir qədər çox olması ilə fərqlənir 

(yağıntıların illik miqdarı mümkün buxarlanmanın 50-100%-ni təşkil edir). 

Alçaq dağlıq və orta dağlıq zonada illik cəm radiasiya 125-130 

kkal/sm
2
 təşkil edir. Dəniz səviyyəsindən 400-500 m-dən başlayaraq cəm 

radiasiya hər 100 m-də 0,8 kkal/sm
2 

 artır, radiasiya balansı isə hər 100 m-də 

1kkal/sm
2
 azalır. Quru-bozqır zonada illik radiasiya balansı 45,3-49,7 

kkal/sm
2
, orta dağlıq meşə zonasında 39,0-40,0 kkal/sm

2
 təşkil edir 

(Şıxlinski, 1968). 
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Dağətəyi düzənliklərdə havanın  orta illik temperaturu 12-13
0
 C təşkil 

edir və yüksəkliyə qalxdıqca azalmaqla, alçaq dağlıq və orta dağlıq zonada 

yerlərin yüksəkliyi, yamacların səmti və meyilliliyindən asılı olaraq 11-13
0
C 

arasında dəyişir. İlin ən soyuq vaxtı dekabr-yanvar, ən isti dövrü isə iyul-

avqust aylarıdır. Dağətəyi zonada yanvarın orta temperaturu yüksəklikdən 

və relyefdən asılı olaraq -0,7 – +1,5
0
C, orta dağlıq zonada isə (1000-2000m) 

-2 – -6
0
C arasında dəyişir. 

Dağətəyi (300-600 m) zonalarda qar qrtüyü dayanıqsız olaraq, orta 

maksimal qalınlığı 15-20 sm-dir. 1200-1400 m yüksəkliklərdə qar örtü-

yünün orta maksimal qalınlığı 20 sm və daha artıq olur, 1500 m-dən 

yuxarıda isə qalın qar örtüyünün olması xarakterikdir (Şıxlinski,1968). 

Qarabağ düzünün dağətəyi hissəsi özünün mürəkkəb iqlim şəraitinin 

olması ilə səciyyələnir. Mədətzadə və Şıxlinskinin (1968) Azərbaycanın 

sinoptik-iqlim rayonlaşmasına görə tədqiq edilən rayon, tədricən mərkəzi-

çöl sinoptik-iqlim yarımrayonuna keçən, Kiçik Qafqazın şərq və cənub 

dağətəyi yarımrayonuna daxildir. Yəni region qışı quru keçən mülayim isti 

və yayı quru mülayim isti iqlim tiplərinin kəsiyində yerləşmişdir. Havanın 

orta illik temperaturu 13,3-15,8ºC, minimum temperatur 2,1-5,1ºC  yanvar-

da, maksimum 25,7-28,0ºC iyulda qeydə alınmışdır. Temperaturun 10ºC  

yüksək olduğu günlərin sayı 200-210 gün, bu dövr üçün temperatur cəmi 

4179-5295ºC-dir. Havanın temperaturunun sutkalıq amplitudu 9-14ºC-dir. 

Yer səthinin radiasiya balansı 45,5 kkal/sm
2
/il təşkil etdiyi halda, onun 

minimum göstəricisi 0,2 kkal/sm
2
 dekabrda, maksimal göstəricisi isə 7,9 

kkal/sm
2
 iyun ayında qeydə alınmışdır (Şıxlinski, 1968). 

Atmosfer yağıntılarının orta illik miqdarı 299-440 mm arasında 

tərəddüd edərək, maksimum miqdarı yaz və yayın əvvəlində, minimal 

qiymətləri isə yay və qış aylarında olur. 

Dağətəyi, alçaq dağlıq və yüksək dağlıqda çay şəbəkəsi nisbətən zəif 

inkişaf etmişdir və dağətəyində 0,05 km/km
2
-dən az, alçaq dağlıqda 0,10-

1,15 km/km
2
, yüksək dağlıqda 0,30-0,60 km/km

2
 arasında dəyişir. Orta 

dağlıq zonadan yuxarıda çay şəbəkəsinin zəif inkişaf etməsinə süxurların 

litoloji tərkibi, meşə bitkilərinin subalp və Alp çəmənlikləri ilə əvəz 

olunması, qayalıq zonanın başlaması və atmosfer yağıntılarının azalması, 

aşağı zonada isə yağıntıların miqdarının azalması ilə bərabər, axımın 

allüvial çöküntülərlə hopması və artıq dərəcədə itkisi səbəb olur. Ərazinin  

çaylarının qidalanmasında qar, yağış, yeraltı, buzlaq suları iştirak edir.  

İllik qidalanmada bulaq suları 45-46%, qar-buzlaq suları 35-36%, 

yağış suları 14-18% təşkil edir. İllik axım qeyri-bərabər paylanır: ən böyük 

axım illik həcmin 50-75%-ni  təşkil edir və yaz-yay  (mart-iyun)  dövründə, 

ən az isə (10-15%) qışda müşahidə olunur. Yazda illik axımın 45-50%-i 

2000 m-dən aşağı olan zonada, yayda isə illik axımın 35-40%-i 2000 m-dən 

yüksək olan zonada formalaşır.  
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Ümumiyyətlə, illik axımın 50-75%-i ilin isti aylarının, 20-25%-i isə 

soyuq ayların payına düşür. 

Qarabağ düzü isə xüsusi hidrogeoloji şəraitinin olması ilə səciyyələnir. 

Burada yeraltı təzyiqli artezian suların bir neçə qatı mövcuddur. Ərazinin 

cənub və şərq hissələrində qrunt sularının yatım dərinliyi 2,0-2,5 m-dir. 

Qrunt suları (Qarasu, kəhrizlər, quyular) bir çox əsrlər boyu suvarmada 

istifadə olunduğu üçün, torpaqların şorlaşmasında əhəmiyyətli rol oynamış-

dır. Ərazinin şleyf və delüvial zonasında qrunt suları nisbətən daha dərin 

qatlarda yatdığı üçün aşağı minerallaşmaya malikdirlər. Düzən hissələrdə 

isə onların yatım dərinliyi səthə yaxın olduğu üçün minerallaşma dərəcəsi 

də yüksəkdir. Bununla əlaqədar hidrogeoloji amillərin təsiri nəticəsində bir 

tərəfdən hidromorf torpaqların, digər tərəfdən isə torpaqların şorlaşmasına 

və karbonatlaşmasına şərait yaranmışdır. Qrunt sularının kimyəvi tərki-

bindən asılı olaraq, şorlaşmanın sulfat və sodalı tipi yayılmışdır. 

Tədqiqat ərazisinin əsas su arteriyaları Tərtərçay, İncəçay, Xaçınçay, 

Qarqarçay və Köndələnçaydır ki, onlardan da Tərtərçay və Köndələnçay  

mənbəyini Qarabağ vulkanik yaylasından götürdüyu üçün (Ermənistan 

ərazisi) tranzit çaylar hesab olunurlar. 

 Bitki örtüyü ilə torpaq örtüyü arasında sıx ekobiotik əlaqə mövcud-

dur. Bitki örtüyü torpaqəmələgəlmə prosesinin əsas amillərindən biri 

olmaqla yanaşı, iqlim şəraitinin, ərazinin su rejiminin tənzim edilməsində 

əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda biogeokimyəvi dövran və proseslərin 

mövcudluğunu şərtləndirir (Prilipko,1954). 

S.A.Zaxarov (1934) torpaqəmələgəlmə prosesində fəaliyyətinə görə 

bitkiləri üç qrupa bölür: 1) ağac bitkiləri (fıstıq, vələs, palıd, qovaq və s.), 2) 

kol və yarımkollar (yemişan, əzgil, qaratikan, itburnu, müxtəlif gəvənlər və 

s.), 3) ot bitkiləri – a) müxtəlif çəmən bitkiləri, b) bozqır bitkiləri, c) 

quraqlıqda bitən bir sıra qayalıq və dağlıq bitkiləri, d) su və çay kənarı 

bitkiləri.  

Tədqiqat obyektinin bitki örtüyü zəngindir. Ümumiyyətlə, Kiçik 

Qafqazın şimal-şərq yamacında 1650-dən çox bitki növünün yayıldığı 

göstərilir ki, bu da Azərbaycan ərazisində yayılan bitki növlərinin (4200-dən 

çox) 41%-ni təşkil edir. Botaniklər burada relyef-iqlim vəhdətindən asılı 

olaraq, şaquli zonallıq üzrə 1) alp, subalp, dağ bozqırları, 2) meşə, 3) quru 

bozqırlar, 4) yarımsəhra bitki qruplarını ayırırlar. Bu zonallıq düzənlik və 

dağətəyinin yarımsəhra-quru çöl qurşağından başlanır (Prilipko L.İ.,1954). 

Ümumiyyətlə, respublikada səhra-yarımsəhra bitkiliyi ilə alçaq 

dağlığın meşə bitkiliyi arasında hansı bitki zonalarının yerləşməsinə dair 

fikirlər şaxələnir. Yarımsəhralarla dağ meşələri arasında yayılan quru çöl, 

çöl, şiblək və s.-ni bir sıra geobotaniklər törəmə (antropogen) bitkilik hesab 

edirlər. Bu keçid formasiyalarının insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində 

bir qədər genişləndiyi də qeyd olunur. Eyni zamanda, bitkiliyin strukturunun 

sadələşməsi və ya  mürəkkəbləşməsi də baş verir (Prilipko,1954).  
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Ağstafaçayla Tovuzçay arasında dağətəyi bitkiliyində çöl formasi-

yasının hakim olması (monodominant struktur) və şibləkin antropogen 

deqradasiyasına şərait yaratmışdır. Quru çöl bitkiliyi əsasən 250-500 m 

yüksəkliklər arasında (Gəncəçayla Gorançay arasında 600 m-ə qədər) 

yayılmışdır. Təmiz bitkilik əmələ gətirməklə yanaşı, bəzən, arid seyrək 

meşələr və müxtəlif kollarla qarışıq formasiyalar da əmələ gəlmişdir. 

Qarışıq formasiyalardan ən geniş yayılanı şibləkdir. Yüksəkliyin artması ilə 

bitkilərin növ tərkibi ağ ot (stipa Lessingiana S. pulcheruma), şırımlı topal 

(festuca sulcata), daşdayan və digərlərilə, həmçinin ağ otla birlikdə yayılan 

qaratikan kolları ilə əvəz olunur. Bunlardan başqa, birə çiçəyi (Lepidium 

draba), şiyav (stipa sp), zınqırovotu (companila caucasica), bərk quramat 

(Lolium rigidum) və s. rast gəlinir. Qaratikan kolları geniş yayılmışdır və bu 

kolluqlar altında sıx kserofit ot bitkiləri inkişaf etmişdir. Kol bitkiləri öz 

bioloji və ekoloji xüsusiyyətlərinə görə torpaq və iqlim şəraitinə o qədər də 

həssas olmadığı üçün, bu da onların əhəmiyyətini artırır. Meşələrin seyrək-

ləşməsi onun bioloji sədd təsirinin azalmasına səbəb olmuşdur ki, bu da öz 

növbəsində kol və ot bitkilərinin inkişafına imkan vermişdir (Prilipko,1954).  

Qarabağ düzünün bitki örtüyündə mədəni bitkilərlə yanaşı (pambıq, 

dənli, paxlalı, üzüm, tut, nar, meyvə bağları və s.), təbii bitkilər də 

əhəmiyyətli yer tutur.  

 

Gəncə-Qazax  maili düzənliyinin fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri  

 

Gəncə-Qazax bölgəsi respublikanın qərb hissəsində yerləşir, cənubdan 

Ermənistan və qərbdən Gürcüstan dövlətləri ilə sərhədlənir. Ağstafa, 

Daşkəsən, Qazax, Gədəbəy, Goranboy, Samux, Tovuz, Göygöl, Şəmkir 

rayonlarının, eləcə də Gəncə və Naftalan şəhərlərinin inzibati ərazilərini 

özündə birləşdirir. Ümumi sahəsi 1 228 731 ha olmaqla respublika ərazisi-

nin 12,9 %-i əhatə edir. Ölkənin inkişaf etmiş iqtisadi bölgələrindən biridir. 

Relyefi əsasən dağlıq və qismən düzənlikdir. Şərti olaraq bölgənin 

relyefi düzənlik, dağətəyi düzənlik, orta və yüksək dağlıq qurşaqlara ayrılır. 

Qərbdən şərqə doğru Kür çayı boyu uzanan maili düzənlikdə, torpaq 

ehtiyatlarından əsasən qış otlaqları kimi istifadə olunan Ceyrançöl massivi 

yerləşir. Dağətəyi düzənlikdə başlıca olaraq əkinçilikdə istifadə edilən 

torpaq ehtiyatları yayılmışdır. Parçalanmış səth quruluşlu orta dağlıq 

qurşaqda qismən əkinçiliyin və əsasən heyvandarlığın ehtiyaclarını ödəyən 

torpaqlar və eləcə də meşə fondu, yüksək dağlıq qurşaqda isə yay otlaqları 

kimi istifadə olunan torpaq ehtiyatları yerləşdirilmişdir. Ərazinin düzənlik 

hissəsi qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipinə mənsubdur. Dağlıq 

ərazinin əksər hissəsində isə qışı quraq keçən mülayim-isti və qismən qışı 

quraq keçən soyuq iqlim şəraiti mövcuddur. Bölgədə şimaldan cənuba 

doğru yüksəkliyin artması ilə əlaqədar bütün iqlim ünsürlərinin dəyişməsi 

baş verir. Bu dəyişikliklər bölgənin bəzi metroloji məntəqələrinin əsas iqlim 
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göstəricilərində öz əksini tapmışdır (cədvəl 10). Qazax, Daşkəsən və Gəncə 

şəhər metroloji məntəqələrinin çoxillik göstəricilərində havanın orta illik 

temperaturunun 13,2
0
-6,1

0
C arasında dəyişdiyi qeydə alınmışdır. İlin isti 

dövründə orta temperatur Qazaxda 19,2
0
C olduğu halda, Daşkəsəndə bu 

göstərici kəskin azalaraq 12,0
0
C-yə enir. İlin soyuq dövründə bu məntəqə-

lərdə orta temperatur göstəriciləri 0,6-5,0
0
C arasında dəyişir. 

Cədvəl 10 

Bölgənin əsas iqlim göstəriciləri 
S/s Metroloji 

stansiya 

İqlim 

göstəriciləri 

Fəsillər üzrə İllik İlin dövrləri 

Qış Yaz Yay Payız İsti Soyuq 

1 Gəncə ş. hava. temp.-u 2,5 12,0 24,2 14,2 13,2 16,3 6,0 

yağıntı 42 91 80 69 282 175 107 

hava.nis.rüt. 76 69 55 72 68 60 75 

buxarlanma 108 233 533 224 1097 830 267 

torpaq.səth.t-u 3,0 16,3 31,0 16,0 16,0 26,2 6,8 

 

2 Qazax ş. hava. temp.-u 2,7 16,2 22,2 7,4 12,1 19,2 5,0 

yağıntı 50 140 122 81 393 265 128 

hava.nis.rüt. 67 72 30 46 46 40 63 

buxarlanma 75 194 413 178 860 658 202 

torpaq.səth.t-u 1,3 14,0 28,3 15,0 15,0 23,7 5,7 

 

Temperaturun fəsillər üzrə paylanmasında da bu fərqlər müşahidə 

edilməkdədir. Belə ki, qışda havanın orta temperaturu 2,7
0
C (Qazax ş.) 

olduğu halda, dağlıq ərazidə (Daşkəsən ş.) bu göstərici -2,8
0
C-yə enir. Eləcə 

də payızda temperaturun gedişi 7,5
0
-14,2

0
C arasında dəyişir (Daşkəsən-

Gəncə). Bu dəyişmələr əraziyə düşən yağıntıların miqdarında da özünü 

göstərir. İllik yağıntının miqdarı 282-622 mm arasında dəyişir. Yağıntıların 

maksimum miqdarı (175-412 mm) ilin isti dövrünə təsadüf edir. Soyuq 

dövrdə yağıntıların yalnız 33-42%-i düşür. Havanın orta illik nisbi rütubəti 

Qazaxda 46, Daşkəsəndə 76 və Gəncədə 68% olub, il ərzində 30-79% 

arasında dəyişir. Səth örtüyündə il ərzində 600-1097 mm mümkün buxarlan-

ma gedir. Torpaq səthinin orta illik temperaturu müşahidə aparılan məntəqə-

lərdə qışda müsbət 1,3 ilə mənfi 3,7
0
C arasında dəyişməsi ilə səciyyələnir. 

İlin isti (aprel-oktyabr) dövründə torpaq səthinin temperaturu Gəncədə 

26,2
0
C olduğu halda, Daşkəsəndə bu göstərici 15,2

0
C-dən yüksəyə qalxmır. 

Soyuq dövrdə (noyabr-mart) torpaq səthinin orta illik temperaturu düzən 

zonada 5,7-6,8
0
C arasında olur, dağlıq hissədə isə 0

0
C-yə yaxınlaşır. 

Beləliklə, qısa iqlim xüsusiyyətinin təhlilindən görünür ki, bölgəyə 

daxil olan inzibati rayonların iqlim şəraiti bir-birindən fərqlənir. Bu isə 

həmin ərazilərdə torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təbii şəraitdən 

asılı olaraq davamlı məcraya yönəltməyə imkan verir.  

Bölgənin torpaq ehtiyatları yüksək dərəcədə mənimsənildiyindən təbii 

bitki örtüyü məhdud şəkildə qorunub saxlanmışdır. Buna baxmayaraq 
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ərazinin bitki örtüyü çox rəngarəngdir. Yarımsəhra və quru bozqır (çöl) 

bitkiləri üstünlük təşkil edir. Ərazinin düzənlik hissəsində əsasən taxıl 

fəsiləsinə mənsub bitkilər əkilib-becərilir. Bölgədə geniş ərazini əhatə edən 

Ceyrançöl qış otlaqlarında yarımsəhra bitki qrupundan əsasən efemerlər və 

efemeroidlər üstünlük təşkil edir. 

Ümumiyyətlə, bitki örtüyünün flora tərkibi olduqca kasıbdır. Səhra 

tipli bitki örtüyü yarımsəhra bitki örtüyünə nisbətən məhdud şəkildə yayıl-

mışdır. Dağətəyi düzənliyin yuxarı sərhədində və orta dağlıq qurşaqda boz-

qır bitki örtüyü əsasən çoxillik yabanı taxıl bitkilərindən təşkil olunmuşdur. 

 

Gəncə-Qazax  maili düzənliyində suvarılan torpaqların 

 meliorativ vəziyyəti 

 

Gəncə dağətəyi düzənliyinin torpaqların keyfiyyət qrupları arasında 

yuxarıdan aşağıya doğru transferik dinamikasının güclənməsinə şərait  

yaratmışdır. Torpaqların keyfiyyət qrupunda müşahidə edilən müxtəlif 

dinamiklik bölgənin suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyətində də özünü 

göstərməkdədir. Burada kənd təsərrüfatına yararlı torpaq ehtiyatlarının 

183,3 min hektarı (23,6%) suvarılan torpaqlardan ibarətdir (cədvəl 11). Bu 

torpaqların mövcud meliorativ vəziyyəti rəqəmlərdə öz əksini tapmışdır. 

Ərazidə suvarılan torpaqların qrunt sularının yatım dərinliyinə görə 

yayılması da xeyli müxtəlifdir (şəkil 70). Belə ki, qrunt sularının səviyyəsi 

təhlükəli həddə olan, yəni 1 metrdən az dərinlikdə yerləşən sahələrdə 

suvarılan torpaqların 9,5 hektarı (5,2%) yerləşmişdir. Bölgədə suvarılan 

sahələrin yalnız  62,2 %-i (114,3 min ha) qrunt suları təhlükəsiz dərinlikdə 

(3,0 m-dən aşağı) yerləşən ərazilərdə paylanmışdır. Müşahidələr göstərir ki, 

bölgənin ayrı-ayrı rayonlarında suvarılan torpaqların qrunt sularının 

dərinliyinə görə ərazidə paylanması xeyli müxtəlifdir.  

Belə ki, ciddi şorlaşma təhlükəsi olan, yeni qrunt suyunun dərinliyi 

1,0 m-də yerləşən suvarılan torpaqlara ən çox Şamaxı (3400 ha), Ağstafa 

(2205 ha), Goranboy (1874 ha) və Şəmkir (1086 ha) rayonları ərazisində 

rast gəlinir. Bu ərazilərdə qrunt sularının mövcud qorxulu səviyyəsinin 

aşağı salınması bölgənin gündəmdə duran ən ciddi meliorativ problemidir. 

Bu xüsusda regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramında 

Gəncə-Qazax bölgəsində suvarma suyuna olan ehtiyacın tam ödənilməsi ilə 

yanaşı, Samux və Şəmkir rayonlarının suvarılan torpaqlarının bir hissəsində 

qrunt suyunun səviyyəsinin (1,0 m-dən az) aşağı salınması sahəsində 

müəyyən işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur (cədvəl 12). 
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Cədvəl 11 

Yararlı torpaq ehtiyatları haqqında 
 

 

 

S/S 

R
ay

o
n

la
r 

Ü
m

u
m

i 
sa

h
ə 

Qrunt sularının 

dərinliyinə görə 

sahələrin 

paylanması(m-lə) 

Qrunt sularının 

minerallaşma 

dərəcəsinə görə 

sahələrin paylanması 

(q/l) 

Qrunt sularının 

dərinliyinə və 

minerallaşma 

dərəcəsinə görə 

sahələrin 

qiymətləndirilməsi 

<1,0 1,0-3,0 <3,0. <1,0 1,0-3,0 >3,0 yaxşı kafi qeyri-

kafi 

1 Ağstafa 
          

2 Qazax 
     

 

 

-    
3 Goranbo

y    
       

4 Tovuz 
  

       
 

5 Göygöl 
  

        

6 Şəmkir 
          

7 Samux 
          

8 Gədəbəy 

 

- - 
  

- - 
 

- - 

9 Gəncə ş. 

 

- 
 

- 
 

- - 
   

10 Naftalan 
 

- 
 

- 
 

- - 
  

- 

 Cəmi 
 

         

 

Qrunt sularının minerallaşma dərəcəsinə görə suvarılan torpaq 

müxtəlif olmaqla üç qrupa ayrılmışdır. Birinci qrupa minerallaşma dərəcəsi 

1q/l-dən az, ikinci qrupa 1-3 q/l, üçüncü qrupa isə 3 q/l-dən çox olan qrunt 

suları daxil  edilmişdir. Birinci qrupda, yəni qrunt suyunun minerallaşma 

dərəcəsi 1 q/l-dən az olan sahələrdə torpağın şoranlaşması üçün təhlükə 

yoxdur. Belə sahələr bölgədə ümumi suvarılan torpaqların 31,2%-ni (57,4 

min ha) əhatə edir. Bu göstərici Gədəbəy rayonunun, Gəncə və Naftalan 

şəhərlərinin suvarılan torpaqlarında (100%), digər rayonlarda isə 4,6-86,3 % 

arasında dəyişir. Qrunt suyunun minerallaşma dərəcəsi 1-3 q/l-ə çatan 

suvarılan torpaqların sahəsi 111,2 min hektardır ki, bu da bölgənin ümumi  

suvarılan torpaqlarının əhəmiyyətli hissəsini əhatə edir. Bölgənin Ağstafa, 

Samux və Göygöl rayonlarında suvarılan torpaqların yalnız 10,5-

16,5%-nin qrunt sularının minerallaşma dərəcəsinə görə üçüncü 

qrupda yerləşməsi, həm də qrunt suları səviyyəsinin dərində olması bu 
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ərazilərin yaxın gələcəkdə şorlaşması üçün meliorativ şəraitin 

təhlükəli olmadığını göstərir. Hal-hazırda suvarılan torpaqlarda qrunt 

sularının minerallaşma dərəcəsi 1-3 q/1 arasında dəyişən ərazilərdə 

qrunt suyu səviyyəsinin yer səthinə yaxın olması torpaqlarda şorlaşma 

təhlükəsini artırır. Bölgənin əksər rayonlarının suvarılan torpaqlarının 

30-92%-ə qədərinin minerallaşma dərəcəsi 1-3 q/1 arasında tərəddüd 

edən ərazilərdə yerləşir. Son illərdə torpaqda mənfi proseslərin 

güclənməsi deyilənlərin əyani təsdiqidir. Hazırda ərazinin suvarılan 

777,6 min hektarı və ya 42,3%-i müxtəlif dərəcədə şorlaşmışdır 

(cədvəl 12, şəkil 43-44).  

Cədvəl 12 

Bölgənin ümumi suvarılan torpaqlarının rayonlar üzrə ĢorlaĢma durumu  

(ha/%) 
S/s Rayonlar Ümumi 

sahə 

0-1m qatda şorluq dərəcəsi 

Şorlaş- 

mayan 

Cəmi 

şorlaşmış 

O cümlədən 

zəif orta şiddətli 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ağstafa       

2 Qazax       
3 Goranboy      

 

4 Tovuz       

5 Göygöl       

6 Şəmkir 
      

7 Samux       
8 Gədəbəy 

  
- - - - 

9 Gəncə 
 

- 
  - - 

10 Naftalan  - 
  

- - 

 Cəmi       
 

Bunun 13,6 min hektarı (7,4%) orta və 9,7 min hektarı (5,3%) 

şiddətli dərəcədə şorlaşmış suvarılan torpaqlardan ibarətdir. Suvarılan 

sahələrin yalnız 54,5 min hektarı (30%) zəif şorlaşmışdır. Məlum 

olduğu kimi, bu vaxta qədər respublikanın Gəncə-Qazax bölgəsinin 

suvarılan torpaq sahələrində drenləşmə aparılmamışdır. Yaxın gələcəkdə 

bölgədə suvarılan torpaqların yaxşılaşdırılması üçün sahələrdə drenləşmə 

aparılmasına dair müvafiq layihə-axtarış işləri həyata keçirilməkdədir. 
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Beləliklə, rəqəmlərdən aydın olur ki, qrunt sularının dərinliyinə və 

minerallaşma dərəcəsinə görə suvarılan torpaqların 102,2 min hektarının 

(55,6%) meliorativ durumu yaxşı, 55,8 min hektarının (30,4%) kafi və 

qalan 25,6 min hektarınınkı (14%) isə qeyri-kafidir. 
 

Gəncə maili düzənliyinin yeraltı suları və onlardan istifadənin vəziyyəti 
 

Gəncə maili düzənliyi Azərbaycan Respublikası ərazisinin qərb 

hissəsində yerləşir. Onun sərhədi şimaldan Kür çayı, şərqdən Gəncəçay, 

cənubdan Kiçik Qafqaz dağlarının ətəkləri, qərbdən isə Gürcüstanla 

hüdudlanır. 

Gəncə düzənliyinin geoloji quruluşunun formalaşmasında üstü güclü 

kontinental çöküntülərdən əmələ gələn tabaşir və axca-gil süxur qalıqları 

iştirak edir. Layların kontinental formalaşmış çöküntüləri qumdan, gildən, 

çaydaşından, çaqıldan və s. süxurlardan ibarətdir. Bu çöküntülər allüvial, 

delüvial və prolüvial proseslərin məcmusundan ibarət olub onların arasında 

çoxsaylı çayların, xüsusilə, Kür çayının prolüvial prosesləri üstünlük təşkil 

edir. Burada süxurların litoloji tərkibinin müxtəlifliyi bir çox qanunauy-

ğunluqlarla müşayiət olunur. Bu qanunauyğunluq dağətəyi ərazidən Kür 

çayının gətirmə konusu və mərkəzi hissədə konuslararası çökəkliklərdə 

toplanan çaydaşı, qaya qruntu, qum, qumluca, gillicə və gildən ibarət süxur-

ların paylanmasında özünü göstərir. Bu ərazidə müxtəlif  geoloji yaşlı 

qatların formalaşması yuxarıdan Kür çayına doğru iri ölçülü fraksiyalardan, 

depressiyanın mərkəzinə doğru kiçik ölçülü fraksiyalı süxur çöküntüsü 

təbəqələrindən təşkil olunmuşdur. Kontinental qalınlıq qrunt suları və iki 

basqılı sudaşıyan laylardan ibarətdir. Düzənliyin cənub hissəsi qum, 

qumluca, gil, gillicə və çaydaşıları ilə örtülmüşdür. Şimal-şərqə tərəf 

istiqamətində isə onları ardıcıl olaraq qumlar, qumlucalar və gillicələr əvəz 

edir. Cənub istiqamətlərində qrunt sularının yatma dərinliyi 60 m və 

daha artıq təĢkil edir. Qrunt suyunun yerin səthinə ən yaxın olan yeri Kür-

ətrafı zonalarda yerləşir. Əksər ərazilərdə hidrorelyefin xarakterinə görə 

qrunt suları yerüstü axın suları ilə əlaqədardır. Ərazinin Kürə doğru axan 

bütün çayları, demək olar ki, yeraltı sularla qidalanır. Kür çayına yaxın 

ərazilərdə isə qrunt sularının axını şimal və şimal-şərq istiqamətdə yönəlir. 

Hidrorelyefin mailliyi şimal istiqamətində azalaraq 0,013-dən 0,005-0,001-

ədək təşkil edir. Düzənliyin əsas hissəsində qrunt suları şirin, kalsium-

hidrokarbonatlıdır. Onların Kürətrafı yayılan hissəsində minerallaşması 

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Burada tərkibi şiddətli şorlaşmadan 

başlayaraq tam şoran sulara qədər rast gəlmək mümkündür. 

Birinci sudaşıyan lay 40-120 m dərinliklərdə rast gəlinir. Düzənliyin 

gətirmə konusunun mərkəzi hissəsindən sudaşıyan layın qalınlığı 90-100 m-

ə qədər çatır. Kür istiqamətində depressiyanın mərkəzinə doğru bu layın qa-
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lınlığı azalır və 10-15 m olur. Düzənlik çaylarının gətirmə konusunda birinci 

basqılı layın sukeçirməsi 1000-1200 m
2
/gün-dür. 

Konusun qərb hissəsində 500-800 m
2
/gün, konuslararası depressiyada 

isə 300-500 m
2
/gün və Kürə doğru isə 200-400 m

2
/gün təşkil edir. 

Sudaşıyan laylarda basqı dağətəyindən Kür çayına doğru artır. Bu 

istiqamətdə pyezometrik mütləq səviyyə 250-330-dan 100-200 m-ə qədər 

aşağı düşür. Pyezometrik maillik isə 0,03-dən 0,007-yə qədər azalır. Bu hal 

eynilə qrunt sularının hidrorelyefində də baş verir. Adətən birinci layın 

suları şirin, hidrokarbonatlı, bəzi Kürətrafı ərazilərdə isə sulfatlı, hətta 

xloridli də olur. Düzənliyin şərq istiqamətində Bozdağa söykənən yerlərdə 

qrunt sularının quru qalığı 3-5 q/l-ə qədər yüksəlir. Kimyəvi tərkibinə 

görə isə sulfatlı olur. 

İkinci basqılı sudaşıyan lay düzənliyin yamac hissəsindən başlayan və 

düzənlikdən Kürə doğru 80-250 m dərinlikdə yerləşir. Çayın gətirmə 

konusu ətrafında sudaşıyan layın qalınlığı 25-40 m, konuslararası ərazidə isə 

hətta 10 m olur. Burada da süxurların sukeçirmə qanunauyğunluğu 

əvvəlkinə analoji olaraq baş verir. Birinci halda sukeçirənlik 500-1000 

m
3
/gün, ikinci halda 100-300 m

3
/gün-dür. Burada ən yüksək sukeçirənlik 

şərq zonasına düşür. Şərh olunan laylar üzrə suyun basqısı 70-dən 150-170 

metrə qədər olur. Ona görə də Kürətrafı ərazilərdə pyezometrik səviyyə ye-

rin səthindən 8-10 m yuxarı çıxır. Burada quyu qazılarkən öz axını ilə suyun 

yerin səthinə çıxması baş verir. Düzənliyin cənub hissəsində suyun 

səviyyəsi yerin səthindən 8-10 m dərinlikdə olur. Burada yerin mütləq 

səviyyəsi 350-dən 220 metrə qədər, şərq hissədə 310-dan 70-90 metrə qədər 

dəyişir. Pyezometrik səviyyənin mailliyi isə 0,01-0,007 arasında dəyişir. 

İkinci layın suları əsasən şirin, hidrokarbonatlı olur. Bu suların şorakətliyi 

Gəncə düzənliyinin Bozdağ silsiləsinə söykənən yerində 5 q/l-ə qədər ola 

bilir. Kimyəvi tərkibinə görə bu sular sulfatlı, bəzi hallarda isə 

xloridlidir (cədvəl 13). 

Gəncə düzənliyinin hidrogeoloji şəraiti yeraltı suların axını və ona 

normal istiqamətdə hərəkəti Kür depressiyasına doğrudur. 

Hesablamalarla müəyyən edilmişdir ki, Gəncə düzənliyində yeraltı 

sulardan təsərrüfat və içmək məqsədilə istifadəsi nəzərdə tutulan tələbat 

həcmi 1300 min m
3
/ gün, suvarma üçün 2953 min m

3
/gün, mövcud çıxarılan 

su miqdarı 650 min m
3
/gün, şorlaşmış 48 min m

3
/gün-dür. Ümumi yeraltı su 

ehtiyatından 1037 min m
3
/gün, şorlaşmış sulardan isə 613 m

3
/gün həcmində 

su çıxarılır. Belə ki, təsərrüfat və su təchizatı məqsədilə tələb olunan suyun 

miqdarı müəyyən edilmiş yeraltı sulardan 1,25 dəfə çoxdur. Şorlaşmış sular 

isə tələb olunan suvarma suyunun 20%-ni təşkil edir. 
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Cədvəl 13 

Gəncə -Qazax dağətəyi düzənliklərində yeraltı suların əsas xarakteristikası (1982-1983-cü illər) 
Quyu 

№ 
Sudaşıyan lay Quyunun yerüstü 

hissəsinin n 
mütləq  yüksək-
liyi və  dərinliyi, 

m 

Yatma 
dərinliyi, m 

Su saxlayan 
layın gücü, m 

Sututan 
süxurlar 

Qrunt 
sularının 

səviyyəsi, m 

Sərf  

sanl /  

Xüsusi sərf, 
l/san 

Kf m/gün 

Kimyəvi tərkibi və 
minerallaşması 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1/1 Basqılı 

sudaşıyan lay 0,40

320  20,9-21,4 
21,31,0 

0,60 
9,60 

Orta dənəli qum, 
çaydaşılı qum 

2,8 4,5          

93,2

84,0           
  8,206

5,208,97,69

4,606,49

34

7,0
MgKNaCa

CLHCOSo
M



 

1/2 Qrunt suyun 
layı 0,75

0,340  6,3-32,0 
32,0-34,0 
36,0-73,0 

25,7 
2,0 
37,0 

Qumlu çaydaşı 
çöküntüləri 

Qumlu qayalı  
çaydaşı çöküntüləri 

6,3 21,0 

31,0

0,7  
  0,111,249,64

43

27,0

2,82,166,75

KNaMgCa

CLSOHCO
M



 

1/3 Basqılı 
sudaşıyan lay 0,80

0,220  
32,0-35,0 
37,0-41,0 
42,0-44,0 
62,0-65,0 
73,0-75,0 

3,0 
4,0 
2,0 
3,0 
2,0 

 +2,9 5,6 

97,0

95,0  
  8,121,351,52

43

5,0

6,157,367,47

MgCaKNa

CLSOHCO
M



 

1/4 Basqılı 
sudaşıyan lay 0,300

0,190  124,0-138,0 
148,0-148,0 
170,0-178,0 
197,0-204,0 
237,0-40,0 
247,0-254,0 
267,0-268,0 
271,0-275,0 

14, 0 
1,0 
8,0 
7,0 
3,0 
7,0 
1,0 
4,0 

 +4,02 9,33 
34,0

634,0  

  8,68,324,60

34

7,0

9,145,426,42

MgCaKNa

HCOCSo
M



 

1/5 Basqılı 
sudaşıyan lay 0,300

0,220  165,0-120,0 
145,0-148,0 
156,0-162,0 
163,0-162,0 
176,0-184,0 
200,0-205,0 
230,0-234,0 

15,0 
3,0 
5,0 
8,0 
5,0 
4,0 
3,0 

 

Orta dənəli qırmızı 
bozumtul qum 

İridənəli və 
ortadənəli qum 

+4,95 11,1 
79,0

605,0  

  8,462

8,247,1255,49 34

48,0
CaKNa

HCOCSo
M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
II/I Qrunt sulu lay 

 
12,5-27,0 
27,0-29,0 
29,0-36,0 
26,0-38,0 

14,5 
2,0 
7,0 
2,0 

Gillicə, iridənəli 
qum 

Naziktəbəqəli 
qumlu laylı gil 

2,5 13,0 

  

1/2 Qrunt sulu lay 
Basqılı 

sudaşıyan lay 
 

17,0-20,0 
22,0-25,0 
36,0-44,0 

3,0 
3,0 
8,0 

Müxtəlif iridənəli 
qırmızımtıl-bor 

qum 

13,2 2,9 

 
 

1/3 Basqılı 
sudaşıyan lay  

36,0-40,0 
44,0-47,0 

4,0 
3,0 

Qumla dolu 
çaydaşılı qırmadaşlı 

süxur 

7,3 17,0 

  

1/1 
 

Basqılı 
sudaşıyan 

lay 

 
18,5-22,0 
26,6-33,0 

3,5 
6,4 

Qumla dolu 
çaydaşılı-çaqıllı 

çöküntü 

6,7 20,0 

 
 

1/2 Basqılı 
sudaşıyan 

lay 
 

29,0-41,0 
42,0-50,0 
51,0-53,0 
54,0-56,0 

12,0 
8,0 
2,0 
2,0 

Qumla dolu 
çaydaşılı-çaqıllı 

çöküntü 

28,4 3,05 
  

1/3 Basqılı 
sudaşıyan 

lay 

 
33,0-35,0 

 
 

52,0-53,0 
60,0-63,0 
67,0-69,0 
75,0-81,0 

 
 

1,0 
 

3,0 
2,0 
6,0 

Qumla dolu 
çaydaşılı-çaqıllı 

çöküntü 
Çaydaşılı qum 

Qumla dolu 
çaydaşılı-çaqıllı 

çöküntü 

8,4 23,0 

  

4/1 Qrunt sulu 
lay  

19,0-27,0 
29,0-31,0 
33,0-40,0 
42,0-55,0 
57,0-60,0 
60,0-64,0 
66,0-72,0 

8,0 
2,0 
7,0 

13,0 
3,0 
40 
6,0 

Qumla dolu 
çınqıllı-çaqıllı 

çöküntü 

18,6 6,03 
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GƏNCƏ-QAZAX VƏ QARABAĞ  MAĠLĠ DÜZƏNLĠKLƏRĠNDƏ 

YERLƏġƏN KƏHRĠZLƏRĠN SU EHTĠYATI 
 

Rayonlar üzrə suyun artırılma ehtimalı və kimyəvi tərkibi 
 

Azərbaycanın ən çox kəhriz yayılmış ərazilərindən biri Gəncə-Qazax və 

Qarabağ maili dağətəyi düzənlikləridir. Kəhrizlərin əsas qidalanma mənbələri 

Ağstafaçay, Həsənsuçay, Tovuzçay, Zəyəmçay, Şəmkirçay, Gəncəçay,  

Kürəkçay, İncəçay, Tərtərçay, Xaçınçay, Qarqarçay, Köndələnçay və digər 

mövsümi xırda çayların öz axınlarında yaratmış olduqları gətirmə konuslarıdır. 

Qədim zamanlardan başlamaqla bu bölgədə yaşayan əhalinin kəhrizlər qazaraq 

yeraltı suları yer səthinə çıxarmağı tarixi mənbələrdən məlumdur. 

XX əsrin 40-cı illərində aparılmış tədqiqatlara görə, Azərbaycan Respub-

likasında  rəsmi qeydiyyatda olan 885 (qeyri-rəsmi mənbələrə görə 1500-ə qədər) 

kəhriz fəaliyyətdə olmuşdur.  Beləliklə, Azərbaycanda 885 kəhrizin kürələrinin 

(tunellərinin) uzunluğu 721,008  km, baxış quyularının sayı 27850 ədəd, 

saniyəlik su sərfləri 13,380 m
3
/san, il ərzindəki suyun həcmi 426,839 mln 

m
3
 olmuşdur. 

Azərbaycanın Qarabağ və Gəncə-Qazax maili dağətəyi düzənliklərində 

istifadə olunan kəhrizlərin sayı 623, uzunluqları 632,8 km, quyularının sayı 

24776 ədəd, saniyəlik su sərfi  11,124 m
3
/san, il ərzindəki suyun həcmi  350,806 

mln m
3
 olmuşdur. 

Gəncə-Qazax və Qarabağ bölgələrindəki rayonlarda olan kəhrizlər 

haqqında məlumatlar cədvəl 15 və 16-da verilib. 

Qazax və Ağstafa rayonları vaxtilə birlikdə olduqları üçün fəaliyyətdə 

olan kəhrizlərin sayı 89, qalereyalarının ümumi uzunluqları 14,47  km, 

quyularının sayı 521 ədəd, saniyəlik su sərfi 237 l/san, il ərzindəki suyun 

həcminin isə 7,474032 mln m
3
  olması qeydə alınmışdır. 

Ağstafa rayonunda vaxtilə fəaliyyətdə olan 8 kəhrizə baxılmış, 

qalereyalar təhlil edilmişdir (cədvəl 17). Kəhrizlərdən 5- i Qırılı, Həsənsu, Eynal-

lı kəndlərindədir. Rayonlardakı kəhrizlərin ümumi sərfi 160 l/san, il ərzində isti-

fadə olunan suyun miqdarı 5,04576 mln m
3
 olmuşdur. Hesablamalara görə, 

Ağstafa rayonunun 5 kəhrizinin sərflərini ümumilikdə 26 l/san və ya ildə 0,819  

mln m
3
 artırmaq mümkündür.  Beləliklə, Qazax və Ağstafa rayonları üzrə ildə 

kəhriz vasitəsilə 7,474032 mln m
3
  istifadə olunur ki, bu miqdarı da 8,293968 

mln m
3
-ə  çatdırmaq mümkündür (şəkil 71-75, cədvəl 15-17). 
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Cədvəl 15 

 Gəncə-Qazax bölgəsindəki rayonlarda olan kəhrizlər haqqında məlumat 
№ Rayon  Kəhrizin 

sayı 
Gözlərin 

sayı 
Kəhriz qalereyasının 
uzunluğu L (km-lə) 

Ümumi su sərfi 
(l/san) 

 Sərfin və su həcminin 
artım ehtimalı 

 
Qeyd 

1938-ci il 2016-ci il l/san m
3
/san m

3
/il 

1 Ağstafa 8 434 13.020 195 160 26 0.026 819900  
2 Qazax 1 87 1.750 42 50 - - -  
3 Tovuz 7 136 2.710 125 107 22 0.022 693800  
4 Şəmkir 8 245 4.895 184 165.5 78 0.078 6739.2  
5 Samux 13 580 11.665 - - -    

6 Goranboy 10 205 4.100 129 53 34 0.034 2459800  

7 Göygöl 7 87 1.740 151 92.5 54 0.054 1702944  

 CƏMĠ: 54 1774 39,880 826 628 214 0,214 6748704  
 

Cədvəl 16 
Qarabağ bölgəsindəki rayonlarda olan kəhrizlər haqqında məlumat 

№ Rayon Kəhrizin 
sayı 

Gözlərin 
sayı 

Kəhriz qalereyasının 
uzunluğu L (km-lə) 

Ümumi su sərfi (l/san) Sərfin və su həcminin 
artım ehtimalı 

 
Qeyd 

1938-ci il 2016-ci il l/san m
3
/san m

3
/il 

 Ağcabədi 5 121 2,41 120 – – – –  
 Ağdam 7 140 2.730 92 46 45 0.045 1419120  
 Bərdə 8 100 1.955 300 - -    
 Tərtər 5 49 2.100 120 - -    
 CƏMĠ: 25 410 9,195 692 46 99 0,099 3122064  

ĠĢğal altında olan rayonlardakı kəhrizlər (1974) 
 Ağdam 98 3048 112.424 2040,0 işğal altında     

 Füzuli 71 1491 37.830 603,75 işğal altında     
 Cəbrayıl 111 2234 59.311 1099,5 işğal altında     
 Dağlıq  Qarabağ 52 887 20.181 134 işğal altında     
           
 CƏMĠ: 332 7660 229.746 1837,25 iĢğal altında     

 



 147 

 
  

Şəkil 71. Cəbrayıl şəhərində Çinar kəhrizinin ümumi görünüşü 
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Şəkil 72. Cəbrayıl şəhərində Hüseyn ağa kəhrizinin üzərində yaradılmış 

 Vəlixanov bulağı 
 

 
Şəkil 73. Cəbrayıl rayonunda Papı kənd kəhrizi 
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Şəkil 74. Ağdam rayonunda Korqışlaq kənd kəhrizlərinin sxematik planı 
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Cədvəl 17 
 

Ağstafa rayonu 
 

Kənd 
 

Kəhrizin adı 
Koordinatlar (çıxıĢ quyuları) Kəhriz qalereyasının 

uzunluğu 
Su sərfi (l/san) Artım 

ehtimalı 
l/san X Y H (m) L (m-lə) 1938-ci il 2016-cı il 

Qırılı Kəhriz №1 41° 05' 34.6'' 45° 30' 32.7'' 354 2050 70 60 10 

Kəhriz №2 41° 04' 33.7'' 45° 30' 0.03''  1450 35 30 3 

Həsənsu Həsənsu kəhrizi 41° 04' 36.2'' 45° 29' 27.6'' 384 1420 - - - 
 

Eynallı 
Eynallı 1 kəhrizi 41° 04' 33.7'' 45° 30' 0.03'' 376 20 - - - 

Eynallı 2 kəhrizi 41° 03' 57.6'' 45° 29' 59.2'' 394 1000 40 30 6 

Yuxarı Göyçəli Göyçəli kəhrizi 41° 02' 33.7'' 45° 28' 53.6'' 430 1100 25 20 3 
Vurğun qəsəbəsi Vurğun kəhrizi 41° 05' 12.7'' 45° 28' 37.1'' 385 1900 - - - 

Köçəsgər Köçəsgər kəhrizi 41° 02' 54.8'' 45° 79' 38.7'' 435 2100 25 20 4 

CƏMĠ 195 160 26 



 151 

 
Şəkil 75. Ağstafa rayonunda kəhrizlərin yerləşmə planı 
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Qazax rayonunda  Çaylı kəhrizinin qalereyasının uzunluğu  1750 m, 

gözlərinin sayı 42 ədəd, sərfi 50 l/san, il ərzində istifadə olunan suyun 

həcmi 1,577 mln m
3
  olmuşdur (şəkil 76-79, cədvəl 18). 

Cədvəl 18 

Qazax rayonu 

 

Kənd 

 

Kəhrizin 

adı 

Koordinatlar (çıxıĢ quyuları) Kəhriz 

qalere-

yasının 

uzunluğu 

Su sərfi 

(l/san) 

Artım 

ehtimalı 

l/san 

X Y H 

(m) 

L (m-lə) 

1
9

3
8

-c
i 

il
 

2
0

1
6

-c
ı 

il
 

Çaylı Çaylı 41° 05' 58.3'' 45° 16' 39.5'' 451 1750 42 50 - 

CƏMĠ  42 50 - 
 

Tovuz rayonunda vaxtilə fəaliyyətdə olan 7 kəhriz tədqiq edilmişdir 

(cədvəl 19). Onlar Aşağı Quşçu, Qırıxlı, Əlibəyli kəndlərində fəaliyyət 

göstərərək cəmi sərfi 145 l/san, il ərzində istifadə olunan suyun miqdarı 4,57 

mln m
3
 olmuşdur. Hesablamalara görə, Tovuz rayonunun 5 kəhrizinin  

sərflərini cəmi 2,20 l/san və ya ildə 0,694 mln m
3
 artırmaq olar. Yəni Tovuz 

rayonu üzrə kəhriz vasitəsilə ildə  4,57 mln m
3
 su istifadə olunur ki, onu da 

5,267 mln m
3
-ə çatdırmaq mümkündür. 

Cədvəl 19 

Tovuz rayonu 

 

Kənd 

 

Kəhrizin adı 

Koordinatlar (çıxıĢ quyuları) Kəhriz 

qalere-

yasının 

uzunluğu 

Su sərfi 

(l/san) 

    Artım 

ehtimalı 

l/san 

X Y H (m) L (m-lə) 

1
9

3
8

-c
i 

il
 

2
0

1
6

-c
ı 

il
 

Tovuz 

şəhəri 

Çaxır zavodu 40° 59' 37.2'' 45°37' 17.6'' 423 - - - - 

Aşağı 

Quşçu 

Aşağı Quşçu 

kəhrizi 

40° 56' 0.08'' 45° 39' 57.6'' 514 500 35 26 5 

 Qurdlar kəhrizi 40° 56' 0.02'' 45° 40' 9.3'' 519 240 - - - 

 Məhəmməd Ağa 

kəhrizi 

40° 56' 16.8'' 45° 39' 54.1'' 503 550 30 26 4 

Düz 

Qırıqlı 

Düz Qırıqlı 

kəhrizi 

40° 59' 8.5'' 45° 48' 21.0'' 293 800 60 40 10 

         

Əlibəyli Mülkülü kəhrizi 40° 56' 40.9'' 45° 30' 32.2'' 585 - - - - 

Yuxarı Mülkülü 

kəhrizi 

40° 56' 37.2'' 45° 30' 26.2'' 

 

597 620 - 15 3 

CƏMĠ:  125 107 22 
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Şəkil 76. Tovuz rayonunda kəhrizlərin yerləşmə planı 
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Şəkil 77. Qazax rayonunda kəhrizlərin yerləşmə planı 
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Şəkil 78. Qazax rayonunda kəhrizlərin yerləşmə planı 
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Şəkil 79. Qazax və Ağstafa rayonlarında kəhrizi olan kəndlər 
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ġəmkir rayonunda vaxtilə fəaliyyətdə olan 8 kəhrizə baxılmışdır 

(cədvəl 20). Onlar İrmaşlı, Şiştəpə, Morullu və s. kəndlərdə fəaliyyət 

göstərərək cəmi sərfi 184 l/san, il ərzində istifadə olunan suyun miqdarı 

5,80 mln m
3
 olmuşdur. Ölçmə işlərinə görə 2016-cı ildə Şəmkir rayo-

nundakı 8 kəhrizin suyunun sərfləri (cəm şəkildə) 105,5 l/san və ya ildə 

3,327 mln m
3
  təşkil etmişdir. Hesablamalara görə, 8 kəhrizin sərfini 68 

l/san və ya il ərzində 2,144 mln m
3 

artırmaq olar. Nəticədə Şəmkir rayonu 

üzrə il ərzində kəhriz vasitəsilə 3,327 mln m
3
 su istifadə olunur ki, onu da  

5,47 mln m
3
-ə qədər artırmaq mümkündür. 

Cədvəl 20 

ġəmkir rayonu 

 

Kənd 

 

Kəhrizin adı 

Koordinatlar (çıxıĢ quyuları)  

Kəhriz 

qalere-

yasının 

uzunluğu 

Su sərfi 

 (l/san) 

A
rt

ım
 e

h
ti

m
a
lı
 

l/
sa

n
 

X Y H (m) 

1
9
3
8
-c

i 
il

 

2
0
1
6
-c

ı 
il

 

 Zəyəm- 

Cırdaxan 

kəhrizi 

40°52' 3.9'' 45° 49' 52.8'' 539 500 24 1,5 15 

İrmaşlı 

(Keçmiş 

Engels kəndi) 

Qaraoğlanlı 

kəhrizi 

40°50' 14.7'' 45° 51' 44.6'' 597 465 20 6 12 

Baş kəhriz 40°49' 16.4'' 45° 52' 43.7'' 619 600 30 20 10 

Şiştəpə kəndi Bala kəhriz 40°50' 34.8'' 45° 55' 31.1'' 493 600 10 4 6 

Böyük 

kəhriz 

40°49' 31.7'' 45° 55' 44.9'' 550 450 25 20 7 

 

Morulu kəndi 

Həsənağa 

kəhrizi 

40°48'26.9'' 46° 00' 32.3'' 533 980 20 74 15 

Kəhriz 40°46' 52.8'' 46° 00' 19.3'' 626 850 30 20 8 

Morulu-

Sərxanlı 

Sərxanlı 

kəhrizi 

40°46' 41.8'' 46° 00' 23.2'' 639 450 25 20 5 

CƏMĠ 184 165.5 68 

 

Samux rayonu üzrə vaxtilə fəaliyyətdə olan 12 kəhrizə baxış 

keçirilmişdir (cədvəl 21). Kəhrizlər vaxtilə Alıuşağı, Əhmədbəyli,  

Ağasıbəyli, Hacallı, Qiyaslı, Tatlı, Zazalı, Kolayız kəndlərində daha çox 

istifadə edilmişdir. Baxımsızlıq ucbatından kəhrizlər 1980-ci illərdən 

başlayaraq tədricən unudulub. Müstəqillik dövründə əksər kəhrizlərin 

qidalanma zonasında subartezian quyuları qazıldığına görə onların fəaliyyəti 

birdəfəlik dayandırılmışdır. Hazırda bir neçə kəhrizin quyularında su olsa 

da, onların  əsaslı təmirə ehtiyacı vardır (şəkil 80-83). 
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Şəkil 80. Kəhriz quyusunun yer səthindəki hissəsi 

 

 
Şəkil 81. Kəhriz quyusunun yuxarı hissəsi (“quyunun ağzı”) 
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Şəkil 82. Kəhrizin çıxış hissəsi 

 

 
Şəkil 83. Kəhriz mədəniyyət abidəsi 
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Cədvəl 21 

Samux rayonu 

 
Kənd 

 
Kəhrizin 

adı 

Koordinatlar (çıxıĢ quyuları) Kəhriz 
qalere-
yasının 

uzunluğu 
L (m-lə) 

Su sərfi (l/san) 

A
rt

ım
 e

h
ti

m
a
lı
  

l/
sa

n
 X Y H (m) 

1
9
3
8
-c

i 
il

 

2
0
1
6
-c

ı 
il

 

Alıuşağı 
 Alıuşağı 40041'12,5" 46027'29,6" 304 2250 

 Su 
yoxdur 

 

 
Əhmədbəyli 

Dəyirman  
kəhrizi 

40043'49,0" 46027'11,6" 257 2000 
   

Köhnə 
kəhriz yeri 

40044'52,0" 46028'04,0" 234  
   

Ağasıbəyli 
Ağasıbəyli 

kəhrizi 
40044'38,9" 46029'30,3" 219  

   

Hacallı Hacallı 40048'14,6" 46026'43,8" 198 1670 
 Su 

yoxdur 
 

Qiyaslı 
 

Qiyaslı 
kəhrizi 

40042'35,4" 46026'57,9" 278 1630 
 Su 

yoxdur 
 

Tatlı  
 

Tatlı 
kəhrizi 

40041'56,8" 46026'29,7" 284 1125 
 Su 

yoxdur 
 

Zazalı 
 

Zazalı 
kəhrizi 

40042'33,1" 46024'48,5" 320 450 
   

Bağbanlar 
kəhrizi 40045'33,1" 46023' 20" 218 

455    

Kolayır  Qardaşlar 
kəhrizi 

40045'33,7" 46022'59,6"  
410    

Qaraçay 
kəhrizi 

40045'31,7" 46027'25,3" 239 
750    

Çinarlı  Çnarlı 
kəhrizi 40033'18,3" 46047'08,5" 224 

925    

CƏMĠ    
 

Goranboy rayonu (keçmiĢ Qasım Ġsmayılov) üzrə vaxtilə fəaliy-

yətdə olan 10 kəhrizə baxılmışdır (cədvəl 22). 1938-ci ilin məlumatına görə, 

hələ o dövrdə fəaliyyətdə olan kəhriz qalereyasının ümumi uzunluğu 21,644 

km,  gözlərin sayı 693 ədəd, saniyəlik su sərfləri 105 l/san və  illik su həcmi 

3,311 mln m
3
 olmuşdur. 2016-cı ildə Goranboy rayonunun Səfikürd, Tatarlı,  

Daşaltı, Köçərli, Qaradağlı kəndlərində fəaliyyətdə olan kəhrizlərin ümumi 

su sərfi 73 l/san, il ərzində istifadə olunan suyun miqdarı 2,30 mln m
3
  

olmuşdur. 

Hesablamalara görə, Goranboy rayonundakı 5 kəhrizin suyunun  

ümumi sərflərini 34 l/san və ya ildə 1,072 mln m
3
-ə qədər artırmaq  

mümkündür. Yəni Goranboy rayonu üzrə kəhriz vasitəsilə ildə 2,30 mln 

m
3
  su istifadə olunduğu halda, onun illik həcmini  3,372 mln. m

3
-ə kimi  

artırmaq mümkündür. 
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Cədvəl 22 

Goranboy rayonu 
 

Kənd 
 

Kəhrizin adı 
Koordinatlar (çıxıĢ quyuları) Kəhriz 

qalere-
yasının 
unluğu 
L (m-lə) 

Su sərfi 
(l/san) 

A
rt

ım
 e

h
ti

m
a
lı
  

l/
sa

n
 

X Y H (m) 

1
9
3
8
-c

i 
il

 

2
0
1
6
-c

ı 
il

 

Səfikürd Aşırlı kəhrizi 40°32'58.4'' 46°47'45.6'' 216 - - - - 
Məscid 
kəhrizi 

40°32'14.7'' 46°46'51.7'' 268 250 15 7 7 

Tatarlı Ləzgi kəhrizi 40°31'25.8'' 46°46'21.3'' 298 1500 28 20 8 
Rəhimbəyli 

kəhrizi 
40°32'38.0'' 46°46'27.9'' 264 1200 22 13 - 

Daşaltı 
Qaraqoyunlu 

Daşaltı 
Qaraqoyunlu 

kəhrizi 

40°29' 3.8'' 46°46'33.0'' 348 700 40 15 15 

 
Köçərli  

Evoğlu 
kəhrizi 

40°17'41.9'' 47°03'39.1'' 107 450 24 18 4 

Evoğlu kənd 
kəhrizi 

40°18’42.8’’ 47°03’42.1’’  - - - - 

Mamırlı 
kəhrizi 

40°18’49.2’’ 47°04’17.5’’ 108 - - - - 

Qaradağlı  Kəhriz 40°40’4.5’’ 46°33’42.8’’ 296 - - - - 
Karvansaray 

kəhrizi  
40°40’23.9’’ 46° 34' 1.8'' 1215 - - - - 

         
CƏMĠ 129 53 34 

 

Ağdam rayonu üzrə 1938-ci ildə fəaliyyətdə olan kəhrizlərin sayı 

105, qalereyalarının uzunluğu 112,424 km, gözlərinin sayı 3908 ədəd, 

saniyəlik ümumi su sərfləri 2040,0 l/san və ya ildə istifadə olunan su həcmi 

64,333 mln m
3
 olmuşdur. 2016-cı ildə Ağdam rayonu üzrə 8  kəhrizə (işğal 

altında olmayan ərazidə) baxılmışdır (cədvəl 23). Fəaliyyətdə olan kəhriz-

lərin cəmi su sərfi 46 l/san, il ərzində istifadə olunan suyun miqdarı 1,45 

mln m
3
 olmuşdur. Hesablamalara görə, Ağdam rayonundakı kəhrizlərin  

ümumi sərflərini 45 l/san və ya ildə 1,419 mln m
3
  artırmaq  mümkündür. 

Yəni, Ağdam rayonunda kəhrizləri təmir etməklə, su ehtiyatlarını ildə 

2,869 mln m
3
-ə çatdırmaq olar. 

Göygöl rayonunda vaxtilə fəaliyyətdə olan 9 kəhrizə baxılmışdır. Bu 

kəhrizlər əsasən Göygöl şəhərində, Qarabağlılar və Balçılar məhəlləsində, Bal-

çılı və digər kəndlərdədir. Cəmi su sərfinin 161,0 l/san, il ərzində istifadə 

olunan suyun miqdarının 5,077 mln m
3 

olduğu müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqat dövründə (cədvəl 24) Göygöl rayonunun 6 kəhrizinin 

suyunun sərfləri 92,5 l/san və ya ildə 2,917 mln m
3
 olmuşdur. Hesablama-

lara görə, rayon üzrə 6 kəhrizin vəziyyətini nəzərə alıb sularını 54 l/san, il 

ərzində isə 1,703 mln m
3
 artırmaq mümkündür. 

Beləliklə, gələcəkdə Göygöl rayonunda kəhrizlərdən il ərzində istifadə 

olunan suyun miqdarını 2,917 mln m
3
-dən  4,620 mln m

3
-ə çatdırmaq olar.  

Cədvəl 23 
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Ağdam rayonu (iĢğal altında olmayan) 
 

Kənd 
 

Kəhrizin adı 
Koordinatlar (çıxıĢ quyuları) Kəhriz 

qalere-
yasının 

uzunluğu 
L (m-lə) 

Su sərfi (l/san) 

A
rt

ım
 e

h
ti

m
a
lı
 

(l
/s

a
n

) 

X Y H (m) 

1
9
3
8
-c

i 
il

 

2
0
1
6
-c

ı 
il

 

 Şəmsi kəhrizi 40°07'30.2'' 47°02'57.1'' 188 305 30 15 15 
 Çinarlı kəhrizi 40°07'21.7'' 47°02'06.3'' 195 420 20 10 10 
 Xanəhməd 

kəhrizi 
40°07'15.8'' 47°03'12.3'' 190 520 

30 18 12 

Baharlı 
qəsəbəsi 

 40°05'40.6'' 47°04'52.2'' 168  
- - - 

Kolqışlaq 
kəndi 

Heyvalı kəhrizi 40°06' 50.1'' 47° 03' 34'' 184 420 
12 3 8 

 Əhmədağalı 
kəhrizi 

   - 
- - - 

 Eşq Abdallı 
kəhrizi 

   - 
- - - 

CƏMĠ 92 46 45 
 

Eyni zamanda, Göygöl rayonunda Gəncə-Şəmkir dəmir yolundan 

aşağı hissələrdə, Qoşqarçayın yatağında məcraaltı axın olduğuna görə bu 

ərazilərdə yeni kəhriz layihəsini  həyata keçirmək mümkündür. 
Cədvəl 24 

Göygöl rayonu 
Kənd Kəhrizin adı Koordinatlar (çıxıĢ quyuları) Kəhriz 

qalere-
yasının 

uzunluğu 
L (m-lə) 

Su sərfi 
(l/san) 

A
rt

ım
 e

h
ti

m
a
lı
 

(l
/s

a
n

) X Y H (m) 

1
9
3
8
-c

i 
il

 

2
0
1
6
-c

ı 
il

 

Göygöl 
şəhəri 

Hacı Əsgər 
kəhrizi 

40° 40' 39'' 46°12'45.6'' 665 900 20 0.5 15 

Balçılar məhəlləsi  40° 07' 49.6'' 46°16'35.8'' 450  55 42 10 
2-ci kəhriz 2-ci 

qol 
40° 36' 18.5'' 46°21'51.2'' 592  - - - 

 
Balçılı  

Kəhriz 40° 40' 49.6'' 46°16'35.8'' 450 840 54 42 10 

Alman kəhrizi 1 40° 35' 52.8'' 46°19'47.8'' 650  12 8 4 
Alman kəhrizi 2 40° 36' 18.5'' 46°21'51.2'' 592  20 - 15 
Qarşısı  tutulmuş 

kəhriz gözləri  
40° 33' 49.1'' 46°21'09.3'' 605  - - - 

Cəmi 161 92.5 54 
 

Kəhrizlərdən götürülmüş su nümunələrinin kimyəvi analizlərinin nəticələri 

cədvəl 10 və 11-də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, kəhriz sularında ən 

yüksək codluluq (23 mq/l) Ağstafa rayonunun Xətai kəhrizində, ən aşağı 

göstərici isə (4,2 mq/l) Qazax rayonunun Çaylı kəhrizində qeydə alınmışdır. 

Tovuz rayonunun Əlibəyli, Yuxarı Öysüzlü, Qırıxlı kəhrizlərində suyun 

codluğunun 6,0 mq/l olduğu müəyyən edilmişdir. 

CO3-ün göstəriciləri tədqiq olunmuş heç bir kəhriz suyunda müşahidə 

olunmamışdır. 
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Suda duzların ümumi miqdarının yüksək (2457,5 mq/l) göstəricisi 

Ağstafa rayonunun Xətai kəhrizində, ən aşağı göstərici isə (382,7 mq/l) 

Qazax rayonunun Çaylı kəhrizində müşahidə olunmuşdur. Aqstafa rayonu-

nun Qırılı və Həsənsu kəhrizlərində müvafiq olaraq bu göstəricinin 424,7 və 

556,3 mq/l olduğu müəyyən edilmişdir. Tovuz rayonu kəhriz sularında isə 

duzlarin cəmi 542,2 - 968,4 mq/l arasında dəyişir. 

Duzlar arasında hidrokarbonatlar (HCO3) üstünlük təşkil edir. Onların 

ən yüksək göstəriciləri (708,0 mq/l) Ağstafa rayonunun Xətai kəhrizində, 

aşağı göstəricilər (256,2 mq/l) isə Qazax rayonunun Çaylı kəhrizində qeydə 

alınmışdır. Ağstafa rayonunun Həsənsu kəhrizində hidrokarbonatların 

miqdarı 290 mq/l, Qırlı kəhrizində isə 289 mq/l müəyyən edilmişdir. Tovuz 

rayonunda bu göstəricilər yüksələrək, Əlibəyli kəhrizində 426,8 mq/l, 

Yuxarı Öysüzlüdə 329,4 mq/l, Qırıqlıda 329,0 mq/l olmuş, quyu suyunda 

isə 317,0 mq/l qeydə alınmışdır. Şəmkir rayonunda İrmaşlıda 384 quyu 

suyunda isə 390 mq/l, Tərtərdə ən yüksək göstərici  476 mq/l, minimum isə 

394 mq/l, Ağdamda isə yüksələrək Ballar 2 kəhrizində 880 mq/l-dir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sulfat ionları (SO4) yalnız Qazax rayonunun 

Çaylı kəhrizinin suyunda qeydə alınmamışdır. Onun ən yüksək qiymətləri 

Ağstafa rayonunun Xətai kəhrizinin suyunda 626,2 mq/l, aşağı göstəriciləri 

Tovuz rayonunun quyu suyunda 30,4 mq/l  və Ağstafa rayonunun Həsənsu 

kəhrizində 32,4 mq/l müşahidə edilmişdir. Sulfat ionları (SO4) Tovuz 

rayonunun Əlibəyli kəhrizində 120,0 mq/ l, Yuxarı Öysüzlüdə 194,6 mq/l, 

Qırıxlıda isə 254,6 mq/l olmuşdur. Şəmkir rayonunda İrmaşlı kəhrizində 

98,4 mq/l, Şəhər 1-də 88,0 mq/l, Tərtərin Mamırlı kəhrizində 108,4 mq/l, 

qrunt suyunda isə 256 mq/l-dir. 

Xlor ionları (Cl) Ağstafa rayonunun Xətai kəhrizinin sularında 432,0 

mq/l, Qazax rayonunun Çaylı kəhrizində 33,0 mq/l müəyyən edilmişdir. 

Tovuz rayonunun Əlibəyli kəhrizinin sularında bu göstərici 39,4 mq/l, 

Yuxarı Öylüslüdə 73,4 mq/l, Qırıqlıda yüksələrək 118,0 mq/l təşkil etmişdir. 

Bununla belə, Şəmkir rayonunun Təzəkənd kəhrizində onun qiyməti 168,7 

mq/l, quyu suyunda 228,0 mq/l, Ağdamda isə 36,0-54,8 mq/l arasında 

tərəddüd etmişdir (cədvəl 25). 
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Cədvəl 25 

Gəncə-Qazax və Qarabağ düzənliklərində yerləĢən kəhrizlərdən və quyulardan götürülmüĢ  

su nümunələrinin kimyəvi tərkibi  haqqında məlumat (may 2016-10 iyun 2017-ci illər) 
 Sıra 

№ 

Rayonun 

adı 

Kəhrizin adı mq/l  Duzların 

miqdarı 

mq/l 

Quru 

qalıq 

105
0
C-də Codluq CO3 HCO3 SO4 Cl Ca Mg Na+K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 

 

 

 

1 Qazax Çaylı  

kəhrizi 

 yox 256.2 yox 33.0 48.1 19.5 25.91  

382.7 

 

398 4.2  4.2  0.93 2.4 1.6 1.13 

2 Ağstafa Qırlı kəhrizi  yox 2.89 yox 34.0 52.0 24.2 24.84  

424.7 

 

432 5.0  4.73  0.95 2.6 2.0 1.08 

3 Ağstafa Həsənsu 

kəhrizi 

 yox 290 32.4 72.2 56.1 26.75 62.7  

556.3 

 

573 6.0  4.75 0.67 2.03 2.8 2.2 2.73 

4 Ağstafa Xətai kəhrizi  yox 708.0 626.2 432.0 274 124.6 292.9  

2457.5 

 

247 23.0  11.6 13.04 12.16 13.7 10.38 12.73 

3
   

5 Tovuz Əlibəyli 

kəhrizi 

 yox 426.8 120.0 39.4 88.0 39.0 67.85  

780.3 

 

798 7.2  7.0 2.5 1.11 4.4 3.25 2.95 

6 Tovuz Yuxarı 

Öysüzlü 

 yox 329.4 194.6 73.4 82.16 45.0 85.1  

809.6 

 

818 7.8  5.4 4.05 2.06 4.1 3.7 3.7 

7 Tovuz Qırıxlı kəhrizi  yox 329.0 254.6 118.0 92.2 46.0 128.6  

968.4 

 

974 8.5  5.4 5.3 3.32 4.6 3.83 5.59 

8 Tovuz Quyu  

suyu 

 yox 317.0 30.4 62.34 64.13 36.5 31.6 542.2 563 

6.0  5.2 0.63 1.75 3.2 3.0 1.38 

4
 

9 ġəmkir Təzəkənd 

kəhrizi 

 yox 317.0 244.6 168.7 64.1 26.7 222.0  

1043.0 

 

1054 4.7  5.2 5.1 4.75 3.2 2.2 9.65 

10 ġəmkir ĠrmaĢlı kəhrizi  yox 384 98.4 39.5 86.0 39.0 36.11 683.0 702.0 

11 ġəmkir ġəhər-1 kəhrizi  yox 286 88.0 64.0 82.0 24.9 49.7 594.6 

1270 

628.0 

1300 4.4  4.68 1.83 1.8 4.1 2.05 2.16 

12 ġəmkir Quyu suyu  yox 390 307 228.0 202.4 74.2 69.0   

6.4  6.4 6.4 6.4 10.1 6.1 3.0 
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Cədvəl 25-in ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

13 

 

Tərtər Evoğlu kəhrizi  yox 394 188 86.0 122 47.4 64  

901.4 

 

1121.7 

 

923.0 

 

1172.0 

10.0  6.5 3.91 2.42 6.1 3.95 2.78 

Mamırılı 

kəhrizi 

 yox 442.0 278 108.4 136 62.4 94.9 

11.5  7.25 5.79 3.09 6.8 5.2 4.12 

14 Tərtər Qrunt suyu  yox 476 372 256 214 74.4 134.9  

1527.3 

 

1584.0 13.6  7.8 7.75 7.21 10.7 6.2 5.86 

5
 

15 

A
Ğ

D
A

M
 

KolqıĢlaq 

kəhrizi 

 yox 420.5 yox 36.0 90.2 24.0 32.2  

602.9 

 

628.0 6.0  6.89  1.02 4.51 2.0 1.4 

16 Baharlı  yox 496.0 yox 38.0 108.0 21.0 47.1  

710.1 

 

728.0 8.0  8.13  1.07 5.4 1.75 2.05 

17 Ballar kəhrizi  yox 560.0 yox 54.8 118.0 34.6 44.63  

812.03 

 

832.0 8.8  9.18  1.54 5.9 2.88 1.94 

6
 

18 Ballar 2 

kəhrizi 

 yox 880 yox 38.8 110.5 35.4 162.0  

122.67 

 

1248.0 8.2  14.42  1.09 5.52 2.95 7.04 

19 KolqıĢlaq 

kəhrizi 2 

 Yox 884 yox 32.4 108.0 40.2 153.0  

1217.6 

 

1240 8.3  14.5  0.91 5.4 3.35 6.65 

20 KolqıĢlaq 

kəhrizi 3 

 yox 442.0 yox 38.0 80.2 43.5 15.67  

619.4 

 

648.0 7.4  7.24  1.07 4.01 3.62 0.68 

21 KolqıĢlaq 

kəhrizi 4 

 yox 490 yox 70.4 78.2 40.1 63.4  

742.14 

 

767.0 7.2  8.03  1.98 3.9 3.34 2.75 

22 Qrunt suyu  yox 690 68.8 96.0 164.0 54.0 63.02 1158.2 1180 

23 Qrunt suyu 11.8  11.31 1.43 2.7 8.2 4.5 2.74  

1253.7 

 

1274.0  Yox 700.0 62.8 106.0 172.1 52.2 65.09 

24 Qrunt suyu  Yox 746.0 74.2 120.0 196.0 56.0 61.3  

1041.6 

 

1020.0 14.2  12.2 1.54 3.38 9.8 4.66 2.66 

25 Qrunt suyu  yox 585.6 84.0 80.68 132.3 51.07 64.63  

1120.0 

 

1128.0 11.0  9.6 1.75 2.26 6.6 4.2 2.81 

Bulaq suyu         608.7 628.0 
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Cədvəl  14 

XX əsrin əvvəllərində Gəncə-Qazax dağətəyi düzənliyində  

yeraltı sulardan istifadə haqqında məlumat 

İnzibati 

rayon 

Su götürən qurğunun 

növü 

Miqdarı 

ədədlə 

Yeraltı sulardan istifadə 

min 

m
3
/gün 

m
3
/san İstifadə 

olunan 

yeraltı 

suyun % 

miqdarı 

 

 

Qazax 

Subartezian quyular, 

Kəhrizlər, 

Bulaqlar, 

 Horizontal drenaj 

277 

8 

459 

2 

62,59 

11,43 

3,53 

2,21 

0,12 

0,13 

0,04 

0,03 

 

Cəmi 746 19,16 0,92 4,92% 

 

Tovuz 

Subartezian quyular, 

Kəhrizlər, 

Horizontal drenaj 

201 

7 

1 

185,49 

3,15 

3,57 

2,15 

0,04 

0,04 

 

Cəmi 209 192,81 2,23 11,90% 

 

Şəmkir 

Subartezian quyular 

Kəhrizlər, 

Bulaqlar, 

Horizontal drenaj 

273 

9 

3 

1 

212,0 

13,88 

0,10 

2,19 

2,45 

0,30 

0,001 

0,03 

 

Cəmi 296 227,67 2,63 14,06% 

 

Gəncə 

(Q) 

Subartezian  quyular 

kəhrizlər, 

horizontal drenaj 

241 

23 

2 

251,61 

25,88 

9,1 

2,91 

0,30 

0,11 

 

Cəmi 266 286,67 3,32 17,69% 

 

Goranboy 

Subartezian quyular 

Kəhrizlər, 

Bulaqlar 

322 

10 

6 

522,32 

304,8 

3,64 

3,53 

0,02 

0,04 

 

Cəmi 524 832,84 3,64 51,43 

Bütün 

maili 

düzənlik 

üzrə 

Subartezian quyular 

Kəhrizlər 

Bulaqlar , 

Horizontal drenaj 

1503 

54 

478 

6 

1538,9 

60,01 

3,69 

17,07 

17,81 

0,69 

0,24 

0,20 

 

Cəmi  1619,67 18,74 100% 

 

Ca ionları rayonların kəhriz sularında 274,0-48,1 mq/l arasında 

tərəddüd edir. Tovuz rayonunun Əlibəyli kəhrizində bu göstərici 88,0 mq/l, 

Yuxarı Öysüzlüdə 82,16 mq/l, quyu suyunda 64,13 mq/l olmuşdur. Şəmkir 

və Ağdam rayonları kəhrizlərində də bu göstərici yüksəkdir: 86,0 mq/l  və 

118,0 mq/l. Qrunt suyunda isə 196,0 mq/ l təşkil etmişdir. 

Maqnezium (Mg) ionları həmçinin Ağstafa rayonunun Xətai kəhrizinin 

sularında ən yüksək göstəricilərə (124,6 mq/l), aşağı göstəriciləri isə (19,5 mq/l) 

Qazax rayonunun Çaylı kəhrizində qeydə alınmışdır. Mg ionları Ağstafa 
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rayonunun Qırlı kəhrizində 24,2 mq/l, Həsənsu kəhrizində isə 26,75 mq/l, Tovuz 

rayonunun Əlibəyli kəhrizində 39,0 mq/l, Yuxarı Öysüzlüdə  45,0 mq/l, Qırıqlıda 

isə  46,0 mq/l  təşkil etmişdir. Şəmkir  və Ağdam rayonlarında da maqneziumun 

göstəricisi  39,0 mq/l  və 35,4 mq/ l arasındadır. 

Na+K miqdarı Ağstafa rayonunun Xətai kəhrizində 292,9 mq/l, Qazax 

rayonunun Çaylı kəhrizinin sularında isə 25,91 mq/l olmuşdur. Ağstafa 

rayonunun Qırlı kəhrizində bu göstərici 24,84 mq/l, Həsənsu kəhrizində isə          

62,7 mq/l olduğu halda, Tovuz rayonunun Əlibəyli kəhrizində  67,85 mq/l, 

Yuxarı Öysüzlüdə nisbətən yüksələrək 85,1 mq/l qeydə alınmışdır. 

 

Gəncə Ģəhərində və ətraf ərazilərdə kəhrizlər  

 
XIII əsrdə Gəncədə bağların bolluğu şəhərin iqlim-havasının saf 

qalmasında, yay mövsümündə qızmar günəşin, qışda soyuq küləklərin 

qarşısını almaqda müstəsna rol oynayırdı. 

Bağların suvarılması üçün Gəncədə mükəmməl suvarma sistemi 

qurulmuşdu. İstisnasız olaraq bütün küçələrə arxlar çəkilmişdi. Onların suyu 

ilə həm küçələrdəki ağaclar, həm də şəxsi həyətlərdəki bağçalar və xüsusi 

bağlar suvarılırdı. Suyun məhəllələr və ayrı-ayrı bölgələr arasında 

paylaşdırılması dövlət nəzarətinə alınmışdı. İctimai mülkiyyət hesab olunan 

kanalların suyunu əhali tərəfindən seçilən cuvarlar bölüşdürür, sudan ictimai 

istifadə və bölgü prinsipini pozanlar ciddi cəzalandırılırdılar. XIX yüzilliyin 

60-cı illərinə kimi hər il seçilən cuvarlar bürokratik hakimiyyət orqanlarına 

tabe olduqdan sonra onların səlahiyyət müddətlərini üç ilə çatdırdılar 

(cədvəl 14) 

Küçələrdəki arxlara su Gəncə çayından şəhərə çəkilmiş 16 böyük 

arxdan və yaxınlıqdakı dağlardan istiqamətləndirilmiş 30-a yaxın kəhrizdən 

götürülürdü. Sol sahildəki arxlar Kor arx, Qızıl hacılı arxı, Xan arxı, Lemsə 

arxı, Bala Bağman arxı, Karxana arxı, Arazbar, Şatır arxı, Allahdad və          

Qara arx idi. Sağ sahildəki bağlar isə Xanlıqlar arxı, Ərəbli arxı, Çölək arxı, 

Topçu arxı, Şin arxı və Dinarac arxının suyu ilə suvarılırdı. Su tutumuna 

görə bunların içərisində Karxana arxı (0,240 m
3
/san), Qızıl hacılı (0,357 

m
3
/san), Xanlıqlar (0,368 m

3
/san), Ərəbli (0,245 m

3
/san), Xan arxı (0,372 

m
3
/san), Çölək arxı (0,490 m

3
/san) xüsusilə fərqlənirdilər.  
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Onlardan başqa, Böyük Bağman 

bölgəsindəki və Quru Qobu yaxın-

lığındakı əkin yerlərini və bağları 

suvarmaq üçün Quşqara çayından 

çəkilmiş Bəhrəmbəy (0,153 

m
3
/san) və Şahsöyən (0,330 

m
3
/san) arxlarından da istifadə 

olunurdu. Şəhər daxilindəki 

kanallar üzərində 35 dəyirman, 

30-a yaxın körpü mövcud idi. 

Bununla belə, 14 kvadrat 

verstlik sahəni tutan şəhər üçün bu 

arxların suyu kifayət deyildi. Ona 

görə də şəhəri su ilə daha yaxşı 

təchiz etmək üçün yeraltı su 

kanalları şəbəkəsi - kəhriz sistemi 

yaradılmışdı. Gəncə düzünün 

qatlarında olan güclü qrunt su 

axınları Gəncə kəhrizlərinin 

mənbəyini təşkil edirdi. XIII əsr 

tarixçisi Zəkəriyyə Qəzvininin 

yazdığına görə, erkən orta əsrlərdə Gəncə kəhrizlərinin əla keyfiyyətli suyu 

əhalinin tələbatını ödəyirdi. Şah Abbas Gəncəni indiki yerinə köçürdükdən 

sonra isə buraya ilk çəkilən Məcid kəhrizi olmuşdu. Həmin kəhrizə xalq 

arasında Hacı Bağır kəhrizi də deyirmişlər. Yəqin ki, həmin adam kəhrizin 

çəkilməsində rəhbərlik edən və ya onu maliyyələşdirən şəhər sakini 

olmuşdur. Bütövlükdə Gəncə dairəsində 25 kəndin istifadə etdiyi 97 kəhriz 

olmuşdur ki, onlardan 30-u Gəncə şəhərinin ərazisinə düşürdü. Müxtəlif 

dövrlərdə çəkilmiş aşağıdakı kəhrizləri aşkar etmək mümkün olmuşdur 

(mötərizədə onların XX yüzillikdəki məlum debiti verilmişdir): Məscid 

kəhrizi (30 l/san), Cümə kəhrizi (25 l/san), Şaxsöyən kəhrizi (27 l/san), 

Ozan kəhrizi (20 l/san), Hacı Mirqasım kəhrizi (30 l/san), Hacı Bilal kəhrizi, 

Sadıllı (30 l/san), Zülülər (15 l/san), Hacı Qədimli (28 l/san), Cavad Xan 

kəhrizi, Şərəfxanlı (37 l/san), Qaymaqlı (32 l/san), Qalalılar kəhrizi, Seyid 

kəhrizi (22 l/san), Çahar oğlu kəhrizi (20 l/san), Tatoğlunun kəhrizi (25 

l/san), Arzumanlı (16 l/san), Abuzərbəyli (18 l/san), Hacıməmmədli (26 

l/san), Orta kəhriz (18 l/san), Şor kəhriz (20 l/san), Dəli Əli kəhrizi (15 

l/san), Quru dərə kəhrizi (42 l/san), Comərd qəssab kəhrizi (18 l/san), 

Xaraba yeri kəhrizi (75 l/san), Kərbəlayı Abış oğlunun kəhrizi, Kilsəkənd 

kəhrizi (20 l/san), Kilsə kəhrizi (7 l/san), Nanasov kəhrizi (12 l/san). 

Böyüklü-kiçikli arxlardan fərqli olaraq, kəhrizlərin suyu nisbətən saf və 

sağlam olub, eyni zamanda əhalini içməli su ilə təmin edirdi.  
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Gəncə Ģəhəri və onun ətrafında 1938-ci ildə 103 kəhriz fəaliyyətdə 

olmuşdur. Kəhriz qalereyalarının uzunluğu 166,829 km, gözlərinin sayı 

7062  ədəd, saniyəlik su sərfləri cəm halda 2500,0 l/san, il ərzində istifadə 

olunan suyun həcmi 78,84 mln m
3
 olmuşdur. 

XX yüzilliyin 30-cu illərində su sərfi 0,428 m
3
/san təşkil edən 8 

kəhriz sistemi Gəncə şəhərini su ilə təmin etmişdir. 

Bunlardan əlavə, Gəncə şəhərində 50-yə qədər su quyusundan da 

istifadə olunurdu. 

Təsadüfi deyil ki, XX əsrin əvvəllərində Gəncə-Qazax zonasının heç 

bir təsərrüfatında nə subartezian quyular, nə də horizontal drenaj fəaliyyət 

göstərirdi. Deməli, əhali bulaqlardan, quyulardan və kəhrizlərdən istifadə 

edirdi. 

Bu vəziyyət aşağıdakı cədvəldə daha aydın şəkildə görünür.  

Gəncə dağətəyi düzənliyində yeraltı suların vəziyyəti haqqında apar-

dığımız araşdırmalardan aydın oldu ki, bu sular keyfiyyətcə əkin sahələrində 

suvarma suyu və su təchizatı şəbəkələrində istifadəyə yararlıdır.  

XX əsrin 2-ci yarısından sonrakı illərdə fövqəladə subartezian quyu və 

drenaj sularından da istifadə olunmuşdur.  

Hazırda yalnız Hacı Mirqasım kəhrizinin çıxışında bu kəhrizi inşa 

etdirən Hacı Mirqasım ağanın tuncdan barelyefi qalmışdır. Qalan kəhrizlər 

isə dağılmışdır. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, tədqiqat aparılan vaxtlarda 

Gəncənin su mədəniyyət abidəsi olan bir kəhrizə də rast gəlinməmişdir. 
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AZƏRBAYCAN MĠLLĠ ELMLƏR AKADEMĠYASINDAN  

SU MƏNBƏLƏRĠNĠN TƏDQĠQ OLUNMASINA DƏSTƏK   
 

Kəhrizlər xalqımızın keçmişindən xəbər verən ən qiymətli tarixi  

abidələrdəndir. Kəhrizlərimizi öyrənməklə tariximizin qaranlıq səhifələrinə işıq 

salmış oluruq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) rəhbərliyi bu  

sahənin də tədqiq olunmasına diqqətlə yanaşmışdır.  2015-ci il aprelin 22-də 

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə AMEA arasında “Elm və innovasiyaların 

tətbiqi sahəsində birgə fəaliyyətə dair” Niyyət sazişi  imzalanmışdır. 

İmzalanma mərasimində çıxış edən AMEA-nın prezidenti, akademik Akif 

Əlizadə ölkə rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan elminin inkişafına göstərilən 

diqqət və qayğıdan danışmış və qeyd etmişdir ki, son illər müxtəlif sahələrdə 

həyata keçirilən innovativ elmi-tədqiqat işləri, elm və təhsil müəssisələri ilə 

istehsalat təşkilatları arasında əməkdaşlıq real nəticələr verməkdədir. Akademik 

A.Əlizadə ölkəmizdə su problemlərinin araşdırılması, həlli yolları və bu isti-

qamətdə texnologiyaların işlənib hazırlanması, həmçinin tətbiqi üzrə əməkdaşlıq 

imkanlarını yüksək qiymətləndirmişdir: “Son illər əhalinin içməli su ilə təc-

hizatının yaxşılaşdırılması, eləcə də kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən 

qurulması istiqamətində  böyük işlər görülür. Azərbaycan Milli Elmlər Akade-

miyası olaraq biz də bu işlərə öz töhfəmizi vermək niyyətindəyik. “Elm və inno-

vasiyaların tətbiqi sahəsində birgə fəaliyyətə dair” Niyyət sazişi Akademiya ilə 

“Azərsu” ASC arasında birgə fəaliyyətin genişləndirilməsinə xidmət edəcəkdir”.  

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov Azərbaycanda su təchizatı və 

kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması sahəsində görülən işlər barədə 

məlumat verərək bildirmişdir ki, Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə, ölkənin şəhər 

və rayon mərkəzlərində layihələr icra olunur. Layihələrin keyfiyyətli icrasını və 

bu sahədə qabaqcıl texnologiyalardan istifadəni nəzərə alaraq AMEA ilə 

əməkdaşlığın geniş perspektivləri vardır:  “Gələcək fəaliyyətimizdə Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının potensialından istifadə etmək niyyətindəyik.  Bu 

gün texnologiya sürətlə inkişaf edir və bu texnologiyaların özəyində elmi əsaslar 

dayanır. Hesab edirəm ki, birgə əməkdaşlıq elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, 

innovativ layihələrin həyata keçirilməsi, tədqiqat işlərinin istehsalata tətbiqi 

baxımından əhəmiyyətli olacaqdır”. 

Sonra “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası arasında “Elm və innovasiyaların tətbiqi sahəsində birgə fəaliyyətə 

dair” Niyyət sazişi  imzalanmışdır.  Sazişi AMEA-nın prezidenti, akademik Akif 

Əlizadə və “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov imzalamışlar. 
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“Elm və innovasiyaların tətbiqi sahəsində birgə fəaliyyətə dair” Niyyət 

sazişi aktual elmi istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi və strateji planlaşdırıl-

masını, su təsərrüfatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi, yenidən qurul-
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ması və istismarı sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını, bu sahədə 

yeni texnologiyaların tətbiqini, qlobal iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına, 

ekologiyaya təsirlərinin qarşısının alınması məqsədilə tədqiqat işlərinin 

aparılmasını, kadr potensialının nəzəri və praktiki bilik səviyyəsinin yüksəl-

dilməsini nəzərdə tutur. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində magistr, doktorant və 

gənc mütəxəssislər üçün birgə proqramların hazırlanması, elmi tədbirlərin 

keçirilməsi, elmi əsərlərin nəşri, xarici ölkələrin elmi mərkəzləri ilə faydalı 

əlaqələrin yaradılması planlaşdırılır. Gələcəkdə su təsərrüfatının tarixini əks 

etdirən Su Muzeyinin yaradılması baxımından AMEA ilə əməkdaşlığın 

böyük faydası olacaqdır. 

 

Görülən  iĢlərin  qısa mahiyyəti 

 

AMEA-nın "Azərsu" ASC ilə 22 aprel 2015-ci il tarixli Niyyət 

sazişinə əsaslanaraq müştərək fəaliyyətə başlamaq üçün AMEA-nın 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu ilə "Azərsu" ASC  "Su kanal" ETLİ 

arasında müqavilə imzalanmışdır. Müqavilə “Azərbaycan ərazisində 

mövcud kəhriz sistemlərinin tədqiqi” mövzusunda olub, çöl tədqiqatı və 

kameral işlər əsasında yerinə yetirilmişdir. 

Tədqiqata başlamazdan öncə kəhriz üzrə elmi biliklərə və rast 

gəlinəcək problemlərin (təhlükəsizlik, peşəyönümlü vərdişlər və qədim 

təcrübi biliklərin elmi əsasda öyrədilməsi) aradan qaldırılması, eləcə də 

kəhrizin mövcud vəziyyətini öyrənmək üçün bir aylıq təlim-məşq kursu 

keçirilmiş, sonda hər bir tədqiqatçının aldığı təlimin nəticəsi yoxlanaraq çöl 

tədqiqatı işlərinə buraxılmağa icazə verilmişdir. Kurs üzrə əsas dərslər və 

təlimlər AMEA-nın müxbir üzvü, professor Ə.G.Quliyevin rəhbərliyi və 

digər hidrogeoloqlar S.Ə.Hüseynov, R.U.Əbduləzimov, E.Rüstəmov və 

başqalarının  iştirakı ilə aparılmışdır.  

Tədqiqatlar kompleks şəkildə aparılaraq, Azərbaycanın Qazax, 

Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Göygöl, Samux, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 

Bərdə, Yevlax və Ağcabədi rayonları ərazisində yayılmış kəhrizlər üzərində 

həyata keçirilmişdir. Tədqiqatlardan öncə Azərbaycan Respublikası 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 1938-40-cı illərə dair arxiv 

materiallarına əsaslanaraq ölkədə olan hər bir kəhrizin harada yerləşməsi, 

inzibati qaydada yerinin və vəziyyətinin qiymətləndirilməsi işləri həyata 

keçirilmişdir. Nəticədə topoqrafik plan əsasında hər bir kəhrizin müəyyən 

edilmiş çıxışı, quyularının sayı müəyyən edilmiş, su sərfləri ölçülmüş, 

suyundan nümunələr götürülərək kimyəvi analizləri aparılmışdır. 

Tədqiqatlar əsas etibarilə yeni avadanlıqlar (lazer məsafəölçəni, GPS, səyyar 

alətlər  və s.) və yeni GİS texnologiyaları əsasında aparılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında müxtəlif illərdə aparılmış  hesablama-

lara əsasən yeraltı suların regional istismarı ehtiyatları gün ərzində 23764,28 

min m
3
 təşkil edir. Onlardan 5689,6 min m

3
/günü Dövlət Ehtiyatlar 
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Komissiyasında, 714,93 min m
3
/günü Respublika Məhəlli Ehtiyatlar 

Komissiyasında təsdiq edilmişdir. 

Ötən əsrin 40-cı illərində aparılmış tədqiqatlara görə, Azərbaycan 

Respublikasında rəsmi qeydiyyatda 885 (qeyri-rəsmi mənbələrə görə 1500-

qədər) kəhriz fəaliyyətdə olmuşdur. Beləliklə, Azərbaycanda 885 kəhrizin 

kürələrinin (tunellərinin) uzunluğu 721,008  km, baxış quyularının sayı  

27850 ədəd, saniyəlik su sərfləri 13,380 m
3
/san, il ərzindəki suyun həcmi isə 

426,839 mln m
3
 olmuşdur.   

Azərbaycanın ən çox kəhriz yayılmış ərazilərinə Naxçıvan MR, 

Qarabağ və Gəncə-Qazax maili dağətəyi düzənlikləri aid edilir. Gəncə-

Qazax maili düzənliyində kəhrizlərin əsas qidalanma mənbələri Ağstafaçay, 

Həsənsu çayı, Tovuzçay, Zəyəmçay, Şəmkirçay, Gəncəçay və Kürəkçay, 

təbii və süni yaradılmış su anbarlarıdır. Bu çaylar öz axınlarında gətirmə 

konusları yaratmışlar. Qədim zamanlardan əhali gətirmə konuslarında 

kəhrizlər qazaraq bu suları yer səthinə çıxarmışlar. 

Azərbaycanın Qarabağ və Gəncə-Qazax maili dağətəyi düzənliklərin-

də istifadə olunan kəhrizlərin sayı 623, uzunluqları 632,8 km, quyularının 

sayı 24776 ədəd, saniyəlik su sərfi 11,124 m
3
/san, il ərzindəki suyun həcmi  

isə 350,806 mln m
3
  olmuşdur. 

“Azərsu” ASC ilə imzalanmış sazişə görə, aparılan tədqiqatlarda əsas 

məqsəd Azərbaycanda (Naxçıvan MR istisna olmaqla) ötən 70-80 illər 

ərzində vaxtilə fəaliyyətdə olmuş və bu gün iqlimin dəyişdiyi, suyun 

çatışmadığı bir dövrdə nə qədər kəhrizin fəaliyyətdə olması, onlardan 

hazırda saniyədə və ya il ərzində nə qədər su götürülməsini  müəyyən etmək 

olmuşdur. Tədqiqat qrupu çətinliklərə baxmayaraq bu missiyanı yerinə 

yetirmiş, öz müşahidələrini, ölçdüklərini, hesablamalarını yekunlaşdıraraq  

müvafiq qurumlara təqdim etmişdir.   
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  KƏHRĠZLƏRĠN ĠQTĠSADĠ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

(Naxçıvan kəhrizləri timsalında) 
 

Dünyada kəhrizlərin qiyməti оnun vеrdiyi su və qazılması üçün çəkilmiş 

xərcə görə dəyərləndirilir. Naxçıvan MR üzrə kəhriz sistеmlərinin qazılması üçün 

sərf оlunmuş əməyin dəyəri mövcud inşaat işləri xərcləri ilə müqayisə оlunaraq 

qiymətləndirilmişdir. Həticədə babalarımız tərəfindən bizə miras qalmış 

kəhrizlərin tоrpaq-qazma işlərinin həcmi və çəkilən xərcin ən aşağı qiyməti 

(11,689 mln. manat) müəyyən еdilmişdir. Bir ildə kəhrizlərdən nəql оlunan 

suyun miqdarını nəzərə alıb bugünkü qiymətlərlə (yəni suvarma suyunun hər 

1000 m
3
-u 0,50 manata, içməli suyun hər 1 m

3
-u  0,14 manata) 

qiymətləndirsək, оnda kəhriz suyunun suvarma suyu kimi dəyəri 42,92 min 

manat, içməli su kimi isə 12,01 mln manat təşkil etdiyini görərik. Bu qədər 

böyük dəyərə malik bir sərvətə sahib оlmağımızı bilərək, оnları qоrumalı və 

səmərəli istifadə еtməyi də bacarmalıyıq. Naxçıvan MR-də kəhrizlərin iqtisadi 

qiymətləndirilməsini əks etdirən məlimatlar cədvəl 3-də verilib. 

 Əgər kəhriz sistеmləri üzərində inşa еdilmiş abidələri də nəzərə alsaq, 

оnda babalarımızdan qalmış sərvətin ümumi dəyəri 25-30 mln manatdan daha 

çоx оlardı. Bu halda kəhriz sistеmləri və оnların üzərində оlan abidələrə niyə 

sahib çıxmayaq? 

Cədvəl  3. 

Naxçıvan MR kəhrizlərinin iqtisadi qiymətləndirilməsi 

Rayоnlar 
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Kəhrizlərin 

qazılması üçün 

çəkilən 

xərclərin 

dəyəri, manat 

Kəhrizlərin 

suvеrmə 

qabiliyyəti, 

mln m
3 

Ġstifadə  

оlunma- 

yan  

su, mln m
3 

Kəngərli 181 55108 1869 73798 3763698 32.589 17.884 

Оrdubad 102 43708 1481 62691 3462855 17.878 11.019 

Babək 68 44804 1586 63836 3064128 26.254 18.953 

Culfa 31 12838 518 17500 875000 5.626 2.992 

Şərur 15 5250 202 7472 358656 1.293 0.962 

Şəhbuz 10 2173 95 3313 165650 2.207 1.041 

Cəmi 407 163881 5751 228610 11689987 2930 3900 

 

Apadığımız təxmini hеsablamalara görə, Naxçıvan MR kəhriz sistеm-

lərinin bərpası və yеnidən istifadəyə vеrilməsi üçün sərf оlunacaq xərclərin 

miqdarı 1,5-2 milyоn manatdan artıq dеyil. Dеməli, çəkiləcək xərcin əvəzi 

çоx qısa bir zamanda ödənəcək, еkоlоji sistеmdə dəyişiklik hiss оlunacaq, 

turizm üçün əlavə gəlir mənbəyi yaranacaq, əhali saf və təmiz sudan istifadə 

etmək imkanı əldə еdəcəkdir. 
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TƏDQĠQATLARIN ƏSAS  NƏTĠCƏLƏRĠ  

  

Azərbaycan Respublikasında yeraltı şirin su ehtiyatının miqdarı 1,4 

milyard kubmetrdən çoxdur. Bu suyun bir hissəsi Azərbaycanda sayı 1500-

dən çох olan kəhrizlərin payına düşür ki, onlardan da cəmi  885-i  rəsmi  

dövlət qeydiyyatına alınmışdır.     

Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanda kəhrizlər vasitəsilə il ərzində 

yeraltı su ehtiyatının 450-525 mln m
3
-indən istifadə edilmişdir. Hazırda 

kəhrizlər vasitəsilə bu suyun 25-30 % -indən istifadə olunur. Yəni hər il 

orta hesabla 350-400 mln m
3
 təmiz və keyfiyyətli kəhriz suyundan istifadə 

edə bilmirik.  

Bu gün Azərbaycan Respublikasının (Naxçıvan MR istisna olmaqla) 

623 kəhrizindən 332-si düşmən işğalı altındadır. Tədqiqat dövründə olan 

291 kəhrizdən 79-nun üzərində GİS, hidrotexniki,  hidrometrik, hidro-

geoloji, geomorfoloji və geodeziya ölçmə əsaslı işlər aparılaraq onların 

sərfləri, sularının sanitar-gigiyenik və kimyəvi tərkibləri öyrənilmişdir.   

Kəhrizlərin faktiki olaraq orta su sərfi 0,623 m
3
/san (illik həcmi  

19,678 mln m
3
) olduğu hesablanmışdır. Gələcəkdə cüzi təmir bərpa işləri 

aparmaqla kəhrizlərin cəmi su sərflərinin 0,259 m
3
/san-yə (həcmi 8,168 mln 

m
3
)  qədər artırmağın mümkün olması hesabatlar əsasında təsdiq edilmişdir.  

 Beləliklə, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Goranboy kimi 

rayonların ərazısində qısa müddət ərzində cüzi xərclə 8,168  mln m
3
 içməli 

suyu əhaliyə vermək mümkündür.  

Eyni zamanda, aparılan tədqiqatlar əsasında kəhrizlərlə əlaqəli  

aşağıdakı məsələlərin gələcəkdə öz həllini tapmasını arzu edərdik:  

1. Azərbaycanda aparılan torpaq islahatı vaxtı kəhrizlər nəzərə 

alınmadığı üçün bir çox kəhrizlər, onların baxış quyuları və kəhrizin özü 

vətəndaşların pay torpağı sahəsinə düşdüyündən tez bir zamanda payçılar 

tərəfindən kəhrizlərin quyularının doldurulmasına, nəticədə kəhrizin  

dağıdılaraq sıradan çıxmasına səbəb olur.  Bəzi yerlərdə isə kəhriz quyusuna 

çirklənmiş suların axıdılmasını müşahidə etdik (Gəncə, Tovuz, Ağstafa, 

Şəmkir və s. rayonlarda).  

2. Kəhrizlərin istismar olunan tarixi abidə kimi qorunmasına ciddi 

ehtiyac vardır. Xüsusilə kəhriz üzərində inşa olunmuş abidələr (qırxpillə, 

ərzaq anbarı və s.) əhəmiyyət kəsb edir.   
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3. Azərbaycanda (Naxçıvan MR istisna olmaqla) kəhriz sistemlərinə 

xidmət edən bir idarənin yaradılmasına ehtiyac vardır.  

4. Kəhrizlərin pasporlaşdırılması, onların müvafiq təşkilatların 

balansına (suvarma və içməli su mənbəyi kimi) götürülməsinə ciddi ehtiyac 

vardır.  

5. Qidalanma zonası yaşayış məntəqələrindən aşağıda yerləşən 

kəhrizlər antropogen təsirlər hesabına çirklənməyə məruz qalırlar. Belə 

kəhrizlərin suyunun analizi vaxtı onların tərkibində üzvi mənşəli 

çöküntülərə və bağırsaq çöplərinə rast gəlinir.   

6. Ekoloji təmiz ərazilərdən qidalanan kəhriz sularından içmək 

məqsədilə istifadə etdikdə kəhrizlərin baxış quyuları örtülməli, qidalanma 

və tranzit zonada mühafizə tədbirləri həyata keçirilməlidir.  

7. Son dövrlərdə inşa olunan subartezian quyuların hidrogeoloji şərtlər 

əsasında müvafiq yerlərdə qazılmalı olduğu halda, bu işin kəhrizlərin 

qidalanma zonalarında aparılması olduqca yanlış bir fəaliyyətdir; 

onun nəticəsində kəhrizlərin sərfi azalır və ya tamamilə quruyur (Göygöl, 

Samux, Goranboy, Bərdə və s. rayonlar).  

8. Son illərdə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklər tərəfindən 

ayrılan vəsaitlər hesabına Azərbaycanda kəhrizlərin təmiri və kəhriz bərpa 

işləri bu sahədə ixtisas təhsili və ya təcrübəsi olmayan şəxslər vasitəsilə  

aparılır. Naşılıq hesabına minillik tarixə malik qədim abidələrimiz yarıtmaz 

hala salınır, heç bir elmi yanaşmaya əsaslanmadan onları sement və müasir 

materiallarla bərpa etmək bu abidələrin qədimliyinə xələl gətirir, hətta 

kəhrizin dağılmasına səbəb olur.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ  

 

Запасы подземных питьевых вод Азербайджанской Республики 

составляет более чем 1,4 миллиарда кубометров. Определенная часть 

этих запасов сосредоточена в более чем 1500 кяризе – 885 

которое имеет государственные регистрации. 

В середине прошлого века ежегодно в Азербайджане была 

использовано 450-525 миллион кубометров воды из запасов этих 

кяризов.  В данное время с помощью этих кяризов используется только 

25-30% водных запасов.  По другому сказать ежегодно мы не 

используем  350-400 миллионов кубометров чистой воды этих кяризов. 

Сегодня в Азербайджанской Республике (кроме  Нахчиванской 

 АР) из 623 кяризов 332 находится в территориях, захваченным врагом. 

В периоде проводимых работ, пробы вод 79 кяризов из 291 была 

проанализировано по гигиеническому и химическому составу,  

указанные кяризы были охвачены GIS, гидротехническими, гидро-

метрическими, гидрогеологическими, геоморфологическими, геодези-

ческими исследованиями измерительного характера. 

Была вычислена что, водные расходы кяризов в среднем  

составляет 0,623 м
3
/сек  (годовой объем 19,678 миллиона кубометров). 

Используя проводимых расчетов была доказано что, с 

проведением работ можно увеличить объем расхода воды этих кяризов 

на 0,259 м
3
/сек (годовой объем 8,168 миллион  m

3
 ). 

Таким образом вложив относительно низкого объема денежных 

средств можно обеспечить население Газахских, Акстафинских,  

Таузских, Шамкирских, Гейголских, Горанбойских районов питьевой 

водой в объеме 8,168 миллионов m
3
. 

Одновременно хотелось бы на базе проводимых исследований в 

будущем следующие проблемы нашли своего решения. 

1. При проведении земельной реформы в Азербайджа-

не не были учтены географическая местоположения кяризов, многие 

кяризы попали в территории паевых земельных участков граждан. В 

связи с этим многие кяризы были затоплены или выведены из строя со 

стороны пайщиков. В некоторых случаях была обнаружена загрязне-

ния кяризных колодцев с помощью сточных вод (Гянджа,  Товуз, 

 Агстафа, Шамкир и др.). 
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2. Возникает острый необходимость охранение кяризов как 

исторический памятник. Данный вопрос особенно остро стоит когда 

над кяризами существует исторические памятники (сорока ступе-

новые лестницы, продовольственные склады и т. д.). 

3. Существует необходимость создания определенной струк-

туры в Азербайджане (кроме Нахчыванской АР) занимающегося 

обслуживанием кяризных систем. 

4. Существует необходимость паспортизация кяризов (в качес-

тве источника орошение и питьевая вода) и передача их в баланс 

соответствующих организации. 

5. Надо отметить что, кяризы, зона впитывания которое нахо-

дится ниже чем населенные пункты подвергается загрязнению 

связанными с антропогенными воздействиями. При анализе пробы вод 

изъятых  из этих кяризов обнаруживается осадки органического 

происхождения и кишечные палочки. 

6. При использования кяризов как источника питьевой воды, 

зоны впитывания которое находится на экологически  чистой  тер-

ритории, в обязательном порядке надо закрывать колодцы просмотра 

 этих кяризов, надо провести мероприятии по сохранности зоны 

впитывания и транзита водных ресурсов. 

7. В последнее время обнаруживается негативное явления 

связанными с бурением субартезианских колодцев в зоне впитывания 

кяризов, несмотря на то что, согласно гидрогеологическим условиям 

 они должны быть пробуренные на соответствующих местах. В 

результате такого негативного воздействия  кяризи или  высыхаются 

 или уменщается расход воды ( Самухский,  Геранбой,  Бардинской 

 районах  и т.д.) 

8. В последнее время при финансовой поддержке ряда между-

народных организации, посольств проводится ремонтно восстанови-

тельные работы кяризов с привлечением лиц не имеющая опыта 

работы, и специализации в данной области. В результате исто-

рические памятники имеющие истории тысячелетней давность разру-

шается до неузнаваемости. А реставрация их с помощью цемента и 

других современных материалов, вопреки всем научно обоснованным 

подходам, наносит ущерб на исторические памятники, и порою 

разрушает кяризов. 
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MAIN RESULTS OF THE RESEARCH 

 

A quantity of subsoil drinking water reserve of the Azerbaijan 

Republic is more than 1,4 billion cubic meters. One part of this water in 

Azerbaijan falls to share of the ganats (karizes) more than 1500 - 885 of 

them have state registration. 

In the middle of the last century, 450-525 million cubic meters of 

water from the reserves of these qanats were annually  used in Azerbaijan. 

At present, only 25–30% of water reserves are used by these ganats. In other 

words, we don’t use 350-400 million cubic meters of clean and  qualitative 

water of these ganats (karizses) annually.  

Today 332 from 623 ganats in the Azerbaijan Republic  (except for the 

 Nakhchivan  AR) have been captured by the enemy.  

During the research on 79 samples from 291 ganats 

GIS, hydrotechnical, hydrometric,  hydrogeological, geomorphological  and 

geodesic thorough works on measurement have been performed and their 

expenses, sanitary-hygienic and chemical composition of waters have been 

studied.  

An average water expenditure was factually calculated and it was 

0,523 m
3
-sec. (an annual volume is 19,673 million m

3
). The possibility of 

total water  expenses increase in ganats to 0,259 m
3
/sec. (volume is 8,168 

million/m
3
) was proved on the basis of the accounts by performing slight 

repair-restoration in the future. 

Thus, it is possible to provide the population of Gazakh, Aghstafa, 

Tovus, Shamkir, Goygol and Goranboy districts with 8,168 mln. drinking 

water by the slight expenditure for a short period. 

At the same time we wish that the following problems in connection 

with the ganats will be solved on the basis of the researches in the future. 

1.When carrying out land reform in Azerbaijan, ganats were not taken 

into account, many karizes fell into the territory of citizens’land plots.  

2.There is a serious need for the protection of karizes as a historical 

monument. Especially the monuments built on the ganats (forty-step 

staircases, food story, etc) assume an importance 

3.There is a need for an estabilishement serving  the ganat systems in 

Azerbaijan (except Nakhchivan AR).  

4.The karizes which are situated lower than the feeding zone of the 

settlements expose to pollution at the expense of the anthropogenic effects. 
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5.During an analysis of such karises water the organic residues and 

intestinal  bacillus are found in their composition. 

6.While using of the karizes with the purpose of drinking from the 

kariz water feeding from ecologically clean zone, the observing wells of the 

karizes should be closed, the  protection measures must be realized in the 

feeding and transit zone. 

7.Recently, performance of these research in the feeding zone of the 

karizes is mostly erroneous activity despite the subartesian wells must be 

drilled in the appropriate places  based on hydrogeological terms: the 

karizes expenditure decreases or fully dries up as a result of such a negative 

impact. 

8.Recently, the repair and restoration work of the karizes is performed 

by the inexperienced people at the expense of financial support of the 

different international organizations, and embassies.  As a result, the 

historical monuments having a thousand-year-old history are destroyed 

beyond recognition. Not grounding on any scientific approach their 

restoration with cement and modern materials causes damage of these 

monument’s antiquity and karizes destruction. 
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ƏLAVƏLƏR 

Azərbaycan Respublikası ərazisində olan kəhrizlər haqqında məlumat (1938-1941-ci illərə aid) 
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Kəhrizin texniki  
vəziyyəti 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

G
ən

cə
-Q

a
za

x
 

 

A
ğ
st

a
fa

 

Qırılı kəndi, Həsənsu 
çayının gətirmə 

konusunda, orta mək-

təbin yanında 

Qırılı  1938 Daşla 
hörülüb 

2500 160 18,5 2,75 Təzyiqsiz QTV Çaqıl-
çınqıl 

18,5 60,0 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, kəhrizin ağzı 

betonlanıb, ətrafı isə 

bataqlıqdır 

2 Kalininkənd kəndinin 
cənub-qərb kənarı, 

Bakı-Qazax d/y-nun 

sol tərəfi  VURGUN 

Kalininkənd 370 1938 Daşla 
hörülüb 

3500 150 28,0 2,08 Təzyiqsiz QTV Çaqıl-
çınqıl 

28,0 15,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır 

3 Kirovka kəndinin 

qərbində, üzümlükdə, 

Bakı-Qazax d/y-nun 
solunda Həsənsu 

Kirovka 370 938 Daşla 

hörülüb 

3850 102 24,0 2,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıl-

çınqıl 

24,0 23,0 İçməli su 

mənbəyi və 

suvarma 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır. Kəhrizin çıxı-

şında hovuz tikilib. Su 
boru vasitəsilə yaşayış 

məntəqəsinə verilir 

4 Yuxarı Göycəli kən-
dinin cənub-qərbin-

də, Həsənsu çayının 

gətirmə konusunda 

Göycəli  1938 Daşla 
hörülüb 

1800 26 100 2,8 Təzyiqsiz QTV Çaqıl-
çınqıl 

10,0 35,0 - Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır. Kəhrizin çıxı-

şında ətraf 250150 5   

m ölçüdə batlıqdır 

5 Yuxarı Göycəli kən-
dinin qərbində, 

Həsənsu çayının 

gətirmə konusunda 

Göycəli  1938  650 15 8,5 2,1 Təzyiqsiz QTV Çaqıl-
çınqıl 

8,5 12,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bəzi quyuları 
dolub. Kəhriz Həsənsu 

çayına axır. Təmirə 

ehtiyac var 

6 Tovuz-Böyük Qışlaq 

şosessinin sol tərəfin-

də, Əsrikçayın sağ 
sahilində, Aşağı-

Quşçu kəndindən 6,0 

km məsafədə 

Quşçu 480 1938 Daşla 

hörülüb 

850 25 3,5 2,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıl-

çınqıl 

8,5 12,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyula-

rının ağzı bağlıdır. Su 

Əskirçaya axır, orada su 
tutumu tikilib, ölçsü 

2501505  m-dir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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 Düz Qırıqlı kəndin-
dən 6,0 km şimal-

şərqdə,İrami adlanan 

yerdə 

Düz Qırıqlı 260 1938 Kaptyaj 
edilməyib 

800 - - - Təzyiqsiz QTV Çaqıl-çınqıl 26,0 - İçməli su 
mənbəyi 

və 

suvarma 

Kəhrizin bütün qu-
yularının ağzı açıq-

dır. Quyular ekska-

vatorla qazılıb, su 
kanalla müxtəlif 

məqsədlər verilir 

8 

T
o
v
u

z 

Tovuzçayın sol sa-
hilində Yuxarı 
Öksüzlü kəndinin 
şərqində 

Nizami 550 1938  3500 100 12,0 1,8 Təzyiqsiz QTV Çaqıl-
çınqıl 

12,0 20,0 İçməli su 
mənbəyi  
və LTV 

Bütün quyuların 
ağzı bağlıdır. Su 
çıxışda hovuza yı-
ğılır və oradan bo-
ru vasitəsilə şərab 
zavoduna və əha-
liyə verilir 

9 

ġ
əm

k
ir

 
 

Leninkənd qəsə-
bəsi, Nizami küçəsi 

Krant 460 1938 betonlanıb 4000 70 25,0 2,75 Təzyiqsiz QTV Çaqıl-
çınqıl 

25,0 m.y. İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyularının 
ağzı beton piltə-
lərlə örtülüdür. Su 
həcmi 6m3 olan 
hovuza yığılır və 
oradan boru ilə 
Leninkənd qəsə-
bəsinə verilir 

10 Leninkənd qəsə-
bəsi, üzümlükdə 

Sadovaya 460 1938  4500 85 30,0 3,5 Təzyiqsiz QIII qum 30,0 Çıxışda 
40,0 

suvarma Horizontal xətt üz-
rə Şəmkir çayının 
sağ sahilində öl-
çüsü ( 8,0160100  ) 

m olan hovuz var. 
Bütün quyuların 
ağzı baqlıdır. 

11 Kənanlı kəndinin 
qərbində 

Dünyamalılar 170 1938  1500 45 10,5 2,3 Təzyiqsiz  M/d qum 10,5 18,0 - Kəhrizin bütün qu-
yularının ağzı açıq-
dır 

12 Zəyəm Cırdaxan 
kəndinin qərbində, 
kənddən 3,0 km 
qərbdə 
 
 
 

 

Muxtar 210 1938 Daşla 
hörülüb 

2000 62 38,0 5,4 Təzyiqsiz   38,0 - - Kəhriz 1985-ci ild-
ən fəaliyyət göstər-
mir, kəhrizin bir 
çox quyuları dolub 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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13 
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x
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x
 

 

Qarabağlar kəndinin 
şimal-qərbində 

Behdud 20 1938  850 50 9,5 1,5 Təzyiqsiz  M/d qum 9,5 - - Bütün quyuların 
ağzı açıqdır. Kən-
din əhalisi quyuya 
zibil atır 

14 Əhmədbəyli və Ağa-
siıbəyli kəndləri 
arasındakı üzümlükdə 

Dəyirman 150 1938  2000 80 12,0 2,0 Təzyiqsiz  M/d qum 120 - - - 

15 Əhmədbəyli kəndinin 
qərbində, meşənin ya-
nında 

Uzun 150 1938  2000 101 35,0 2,8 Təzyiqsiz  M/d qum 35,0 - - - 

16 Lək kəndinin şərqində Məmməd 
Həsən 

210 1938 Daşla 
hörülüb 

1020 85 10,6 2,7 Təzyiqsiz  M/d qum 10,6 - - - 

17 Lək və Hacıalılı 
kəndləri arasında 
(yeməkxananın 
yanında) 

Xara baş 220 1938  1109 72 7,8 2,4 Təzyiqsiz  M/d qum 7,8 - - - 

18 Lək və Hacıalılı 
kəndləri arasında 

Kəlbəla 
Allahverdi 

220 1938  1869 100 8,5 4,5 Təzyiqsiz  M/d qum 8,5 - - Kəhrizin quyula-
rının çoxu dolub, 
Kəhriz faktiki fəa-
liyyətsizdir 

19 Lək və Hacıalılı 
kəndinin cənubunda 

Ağ bulaq 220 1938  725 41 9,2 3,5 Təzyiqsiz  M/d qum - - - - 

20 

G
o
ra

n
b

o
y
 Balyand kəndinin 

qərbində  

Xəstə 650 m.y. Daşla 

hörülüb 

1000 15 30,0 3,9 Təzyiqsiz  Çaqıllı qum 30,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyularının ağzı 
bağlıdır 
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Balyand kəndinin qər-

bində, dağətəyi  

Orta 440 m.y. Daşla 

hörülüb 

800 12 25,0 3,1 Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

25,0 2,0 - - 

22 Qaracallı kəndi, 

mağazanın yanı  

Böyük 400 m.y. Daşla 

hörülüb 

450 10 17,2 2,60 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı -

çınqıl 

17,2 6,0 - Quyuların çoxunun 

ağzı bağlıdır. Bəzi 
quyuların ağzı açıqdır 

və daşla hörülüb 

23 Damulu kəndinin 

şərqində 

-  m.y.  500 12 16,5  Təzyiqsiz   16,5 1,5 - Bütün quyuların ağzı 

açıqdır. Kəhrizin çıxı-

şında sanitar zona 

gözlənilir 

24 Süleymanlı kəndi, 
Rabitə şöbəsinin 

yanında 

Təzə 290 1938 Daşla 
hörülüb 

2500 45 40,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı -
çınqıl 

40,0 12,0 - Kəhrizin bütün quyula-
rının ağzı bağlıdır  

25 Süleymanlı kəndi, 
Qışlağın yanında  

Kexiya 420 m.y.  2000 40 39,5  Təzyiqsiz  Çaqıllı 
qum 

39,5 0,5 - Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır. 18 quyu dolub  

26 Süleymanlı kəndi, tut 

ağaclarının ərazisində 

-  m.y. Daşla 

hörülüb 

1200 2,5 23,0  Təzyiqsiz   23,0 6,0 - Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

27 Süleymanlı kəndi, tut 
ağaclığının ərazisində 

(Aslan-Şah) 

Qoruqlar 600 m.y. Daşla 
hörülüb 

500 20 30,0  Təzyiqsiz  Çaqıllı 
qum 

30,0 10 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

28 Qışlaq kəndinin 

şərqində  

Böyük 600 m.y. Daşla 

hörülüb 

1000 20 27,0  Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

27,0 12 - Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

29 Qışlaq kəndinin əra-

zisində, şimal-qərbdə, 

üzümlükdə 

Təzə 750 m.y. Daşla 

hörülüb 

600 15 8,0  Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

8,0 1,0 - - 

30 Daşkəsən kəndinin 

quzey qərbində, tut 

ağaclığının ya-
xınlığında   

Qoşa çinar 440 m.y.  1500 35 15,0  Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

15,0 4,0 İçməli su 

mənbəyi və 

suvarma 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

31 Quycaq kəndinin 

ərazisində, taxıl sa-

həsində, SMF-nin 
yanında 

Quzey 320 m.y. Daşla 

hörülüb 

2000 42 25,0  Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

25,0 23,0 - Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

32 Quycaq kəndi, üzüm-

lükdə, qəbirstanlığın 
yanında  

 

 

Baş 330 m.y. Daşla 

hörülüb 

1500 30 18,0  Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

18,0 7,0 - - 
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Quycaq kəndinin 

şərqində  

Sofular  m.y. Daşla 

hörülüb 

1600 23 17,2  Təzyiqsiz   17,2 3,0 - - 

34 Nüzgar  kəndinin 

mərkəzində  

Orta 440 m.y. Daşla 

hörülüb 

850 15 16,5  Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

16,5 6,0 MİM - 

35 Nüzgar  kəndində 

çayda 

Aşağı  m.y. Daşla 

hörülüb 

800 12 20,0  Təzyiqsiz   20,0 5,0 - Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır, təmirə ehtiyac 

var   

36 Şəybəy kəndinin 
qərbində   

Şəybəy  m.y. Daşla 
hörülüb 

850 15 15,0  Təzyiqsiz   15,0 5,0 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

37 Mərcanlı kəndinin 
şərqində, üzümlükdə, 
quşçuluq fermasının 
yanında 

Mərcanlı  m.y.  2000 43 18,0  Təzyiqsiz   18,0 25 - Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır. Su boru 
vasitəsilə kəndə və 
SMF-nə verilir 

38 Əmirvarlı kəndinin 
şərqində  

Sulu dərə  m.y. Daşla 
hörülüb 

1650 26 20,0  Təzyiqsiz   20,0 15 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

39 Soltanlı kəndinin qər-
bində, üzümlükdə 

Ceyranpiələ  m.y. Daşla 
hörülüb 

2500 36 20,0  Təzyiqsiz   20,0 5,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

40 Soltanlı kəndinin əra-
zisində, Yem Tədarü-
kü Birliyinin yanında  

Topcaq 330 m.y. Daşla 
hörülüb 

2500 35 18,5  Təzyiqsiz  Çaqıllı 
qum 

18,5 1,5 Suvarma - 
 

41 Şahvəlili kəndindən 
6,0 km qərbdə, üzüm-
lükdə  

Çinarlı  m.y. Daşla 
hörülüb 

1500 30 15,7  Təzyiqsiz   15,7 15,0 - - 
 

42 Tinli kəndinin qər-
bində, əkin sahəsində 

Tinli  m.y. Daşla 
hörülüb 

1850 33 17,6  Təzyiqsiz   17,6 20 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

- 

43 Hovuslu kəndinin 
ərazisində, Çaxmaq-
çayın yanında  

Kolovat  m.y. Daşla 
hörülüb 

1000 20 18,5  Təzyiqsiz   18,5 5,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır. Bəzi quyu-
ların ağzı açıqdır və 
onlar daşla hörülüb 

44 Hovuslu kəndinin əra-
zisində, üzümlükdə  

Xanbağı  m.y. Daşla 
hörülüb 

1200 25 20,0  Təzyiqsiz   20,0 15,0 - Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

45 Quşçular kəndinin 
şimal-qərbində  

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

850 13 8,5 2,0 Təzyiqsiz   8,5 1,0 - Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır. Bəzi quyula-
rın ağzı açıqdır və 
onlar daşla hörülüb  

46 Qalacıq kəndinin 
mərkəzində 
 

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 12 15,0 2,4 Təzyiqsiz   15,0 6,0 Suvarma - 
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Cəbrayıl şəhəri, Quru-
çayın ərazisində 

Çinar  m.y. Daşla 
hörülüb 

3500 20 30,0 2,5 Təzyiqsiz   30,0 m.y. İçməli su 
mənbəyi 

Bəzi quyuların ağzı 
bağlıdır. Bəzi quyu-
ların ağzı açıqdır və 
onlar daşla hörülüb. Su 
boru vasitəsilə şəhərin  
mərkəzinə verilir  

48 Cəbrayıl şəhəri, Quru-
çayın ərazisində  

Hüseyn ağa 500 m.y. Daşla 
hörülüb 

1250 28 40,0 3,6 Təzyiqsiz  Çaqıllı-
qum 

40,0 m.y. İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, ancq onlar 
daşla hörülüb   

49 Hacılı kəndinin əra-

zisində, “Görüş” me-
morialında  

Hacılar  m.y. Daşla 

hörülüb 

2000 36 30,0 3,4 Təzyiqsiz   30,0 4 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

50 Hacılı kəndinin şər-

qində  

Nəcəflər 400 m.y. Daşla 

hörülüb 

850 16 23,0 2,4 Təzyiqsiz  Çaqıllı-

qum 

23,0 3,0 - - 

51 Hacılı kəndinin əra-

zisində üzümlükdə  

Hesüynalı  m.y. Daşla 

hörülüb 

2500 45 40,0 2,5 Təzyiqsiz   40,0 8,0 -  
- 

52 Kavdar kəndinin qər-

bində, üzümlükdə  

Ağalar bəy  m.y. Daşla 

hörülüb 

900 17 18,5 3,2 Təzyiqsiz   18,5 - - Bütün quyuların ağzı 

açıqdır, daşla hörülüb   

53 Kavdar kəndinin mər-
kəzində 

Balaca 380 m.y. Daşla 
hörülüb 

150 2 80,6 2,0 Təzyiqsiz  Çaqıllı-
qum 

80,6 1,0 - Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, daşla hörülüb   

54 Göyərçin Veysəlli 
kəndinin ərazisində, 

əkin sahəsində  

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

2000 38 17,3 2,8 Təzyiqsiz   17,3 - Suvarma Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, ancq və onlar 

daşla hörülüb   

55 Dəcəl kəndindən 1,5  

km şimalda, üzüm-
lükdə  

-  m.y. Daşla 

hörülüb 

1200 30 - - Təzyiqsiz   - - İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyular dolub, 

su boru vasitəsilə 
kəndə verilir  

56 Dəcəl kəndindən 1,0 

km qərbdə  

-  m.y. Daşla 

hörülüb 

400 5 - 2,4 Təzyiqsiz   - -  Bütün quyuların ağzı 

açıqdır, əsas quyu 
dolub. Kəhrizin 

çıxışında su boru 

vasitəsilə kəndə verilir 

57 Cəfərəbad kəndinin 

qərbində  

-  m.y. Daşla 

hörülüb 

1260 32 23,0 3,8 Təzyiqsiz   23,0 2,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır və onlar daşla 

hörülüb  

58 Şarafşa kəndinin qər-
bində, “Qoşa-

Çinarın” yaxınlığında  

 

Qoşa-Çinar  m.y. Daşla 
hörülüb 

1000 18 18,50 2,25 Təzyiqsiz   18,5 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, (4 quyu işləyir, 

qalanları dolub) 



 196 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 

59 
Q

a
ra

b
a
ğ
, 
k

iç
ik

 Q
a
fq

a
z 

d
a
ğ
la

rı
n

ın
 d

ü
zə

n
 h

is
sə

si
 

C
əb

ra
y
ıl

 

Balyand kəndinin şər-

qində, əkin sahəsində 

-  m.y. Daşla 

hörülüb 

1000 22 20,0 2,4 Təzyiqsiz   20,0 1,0 - Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

60 Horovlu kəndinin qər-

bində  

Horevlu dərəsi  m.y. Daşla 

hörülüb 

850 16 17,0 2,5 Təzyiqsiz   17,0 4,0 - Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

61 Horovlu kəndinin əra-

zisində tut ağaclığında  

Orta  m.y. Daşla 

hörülüb 

450 10 12,0 2,0 Təzyiqsiz   12,0 15,0 - - 

62 Horovlu kəndinin əra-

zisində, Rabitə şöbə-
sinin yanında  

Qələbə  m.y. Daşla 

hörülüb 

500 13 16,0 2,5 Təzyiqsiz   16,0 6,0  Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

63 Horovlu kəndinin cə-

nub-qərbində  

Gül  Qasım  m.y. Daşla 

hörülüb 

450 14 13,0 1,5 Təzyiqsiz   13,0 4,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 

açıqdır, bir çox quyular 
dolub  

64 Horovlu  kəndinin əra-

zisində, əkin sahəsində  

Baş  m.y. Daşla 

hörülüb 

800 16 16,5 2,3 Təzyiqsiz   16,5 4,0 İçməli su 

mənbəyi və 

suvarma 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

65 Horovlu  kəndinin 

ərazisində, qərbdə   

  m.y. Daşla 

hörülüb 

1200 23 19,3 3,1 Təzyiqsiz   19,3 10,0 - 

 

- 

66 Çərəkən kəndinin əra-

zisindəki üzümlükdə, 
Cəbrayıl-Füzuli şos-

sesinin yaxınlığında 

Təvərə  m.y. Daşla 

hörülüb 

1000 32 20,0 3,5 Təzyiqsiz   20,0 3,5 - Bütün quyuların ağzı 

açıqdır   

67 Çərəkən kəndinin əra-
zisində tibb məntəqə-

sinin yaxınlığında 

  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 12 8,60 2,0 Təzyiqsiz   8,6 8,0 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

68 Papı kəndinin şər-
qində, tut bağında 

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

650 14 18,0 2,75 Təzyiqsiz   18,0 9,0 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

Quyuların ağzı açıqdır 

69 Daş-Veysəlli kəndinin 

şərqində, üzümlükdə  

Əsgər 50 m.y. Daşla 

hörülüb 

1800 43 25,0 2,35 Təzyiqsiz   25,0 10,0 İçməli su 

mənbəyi və 
suvarma 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

70 Daş-Veysəlli kəndinin 

şərqində, üzümlükdə  

-  m.y.  1000 28 28,0 2,9 Təzyiqsiz   28,0 10,0 - - 

71 Daş-Veysəlli kəndinin 
cənub-şərqində, üzüm-

lükdə  

-  m.y.  1000 28 23,0 2,9 Təzyiqsiz   28,0 10,0 - - 

72 Daş-Veysəlli kəndinin 

şimalında, Quruçayın” 

razisində  

Kiçik  m.y. Daşla 

hörülüb 

800 20 20,0 3,2 Təzyiqsiz   20,0 - - Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  
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Daş-Veysəlli 

kəndinin şimalında, 

tut ağaclığında   

Orta  m.y. Daşla 

hörülüb 

550 15 18,0 2,75 Təzyiqsiz   18,0 25,0 - - 

74 Həsənqaydı kəndinin 
ərazisində  

-  m.y. 1 quyu 
daşla 

hörülüb 

50 20 - 1,95 Təzyiqsiz   - 0,3 - Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, 1 quyu bağlıdır   

75 Fuqanlı kəndinin şi-

mal-qərbində, taxıl 

zəmisimdə  

-  m.y. Daşla 

hörülüb 

2000 28 21,5 3,2 Təzyiqsiz   21,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır və kaptaj olu-

nub  

76 Fuqanlı kəndinin şi-

mal-qərbində taxıl zə-
misində 

Fuqanlı  m.y.  300 - 7,6 - Təzyiqsiz   - - - Qeydiyyat aparılan za-

man quyular təmizlənir 
və təmir olunur 

77 Fuqanlı kəndinin 

mərkəzində  

-  m.y. Daşla 

hörülüb 

250 6 5,1 2,6 Təzyiqsiz   8,1 - - Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

78 Fuqanlı kəndinin əra-
zisində, quşçuluq 

fermasının yanında  

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

600 12 18,1 3,2 Təzyiqsiz   18,1 - - - 

79 Yuxarı Veysəlli kən-
dinin qərbində, üzüm-

lükdə  

Orta  m.y. Daşla 
hörülüb 

1800 17 12,5 2,8 Təzyiqsiz   12,5 7,0 İçməli su 
mənbəyi 

 

80 Aşağı Veysəlli kən-

dindən 2,0 km cənub-
şərqdə  

Soltanlı 160 m.y. Daşla 

hörülüb 

400 8 8,65 2,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

8,65 5,0 İçməli su 

mənbəyi və 
suvarma 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

81 Diləğarda kəndinin 

şərqində, kənd orta 
məktəbinin yanında  

-  m.y. Daşla 

hörülüb 

500 10 10,75 108 Təzyiqsiz   10,75 1,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bəzi quyuların aözı 

bağlıdır, bəzi quyuolar 
isə açıqdır  

82 İşıqlı kəndinin şər-

qində  

İşıqlı 680 m.y. Daşla 

hörülüb 

1000 20 6,5 2,3 Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

6,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bəzi quyuların ağzı 

bağlıdır  

83 Yuxarı Əbdürrəh-
manlı kəndinin şər-

qində, “Tapış bulağı” 

adlanan yerdıə  

Məşədi Şərif  m.y. Daşla 
hörülüb 

400 14 11,5 3,5 Təzyiqsiz   11,5 1,5 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, örtülməyə və 

kaptaj olunmağa ehti-

yac var  

84 Kürdar kəndinin qər-

bində, əkin sahəsində  

Mehdi bəy 460 m.y.  1800 39 24,0 7,0 Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

24,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır, təmirə və kaptaj 

olunmağa ehtiyac var 

85 Aşağı Əbdulrəhmanlı 

kəndindən 2,0 km 

qərbdə 

Əhməd Əli  m.y.  2000 18 15,6 2,5 Təzyiqsiz   15,6 4,0 - Bütün quyuların ağzı 

açıqdır, təmirə və kaptaj 

olunmağa ehtiyac var 
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Horadiz kəndinin qər-
bində  

Namazlı  m.y.  1500 25 12,0 2,5 Təzyiqsiz   12,0 3,0 - - 

87 Horadisz kəndinin 
qərbində, tut bağında  
 

Topa 260 m.y.  800 18 8,60 2,2 Təzyiqsiz  Çaqıllı 
qum 

8,60 10 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

Bəzi quyuların ağzı 
açıqdır. Quyuların 
kaptaj və kəhrizin 
təmiri tələb olunur 

88 Horadiz kəndinin şi-
mal-şərqində, “Dörd-
çinar” bağının 
yaxınlığında  

Xan  m.y.  600 12 6,5 2,5 Təzyiqsiz   8,5 7,0 - - 

89 Horadiz kəndinin qər-
bində, qəbirstanlığın 
yanında  

Yenicə  m.y. Daşla 
hörülüb 

850 2,0 11,0 2,5 Təzyiqsiz   11,0 3,5 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

Bəzi quyuların ağzı 
açıqdır. Quyuların kap-
taj və kəhrizin təmiri 
tələb olunur  

90 Horadiz kəndinin 
mərkəzində 

Qurdlu  m.y. Daşla 
hörülüb 

150 3 6,0 0,80 Təzyiqsiz   6,0 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

91 Qaraməmmədli 
kəndinin qərbində  

Qara buluq 450 m.y. Daşla 
hörülüb 

250 5 - 4,0 Təzyiqsiz  Çaqıllı 
qum 

- 30,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, 4 quyu dolub  

92 Yuxarı Yağləvənd 
kəndinin şimal-qər-
bində, nasos 
stansiyasının yanında 

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 20 16,75 2,5 Təzyiqsiz   16,75 8,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, daş hörgü 
yoxdur  

93 Qərvənd kəndinin 
qərbində, məktəbin 
yanında  

Qərvənd 300 m.y. Daşla 
hörülüb 

1200 12 12,0 3,25 Təzyiqsiz   12,0 15,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bəzi quyuların ağzı 
açıqdır, əsas quyuların 
ağzı balıdır  

94 Xəlafşə kəndinin qər-
bində, dağətəyində  

Qoruqlar 600 m.y. Daşla 
hörülüb 

800 13 10,5 2,6 Təzyiqsiz  Çaqıllı 
qum 

10,5 1,0 - Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

95 Xəlafşə kəndinin cə-
nub-qərbində  

Aşağı  m.y. Daşla 
hörülüb 

700 12 8,0 3,0 Təzyiqsiz   8,0 0,5 - Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır. Kəhrizin çıxı-
şında sanitariya gözlə-
nilmir   

96 Qarğa-Bazarı 
kəndinin mərkəzində  

Böyük   Daşla 
hörülüb 

1000 35 20,0 7,0 Təzyiqsiz   20,0 4,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bir quyudan başqa bü-
tün quyuların ağzı bağ-
lıdır, onlar daşla 
hörülüb 

97 Qarğa-Bazarı kəndinin 
qğrbində, “Cuvarlı” 
adlanan sahənin ərazi-
sində, köhnə qəbirstan-
lığın yanında   
 

Nəcəfli  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 10 15,0 3,5 Təzyiqsiz   15,0 4,0 - - 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 
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Yal-Pirəhmədli kən-
dinin qərbində, 
“Ərgünəş” adlanan 
yerdə  

Böyük  m.y. Daşla 
hörülüb 

980 30 22,0 3,5 Təzyiqsiz   22,0 10,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır. Kəhrizin çıxı-
şında sanitariya gözlə-
nilmir   

99 Yal-Pirəhmədli kən-
dinin qərbində, 
“Ərgünəş” adlanan 
yerdə  

Bala  m.y. Daşla 
hörülüb 

1000 25 28,0 6,0 Təzyiqsiz   28,0 3,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

100 Sərdarlı kəndinin 
şərqində  

İslam Rzayev 500 m.y. Daşla 
hörülüb 

1000 36 - - Təzyiqsiz   - - - Bütün quyular dol-
durulub. Kəhriz faktiki 
fəaliyyət göstərmir  

101 Qoçəhmədli kəndinin 
mərkəzində 
 

Çinar bulaq 800 m.y. Daşla 
hörülüb 

300 20 16,0 6,2 Təzyiqsiz  Çaqıllı 
qum 

16,0 6,0 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

Bütün quyular 
doldurulub. Kəhriz 
faktiki fəaliyyət 
göstərmir  

102 Qoçəhmədli kəndinin 
qərbində  
 

Şirlan 75 m.y. Daşla 
hörülüb 

650 18 12,0 6,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

12,0 5,0 İçməli su 
mənbəyi 

- 

103 Ərəş kəndinin qər-
bində  

Aliş  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 15 12,8 5,1 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

12,8 1,0 - - 

104 Qarakollu kəndi, “Sa-
radca” adlanan yerdə  

Dəli  m.y. Daşla 
hörülüb 

2500 50 13,5 2,75 Təzyiqsiz   13,5 12,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, ancaq əsas qu-
yulaarın ağzı bağlıdır  

105 “Saradca” kəndinin 
qərbində  

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

600 30 12,0 2,3 Təzyiqsiz   12,0 8,0 - Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

106 Yuxarı Pirıhmədli 
kəndi, dağətəyi  

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

1350 25 12,5 2,5 Təzyiqsiz   12,5 11,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

107 Aşağı Pirəhmədli 
kəndinin mərkəzində  

Köhnə  m.y. Daşla 
hörülüb 

1500 23 2,87 11,5 Təzyiqsiz   11,5 8,0 Suvarma Bəzi quyulardan başqa 
bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

108 Pirəhmədli kəndinin 
şərqində  

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

1000 20 10,0 2,4 Təzyiqsiz   10,0 5,0 İçməli su 
mənbəyi 

Quyuların çoxunun 
ağzı açıqdır  

109 Gorazilli kəndinin 
şərqində, Füzuli-Had-
rud şossesinin yaxın-
lığında, üzümlükdə  

Hacı-Şükür 540 m.y. Daşla 
hörülüb 

1800 27 10,5 3,1 Təzyiqsiz  Çaqıllı 
qum 

10,5 13,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

110 Xatınbulaq kəndinin 
şərqində  

Baş kəhriz  m.y. Daşla 
hörülüb 

200 2 12,0 3,4 Təzyiqsiz   12,0 1,0 - - 

111 Xatınbulaq kəndinin 

şərqində  

Orta  m.y. Daşla 

hörülüb 

60 2 9,0 2,1 Təzyiqsiz   9,0 0,5 - Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  
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Malbinəsi kəndinin 
ərazisində  

Kozu Muxtar 540 m.y. Daşla 
hörülüb 

00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 

113 Səmədabad kəndinin 

ərazisində  

Hacı bəy 30 m.y. Daşla 

hörülüb 

709 50 4,1 - Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

114 İslamabad kəndinin 
ərazisində  

Mittişli  m.y. Daşla 
hörülüb 

- - - - Təzyiqsiz   - - - - 

115 İslamabad kəndinin 

ərazisində  

İsmayılabad 26 m.y. Daşla 

hörülüb 

1140 67 10,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

10,0  - - 

116 Kolanı kəndinin əra-
zisində  

Kolanı 45 m.y.  513 32 m.y.  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

m.y.  - - 

117 Kolanı kəndinin əra-

zisində  

Kolanı  m.y.  - - -  Təzyiqsiz     - - 

118 Qoyunbinəsi kəndinin 
ərazisində  

Hacı 50 m.y.  958 64 5,4  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

119 

T
ər

tə
r 

 

Qaraqoyunlu kəndi-

nin şimal-şərqində 

Qaraqoyunlu 50 m.y.  730 45 8,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

8,0 - - - 

120 Evoğlu kəndinin 

cənub-şərqində  

Salman 100 m.y.  359 14 8,7  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

8,7 - - - 

121 Qazaxlar kəndindən 

3,0 km cənub-şərqdə 

Şükür 65 m.y.  1143 61 10,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

10,0 - - - 

122 

B
ər

d
ə 

 

Yuxarı Məmmədli 

kəndindən cənub-

qərbdə  

Məmmədli  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

123 Şirvanlıkəndinin cə-
nub-qərbində  

Qobu 65 m.y.  409 23 6,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

6,0 - - - 

124 Şirvanlı kəndinin şi-

mal-şərqində  

Bala 70 m.y.  392 24 4,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

4,0 - - - 

125 Təzəkənd kəndinin 
şimal-qərbində  

Tülküzlü 70 m.y.  450 28 2,7  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

2,7 - - - 

126 Təzəkənd kəndinin 

cənubunda  

Uğur bəy  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

127 Uğurbəyli kəndinin 
ərazisində  

Camaat 70 m.y.  880 49 45  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

4,5 - - - 

128 Təzəkənd kəndindən 

2,5 km cənub-qərbdə  

Comqoni - m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

129 Ləmbəran və Həsili 
kəndləri arasında  

Hacı Qara  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 
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Həsili kəndinin əra-
zisində 

Vali  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

131 Qaradəmirli kəndinin 

cənub-qərbində  

Fuatlı  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

132 Soğanverdilər kəndini 
şimal-şərqində  

Soğanverdilər  m.y.  - - -  Təzyiqsiz    - - - 

133 Qaradəmirli kəndinin 

şimal-qərbində  

Müslüm 80 m.y.  965 53 9,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

9,0 - - - 

134 Qaradəmirli kəndinin 
cənub-şərqində  

Zülfüqarlı 30 m.y.  1669 87 6,5  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

6,5 - - - 

135 Kövrək kəndin 

cənub-qərbində  

Əsgər 50 m.y.  840 48 9,7  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

9,7 - - - 

136 Həsənli kəndinin cə-
nub-qərbində  

Şaban  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

137 Həsənli kəndinin cə-

nub-qərbində  

B ayram 50 m.y.  657 39 6,8  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

6,8 - - - 

138 İmirli kəndinin ərazi-
sində, məktəbin ya-

nında  

Mirzə Əhməd 90 m.y.  1035 46 10,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

10,0 - - - 

139 Xanərəb kəndinin əra-
zisində  

Naxıblı  m.y.  - - -  Təzyiqsiz    - - - 

140 Xanərəb kəndinin cə-

nub-qərbində   

İmirli-1 90 m.y.  818 40 7,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

7,0 - - - 

141 İmirli kənnin şimal-
şərqində  

Seyidlər 90 m.y.  863 34 9,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

9,0 - - - 

142 Xanərəb kəndinin şi-

mal-şərqində  

Camal 90 m.y.  1250 54 10,5  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

10,5 - - - 

143 Xanərəb kəndinin şi-
mal-qərbində 

Əmir Əli 90 m.y.  1356 49 8,8  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

8,8 - - - 

144 Şərəfli kəndinin 

şimal-qərbində 

Əmir Əli  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - -  

145 İmirli kəndinin əra-
zisində 

İmirli  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

146 Dəymədağılı kəndinin 

şimalında 

Musur bəy  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

147 Qəhrəmanlı kəndinin 
şimal-şərqində  

Qəhrəmanlı 210 1932  1333 80 11,5  Təzyiqsiz  M/d qum 11,5 - - - 
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Həsənli kəndinin 
ərazisində  

-  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

149 Baş-Qərvənd kəndi-

nin cənub-şərqində, 
Bakı-Xankəndi d/yo-

lunun sağında   

Qoca 210 1938 Daşla 

hörülüb 

1300 27 24,0 4,0 Təzyiqsiz  M/d qum 24,0 80 Suvarma Bütün quyuların ağzı 

açıqdır, bəzi quyular 
daşla hörülüb, sanitar 

zona gözlənilir  

150 Baş-Qərvənd kəndi-

nin qərbində, Xaçın-

çayın sağ sahilində   

Molla 

Məmmədli 

 m.y. Kaptaj 

olunmayıb 

800 17 14,0 3,0 Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

14,0 60 İçməli, İçməli 

su mənbəyi  və 

suvarma 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır. Yoxlama za-

manı quyuların təmiz-

lənməsi gedir  

151 Baş-Qərvənd kəndi-
nin cənub-şərqində, 

Bakı-Xankəndi d/yo-

lunun sağında   

Molla Heydər  m.y. Kaptaj 
olunmayıb 

1800 27 17,0 3,0 Təzyiqsiz   17,0 78 İçməli, MİM  
və suvarma 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır  

152 Baş-Qərvənd kəndi-
nin şərqində  

Mahmud bəy 170 m.y.  800 13 12,0 3,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

12,6 30 Balıqtutma 
sənayesində 

Tədqiqat zamanı suyun 
sərfini ölçmək müm-

kün deyil  

153 Ağdam-Şıraqlı torpaq 

yolunun sağında  

Hökmalılar  m.y.  600 11 9,65 3,5 Təzyiqsiz   9,65 5,0 İçməli su 

mənbəyi 

Torpaqlar planlaşdırıl-

dıqda kəhrizin quyuları 

dolub, ancaq kəhriz 

(işləyir) fəaliyyətdədir  

154 Baş-Qərvənd kəndi-
nin şərqində, “Bay-

ramlar” adlanan əkin 

sahəsində 

Dəstəmaz 170 m.y.  800 14 11,8 3,85 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

11,8 2,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin üstü örtülüb, 
2 quyu qalıb onlar da 

dolub, kəhriz faktiki 

fəaliyyətsizdir  

155 Qərvənd kəndinin 

ərazisində, tut ağac-

lığında  

Orta Qışlaq 175 m.y.  1153 35 17,6  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

17,6 - - Kəhrizin quyuları do-

lub, qurudur  

156 Orta Qışlaq kəndinin 

ərazisində  

Kərim bəy 175 m.y.  1386 61 14,8  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

14,8  - Kəhrizin quyuları do-

lub, qurudur  

157 Mirhəsənli kəndinin 

ərazisində  

Qara su 175 m.y.  757 22 14,2  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

14,2  - Kəhrizin quyuları 

dolub, qurudur  

158 Əhmədağalı 

kəndindən 1,5 km 

cənub-qərbdə  

Bağ  m.y. Daşla 

hörülüb 

350 9 15,6 4,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

15,6 15,0 Suvarma Bəzi quyuların ağzı 

açıqdır, sanitariya göz-

lənilir  

159 Əhmədağalı kəndinin 
kənarında 

Çinar 160 m.y. Daşla 
hörülüb 

800 15 17,0 4,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

17,0 10,0 Balıqtutma 
sənayesində 

Bəzi quyuların ağzı 
açıqdır, sanitariya 

gözlənilir  
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Əhmədağalı kəndinin 
kənarında  

Xan-Əhməd 160 m.y. Daşla 
hörülüb 

450 12 13,65 3,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

13,65 8,0 Suvarma Tədqiqat zamanı quyu-
ların təmizlənməsi ge-

dir, artıq quyulardan 6-

sı təmizlənib  

161 Əhmədağalı kəndin-

dən 2,0 km şərqdə 

Qozlu  m.y. Daşla 

hörülüb 

500 12 15,85 4,35 Təzyiqsiz   15,85 8,0 Suvarma Bəzi quyuların ağzı 

açıqdır, sanitariya 
gözlənilir  

162 Yüzbaşı kəndindən 

1,0 km cənubda  

Saxbay 150 m.y.  1047 44 11  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

11,0   Su intensiv olaraq 

subartezian quyularına 

vurulduğundan kəhriz 
susuzlaşıb  

163 Yüzbaşı kəndinin 

cənub-qərbində  

Heydər 270 m.y.  2240 57 42,0  Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

   Su intensiv olaraq 

subartezian quyularına 
vurulduğundan kəhriz 

susuzlaşıb  

164 Mirəşənli kəndinin 

cənubunda  

Şamsi 150 m.y.  406 16 9,5  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

   Kəhriz faktiki işləmir, 

quyuların çoxu dolub  

 

165 

Xındırıstan kəndindən 

2,0 km cənub-şərqdə  

Heyvalı 150 m.y. Daşla 

hörülüb 

350 9 15,6 3,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

15,6 10,0 Suvarma Bəzi quyuların ağzı 

açıqdır, sanitariya göz-

lənilir.Quyulardan 6-sı 
dolub, işləmir   

166 Xındırıstan kəndindən 

1,5 km şərqdə 

Gül Oğlan 110 m.y. Daşla 

hörülüb 

500 10 12,8 3,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

12,8 8,0 Suvarma Bəzi quyuların ağzı 

açıqdır, sanitariya 

gözlənilir Quyulardan 
6-sı dolub, işləmir  .  

167 Mirəşənli kəndi Hüseyn xan 160 m.y.  1101 36 15,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

10,0   Bu kəhriz faktiki 

işləmir, quyuların çoxu 

dolub  

168 Paşabəyli adlanan 

yerdə  

Paşabəyli 110 m.y.  1488 69 12,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

8,0   Su intensiv olaraq 

subartezian quyularına 
vurulduğundan kəhriz 

susuzlaşıb 

169 Bahadırlı kəndindən 

1,5 km şərqdə  

Çinar 180 m.y. Daşla 

hörülüb 

250 11 8,65 2,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

8,65 6,0 Suvarma Bəzi quyuların ağzı 

bağlıdır, sanitariya 
gözlənilir  

170 Üçoğlan kəndinin 

ərazisində  

 

Qara su 110 m.y.  300 - -  Təzyiqsiz   - 8,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bəzi quyuların ağzı 

bağlıdır, bəzi quyular 

dolub  
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Keçmiş Sosializm 
adına sovxozun ərazi-

sində  

 

Əlibəyli 206 m.y.  1273 41 18,5  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

172 Keçmiş Sosializm 

adına sovxozun ərazi-

sində  

Camaat 120 m.y.  1563 70 13,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

173 Sarı Cayanlı (Sarıcalı) Fərhad bəy 170 m.y.  820 34 14,3  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

174 Baharlı kəndindən 

şimal-qərbdə  

Vəlibəy 180 m.y.  331 10 6,8  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

175 Baharlı kəndinin şər-
qində  

İslam 170 m.y.  453 17 10,8  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

176 Böyükbəyli kəndi  İbiş bəy 110 m.y.  408 19 7,4  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

177 Böyükbəyli kəndinin 
cənub-qərbində  

Böyük Binə 110 m.y.  408 19 7,4  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

178 Baharlı kəndindən 

ərazisində  

Dəyirman 180 m.y.  615 29 9,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- -  - 

179 Yusifli kəndinin şi-
mal-şərqində  

Eşq Abdal 145 m.y.  246 8 7,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- -  - 

180 Sarıçoban (Sarıcalı) 

kəndinin şərqində  

Sarı Coban 60 m.y.  1951 73 120  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

181 Eyvazlı kəndinin 
cənubunda  

-  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

182 Quzanlı kəndinin əra-

zisində, Sarıcalı kən-

dindən 200m şərqdə  

Salehbəy 70 m.y.  1106 45 8,6  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

183 Quzanlı kəndinin cə-

nub-qərbində  

Salehbəy - m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

184 Quzanlı kəndinin cə-
nub-qərbində  

Bala 170 m.y.  1409 51 14,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- -  - 

185 Quzanlı kəndidən 2,0 

km cənub-qərbində  

Davud-uşağı 120 m.y.  1184 68 14,2  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

182 Çinli kəndinin şimal-
qərbində,  məktəbin 

yanında  

 

Davud-uşağı - m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 
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Çinli kəndindən 
200m şimalda  

Davud-uşağı - m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

184 Quzanlı kəndindən 

10,0 km qərbdə  

Əhəd bəy 70 m.y.  2290 99 14,8  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

185 Quzanlı kəndinin əra-
zisində  

Qara su 120 m.y.  1781 73 8,6  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

186 Quzanlı kəndinin əra-

zisində  

Camaat 70 m.y.  88 49 45  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

- - - - 

187 Afətli kəndindən cə-
nub-şərqdə  

Hüseyn Əlibəy 200 m.y.  1019 40 M.y.  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

188 Afətli kəndinin şimal-

qərbində   

Məmməd 

Həsən 

- m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

189 Məzrəli kəndinin əra-
zisində   

Camaat 70 m.y.  571 30 5,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

190 Saybalı kəndinin əra-

zisində  

Hüseyn bəy 210 m.y.  1962 67 25,0  Təzyiqsiz   - - - - 

191 Bağbanlar kəndinin 
ərazisində  

Muradbəyli 260 m.y.  200 10 3,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

192 Muradbəyli kəndinin 

cənubunda  

Muradbəyli - m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

193 Novruzlu kəndinin 
şimal-şərqində  

Məşədi Abbas 340 m.y.  1971 73 9,7  Təzyiqsiz  Çaqıl, 
çınqıl 

- - - - 

194 Keçmiş Natəvan sov-

xozunda  №li şöbədən 
800m şimal-qərbdə  

Xuday bəy 180 m.y.  1917 75 16,3  Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 

çınqıl 

- - - - 

 

195 Novruzlu kəndinin 

ərazisində, Vina zavo-

dun şimalında  

Yusifcan 260 m.y.  1899 43 18  Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 

çınqıl 

- - -  

196 Gülablı kəndinin 

cənubunda  

Bala kəhriz  m.y. Daşla 

hörülüb 

800 21 19,5 3,5 Təzyiqsiz   19,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır, sanitariya 

gözlənilir  

197 Gülablı kəndinin əra-

zisində  

Povlu 1000 m.y. Daşla 

hörülüb 

750 19 23,0 4,6 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 

çınqıl 

23,0 23,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır, sanitariya 

gözlənilir  

198 Gülablı kəndinin əra-
zisində  

 

 

Böyük 1000 m.y. Daşla 
hörülüb 

750 19 23,0 4,6 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 
çınqıl 

23,0 23,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, sanitariya 

gözlənilir  
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Abdal Gülablı 
kəndinin şərqində 

Qara daş 750 m.y. Daşla 
hörülüb 

600 13 18,75 3,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 
çınqıl 

18,75 6,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, sanitariya 

gözlənilir  

200 Abdal Gülablı 

kəndinin ərazisundə  

Böyük  m.y. Daşla 

hörülüb 

600 15 16,8 3,0 Təzyiqsiz   16,2 20,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır 

201 Abdal Gülablı 
kəndinin ərazisundə  

Qarun bulaq 750 m.y. Daşla 
hörülüb 

307 13 9,4  Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 
çınqıl 

12,0 4,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır  

202 Abdal Gülablı 

kəndinin şərqində   

Camaat  m.y. Daşla 

hörülüb 

800 23 21,75 4,0 Təzyiqsiz   21,75 5,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

203 Abdal Gülablı 
kəndinin ərazisundə 

Salmanlar  m.y. Daşla 
hörülüb 

550 12 20,65 3,75 Təzyiqsiz   20,65 3,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır. Sanitariya 

gözlənilir   

204 Gülyaslı kəndinin 

ərazisində  

Novlu  m.y. Daşla 

hörülüb 

850 12 19,5 2,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 

çınqıl 

19,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır 

205 Gülablı kəndinin 

ərazisində,   

Abdullayev Bayramın 
evinin yanında,  

Bala 1050 m.y. Daşla 

hörülüb 

500 10 10,0 5,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 

çınqıl 

10,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

206 Gülablı kəndinin 

mərkəzində  

Ağadıcan 1000 m.y. Daşla 

hörülüb 

650 16 12,0 1,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 

çınqıl 

12,0 4,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

207 Abdal kəndi, orta 
məktəbin yanı  

Bala 750 m.y. Daşla 
hörülüb 

300 7 15,0 2,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 
çınqıl 

15,0 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır  

208 Gülablı kəndinin 

şimalında  

Baza  m.y. Daşla 

hörülüb 

500 11 7,0 1,5 Təzyiqsiz   7,0 2,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır 

 

209 
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Qarabağlar kəndinin 

şərqində  

Dolayı bulaq  m.y. Daşla 

hörülüb 

150 4 5,0 1,5 Təzyiqsiz   5,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

210 Qarabağlar kəndində Ağ göl  m.y. Daşla 

hörülüb 

200 5 7,0 2,8 Təzyiqsiz   7,0 4,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

211 Qarabağlar kəndi, 

heyvandarlıq 

kompleksinin yanında  

Qoçağa  m.y. Daşla 

hörülüb 

130 4 5,0 1,35 Təzyiqsiz   5,0 5,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

212 Qarabağlar kəndi, 

Çalxanqala-Xok 

kəndləri arasındakı 
torpaq (qrunt) yolun 

yanında  

 

Xırda qoçağa-1  m.y. Daşla 

hörülüb 

90 4 4,5 1,2 Təzyiqsiz   4,5 2,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  
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Qarabağlar kəndi, Çal-
xanqala-Xok kəndləri 

arasındakı torpaq 

(qrunt) yolun yanınd 

Xırda qoçağa-2  m.y. Daşla 
hörülüb 

150 5 7,0 1,8 Təzyiqsiz   7,0 4,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır  

214 Qarabağlar kəndindən 

2,0 km qərbdə, 

“Pələng” dağının 
ətəklərində   

Taharlı-1  m.y. Daşla 

hörülüb 

70 4 3,5 2,0 Təzyiqsiz   3,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

215 Qarabağlar kəndindən 

2 km qərbdə, “Pələng” 

dağının ətəklərində   

Taharlı-2  m.y. Daşla 

hörülüb 

120 6 7,0 2,1 Təzyiqsiz   7,0 5,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

açıqdır  

216 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Ağa gölü  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

217 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Ağalıq  m.y.      Təzyiqsiz   - - - - 

218 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Məmməd-

Həsən 

 m.y.      Təzyiqsiz   - - - - 

219 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Qasım  m.y.      Təzyiqsiz   - - - - 

220 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Ağbulaq  m.y.      Təzyiqsiz   - - - - 

221 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Hacı Nəcəf  m.y.      Təzyiqsiz   - - - - 

222 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Cavad  m.y.         - - - - 

223 Qarabağlar kəndinin 
ərazisində  

Hacı Kərim 
böyük 

 m.y.      Təzyiqsiz   - - - - 

224 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Hacı Kərim 

kiçik 

 m.y.      Təzyiqsiz   - - - - 

225 Qarabağlar kəndinin 
ərazisində  

Ağabəy  m.y.      Təzyiqsiz   - - - - 

226 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Hüseyn qulu  m.y.      Təzyiqsiz -  -  - - 

227 Qarabağlar kəndinin 
ərazisində  

Qaş  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

228 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

 

Pənah  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 
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Qarabağlar kəndinin 
ərazisində  

Məşhədi-Kərim  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

230 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Gülməmməd  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

231 Qarabağlar kəndinin 
ərazisində  

Ulu  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

232 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Böyük göl  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

233 Qarabağlar kəndinin 
ərazisində  

Bəydilli  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

234 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Soltan  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

235 Qarabağlar kəndinin 
ərazisində  

Nalbənd  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

236 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Bostanlar  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

237 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Böyük Ala  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

238 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Abbasqulu  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

239 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

M.İbrahim  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

240 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Süleymanlı  m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

241 Qarabağlar kəndinin 

ərazisində  

Məşhədi 

Ələsgər 

 m.y.      Təzyiqsiz -  - - - - 

242 Qıvraq kəndinin 

şərqində 

Şarl çimən  m.y. Daşla 

hörülüb 

300 10 5,0 2,1 Təzyiqsiz -  5,0 5,0 Suvarma - 

243 Qıvraq kəndinin 

şərqində, SMT-nin 

yanında   

Şərur  m.y. Daşla 

hörülüb 

350 11 6,5 2,3 Təzyiqsiz - - 6,5 4,0 Suvarma - 

244 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Qazançıxan  m.y. Daşla 
hörülüb 

200 6 5,0 2,0 Təzyiqsiz - - 5,0 4,0 Suvarma - 

245 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Hacı Həsən-1  m.y. Daşla 
hörülüb 

750 20 20,0 3,2 Təzyiqsiz - - 20,0 25,0 Suvarma - 

246 Qıvraq-Şərur 
şossesenin solunda   
 

Hacı Həsən-2  m.y. Daşla 
hörülüb 

800 22 20,5 3,5 Təzyiqsiz - - 20,5 7,0 Suvarma - 
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247   Qıvraq-Şərur 
şossesenin solunda   

Kəlbi Məmməd  m.y. Daşla 
hörülüb 

850 23 21,75 2,9 Təzyiqsiz   21,75 15,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
açıqdır  

248 5№llli briqadanın 
üzümlüyündə, 
Qıvraq-Püsyan 
şossesinin sağında  

Kora bulaq  m.y. Daşla 
hörülüb 

950       3,25  Suvarma Bütün quyuların ağzı 
açıqdır  

249 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Daşlı bulaq  m.y.      Təzyiqsiz      - 

250 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Abal  m.y.  -    Təzyiqsiz   -   - 

251 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Tikanlı  m.y.  -    Təzyiqsiz   -   - 

252 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Xırda Abbas  m.y.  -    Təzyiqsiz   -   - 

253 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Kəlbi Musa-2  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    
 

254 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Kəlbi  İsak  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

255 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Ələkbər oğlu  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

256 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Məşədi Əli  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

257 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Şıxalı  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

258 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Xudaverdi  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

259 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Cavid  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

260 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Kəlbi Musa  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    
 

261 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Böyük Abbas  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

262 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Hacı Yusif  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

263 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Xırda Xan-1  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

264 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  
 

Xırda Xan-2  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    
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Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Böyük çay  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

266 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Hacı Cəfər  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

267 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Əliağa  m.y.  -    Təzyiqsiz   -    

268 Qıvraq kəndinin 
ərazisində  

Niftalı  m.y.  -    Təzyiqsiz   - -   

269 Şahtaxtı kəndinin 
şimalında  

Bazar  m.y.  200    Təzyiqsiz   3,5 - - Kıəhrizin quyulatının 
çoxu dolub, faktiki 
fəaliyyət göstərmir, 
susuzdur  

270 Şahtaxı kəndindən 2,0 
km şərqdə   

Bostanlar gölü-
1 

t m.y. Daşla 
hörülüb 

350    Təzyiqsiz   4,5 3,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
açıqdır  

271 Şahtaxtı kəndinin 
cənub-şərqində  

Baş göl-1  m.y.  300    Təzyiqsiz   3,45 4,0 Suvarma Kəhrizin çıxışında 68 
m ölçüdə bataqlıq 
əmələ gəlib  

272 Şahtaxtı kəndinin 
cənub-şərqində  

Pirbulaq  m.y.  150    Təzyiqsiz   3,5 2,0 MİM və 
suvarma 

Kəhrizin çıxışında 68 
m ölçüdə bataqlıq 
əmələ gəlib  

273 Şahtaxı kəndindən 2,5 
km şərqdə   

Böyük göl -1  m.y.  400    Təzyiqsiz   7,8 12,0 Suvarma Kəhrizin çıxışında 

(10080) m ölçüdə 
süni su tutumu var  

274 Şahtaxtı kəndinin əkin 
sahəsində  

Bostanlar  
gölü-2 

 m.y.      Təzyiqsiz    -  - 

275 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Böyük göl -2  m.y.  - - - - Təzyiqsiz   - - - - 

276 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Böyük çay  m.y.  - - - - Təzyiqsiz   - - - - 

277 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Sərin bulaq  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

278 Şahtaxtı kəndinin əkin 
sahəsində  

Kəblə İsmayıl  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

279 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Ağaməhəmməd  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

280 Şahtaxtı kəndinin əkin 
sahəsində  

 

 

Molla Abdulla  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 
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Şahtaxtı kəndinin əkin 
sahəsində  

Hacı Qasım  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

282 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Mehdi  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

283 Şahtaxtı kəndinin əkin 
sahəsində  

Kənd  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

284 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Saralı  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

285 Şahtaxtı kəndinin əkin 
sahəsində  

Hacı Nəcəf-1  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

286 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Hacı Nəcəf-2  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

287 Şahtaxtı kəndinin əkin 
sahəsində  

Hacı Nəcəf-3  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

288 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Molla Fərəc  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

289 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Qulam Əli  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

290 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Abbas Əli  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

291 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Şıvli-1 940 m.y.  79 3 8,0  Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 

çınqıl 

- - - - 

292 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Əli-Hüseyn  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

293 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Hacı Allahverdi  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

294 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Molla Cəfər-1  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

295 Şahtaxtı kəndinin əkin 

sahəsində  

Molla Cəfər-2  m.y.  - - -  Təzyiqsiz   - - - - 

296 Xok kəndi, qəracın 

ərazisində  

Kənd bulaq 830 m.y. Daşla 

hörülüb 

450 10 8,0 1,1 Təzyiqsiz QTV Travertin 8,0 8,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır   

297 Xok kəndi, anbarın 

yanında  

Mirzəəlilər-2  m.y. Daşla 

hörülüb 

600 18 8,5 1,3 Təzyiqsiz   8,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır   

298 Xok kəndi, köhnə 

dəyirmanın yanında  
 

İsak  m.y. Daşla 

hörülüb 

600 16 7,85 1,5 Təzyiqsiz   7,85 1,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır   
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Xok kəndinin 
şərqində  

Məcnun  m.y. Daşla 
hörülüb 

750 20 9,0 1,75 Təzyiqsiz   9,0 6,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı açıqdır   

300 Xok kəndi, su 

tutumunun yanında  

Tatıllar 1200 m.y. Daşla 

hörülüb 

500 12 6,8 1,6 Təzyiqsiz QTV Travertin 6,8 4,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır   

301 Xok kəndi, əkin 
sahəsində  

Tülkü  m.y. Daşla 
hörülüb 

550 14 7,5 1,8 Təzyiqsiz   7,5 5,0 Suvarma Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı açıqdır   

302 Xok kəndində, əkin 

sahəsində   

Aragölü  m.y. Daşla 

hörülüb 

600 17 7,8 1,4 Təzyiqsiz   7,8 6,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır   

303 Sədərək-Xok 
şossesinin sağ 

tərəfində  

Cin dərəsi  m.y. Daşla 
hörülüb 

450 10 6,0 1,2 Təzyiqsiz   8,0 4,0 Suvarma Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı açıqdır   

304 Naxçıvan-Sədərək 
şossesinin solunda  

Nərbətta gölü  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 12 7,5 1,35 Təzyiqsiz   7,5 3,0 Suvarma Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı açıqdır   

305 Naxçıvan-Sədərək 

yolunun solunda  

Yağmur  m.y. Daşla 

hörülüb 

550 15 7,85 1,5 Təzyiqsiz   7,85 5,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır   
 

306 Naxçıvan-Sədərək 

yolunun solunda  

Qır  m.y. Daşla 

hörülüb 

600 18 8,0 1,75 Təzyiqsiz   8,0 6,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır 

307 Naxçıvan-Sədərək 
(şossesinin) sağında  

Seyidlər  m.y. Daşla 
hörülüb 

375 9 7,0 1,6 Təzyiqsiz   7,0 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

  Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı açıqdır  

308 Xok kəndi, tut 

ağaclığında  

Hüseyn  m.y. Daşla 

hörülüb 

250 6 6,75 1,3 Təzyiqsiz   6,75 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

 

309 Xok kəndinin 
qərbində  

Hacı gölü  m.y. Daşla 
hörülüb 

200 5 6,5 1,2 Təzyiqsiz   6,5 3,0 İçməli su 
mənbəyi 

  Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı açıqdır  

310 Xok kəndi  Hacı Əli  m.y. Daşla 

hörülüb 

350 12 7,2 1,5 Təzyiqsiz   7,2 6,0 İçməli su 

mənbəyi 

  Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır  

311 Xok kəndinin 

mərkəzində  

Əkbər gölü  m.y. Daşla 

hörülüb 

300 10 7,8 1,75 Təzyiqsiz   7,8 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

  Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır  

312 Qərərəm kəndinin 

şərqində  

Pir  m.y. Daşla 

hörülüb 

200 6 9,0 1,75 Təzyiqsiz   9,0 20,0 İçməli su 

mənbəyi 

  Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır  

313 Qərərəm kəndi, kənd 
sovetinin yanında  

Məcid  m.y. Daşla 
hörülüb 

150 4 8,3 1,5 Təzyiqsiz   8,3 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

  Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı açıqdır  

314 Qərərəm kəndinin 

mərkəzində  

 
 

 

Camaat  m.y. Daşla 

hörülüb 

120 4 8,0 1,25 Təzyiqsiz   8,0 1,0 İçməli su 

mənbəyi 

  Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı açıqdır  
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Naxçıvan şəhəri, 
avtovağzalın yanı  

Mirzə Bədəl  m.y. Daşla 
hörülüb 

350 12 10,0 1,5 Təzyiqsiz   10,0 3,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

316 Naxçıvan şəhəri, sər-

hədçilər küçəsi  

Təndir  m.y. Daşla 

hörülüb 

250 11 10,0 1,3 Təzyiqsiz   10,0 20,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 
317 Naxçıvan şəhərinin 

qərbində  
Qələndər xan  m.y. Daşla 

hörülüb 
500 18 28,0 2,3 Təzyiqsiz   28,0 30,0 İçməli su 

mənbəyi 
Kəhrizin bütün quy-
uların ağzı bağlıdır 

318 Naxçıvan şəhəri, 

şərab zavodunun yanı  

Kəllə Musa  1908 Daşla 

hörülüb 

3000 m.y. 25,0 2,6 Təzyiqsiz   25,0 M.y. İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 

319 Naxçıvan şəhərinin 
mərkəzində  

-  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 m.y. 16,0 1,1 Təzyiqsiz   16,0 8,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

320 Naxçıvan şəhəri, 

M.Qorki aına küçədə 

Sarvanlar  m.y. Daşla 

hörülüb 

150 m.y. 8,5 1,2 Təzyiqsiz   8,5 4,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 
321 Naxçıvan şəhəri Tutluq  m.y. Daşla 

hörülüb 
1000 21 16,0 1,85 Təzyiqsiz   16,0 5,0 İçməli su 

mənbəyi 
Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

322 Naxçıvan şəhəri, kər-

pic zavodunun yanı  

Mahmud ağa  m.y. Daşla 

hörülüb 

750 18 15,5 1,4 Təzyiqsiz   15,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 
323 Tumbul kəndi  Xan 810 m.y.  m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 
m.y. m.y. - - 

324 Tumbul kəndi  Hacı Niyat 840 m.y.  m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

m.y. m.y. m.y. - 

325 Tumbul kəndinin şi-
mal-qərbində   

Hacı  m.y. Daşla 
hörülüb 

1200 26 14,5 2,1 Təzyiqsiz   14,5 5,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

326 Sovetabad kəndi, So-

vetabad - Zeynəbdin 
torpaq yolunun 

sağında  

Canan bəy  m.y. Daşla 

hörülüb 

1500 m.y. 25,0 2,75 Təzyiqsiz   25,0 30,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 

327 Əliabad kəndi, hərbi 

hissənin yaxınlığında  

Əlilabad  m.y. Daşla 

hörülüb 

500 m.y. 9,5 1,3 Təzyiqsiz   9,5 25,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 328 

329 Qoşadizə kəndinin 

şərqində, dağətəyində  

Kənd 1000 m.y.  600 m.y. 15,0 1,8 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

15,0 5,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 
330 Qoşadizə kəndindən 

2,0 km şimalda  
Hacı Pir  m.y. Daşla 

hörülüb 
800 m.y. 20,0 1,95 Təzyiqsiz   20,0 1,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 

331 Qahab kəndinin şər-

qində  

Kənd  m.y. Daşla 

hörülüb 

700 m.y. 15,0 1,75 Təzyiqsiz   15,0 5,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır 

332 Sirab kəndinin şər-
qində  

Kənd  m.y.  1000 m.y. 18,0 1,6 Təzyiqsiz   18,0 - - Kəhrizin quularının 
çoxu dolub, kəhriz 

faktiki fəaliyyət gös-

tərmir 
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Naxçıvançayın sol sa-
hilində, Gültəpə kən-
dinin qərbində  

Ağ-Gül təpə  m.y. Daşla 
hörülüb 

600 m.y. 11,0 1,5 Təzyiqsiz   11,0 8,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

334 Naxçıvançayın sol sa-
hili, Yeniyol kəndinin 
qərbində  

Qırx Somar  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 m.y. 6,0 0,85 Təzyiqsiz   6,0 30,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

335 Naxçıvançayın sol sa-
hilində, Məzrə kən-
dindən şimalda  

Kənd 930 m.y. Daşla 
hörülüb 

480 m.y. 6,5 1,1 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

6,5 8,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

336 Çəhriçayın sol sahi-
lində, Nəzərabad 
kəndi  

Didvar  m.y. Daşla 
hörülüb 

1000 m.y. 9,5 1,1 Təzyiqsiz   9,,5 10,0  Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

337 Çəhriçayın sağ sahili, 
Çəhri kəndində  

Çimən  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 m.y. 8,0 1,2 Təzyiqsiz   8,0 15,0 İçməli su 
mənbəyi 
suvarma 
vasitəsilə 

istifadəçilərə 
verilir 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

338 Çəhri kəndinin qər-
bində  

Əlimran 1100 m.y. Daşla 
hörülüb 

400 m.y. 6,5 1,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 
çınqıl 

6,5 20,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

339 Çəhri kəndindən 2,0 
km şimalda  

Xor  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 m.y. 8,0 1,3 Təzyiqsiz   8,0 2,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır 

340 Paiz kəndindən 2,0 
km şimal-şərqdə  

Kənd 930 m.y. Daşla 
hörülüb 

350 m.y. 7,5 1,1 Təzyiqsiz   7,5 12,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

341 Çalxanqala kəndinin 
şərqində  

Badam bulaq 1520 m.y. Daşla 
hörülüb 

1200 m.y. 22,0 1,85 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 
çınqıl 

22,0 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün qu-
yuların ağzı bağlıdır 

342 Çalxanqala kəndinin 
şimalında, 
xəstəxananın yanında  

Ördək-bişən 1400 m.y. Daşla 
hörülüb 

500 m.y. 10,0 1,15 Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 
çınqıl 

10,0 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

343 Çalxanqala kəndi Orta Azaqolu 740 m.y. Daşla 
hörülüb 

450 m.y. 8,5 1,0 Təzyiqsiz QTV 

 
Çaqıllı 
qum 

8,5 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

344 Çalxanqala kəndi, 
“Petros qolu” gölünün 
yaxınlığında  

Petros qolu  m.y. Daşla 
hörülüb 

580 m.y. 13,0 1,25 Təzyiqsiz   13,0 1,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

345 Çalxanqala kəndinin 
şimalında  

Siranos qolu  m.y. Daşla 
hörülüb 

m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz   m.y 2,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

346 Çalxanqala kəndi Xırdagöl  m.y. Daşla 
hörülüb 

m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz   m.y. 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır 

347 Çalxanqala kəndi Qızıl bulaq  m.y. Daşla 

hörülüb 

m.y. 10 m.y. m.y. Təzyiqsiz  Çaqıllı 

qum 

m.y 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  
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Çalxanqala kəndinin 
şərqində  

Şamağıl 1600 m.y. Daşla 
hörülüb 

m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz QTV Çaqıl, 
çınqıl 

m.y 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

350 Çalxanqala kəndinin 

şərqində  

Qala bulaq  m.y. Daşla 

hörülüb 

m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz   m.y 2,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

351 Çalxanqala kəndinin 
şərqində  

Ufan bulaq  m.y. Daşla 
hörülüb 

m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz   m.y 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

352 Çalxanqala kəndi Pir  m.y. Daşla 

hörülüb 

m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz   m.y 1,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

353 Çalxanqala kəndinin 
mərkəzində  

Simon bulaq  m.y.  m.y. m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz   m.y 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

354 Çalxanqala kəndinin 

qərbində, üzümlükdə   

Baş bulaq 1400 m.y. Daşla 

hörülüb 

500 m.y. m.y. m.y. Təzyiqsiz QTV 

 

Çaqıllı 

qum 

m.y 8,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

355 Çalxanqala kəndi, 
üzümlükdə  

Pəndan 1400 m.y. Daşla 
hörülüb 

600 15 m.y. m.y. Təzyiqsiz QTV 

 
Çaqıl 
çınqıl 

m.y 4,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

356 Çalxanqala kəndinin 

şimalında, üzümlükdə   

Danağıl 1400 m.y. Daşla 

hörülüb 

650 17 m.y. m.y. Təzyiqsiz QTV 

 

Çaqıllı 

qum 

m.y 5,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

357 Çalxanqala kəndi, 
üzümlükdə   

Qidiş gölü  m.y. Daşla 
hörülüb 

750 18 25,0 2,1 Təzyiqsiz   25,0 6,0 Suvarma Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

358 Çalxanqala kəndi, 

üzümlükdə   

Qazı qolu  m.y. Daşla 

hörülüb 

800 20 23,0 2,5 Təzyiqsiz   23,0 5,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

359 Çalxanqala kəndi, 
üzümlükdə   

Qundaxsaz 
gölü 

 m.y. Daşla 
hörülüb 

800 20 23,0 2,5 Təzyiqsiz   23,0 3,0 Suvarma Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

360 Çalxanqala kəndi, 

üzümlükdə   

Ando qolu  m.y. Daşla 

hörülüb 

880 20 12,0 1,15 Təzyiqsiz   12,0 6,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

361 Çalxanqala kəndinin, 
qərbində   

Bəylər qolu  m.y. Daşla 
hörülüb 

600 15 13,0 1,0 Təzyiqsiz   13,0 4,0 Suvarma Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

362 Çalxanqala kəndi, 

üzümlükdə   

Qundaxsaz -2  m.y. Daşla 

hörülüb 

750 18 21,5 2,3 Təzyiqsiz   21,5 5,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

363 Çalxanqala kəndi, 

tütün sahəsində  

Əmican  m.y. Daşla 

hörülüb 

850 20 18,0 1,5 Təzyiqsiz   18,0 4,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

364 Çalxanqala kəndi, 

tütün sahəsində  

Məşhədi Kərim 390 m.y. Daşla 

hörülüb 

700 16 15,5 1,1 Təzyiqsiz  Çaqıl, 

çınqıl 

15,5 3,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

365 Çalxanqala kəndi, 

taxıl sahəsində  

Pedi gölü  m.y. Daşla 

hörülüb 

700 13 17,0 1,3 Təzyiqsiz   17,0 4,0 Suvarma Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

366 Çalxanqala kəndindən 

2,5 km şərqdə  
 

Xaqan qolu  m.y.  - - - - Təzyiqsiz   - - Suvarma Kəhrizin quyularının 

çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət göstərmir  
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Çalxanqala kəndinin 
mərkəzində  

Aqri qolu  m.y.  - - - - Təzyiqsiz   - - Suvarma Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-

tiki fəaliyyət göstərmir  

368 Çalxanqala kəndi Geniş qol  m.y.  - - - - Təzyiqsiz   - - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-

tiki fəaliyyət göstərmir  

369 Çalxanqala kəndinin 

şimalında  

El gölü 1050 m.y.  - - - - Təzyiqsiz   - - - Kəhrizin quyularının 

çoxu dolub, kəhriz fak-

tiki fəaliyyət göstərmir  

370 Çalxanqala kəndi, 

Pandam və Başbulaq 
kəhrizləri arasında  

Fantan 1400 m.y. Daşla 

hörülüb 

850 22 15,5 1,6 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

15,5 6,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır  

371 Təzəkəndin şimal-

qərbində  

Qasımbəy  m.y. Daşla 

hörülüb 

500 14 15,0 1,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıl 

çınqıl 

15,0 12,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır  

372 Təzəkəndin şərqində  Rüstəm gölü  m.y. Daşla 
hörülüb 

800 20 12,0 1,1 Təzyiqsiz   12,0 10,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır  

373 Təzəkənd kəndi, taxıl 

sahəsində  

Təzə gölü  m.y. - 650 - - - Təzyiqsiz   - - Suvarma Kəhrizin quyularının 

çoxu dolub, kəhriz fak-

tiki fəaliyyət göstərmir  

374 Xincab kəndi  Bəli gölü 930 m.y. - 700 - - - Təzyiqsiz QTV Travertin - - Suvarma Kəhrizin quyularının 

çoxu dolub, kəhriz fak-

tiki fəaliyyət göstərmir  

375 Xincab kəndiin qər-
bində  

Qara gölü 1170 m.y. Daşla 
hörülüb 

675 15 9,5 1,0 Təzyiqsiz QTV Travertin 9,5 2,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-
ların ağzı bağlıdır  

316 Xincab kəndiin qər-

bində  

Hüseyn 980 m.y. Daşla 

hörülüb 

500 12 10,0 1,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıl 

çınqıl 

10,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır  

377 Xincab kəndiin şi-

malında   

Məcnun gölü  m.y. Daşla 

hörülüb 

450 10 8,5 1,3 Təzyiqsiz   8,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır  

378 Xincab kəndiin şi-

malında   

Camışbatan 1170 m.y. Daşla 

hörülüb 

600 14 11,0 1,6 Təzyiqsiz QTV Travertin 11,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır  

379 

ġ
a
h

b
u

z 
 

Badamlı kəndinin şi-

malında, mineral su 

Badamlı zavodundan 
3,0 km şimal-şərqdə, 

SMT-nün 

yaxınlığında   

Badamlı 1520 m.y. Daşla 

hörülüb 

600 20 40,0 3,5 Təzyiqsiz QTV Çaqıl 

çınqıl 

40,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  

379 Tirkeş kəndi  Tirkeş  m.y. Daşla 

hörülüb 

300 9 8,0 1,75 Təzyiqsiz   8,0 8,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün 

quyuların ağzı bağlıdır  
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Tirkeş kəndinin qər-
bində, Tirkeşçayın sol 

sahilində   

Aşağı kəhriz 1400 m.y. Daşla 
hörülüb 

400 10 8,5 1,8 Təzyiqsiz QTV Travertin 8,5 10,0 İçməli su 
mənbəyi 

Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

381 Şahbuzkənd kəndinin 

ərazisində  

Camaat 1000 m.y.  1476 65 13,0 - Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

  - - 

382 Şahbuzkənd 
ərazisində  

Kənd 930 m.y.  341 15 11,0 - Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

- - - - 

383 

C
u

lf
a

 

  

Əlincəçayın sağ sahi-

ində, Cuğa kəndinin 

şərqində  

Kənd 1000 m.y.  850 14 3,5 1,2 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

3,5 50,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bəzi quyuların ağzı 

açıqdır, bəzilərininisə 

daşla bağlanıb. Sanitar 
zona gözlənilir 

384 Əlincəçayın sağ sahi-

ində, Cuğa kəndində 

Baş 1400 m.y.  900 18 4.75 1,35 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

4,75 - - Kəhriz faktiki fəaliyyət 

göstərmir, bəzi quyular 
dolub, susuzdur  

385 Əlincəçayın sağ sahi-

ində, Cuğa kəndində 

Orta 440 m.y.  750 12 3,0 1,0 Təzyiqsiz   3,0 1,0 - Kəhriz faktiki fəaliyyət 

göstərmir, bəzi quyular 

dolub, susuzdur  
386 Camaləddin kəndində 

2,5 km şərqdə, Əincə-

ayın sol sahilində  

Camaldin  m.y. Daşla 

hörülüb 

700 11 3,5 1,3 Təzyiqsiz   3,5 1,0 MİM və 

suvama 

Bəzi quyuların ağzı 

daşla örtülüdür, ancaq 

quyuların çoxu dolub, 
təmizliyə ehtiyac var   

387 Əlincəçayın sağ sahi-

ində, Əbrəqumus kən-

indən 1,5 km qərbdə 

Orta  m.y. Daşla 

hörülüb 

650 10 3,0 1,1 Təzyiqsiz   3,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Kəhrizin bütün quyu-

ların ağzı bağlıdır  

388 Əbrəqumus kəndinin 

ortasında 

Baş  m.y. Daşla 

hörülüb 

250 5 4,0 1,75 Təzyiqsiz   4,0 10,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

daşla bağlıdır, su boru 

vasitəsilə Əbrəqumus 

kəndinə verilir 

389 Kirnə kəndinin şimal-

şərqində  

Kırna  m.y. Daşla 

hörülüb 

800 12 4,5 2,0 Təzyiqsiz   4,5 M.y. İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır, su boru vasitə-
silə Qızılca kəndinə  

verilir  

390 Xahəgah kəndinin şi-

al-şərqində, dağətə-
yində  

Kənd  m.y. Daşla 

hörülüb 

250 4 15,0 2,0 Təzyiqsiz   15,0 5,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

daşla bağlıdır, su boru 
vasitəsilə Xanəgah kən-

dinə verilir  
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Qazançı kəndinin şi-
mal-şərqində  

Kənd  m.y. Daşla 
hörülüb 

350 10 7,5 1,5 Təzyiqsiz   7,5 0,5 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, bəzi quyular 

dolub  

392 Binənyar kəndinin 

şərqində  

Bənəniyar  m.y.  300 10 7,0 1,6 Təzyiqsiz   7,0 - İçməli su 

mənbəyi 

Kəhriz faktiki fəaliyyət 

göstərmir, bəzi quyular 

dolub, susuzdur 
393 Binənyar kəndinin 

cənub-şərqində  

Bənəniyar  m.y.  350 12 7,5 1,5 Təzyiqsiz   7,5 - İçməli su 

mənbəyi 

Kəhriz faktiki fəaliyyət 

göstərmir, bəzi quyular 

dolub, susuzdur 

394 Yayçı kəndindən 2,5 
km şimal-qərbdə, 

üzümlükdə  

Xan  m.y. Daşla 
hörülüb 

300 8 5,5 2,0 Təzyiqsiz   5,5 5,0 Suvarma Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır, 

təmirə ehtiyac var 

395 Culfa-Dizə şossesinin 
sağında, Dizə kən-
dindən 3,0 km qərb-
də, əkin sahəsində   

Böyük  m.y. Daşla 
hörülüb 

600 15 6,0 1,85 Təzyiqsiz   6,0 30,0 Suvarma Kəhrizin bütün 
quyuların ağzı bağlıdır  

396 Dizə kəndinin şima-
lında 36/03 №li su-
bartezian quyusunun 
yanında  

Kənd 750 m.y. Daşla 
hörülüb 

500 12,0 7,5 1,8 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

7,5 8,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
açıqdır, sanitariya 
gözlənilir  

397 Culfa-Dizə şossesinin 
silunda, Dizə kəndin-
dən 3 km qərbdə  

Kiçik  m.y. Daşla 
hörülüb 

550 13,0 5,5 1,5 Təzyiqsiz   5,5 15,0 Suvarma Bəzi quyuların ağzı 
açıqdır, bəziləri isə 
bağlıdır  

398 Qarakol çayının sa-
ğında, Dizə kəndin-
dən 1,0 km şimal-
şərqdə SMF-nin ya-
nında  

Kiçik  m.y. Daşla 
hörülüb 

200 81,0 9,5 2,5 Təzyiqsiz   9,5 30,0 İçməli su 
mənbəyi və 

suvarma 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

399 Dizə-Qal kəndləri ara-
sındakı şossesinin sa-
ğında, qarakol çayın-
dan 100m qərbdə  

Çeşmə 1120 m.y. Daşla 
hörülüb 

400 11,0 8,0 2,35 Təzyiqsiz   8,0 10,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

400 Qarakol çayının sa-
ğında, Dizə kəndin-
dəki darı sahəsində  
 

Dizə  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 13,0 7,5 1,8 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

7,5 35,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

400 Gal kəndinin şərqin-
də, SMF-nin yanında  
 
 

Kənd  m.y. Daşla 
hörülüb 

120 3,0 12,3 3,0 Təzyiqsiz   12,3 0,5 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  
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Gal kəndindən 1,5 km 
şərqdə  

Gal  m.y. Daşla 
hörülüb 

150 m.y. - - Təzyiqsiz   - 0,05 İçməli su 
mənbəyi 

Bəzi quyuların ağzı, 
bağlıdır, quyuların 
çoxu dolub, təmizliyə 
ehtiyac var   

402 Gal kəndinin şima-
lında, məscidin ya-
nında 

Qıvraq  m.y. Daşla 
hörülüb 

50 2 - - Təzyiqsiz   - 1,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

403 Gal kəndinin şərqində  Kiçik  m.y. Daşla 
hörülüb 

40 2 3,0 1,2 Təzyiqsiz   3,0 0,5 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

404 

O
rd

u
b

a
d

 

 

Aşağı Əylis kəndinin 
qərbində, ərik bağında  

Qandı  m.y. Daşla 
hörülüb 

850 18 9,6 2,5 Təzyiqsiz   9,6 5,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

405 Aşağı Əylis kəndinin 
şərqində 

Şilas  m.y.  600 12 8,75 1,6 Təzyiqsiz   8,75 - - Kəhriz quyularının 
çoxu dolub, kəhriz 
faktiki fəaliyyət 
göstərmir, qurudur 

406 Əylis çayının sağ sa-
hilində, Nüsrüs kən-
dindən 400 m şimal-
qərbdə, əkin sahə-
sində  

Qazı  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 15 12,0 2,75 Təzyiqsiz   12,0 8,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

407 Aşağı Əylis kəndinin 
şimalında, “Akademi-
yanın” təcrübə sahə-
sində  

Duman Tamayı 660 m.y. Daşla 
hörülüb 

600 25 20,0 3,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

20,0 8,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

408 Aşağı Əylis kəndinin 
şimalında 

Dövlət 1200 m.y. Daşla 
hörülüb 

650 32 22,0 3,75 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

22,0 10,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

409 Aşağı Əylis kəndinin 
şimalında, orta mək-
təbin yanında  

Dəvə  m.y. Daşla 
hörülüb 

600 26 28,0 4,5 Təzyiqsiz   28,0 Ölçmək 
mümkün 

deyil 

İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, su boru 
vasitəsilə Aşağı Əylis 
kəndinə verilir    

410 Aşağı Əylis kəndinin 
şimal-qərbində  

Bazar  m.y. Daşla 
hörülüb 

700 30 40,0 4,75 Təzyiqsiz   40,0 Ölçmək 
mümkün 

deyil 

- Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, quyuların ço-
xu dolub, fəaliyyət 
göstərmir  

411 Aşağı Əylis kəndinin 
ortasında  

Darvaza  m.y. Daşla 
hörülüb 

460 18 26,8 1,5 Təzyiqsiz   25,8 6,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, sanitariya göz-
lənilir  

412 Əylis çayının sağ 

sahilində, Aşağı Əyli 
kəndinin şərqində  

Ağamal  m.y. Daşla 

hörülüb 

630 26 24,0 1,75 Təzyiqsiz   24,0 7,0 İçməli su 

mənbəyi və 
suvarma 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır, sanitariya göz-
lənilir  
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Əylis kəndinin sa-
ğında, Aşağı Əylis 

kəndinin şimal-şər-

qində  

Uzun çeşmə  m.y. Daşla 
hörülüb 

4350 18 14,5 1,1 Təzyiqsiz   14,5 5,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, sanitariya göz-

lənilir  

414 “Uzun çeşmə” kəhri-
zindən 450 m şimal-
da, Aşağı Əylis kən-
dində   

Əmrah  m.y.  570 32 40,0 5,75 Təzyiqsiz   40,0 45,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır, sanitariya 
gözlənilir  

415 Aşağı Əylis kəndinin 
ortasında  

Həsən yeri  m.y.  500 21 18,5 2,0 Təzyiqsiz   18,5 - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət gğstərmir, 
qurudur  

416 Aşağı Əylis kəndinin 
ortasında  

Qamışlı  m.y.  560 23 - - Təzyiqsiz   - - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət göstərmir, 
qurudur  

417 Aşağı Əylis kəndinin 
ortasında  

Hasar  m.y.  475 19 - - Təzyiqsiz   - - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət gğstərmir, 
qurudur  

418 Aşağı Əylis kəndinin 
qərbində   

Gülbazar  m.y. Daşla 
hörülüb 

450 18 - - Təzyiqsiz   - - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət gğstərmir, 
qurudur  

419 Aşağı Əylisi-Yuxarı 
Əylislikəndləri arasın-
dakı şossenin sağ 
tərəfində   

Sınaq  m.y.  525 19 30,0 2,1 Təzyiqsiz   30,0 5,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

420 Yusif Məmmədəliyev 
adına fındıq sovxo-
zunda  

Anoşqa  m.y.  350 14 15,0 1,75 Təzyiqsiz   15,0 - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət göstərmir, 
qurudur  

421 Yusif  Məmmədəli-
yev adına fındıq sov-
xozunda  

Vank bağı  m.y.  100 12 12,0 1,5 Təzyiqsiz   12,0 - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət göstərmir, 
qurudur  

422 Yusif  Məmmədəli-
yev adına fındıq 
sovxozunda  

Dizə  m.y. Daşla 
hörülüb 

700 25 16,0 1,8 Təzyiqsiz   16,0 - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət göstərmir, 
qurudur  
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Yuxarı Əylis kəndinin 
şimal-qərbində, Əylis 
çayının sağında   

Qarabağ  m.y.  350 12 12,5 1,35 Təzyiqsiz   12,5 3,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

424 Meyvə sovxozunun 
bağında  

Bala Minas  m.y.  375 14 15,0 1,75 Təzyiqsiz   15,0 - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət göstərmir, 
qurudur  

425 Əylis çayının sağ 
sahilində  

Çiçək  m.y.  420 18 24,75 2,3 Təzyiqsiz   24,75 - - Kəhrizin quyularının 
çoxu dolub, kəhriz fak-
tiki fəaliyyət göstərmir, 
qurudur  

426 Yuxarı Əylis kəndinin 

şərqində, Əylis çayı-

nın yaxınlığında  

Şaru  m.y. Daşla 

hörülüb 

150 7 13,5 1,8 Təzyiqsiz   13,5 - - Kəhrizin quyularının 

çoxu dolub, kəhriz fak-

tiki fəaliyyət gğstərmir, 
qurudur  

427 Yuxarı Əylis kəndinin 

şərqində, dağətəyində 
Əylis çayının sol 

sahilində  

Xoşkeşin  m.y. Daşla 

hörülüb 

380 16 25,0 2,0 Təzyiqsiz   25,0 4,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

428 Əylis çayının sol 

sahilində  

Bazar  m.y. Daşla 

hörülüb 

320 13 12,5 1,1 Təzyiqsiz   12,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

429 Əylis çayının sağ 
sahilində  

Meydan  m.y. Daşla 
hörülüb 

510 22 20,0 1,85 Təzyiqsiz   20,0 6,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

430 Əylis çayının sol 
sahili, Yuxarı Əylis 
kəndinin şimalında 

Varaqırd  m.y. Daşla 
hörülüb 

380 21 16,0 1,5 Təzyiqsiz   16,0 5,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

431 Kənzə çayının sağ 
sahilində,Ordubad şə-
hərindəki asfalt-beton 
zavodunun yaxın-
lığında  

Böyük Qanlıgöl  m.y. Daşla 
hörülüb 

450 22 15,5 1,3 Təzyiqsiz   15,5 2,0 Suvarma Kəhrizin bütün quyu-
larının çoxu bağlıdır, 
ancaq bəziləri açıqdır  

432 “Böyük Qanlıgöl” 
kəhrizinin qərbində  

Xırda Qoşagöl  m.y.  350 15 12,0 1,0 Təzyiqsiz   12,0 - - Kəhrizin quyulrının ço-
xu dolub, kəhriz faktiki 
fəaliyyət göstərmir, qu-
rudur  

433 Yusif Məmmədəliyev 
adına kolxozun əra-
zisindəki SMF-da 
 

 

Çəyənli  m.y.  630 26 30,0 2,75 Təzyiqsiz   30,0 - -- Kəhrizin quyulrının ço-
xu dolub, kəhriz faktiki 
fəaliyyət göstərmir, 
qurudur  
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Ordubad şəhərindəki 
orta məktəbin əra-

zisində  

Üç bulaq  m.y.  350 16 15,0 1,1 Təzyiqsiz   15,0 - - Kəhrizin quyulrının 
çoxu dolub, kəhriz 

faktiki fəaliyyət 

göstərmir, susuzdur  

435 Yusif Məmmədəliyev 

adına kolxozun əkin 
sahəsində   

Fuyana  m.y. Daşla 

hörülüb 

400 17 18,0 1,5 Təzyiqsiz   18,0 3,0 Suvarma Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

436 Ordubad şəhəri  Həsən qolu  m.y. Daşla 

hörülüb 

420 19 20,0 2,2 Təzyiqsiz   20,0 1,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

437 Ordubad şəhərinin 
şərqində  

Hacı Əhməd  m.y. Daşla 
hörülüb 

530 22 18,0 1,75 Təzyiqsiz   18,0 4,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

438 Ordubad şəhərinin 

şimalında   

Meyrəmcə  m.y. Daşla 

hörülüb 

750 27 35,0 2,5 Təzyiqsiz   35,0 4,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

439 Ordubad şəhərinin 
qərbində, rayon DİŞ 

(Daxili İşlər 

Şöbəsinin ) yanında  

Füqara  m.y. Daşla 
hörülüb 

430 21 14,5 1,4 Təzyiqsiz   14,5 2,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

440 Ordubad çayının sa-

hilində  

Məmməd Sadıq  m.y. Daşla 

hörülüb 

520 17 12,0 1,2 Təzyiqsiz   12,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

441 Ordubad şəhəri, 
fabrikin yanında  

Mədrəsə  m.y. Daşla 
hörülüb 

380 14 13,5 1,5 Təzyiqsiz   13,5 4,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

442 Ordubad şəhərinin şi-

malında  

Bəylər  m.y. Daşla 

hörülüb 

400 15 16,0 1,9 Təzyiqsiz   16,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

443 Ordubad şəhəri, “Çi-
nar dibi” adlanan 

yerdə 

Pənci  m.y. Daşla 
hörülüb 

420 16 18,0 1,85 Təzyiqsiz   18,0 5,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

444 Ordubad şəhəri, “Qa-

ra-Hovuz” məsçidinin 
yanında  

Qara Hovuz  m.y. Daşla 

hörülüb 

375 15 22,0 2,6 Təzyiqsiz   22,0 2,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

445 “Sarı Şəhər” məsçi-

dinin yanında  

Sərşəhər  m.y. Daşla 

hörülüb 

560 16 25,0 2,85 Təzyiqsiz   25,0 6,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

446 Kənzə çayının sağ 
sahilində  

Ənkəc  m.y. Daşla 
hörülüb 

600 25 15,0 1,4 Təzyiqsiz   15,0 4,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

447 Kənzə çayının sağ 

sahilində  

Bilal  m.y. Daşla 

hörülüb 

350 16 13,5 1,2 Təzyiqsiz   13,5 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  
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Kənzə çayının sağ 
sahilində, 8 mart 

küçəsində   

Çuxuryurd  m.y. Daşla 
hörülüb 

770 15 12,0 1,1 Təzyiqsiz   12,0 6,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

449 Ordubad şəhərini 
şimalında  

Məhər Başı  m.y. Daşla 
hörülüb 

680 20 14,0 1,35 Təzyiqsiz   14,0 1,5 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

450 Ordubad şəhərini 

şimalında  

Şora  m.y. Daşla 

hörülüb 

500 16 13,5 1,25 Təzyiqsiz   13,5 4,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

448 “Fizika” Elmi 

Tədqiqat İnstitutu-

nun yanında  

Hacı Fəttah  m.y. Daşla 

hörülüb 

430 16 12,0 1,1 Təzyiqsiz   12,0 10,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

449 Yuxarı Əndəli 

kəndinin şimalın-
da, SMF-nın ya-

nında  

Yuxarı  m.y. Daşla 

hörülüb 

625 26 6,0 1,0 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

6,0 2,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

450 Ordubad çayının 
sol sahilində  

Orta  m.y. Daşla 
hörülüb 

500 16 15,0 1,85 Təzyiqsiz   15,0 6,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

451 Yuxarı Əndəmic 

kəndi  

Xanədan  m.y. Daşla 

hörülüb 

685 27 16,0 1,9 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

16,0 4,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

452 Ənabad kənd orta 
məktəbin yanında  

Baba  m.y. Daşla 
hörülüb 

480 14 11,0 1,2 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 
qum 

11,0 12,0 İçməli su 
mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 
bağlıdır  

453 Ənabad kəndinin 

şimalında, fındıq 

bağında  

Çöllü  m.y. Daşla 

hörülüb 

460 23 20,0 2,3 Təzyiqsiz   20,0 3,0 İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

454 Kənzə kəndinin 

şərqində, Kənzə-

çayının sol sahi-
lində  

Səfiqulu  m.y. Daşla 

hörülüb 

250 8 6,0 1,0 Təzyiqsiz   6,0  İçməli su 

mənbəyi 

Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

455 Dəstə kəndinin şi-

malında, dəyirma-
nın yanında  

Bayramlı  m.y.  375 17 - - Təzyiqsiz   -   Kəhrizin bütün quyu-

larının çoxu dolub, 
1980-cı ildən fəaliyyət 

göstərmir  

456 Vənənd kəndin-

dən 2,0 km şimal-
da, fındıq bağında  

Nağdı  m.y. Daşla 

hörülüb 

300 9 6,0 1,2 Təzyiqsiz   6,0   Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  

457 Vənənd kəndinin 

şimal-şərqində  

Çuxur  m.y. Daşla 

hörülüb 

350 10 8,0 1,5 Təzyiqsiz   8,0   Bütün quyuların ağzı 

bağlıdır  
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Vənənd kəndindən 1,5 km 

cənub-qərbdə  

Qasım 750 m.y. Daşla 

hörülüb 

350 9 7,5 1,45 Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

7,5   Bütün quyuların 

ağzı bağlıdır, su 

boru vasitəsilə 

Dizə kəndinə 

verilir   

459 Kotam kəndindən 5,0 km 

şimal-şərqdə  

Kənd  m.y.  100 8 - - Təzyiqsiz   -   Bütün quyuların 

ağzı bağlıdır, bəzi 

quyular dolub, 

kəhriz faktiki 

fəaliyyətsizdir    

460 Kilit kəndinin ərazisində, 

“Pir Çeşmə” adlanan yerdə  

Pir Çeşmə 1200 m.y.  800 4 - - Təzyiqsiz QTV Çaqıllı 

qum 

-   Bütün quyuların 

ağzı bağlıdır, bəzi 

quyular dolub, 

kəhriz faktiki 

fəaliyyətsizdir    

461 Kilit kəndinin şərqində    m.y.  120 6 - - Təzyiqsiz   -  - Bütün quyuların 

ağzı bağlıdır, bəzi 

quyular dolub, 

kəhriz faktiki 

fəaliyyətsizdir    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


