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Azərbaycan Respublikasının tərkibinə daxil olan Naxçıvan Muxtar
Respublikası dağlıq ölkə olub, Kiçik Qafqazın cənub-qərbində yerləşir. O, Türkmənistan Respublikasının Carcou, Özbəkistan Respublikasının Qaşqa-Dərya vilayətləri, Tacikistan Respublikasının isə
Dağlıq Bədəxşən Muxtar vilayəti ilə eyni en dairəsindədir.
Naxçıvan l\JR-in səıtıəd xəttinin ümumi uzunluğu 398 kilometrə bərabərdir. Muxtar Respublika cənubdan və qərbdən İran və Türkiyə ilə həmsərhəddir. Onunla İran arasındakı sərhəd xəttinin uzunluğu 163 kilometrə bərabər olub, hər iki dövlət arasında təbii sərhəd təşkil edən Araz çayı
boyunca uzanır. Ondan şimal-qərbə doğru Türkiyə ilə Naxçıvan MR arasında olan 11 kilometrlik sərhəd xətti də Araz boyunca uzanır.
Muxtar respublika şimaldan və şimal şərqdən 224 kilometr məsafədə Ermənistan ilə həmsərhəddir. Naxçıvan MR ilə Ermənistan
respublikasının sərhəd xətti demək olar ki, Dərələyəz və Zəngəzur
dağlarının suayrıcı boyunca keçir. 1920-ci ildə qədim Azərbaycan
torpağı olan Zəngəzur mahalının Sovet imperiyası tərəfindən Ermənistana verilməsi nəticəsində 44-45 km eninə malik olan zolaq Araza doğru uzanaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycan
Respublikasının qalan ərazisindən ayırmışdır. v
Naxçıvan Respublikasının İranla indiki sərhəddi hələ 1828-ci ildə
Türkmənçay müqaviləsinin şərtlərinə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Türkiyə ilə kiçik sahədəki sərhəd isə RSFSR ilə Türkiyə
arasındakı 1921-ci il martın 16-da bağlanmtş Moskva müqaviləsinə
və bir tərəfdən Türkiyə, digər tərəfdən.isə RSFSR-in iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Gürcüstan Respublikası arasında 13 oktyabr 1921-ci ildə bağlanmış Kars müqaviləsinə əsasən müəyyən olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar respublikası şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru 158
kilometr məsafədə uzanır və ərazisinin forması düzgün olmayan rombu
xatırladır. Onun şimaldan cənuba ən geniş yeri 75 kilometrə bərabərdir.
Respublikanın şimalda ən ucqar nöqtəsi Saraybulaq sıra dağlarının
Şərur rayonu ərazisinə daxil olan qolu üzərindəki Kömürlü dağdır. Zəngəzur sıra dağlarının Soyuq dağdan başlayaraq sıldırım yamacla alçalıb
Arazın sol sahilində 600 metrə çatdığı yerdə yerləşən Zerəni dəmir yol
dayanacağı isə respublika ərazisinin ən cənub nöqtəsidir.
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Muxtar respublika ilə Ermənistan respublikası arasındakı sərhəd
xətti də məhz buradan başlayır.
Muxtar respublikanın qərbdən ən ucqar nöqtəsi Sədərək qəsəbəsindən qərbdə, Araz yaxınlığında yerləşən keçmiş Urmiya kəndi, şərqdə
isə Zəngəzurdağlarının cənub qollarından olan Zerəni dağının zirvəsidir.
1924-cü ilin 9 fevralında Azərbaycan daxilində Muxtar respublika
e’lan edilən Naxçıvan respublikasının ərazisində bu vaxtadək inzibatı' bölgü cəhətdən bir sıra dəyişikliklər edilmişdir.
Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan az sonra 3 qəza və
12 dairə təşkil olunmuş, sonra qəzalar ləğv edilmiş və 1925-ci ildə
dairələrin sayı 10-a .endirilmişdir. 1926-cı ildə Naxçıvan MSSR 8
dairəyə: Baş Noraşen, Qıvraq, Tumbul, Nərimanov, Əbrəqunus, Culfa, Parağa və Ordubad dairələrinə bölünmüşdür.
Sonrakı illərdə dairələr birləşdirilib Şərur, Naxçıvan, Culfa və Ordubad rayonları təşkil edilmişdir. 1930-cu ilin birinci yarısında Naxçıvan və Culfa rayonlarının dağlıq hissəsində iki müstəqil rayon—
Şahbuz və Əbrəqunus rayonları təşkil olundu. Beləliklə, Muxtar
respublikada rayonların sayı 6-ya çatdırıldı.
1948-ci ildə Əbrəqunus rayonu Culfa rayonu ilə birləşdirildikdən sonra Naxçıvan MSSR inzibati cəhətdən beş rayona bölünmüşdür. 1991-ci
ildə Azərbaycan Respublikası öz suverenliyini əldə etdikdən sonra
Türkiyə Respublikası ilə əlaqələrdə Sədərək kəndinin və ona məxsus
olan ərazinin əhəmiyyətini, erməni quldurlarının Naxçıvan MR-ə hücumları zamanı ön post vəzifəsini yerinə yetirib, düşmənə qəhrəmanlıqla
müqavimət göstərdiyini nəzərə alıb. 1994-cü ildə Sədərək qəsəbəsi
mərkəz olmaqla onun ərazisi müstəqil rayona çevrildi.
Hazırda Muxtar respublika inzibati cəhətdən altı rayona bölünmüşdür: Şərur, Sədərək, Babək, Şahbuz, Culfa, Ordubad. Muxtar
respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhəri respublika tabeliyində olan
şəhərdir. Hal-hazırda Naxçıvan MR-in ümumi sahəsi 5363 kv.kmdir. Halbuki, 1929-cu ilədək onun sahəsi 5988 kv.km olmuşdur. Həmin ilin fevral ayının 18-də Zaqafqaziya MİK-nin qərarı ilə protokol
(Ns3) Naxçıvan MSSR-in razılığı, Türkiyə Respublikasının xəbəri
olmadan Şərur rayonunun Xaçik, Koradiz, Ordubad rayonunda
Karçevan, indiki Şahbuz rayonunun Oğbun, Sultanbəy, Ağxaç, Ses,
Almalı, İtqıran kəndləri 625 kv. km ərazisi ilə birlikdə Ermənistan
SSR-ə verildi. Bu isə həm Moskva, həm də Kars müqavilələrinin
şərtlərinin və beynəlxalq hüquq normalarının kobudcasına pozulması idi. Hal-hazırda Naxçıvan MR ərazisinin rayonlar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
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Babək rayonu
Şərur rayonu
Ordubad
Culfa rayonu
Şahbuz rayonu
Sədərək rayonu
Naxçıvan şəhəri

- 1250 kv. km
-1165 kv. km
- 972 kv. km
- 995 kv. km
-815kv. km
-151 kv. km
-1 5 kv. km

1999-ci ilin yanvarına olan mə’lumata görə Naxçıvan Muxtar respublikasında 355 min nəfər əhali yaşayır. Bu da Azərbaycan respublikası
əhalisinin 4,5 faizə qədərini təşkil edir. Muxtar Respublikada əhalinin
orta sıxlığı 69 nəfərdir. Əhafinin əsas hissəsi Arazboyu düzənlik sahəsində və dağlıq sahələrin çay vadilərində yaşayır. Əhalinin 98 faizə
qədəri bu yerlərin qədim sakinləri olan Azərbaycan türkləridir.
Naxçıvan Muxtar respublikasının paytaxtı Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan, inşa edilməsi e.ə. II minilliyə aid edilən Naxçıvandır.
Ö, respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərindən 535 km məsafədə yerləşir.
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına silahlı təcavüzünə qədər Naxçıvan Muxtar respublikası qonşu respublikalarla, həmçinin
Azərbaycanın qonşu rayonları ilə və Bakı şəhəri ilə Araz çayı boyunca uzanao dəmir yolu vasitəsilə əlaqədə idi.
1941 -ci ildə istifadəyə verilmiş Bakı-Culfa dəmir yolu xətti Zaqafqaziya dəmir yolu həlqəsiei tamamlamaqla, qabaqlar Naxçıvandan
Bakıyadək olan yolu demək olar ki, iki dəfə (600 km-ə qədər) qısaltmışdır. 1988-ci ildən başlayaraq erməni ekstremistlərinin Azərbaycana qarşı apardıqları müharibə nəticəsində onün ərazisinin iyirmi
faizini, o cümlədən dəmiryolunun keçdiyi Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarını işğal etdiyindən dəmiryol hərəkəti dayanmış, Muxtar
respublika blokadaya alınmışdır. Dəmir yolunun Ermənistanın Mehri
rayonu ərazisindən keçən hissəsi ermənilərtərəfindən dağıdılmış və
yararsız hala salınmışdır. Halbuki, vaxtilə bu yolla daşınan yükün 85
faizi ermənilərə məxsus idi.
İndi isə nakəs və namərd qonşular beynəlxalq aləmdə şivən qoparırlar ki, Azərbaycan onları blokadaya almış, dəmir yolunun hərəkətini
dayandırmış və onların təchizatını, başqa yerlərlə əlaqəsini pozmuşdur.
Ermənistanın təcavüzünə qədər Naxçıvan şəhərini Azərbaycanın
və Ermənistanın başqa şəhər və rayonları ilə əlaqələndirən mühüm
şosse yolları Arazboyu düzənlikdən keçən Naxçıvan-Yerevan, Biçənək aşırımından keçən Naxçıvan-Gorus, Şu§a-Yevlax-Bakı, Şərur-

Arazdəyən-Yeğeknadzor-Cermuk, Cəhriçay boyunca Martiros aşırımından keçən Naxçıvan— keçmiş Əzizbəyov şosse yolları idi. Bu
yollar Ermənistanın şərqi ilə qərbi arasında əlaqələr yaratmaqda da
mühüm rol oynayırdı.
Ermənistan tərəfindən tam blokadaya alifimış Naxçıvan MR Türkiyə
ilə sərhəd təşkil edən Araz çayı üzərində qurulmuş “Ümid körpüsü"
vasitəsilə qardaş Türkiyə ilə geniş və hərtərəfli əlaqə saxlayır. Bu körpü
iki qardaş xalqın ümidlərini doğrultmuş, Naxçıvan MR özünün iqtjsadisosial ehtiyaclarını bu körpü vasitəsilə, türk xalqının qardaşlıq köməyilə
ödəyir. Bu körpüdən hər gün yüzlərlə yük maşınları, onlarla minik
maşınları, avtobuslar o tərəfə və bu tərəfə keçir.
Culfa və Şahtaxtıda Araz üzərindəki körpülər vasitəsilə İran İslam
Respublikası ilə əlaqə saxlanılır. İran dövləti ərazisindən keçməklə,
Culfa-Bakı şosse yolu ilə yük maşınları hərəkət edir. Bundan başqa,
həftədə iki dəfə Culfa-Təbriz minik qatarı hərəkt edir.
Naxçıvan MR əhalisinin respublikamızm paytaxtı olan Bakı
şəhərinə, oradan da Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarına yeganə çıxış yolu Naxçıvan təyyarə limanıdır. Bu təyyarə meydançasından Naxçıvan-Bakı, Naxçıvan-Moskva, Naxçıvan-Samara
xətləri üzrə TU-154 sərnişin təyyarələri işləyir.
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NAXÇIVAN DİYARININ FİZİKİ
COĞRAFİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ
TARİXİNDƏN
Muxtar respublikanın əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi, onun
təbii zənginlikləri hələ çox qədimdən yadelli işğalçıların, o cümlədən
ərəb xilafətinin, Türkiyə sultanlarının və İran şahlarının diqqətini
özünə cəlb etmişdir. Naxçıvan bir çox qanlı vuruşmaların meydanı
olmuşdur. Onun sərvətləri dəfələrlə talan və qarət edilmişdir.
XX əsrin əvvəllərinədək Naxçıvan MR əräzisində heç bir fizikicoğrafi amil ayrıca olarac^ öyrənilməmişdir. Muxtar respublikanın
ərazisindən keçən bə’zi tədqiqatçı və səyyahlar isə orada tədqiqat
işi aparmağı heç də əvvəlcədən öz qarşılarına məqsəd qoymamışlar. Onlar Ermənistan yaylası, yaxud Şimal İran ərazisindəki səyahətləri zamanı Naxçıvan MR-in ərazisindən keçdikdə kolleksiyalar
toplamış, herbarilər düzəltmişlər.
Bu dövrdə bir sıra çar mə’murları, yerli sahibkarlar, icarədarlar və
möhtəkirlər varlanmaq üçün respublika ərazisindəki yeraltı sərvətləri
daha çox aşkara çıxarmağa və onlardan geniş istifadə etməyə
çalışmışlar. Doğrudur, tədqiqatçılar içərisində elmin inkişafı naminə
axtarışlar aparan, sə’y göstərən alimlər də olmuşdur. Lakin birinci
dövrdəki tədqiqat işləri ümumi şəkildə aparılaraq, toplanan
materiallar əksər hallarda təsadüfi xarakter daşıyırdı. Bu dövrün
tədqiqat işlərində başlıca yeri faydalı qazıntılarjn, bitki, qismən də
heyvanlar aləminin öyrənilməsi və təsviri tuturdu,
Burada Naxçıvan MR-in fiziki coğrafiyasının öyrənilməsi tarixini
xronoloji əsasda qurmağa sə’y göstərilmişdir.
Əldə olan materiallar göstərir ki, Naxçıvanın fiziki coğrafiyasının
öyrənilməsi və onun təsvir edilməsi XIX əsrin ilk onilliklərindən sonra başlanılmışdır.
Məşhur kolleksiyaçı, əczaçı Şovits 1829-cu ilin iyun ayında Zəngəzur dağlarından aşaraq Şahbuza, oradan da Naxçıvan şəhərinə gəlmiş və xeyli miqdarda yeni bitki növləri müəyyən etmişdir.
Naxçıvan daş duz yataqları insanlara çox qədimdən mə’lum idi.
Bir çox tarixçilərin fikrincə, Naxçıvanda duz istehsalı onun böyük
ticarət, mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsi səbəblərindən biri olmuşdur. Buna görə də Naxçıvanın faydalı qazıntıları içərisində ilk dəfə
duz öyrənilib təsvir edilmişdir.
1830-cu ildə Q.Voskoboynikov Naxçıvan duz mə’dənini tədqiq edərək
özünün “Naxçıvan daş duzunun təsviri” adlı əsərini yazmışdır. Bununla
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yanaşı, Q.Voskoboynikov həmin ildə Naxçıvanın mineral suları, xüsusilə,
Dandağ mərgümüşlü bulağı haqqında da mə’lumat dərc etdirmişdir.
K.V.Abix Naxçıvan ərazisində bir sıra tədqiqat işləri apararaq
onun faydalı qazıntıları, mineral suları, o cümlədən 1857-ci ildə Naxçıvanın duz mə’dəni, 1860-cı ildə isə Darıdağın mərgümüşlü bulaqları haqqında mə’lumat vermişdir.
XIX
əsrin 60-cı illərində podporuçik Şan Kirey (Şahin Girey) Gömür kəndi yaxınlığında kükürd yataqlarının, Şərur rayonunun Yaycı
kəndi yaxınlığında gümüş-qurğuşun filizi yatağının (indiki Gümüşlü
mə’dəni) tapılması haqqında raport vermişdir.
Mühəndis Arxipov 1864-cü ildə Darıdağ rayonunda mərgümüş
yatağını aşkara çıxarmaqla bərabər, burada daş kömür yatağı olduğunu da iddia etmişdir.
Mühəndis Sulikidze 1868-ci ildə Ordubad rayonunun Parağa kəndi
atrafında mis filizi yatağını tapmışdır.
Naxçıvanın duz yatağı Duzdağ və Darıdağın mineral suları 18681869-cu illərdə Sulikidze, Arxipov, Xalatov tərəfindən tədqiq edilmiş
və onların əsərlərində şərh olunmuşdur.
Məşhur təbiətşünas, səyyah v£ etnoqraf Q.İ.Radde 1871-ci ildə
Şərqi Arpaçay— Naxçıvan— Əlincəçay— Culfa— Gilançay— Ordubad
marşrutu üzrə Naxçıvan ərazisini keçərək öz səyahətini Mehri
rayonuna doğru davam etdirmişdir. Q.İ.Radde Naxçıvanın heyvanat
və bitki aləminə, həmçinin etnoqrafiyasına dair geniş kolleksiya toplayaraq bu kolleksiyanı bilavasitə onun iştirakı ilə Tibilisidə təşkil
olunmuş Qafqaz muzeyində nümayiş etdirmişdir.
Daş duz yatağı 1873-cü ildə Valberq tərəfindən də öyrənilmiş və
təsvir edilmişdir.
Akademik V.İ.Lipski (1890), A.A.Lomakin (1895) və B.Q.Levandovski (1896-1898) Naxçıvan ərazisində olmuş və böyük kolleksiyalar toplamışlar.
1898-99-cu illərdə Qalizur misəritmə zavodunun icarəçisi Q.P.Ceymadze Ordubad və Culfa rayonlarında bir çox faydalı qazıntıların
aşkara çıxarılması və istifadə edilməsi sahəsində xeyli iş görmüşdür.
Naxçıvanın iqlimi haqqında ilk mə’lumatı B.S.Statkovski 1878-ci ildə
yazdığı “Qafqaz iqlimşünaslığının vəzifələri” adlı əsərində vermişdir.
Məhşur iqlimşünas A.V.Voznesenski 1895-ci ildə nəşr olunmuş
“Qafqazın yağıntısına dair” əsərində, professor İ.V.Fiqurovski 1892ci ildə yazdığı “Qafqaz iqliminin öyrənilməsi təcrübəsindən” adlı
əsərində Naxçıvan MR ərazisinin iqlim xüsusiyyətlərindən bəhs etmiş və bu haqda müəyyən mə’lumatlar vermişdir.
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1900-1914-cü illərdə botaniklərdən A.V.Fomin, Keniq, Y.N.Voronov Naxçıvan ölkəsinin bitki örtüyünü öyrənməklə məşğul olmuş və
xeyli iş görmüşlər. Bu sahədə 30 ildən artıq müddətdə Qafqazın
müxtəlif güşələrini öyrənməklə məşğul olan Y.S.Medvedyevin xidməti, xüsusilə, qeyd edilməlidir.
Kiçik Qafqaz, o cümlədən Naxçıvan haqqında ilk geomorfoloji mə’lumata K.V.Abixin1902-ci ildə dərc olunmuş “Ermənistan yaylasının geologiyası” adlı əsərində rast gəlirik. A.Qukasov və F.Osvaldın sonrakı
tədqiqatları K.Abixin göstərişlərini qismən tamamlamışdır.
A.L.Reynqard və S.S.Kuznetsovun əsərlərində də Naxçıvanın geomorfologiyası haqqında qiymətli mə’lumatlar vardır. A.L.Reynqard
(1917) yüksək Zəngəzur silsiləsini təsvir edərək, onun qədim buzlaqlarının formalarını göstərmiş, suayrıcıların xarakteristikasını, çay dərələrinin morfologiyasını vermişdir. O, Qafqazı ilk dəfə olaraq denudasiya və akkumulyasiya sahələrinə ayırmışdır.
XIX əsrin axırları və XX əsrin əwəllərində bir sıra müəlliflər Qafqazın
bitki aləminə aid topladıqları materialları tənqidi surətdə işləyərək, Qafqazın bitki xüsusiyyətlərinə görə rayonlaşdırılması, onun florasının
əmələ gəlməsi, inkişafı və s. haqqında əsərlər yazmağa başlamışlar.
Bu cəhətdən Y.S.Medvedyevin "Qafqazın bitki sahələri haqqında” (1907), "Qafqazın bitki örtüyü” (1915) adlı əsərləri, N.İ.Kuznetsovun "Qafqazın botaniki-coğrafi əyalətlərə bölünməsi prinsipləri” (1909) adlı əsəri və s. diqqətəlayiqdir.
XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanda, o cümlədər, Naxçıvanda
coğrafiyanın bütün sahələrinə olduğu kimi torpaqşünaslığa da az
fikir verilirdi. O dövrdə torpaqların öyrənilməsinə yalnız vergi siyasəti nöqteyi nəzərindən yanaşılır və sahibkarların mənafeyi xatirinə
yararlı torpaq sahələri meydana çıxarılırdı.
28 may 1918-ci ildə xalqın arzu və iradəsilə qurulmuş və yaşadığı
23 ay müddətində xalq üçün çox iş görmüş Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyyəti 28 aprel 1920-ci ildə Sovet Rusiyası tərəfindən devrildi
və Azerbaycan işğal olundu, orada sovet hakimiyyəti quruldu.
Sovet hakimiyyətinin ilk günlərindən respublikanın bütün təbii
sərvətlərinin öyrənilməsi və onların maksimum istismar edilməsi üçün
tədbirlər görülməyə və Azərbaycan respublikasının, o cümlədən Naxçıvan MR-in fiziki coğrafi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə başlandı.
A.A.Qrossheym Naxçıvanın bitki örtüyünü öyrənmək məqsədilə
1925-ci ildə Naxçıvan şəhəri və Duzdağ ətrafında, sonra Nehrəm
kəndi ərazisində tədqiqat aparır. O, Culfadan Dərəşam və Darıdağ
istiqamətində tədqiqat işləri apararaq, səyahətini Culfa— Ordubad—
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Mehri marşrutu üzrə Şimali İrana doğru davam etdirir.
Bitki kolleksiyasının daha artıq toplanması və işlənməsi Naxçıvanın kserofit florasına olan marağı daha da artırır.
Azərbaycanıri rayonlaşdırılması ilə məşğul olan komissiyanın
tapşırığı ilə 19 2 5 -ciildə ilk dəfə olaraq Naxçıvan MR-in torpaqları
professor S.A.Zaxarov tərəfindən tədqiq edilir. S.A.Zaxarov yerli torpaqların xüsusiyyətlərini və tədqiq edilmiş sahələrin suvarma mənbələrini müəyyənəşdirir.
Həmin ildə Naxçıvan MR torpaqlarını öyrənməklə məşğul olan
professor İlin respublikanı, əsasən, üç torpaq zonasına ayırır:
1. Arazboyu düzənlikdə yerləşən açıq rəngli torpaqlar.
2. Orta dağlıq hissədəki qonur torpaqlar.
3. Yüksək dağlıq hissədəki şabalıdı torpaqlar.
Professor İlin hər birtorpaq zonasının xüsusiyyətlərini izah etməklə, hər
bir zonada hansı kənd təsərrüfatı bitkilərini inkişaf etdiımək haqqında məsləhətlər də vermişdir.
1926-cı ildə A.S.Preobrajenski Böyükdüzün torpaqlarını tədqiq edir.
Bir qədər sonra torpaqşünas V.A.Ambokadze və İ.A.Çxenkeli Şərqi Arpaçay və Xok rayonunda geniş miqyaslı torpaq tədqiqatları aparırlar.
Bu dövrdə Muxtar respublikanın iqlim xüsusiyyətləri son dərəcə
zəif öyrənilmişdi. Respublikanın meteoroloji stansiyaları şəbəkəsi,
əsasən, düzənlik, qismən də dağətəyi rayonlarda (Ordubad, Culfa,
Naxçıvan, Şərur, Əbrəqunus və s.) yerləşdiyindən dağlıq, xüsusilə,
yüksək dağlıq hissələrdə müntəzəm müşahidələr aparılmırdı. Yalnız
1928-1929-cu illərdə meşəbəyi Yuşkeviçtərəfindən böyük fasilələrlə
Biçənək kəndində iqlim (hava) müşahidələri aparılmışdır.
Professor İ.V.Fiqurovski özünun “Azərbaycan SSR-in iqlim rayonlaşması” (1926) əsərində Naxçıvan MR-in iqlim oçerkini ümumi
şəkildə verərək, onun mikroiqlim rayonları, həmçinin şaquli zonallıq
xüsusiyyətləri öyrənilmədiyinə görə müxtəlif sahələr üçün yağıntının, temperaturun miqdarını şərti olaraq götürmüşdür.
Respublika miqyasında aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsində 1926-ci
ildə bir sıra elmi əsərlər, o cümlədən professor İ.V.Fiqurovskinin “Azərbaycan SSR-in iqlim rayonlaşması” adlı əsərinin I və II cildi, professor
V.V.Boqaçyevin “Azərbaycanın geoloji oçerki”, S.A.Zaxarovun “Azərbaycan torpaqlarının qısa oçerki” və s. kimi əsərlər meydana çıxır. Bu əsərlər
isə 1929-cu ildə A.F.Lyayster və Q.F.Çursinin “Zaqafqaziyanın coğrafiyası” adlı əsərinin yazılmasına müəyyən qədər kömək etmişdir.
1927-1928-ci illərdə İ.Qavrilov və A.Q.Doluxanov tərəfindən Batabat
ətrafının bitkiləri yem ehtiyatı nöqteyi-nəzərindən öyrənilmişdir.

K.Abix dövründən başlayaraq Naxçıvan MR-də aparılan geoloji tədqiqat işlərində mineral sular da qeyd edilmişdir.
Lakin Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Naxçıvan MRdə mineral bulaqların öyrənilməsi işinə ancaq 1925-ci ildən sonra
başlanmışdır. Darıdağın mərgümüşlü bulaqları 1926-cı ildə İ.N.Yakovlev'tərəfindən öyrənilmiş və 1928-ci ildə “Zaqafqaziyada mərgümüşlü mineral suların kəşfinə dair” məqaləsində şərh olunmuşdur.
Bu Azərbaycanın mərgümüşlü sularına həsr edilmiş birinci əlmi iş
idi. İ.N.Yakovlev 1931-ci ildə “Bir daha Zaqafqaziyanın Culfa mərgümüşlü bulaqları haqqında” məqaləsini yazır.
1927-ci ildən A.A.FIorenski Darıdağın mərgümüşlü sularını və Naxçıvanın mərkəzi hissəsinin mineral bulaqlarını öyrənməklə məşğul olub,
1935-ci ildə SSRİ EA Geologiya İnstitutunun əsərlərində “Naxçıvan ölkəsinin mərkəzi hissəsfnin mineral bulaqları” adlı məqaləsini dərc etdirir.
Həmin məqalədə 19 mineral bulağın suyunun kimyəvi analizi də verilir.
1928-1931-ci illərdə Y.V.Lanqvagenin başçılığı ilə Darıdağ mineral bulaqları rayönunda bir sıra qazıntı işləri və müşahidələr aparılmış, ilk dəfə olaraq onların ətraflı təsviri verilmiş və aparılan qazıntı
işləri nəticəsində bulaqların debiti xeyli artırılmışdır.
Bu dövrdə Naxçıvan MR-in faydalı qazıntılarının öyrəniləməsi sahəsində də müəyyən işlər görülmüşdür. Xüsusilə, Naxçıvanda, Culfada, Şahtaxtıda tikinti materiallarının öyrənilməsi və istifadə edilməsi genişlənir.
Fransız geoloqu P.Bonne Naxçıvan MR ərazisinə daxil olan
sahədə və Ermənistanın ona qonşu olan rayonlarında uzun müddət
(1912-1930) işləmiş, birinci olaraq ölkənin düzgün stratiqrafiyasını
müəyyən etmiş və apardığı tədqiqat işlərinə dair 31 qısa əsər və
elmi məqalələr dərc etdirmişdir.
1925-1930-cu illərdə respublikanın ayrı-ayrı. yerlərinin geoloji
cəhətdən öyrənilməsinə başlanılır. 1930-cu ildə A.Marqolius Naxçıvan duz yatağını öyrənir və təsvir edir. Həmin il V.Y.Livental və
V.Q.Qudovski Gömürün kükürd yataqlarında geoloji axfarış işləri
aparıb hesabatlarını dərc etdirirlər.
1930-cu ildən sonra Naxçıvan MR-in təbii şəraitinin öyrənilməsinə daha böyük əhəmiyyət verilir və bu məqsəd üçün bir sıra ekspedisiyalar təşkil edilir.
Muxtar respublikanın bitki aləmi ilə daha dərindən tanış olub,
yeni efirli və kauçuklu bitkiləri aşkara çıxarmaq məqsədilə 1931-ci
ildə Naxçıvan MR-ə iki ekspedisiya göndərilir.
Botanik İ.İ.Qaryakinin rəhbərliyi altında kauçuklu bitkiləri öyrən-
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məklə məşğul olan ekspedisiya Naxçıvan ətrafında, Nehrəm dərəsində, Culfa və Ordubadda axtanş apararaq Zəngəzur dagların.n
yüksəktiklərinə doğru irəliləmiş, Tivı, Ələhı, Nəsırvaz Paraga kəndləri ətrafın-da kauçuklu bitkilər toplamışdır. Sonra bu ekspedısıya
Sədərək düzünün bitkilərini öyrənmiş, Şərurdan Şərqı Arpaçay
boyunca Ermənistan ərazisinə doğru axtarışla məşğul olmuşdur.
Ekspedisiyanın işinin yekunları İ.İ.Qaryakinin 1933-cü ildə yazdığı
“Naxçıvan MSSR və cənubi Ermənistanın yabanı kauçuklu bitkiləri”
adlı əsərində şərh edilmişdir.
Muxtar respublikanın efirli bitkilərini öyrənməklə məşğul olan
ikinci ekspedisiya professor L.İ.Prilipkonun başçılığı ilə Biçənək ətrafını daha dərindən tədqiq edir və burada səyyari efirçəkən laboratoriya təşkil olunur. Sonra Culfadan başlayaraq Biləv-Bist marşrutu
üzrə axtarışlar aparılır. Ekspedisiyanın əldə etdiyi efir yağı Bakıda
yenidən istehsal edilir. Moskva və Leninqradda yoxlanılırdı. Bu
ekspedisiyanın hesabatı N.L.Qurviç, L.İ.Prilipko və D.N.Şutov tərəfindən 1933-cü ildə yazılan "Azərbaycanın efirli bitkilərinin 1931-ci
ildə öyrənilməsi nəticələri” adlı əsərdə şərh edilmişdir.
1931-ci ildə aşkara çıxarılmış kauçuklu bitkilərin bə’zilərini daha
ətraflı öyrənmək üçün 1932-ci ildə L.İ.Prilipkonun rəhbərliyi altında
Biçənəkdə yay stasionarı təşkil edilir.
Həmin il kserofit ot, kol və ağac bitkilərinin toxumlarını toplamaq
məqsədilə T.S.Heydmanın başçılığı ilə Biçənək ətrafında təşkil edilmiş
stasionara Bakı Nəbatat bağının ekspedisiyası da qoşulur.‘1932-ci ildə
yem bitkilərini öyrənmək üçün A.A.Şaxovun ekspedisiyası Ermənistan
ərazisindən Biçənəyə gəlir. Ekspedisiyanın botaniki A.A.Kolakovski
Biçənək ətrafında və başqa yerlərdə yabanı yem bitkiləri nümunələri
toplayır.
1933-cü ildən Muxtar respublikanın təbiətini öyrənməyə olan maraq
daha da artır, onun kompleks şəkildə öyrənilməsi məsələsi zəruri hal alır.
Naxçıvan MR yerli orqanlarının təşəbbüsü ilə SSRİ Elmlər Akademiyasının İstehsal Qüvvələrini Öyrənən Şurası buraya botaniklərdən və geoloqlardan ibarət dəstələr göndərir.
Kompleks ekspedisiyanın birinci botaniklər dəstəsi İ.Qaryaginin
başçılığı ilə avqust ayında Ordubad rayonunda, ikinci dəstə isə İ.Hacıyevin başçılığı ilə Culfa rayonunun yuxarı hissəsində yem ehtiyatları,
həmçinin efirli bitkilərin axtarışı ilə məşğul olur. Hər iki dəstənin işinin
yekunları SSRİ EA Azərbaycan filialının əsərlərində dərc edilmişdir.
1933-cü ildə Naxçıvan MR-in florasının öyrənilməsi sahəsində daha
bir sıra mühüm tədbirlər ğörülür ki, bu sahədə A.A.Qrossheym,

T.S.Heydman, L.İ.Prilipko, İ.Hacıyev və başqaları böyük fəaliyyət göstəririər. Həmin il T.S.Heydman “Naxçıvan MSSR Ordubad rayonunun kserofit bitkilərinin xarakteristikası”. L.İ.Prilipkonun “Naxçıvan MSSR-in faydalı bitkiləri haqqında mə’lumat”, A.A.Qrossheymin “Qafqaz florasının
yeni növləri” və s. kimi qiymətli məqalələri nəşr olunur.
1934-cü ildə Naxçıvan MR-ə SSRİ EA Azərbaycan filialının dörd
ekspedisiyası göndərilir.
L.İ.Prilipkonun başçılıq etdiyi birinci geobotanik dəstə may və iyun
aylarında respublikanın düzənlik, dağətəyi və dağlıq zonalarının bitki
münasibətlərini öyrənir. Bu sahələrin bitkilərinə xüsusi diqqət yetirir.
A.A.Qrossheymin başçılıq etdiyi digər bir dəstə Şahbuzda yerləşərək
ətraf yerlərin florasını öyrənməklə məşğul olur.
İ.Y.Hacıyev və N.L.Qurviçin dəstəsi Şahbuzda səyyar laboratoriya təşkil edərək efirli bitkiləri dəqiq surətdə öyrənir. Bu dəstə tərəfindən Kükü kəndinə, Qanlı gölə, Keçili ve Külüs kəndlərinə ekskursiyalar təşkil edilir. Aparılan bu tədqiqatlar nəticəsində sənaye
əhəmiyyətli bir sıra efirli bitkilər aşkara çıxarılır.
Naxçıvan MR-də olan yabanı bitkilərin toxumlarını toplamaq məqsədilə 1935-1937-ci illərdə buraya botanika institutunun ekspedisiyaları göndərilir. İnstitutun əməkdaşları H.A.Qjjliyevin başçılığı ilə respublikada müxtəlif marşrutlar üzrə toxum toplamaqla məşğul olurlar.
Beləliklə, Naxçıvan MR-in bitki aləmi, əsasən, 1931 -1937-ci illərdə öyrənilir.
1939-cu ildə S.A.Zaxarovun “Naxçıvan MSSR-in torpanları” adlı
əsəri çapdan çıxır. S.A.Zaxarovun marşrutlar üzrə apardığı tədqiqat
işlərinə, həmçinin B.A.Ambokadze və İ.A.Çxenkilinin və A.S.Preobrajenskinin tədqiqatlarına əsasən Naxçıvan MR-in torpaqlarının tiplərini, torpaq əmələ gətirən amilləri müəyyənləşdirir və onların geniş
təsvirini, ayrı-ayrı torpaq tiplərinin analizini, mexaniki tərəflərini elmi
surətdə izah edir.
Azərbaycan Respublikasının fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri yığcam
Şəkildə ilk dəfə “Azərbaycan SSR-in fiziki coğrafiyası” ' kitabında
şərh edilir. Bu əsərin ayrı-ayrı hissələri respublikanın görkəmli
alimləri tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. A.F.Lyayster oroqrofiyanı,
M. Ə.Qaşqay geologiyanı, faydalı qazıntıları və mineral bulaqları,
I.V.Furqovski iqlimi, A.İ.Mixaylovski Xəzər dənizini, V.P.SmirnovLokinov torpaq örtüyünü, L.İ.Prilipko bitki örtüyünü, N.K.Vereşşagin
isə heyvanlar aləmini yazmışlar. Bunların hər biri həmin vaxtadək öz
ixtisasları üzrə Azərbayçattrn -təbii xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş və
dəyərli əsərlər yaziışlar. f
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"Azərbaycan SSR-in fiziki coğrafiyası” kitabının hər bır fəslındə
Naxçıvan MR-in fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinə də müəyyən qədər yer
verilmişdir. Bu əsərin çapdan çıxması Azərbaycan Respublikasının ayn-ayrı fiziki-coğrafi rayonları üzrə bir sıra əsərlərin yazılmasına təkan
verdi. Son illər Naxçıvan MR-in geologiya və geomorfologiyasını öyrənməklə bir sıra təşkilatların, birinci növbədə Azərbaycan EA Geologiya
və Coğrafiya institutlarının əməkdaşları ətraflı məşğul olmuşlar.
Naxçıvan MR-in geoloji quruluşunun, geomorfologiyasının öyrənilməsi, onun yeraltı sərvətlərinin aşkara çıxarılması və istifadəyə verilməsi sahəsində Ş.Ə.Əzizbəyovun böyük xidmətləri olmuşdur.
O,
uzun müddət Naxçıvan MR-in ərazisində aparılan geoloji axtarış
işlərinə başçılıq etmiş və Muxtar respublikanın geologiyasına aid bir çox
qiymətli əsərlər yazmışdır.
Akademik Ş.Ə.Əzizbəyov 12 ii (1945-1956-cı illər) ərzində Naxçıvan MSSR-in bütün ərazisini öyrənmiş və onun 1:50000 miqyasında geoloji xəritəsini tərtib etmişdir. Bu müddət ərzində o, çox böyük
faktik materiallar toplamışdır. Ərazidə 15200 müşahidənin nəticəsini qeydə almış, 45 lay kəsiyi tərtib etmişdir. Müşahidə və kəsiklərdən 6000 süxur nümunəsi seçilmişdir.
Bütün bu tədqiqatların nəticəsi Ş.Ə.Əzizbyovun 1961-ci ildə
Moskvada nəşr edilmiş “Naxçıvan MSSR-in geologiyası” adlı sanballı və dəyərli monoqrafiyasında ümumiləşdirilmişdir.
Akademik Ş.Ə.Əzizbəyov 1949-1951-ci illərdə Naxçıvan MR-in şərq
və mərkəz hissəsini, 1945-1952-ci illərdə isə şərq hissəsini geomorfoloji
cəhətdən öyrənmiş və tədqiqat materiallarını, həmçinin Muxtar respublikanın geomorfologiyasına dair qabaqkı mə’lumatları ümjumiləşdirərək,
1952-ci ilin yazında Yerevan şəhərində keçirilən geomorfoloji konfransda “Naxçıvan MSSR-in geomorfologiyasının əsas xüsusiyyətləri” mövzusunda mə’ruzə etmişdir.
B.A.Antonovun “Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb yamaclarının geomorfologiyasına dair“, M.A.Abbasovun “Naxçıvan MSSR-in şimal-qərb
hissələrinin geomorfologiyası” adlı əsərləri respublikanın geomorfologiyasını xarakterizə edir.
B.A.Antonov 1949-1949-cu illərdə Naxçıvan coğrafi ekspedisiyasında iştirak etməklə (başlıca olaraq topladığı materiallara əsaslanaraq) Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb yamaclarının fiziki-coğrafi
xarakteristikasını, bu rayonun əsas geoloji xüsusiyyətlərini, relyef
tiplərini ətraflı izah etmişdir. Əsərdə Naxçıvan MR-in geomorfoloji
cəhətdən öyrənilməsinin qısa tarixi verilmişdir.
M.A.Abbasovun “Naxçıvan MSSR-in şimal-qərb hissəsinin geo16

morfologiyası” əsəri müəllifin 1950-1951-ci illərdəki ekspedisiya müşahidələrinin məhsulu olub, burada relyef əmələ gətirən proseslərə
xüsusi diqqət verilmişdir. Müəllif relyef tiplərini müəyyənləşdirmiş və
geomorfoloji rayonlaşmanın sxemipi vermişdir. Bundan başqa, dağ
buzlaqlarının, çay dərələri terraslarının yaşına, hamarlanma səthlərinə və s. aid məsələlər ətraflı izah edilmiş, relyefin əmələ gəlməsinin
əsas dövrləri müəyyənləşdiridmişdir.
Mə’lum olduğu kimi kəskin kontinental iqlimə malik olan Naxçıvan MR-də su ehtiyatı zəruriyyəttəşkil edir. Kənd təsərrüfatı bitkiləri
hökmən suvarma tələb edir. Buna görə də Muxtar respublikanın su
ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, suvarma şəbəkəsini genişləndirmək məsələsi mühüm problemlərdən biridir. Bu sahədə
S.H.Rüstəmov 1948-1949-cu illərdə Naxçıvan MR ərazisində hidroqrafik və hidroloji tədqiqat işləri apararaq 1955-ci ildə “Naxçıvan
MSSR-in su ehtiyatları” adlı əsərjni yazmışdır.
Azərbaycan mineral sularının elmi surətdə öyrənilməsi işində
akademik M.Ə.Qaşqayın son dərəcə böyük xidmətləri olmuşdur.
Onun rəhbərliyi altında bir sıra geoloji-mineroloji ekspedisiyalar səmərəli fəaliyyət göstərmiş, 1940-1941 -ci illərdə Darıdağın mərgümüşlü bulaqlarında, 1943-1945-ci illərdə Badamlı mineral sularında qazıntı işləri aparılmışdır.
Uzun illər boyu apardığı tədqiqat işləri nəticəsində M.Ə.Qaşqay
Naxçıvan MR ərazisində 50 qrup mineral bulaqlar olduğuqnu
müəyyənləşdirmiş, bunlardan Darıdağ, Badamlı,, Sirab, Nəhəcir və
Parağa bulaqlarını daha dəqiq öyrənmişdir.
Bütün bu faktik elmi materiallar əsasında 1949-cu ildə M.Ə.Qaşqayın
“Naxçıvan MSSR-in mineral bulaqları” adlı dəyərli əsəri nəşr edilmişdir.
Akademik M.Ə.Qaşqayın “Azərbaycanın mineral suları” adlı əsərinin ikinci hissəsi Naxçıvan MR-in mineral sularına həsr edilmişdir.
Müəllif burada Muxtar respublikanın mineral sularının öyrənilməsi
tarixini, onların yerləşdiyi zonaları, geoloji quruluşlarını təsvir etdikdən sonra ayrı-ayrı mineral bulaqların tektonikası, debiti, suların fiziki-kimyəvi xassələri, analizləri və müalicə əhəmiyyəti haqqında dəqiq və geniş mə’lumat verir.
Naxçıvan MR mineral su mənbələrinin öyrənilməsi və istifadəyə
verilməsi sahəsində professor Ə.H.Əsgərovun xüsusi xidməti vardır.
Ə.H.Əsgərov bu sahədə apardığı üçillik tədqiqat işlərini ümumiləşdirərək, 1946-cı ildə Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan MR-in aid
təşkilatları qarşısınj
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də1947-ci ildə burada mineral su zavodu fəaliyyətə başlamış, 1953-cü
ildə mexanikləşdirilmiş zavoda çevrilmişdir.
Professor Ə.H.Əsgərov 20 ildən artıq Azərbaycan Respublikasının mineral su mənbələrini öyrənməklə məşğul olmuşdur. O, 610
bulağı (o cümlədən Naxçıvan MR-də 132 bulağı) bilavasitə yerində
tədqiq edərək, 1954-cü ildə “Azərbaycan SSR-in mineral su mənbələri” adlı əsərini nəşr etdirmişdir. O, Naxçıvan MR-i “mineral bulaqların təbii fnuzeyi” adlandırır.
Ə.H.Əsgərov bu əsərində Azərbaycanın müxtəlif sularının xüsusiyyətlərini, onların yayılması və əmələ gəlməsinin qanunauyğunluğunu izah etməklə, həmin mineral su mənbələrindən geniş istifadə
edilməsi üçün faydalı məsləhətlər və təkliflər irəli sürmüşdür.
Ə.M.Şıxlinski və S.K.Kapelioviçin 1937-ci ildə nəşr edilmiş
“AzəFbaycan SSR-in iqlim oçerki” adlı əsəri, xüsusilə Ə.M.Şıxlinskinin 1949-cu ildə yazılmış “Azərbaycanın atmosfer yağıntıları” adlı
əsəri Azərbayeanın, o cümlədən Naxçıvan MR-in iqlim xüsusiyyətləri haqqında ətraflı mə’lumat verir.
1942-ci ildən başlayaraq Naxçıvan MR-də şarpilot müşahidələri
aparılır. Bu iş, xüsusilə, 1948-1949-cu illərdə daha da genişləndirilir
və troposferin müxtəlif hündürlükdəki qatlarının öyrənilməsi sahəsində ətraflı mə’lumatlar əldə edilir.
Naxçıvan MR-in ərazisində meteoroloji məntəqələr birinci dünya
müharibəsi vs vətəndaş müharibəsi illərində tamamilə dağıldığı
halda, indi burada 5 ikinci dərəcəlj, 9 üçüncü dərəcəli meteoroloji
məntəqə vardır. Bu məntəqələr bütün il boyu fəaliyyət göstərərək,
respublikanın iqlim xüsusiyyətləri haqqında əlavə və geniş mə’lumatlar əldə etməyə imkan verir.
Son illər Naxçıvan MR iqliminin ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi işi xeyli genişləndirilmiş, bu məqsədlə aparılan tədqiqat nəticələri
dərc edilmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən K.Ə.Quliyeva və D.A.Mayfatın
“Naxçıvan MSSR-in atmosfer yağıntılarının və qar örtüyünün öyrənilməsi
və qarşıda duran vəzifələıJ’ adlı, Ə.Y.İsrafilovanın “Naxçıvan MSSR üzərində hava axını haqqında” adlı məqalələri çox əhəmiyyətlidir.
1958-ci ildə Azərbaycan Respublikası EA Coğrafiya İnstitutu tərəfindən buraxılmış iri həcmli “Sovet Azərbaycam” kitabının birinci
hissəsi respublikanın təbiətinə həsr edilmişdir. Əsərin bu hissəsini
əhatə edən 10 fəsilin hər biri həmin sahədə uzun müddət elmitədqiqat işləri aparan görkəmli mütəxəssislər tərəfindən yazılmış'və
bu sahədəki yeniliklər əsərdə əks etdirilmişdir.
Bu kitabın ‘Təbiət” hissəsində Naxçıvan MR-in fiziki-coğrafi

amillərinin izahına müəyyən qədər yer verilmişdlr.
"Azərbaycan SSR-in geomorfologiya” adlı monoqrafiyada Naxçıvan MR-in oroqrafiyası, geoloji quruluşu, relyefin ümumi xarakteristikasına və başqa sahələrinə aid konkret mə’lumatlar vardır.
Naxçıvan MR-in torpaq öotüyünün coğrafi yayılmasının xəritələşdirilməsini ilk dəfə Azərbaycan Respublikası EA Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutunun əməkdaşları Ə.Q.Zeynalovun rəhbərliyi ilə
1955-1959-cu illərdə başa çatdırmışlar. Muxtar respublikanın kənd
təsərrüfatı üçün əhəmiyyəti olan düzən hissəsinin su-fiziki xassələri
birinci dəfə olaraq 1956-1959-cu illərdə R.Ç.Məmmədov və
B.M.Ağayev tərəfindən öyrənilib ümumiləşdirilmişdir.
1959-cu ildə A.A.Nadiovun “Naxçıvan MSSR” adlı əsəri çapdan çıxmışdır. Müəllif burada Muxtar respublikanın xalq təsərrüfatının müasir
vəziyyəti və inkişaf perspektivləri haqqında ətraflı mə’lumat verir.
Yenə də 1959-ci ildə professor Q.K.Gülün redaktcrluğu altında
Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı tərəfindən “Azərbaycan
SSR-in fiziki coğrafiyası” adlı kitab buraxılmışdır. Bu kitab ali məktəblərin coğrafiya fakültələrində Azərbaycanın fiziki coğrafiyası fənninə
dair Azərbaycan dilində ^azılmış ilk dərslikdir. Həmin dərsliyin ayrı-ayrı
fəsillərində Naxçıvan MR-ə aid konkret materiallar verilmişdir.
Yuxarıda göstərilənlərdən başqa, Azərbaycan Respublikası EA Coğrafiya İnstiututunun əsərlərində, "Azərbaycan SSR EA xəbərləri”ndə
Naxçıvan MR fiziki coğrafiyasının ayrı-ayrı amiiləri haqqında elmi məqalələr dərc edilmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Naxçıvan MR-iafiziki-coğrafi xüsusiyyətləri ayrı-ayrılıqda ətraflı surətdə tədqiq edilməmiş və onun fiziki-coğrafi amillərini əlaqəli şəkildə əks etdirən iri həcmli əsər yazılmamışdı. Onun fiziki-coğrafi xüusiyyətlərinə dair mə’lumatların bir
qisminin dürüstləşdirməyə ciddi ehtiyacı var idi.
S.Y.Babayevin 1970-ci ildə nəşr edilmiş “Qədim diyarın təbiəti”
adlı monoqrafiyasında ilk dəfə olaraq muxtar Respublikanın fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri barədə toplu mə’lumat verilmiş, Naxçıvan MRin landşaftı, landşaftın tipoloji təsnifatı elmi surətdə seciyyələndirilmişdir. Bu əsərdə, həmçinin Muxtar respublikanın təbii ehtiyatları və
onlardan istifadə yolları da göstərilmişdir.
Bundan başqa, akademik B.Budaqov və professor S.Babayevin
“Naxçıvan MSSR-in düzənlik landşaftı və onun kənd təsərrüfat əhəmiyyəti” (1968), "Naxçıvan MSSR-in təbii rayonlaşması və şaquli qurşaqların strukturu” (1976) adlı məqalələri və Muxtar respublikanın landşaft xəritəsi (1967), təbii rayonlaşma (1967) və yüksəklik landşaftı qurşaqları
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strukturunun (1967) xəritə sxemləri tərtib edilmişdir.
Naxçıvan MR-in landşaft tiplərinə, onun şaquli qurşaqlar üzrə yerləşməsinə, ərazinin fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqat tarixinə aid
mə’lumatlar S.Y.Babayevin bir neçə elmi məqalələrində (1960, 1966,
1967) dərc edilmişdir.
1980-ci illərdən başlayaraq Naxçıvan MR-in su obyektləri, birinci növbədə Araz çayının və digər çayların, sututarların, su təsərrüfat
obyektlərinin ekologiyasına dair əsərlər yazılmış, onlarda qiymətli
elmi-praktik təkliflər və məsləhətlər verilmişdir.
Bu məsələlərlə əlaqədar olaraq S.Babayev, Q.Qədimov və N.Babayevin “Naxçıvan MSSR-in su təsərrüfatı və ekoloji problemləri” (1989),
"Naxçıvan MSSR-in sututaılarının ekoloji problemləri” (1989) və s. məqalələri nəşr olunmuşdur.
Naxçıvan MR-in təbii xüsusiyyətlrinin ətraflı öyrənilməsi Muxtar
respublikada xalq təsərrüfatının inkişafı üçün son dərəcə ciddi əhəmiyyətə malikdir. Öz suverenliyini əldə etmiş respublikamızın qarşısında duran əzəmətli vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək üçün bütün
daxili imkanlardın, respublikanın təbii zənginliklərindən səmərəli istifadə edilməlidir. Bu vaxatadək istifadəsiz qalpn min hektarlarla xam
torpaqlar istifadəyə verilmiş, su ilə tə’min olunmuş, yeni-yeni su anbarları tikilmiş, suvarma kanalları çəkilmişdir.
Muxtar respublikanın iqlim xüsusiyyətlərini, şaquli zonallığını nəzərə
alaraq kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinin yerləşdirilməsi yenidən
nəzərdən keçirilməli və bir sıra əməli tədbirlər görülməlidir.
Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsilə əlaqədar olaraq respublikamızın, o cümlədən onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan MR-in təbii sərvətlərinin öyrənilməsi, aşkara çıxarılması və xalqın istifadəsinə verilməsi son
dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Naxçıvan MR yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin bir ölkədir.
Onun yerinin təkində qızıl, gümüş, mis, civə, mərgümüş, molibden,
polimetallar, daş duz, kükürd, respublikadan kənarda da şöhrətlənmiş şəfa bulaqları— Sirab, Badamlı, Darıdağ, Bayxır və s. kimi mineral suları vardır. Yerin üstündə münbit torpaqları, durna gözlü bulaqları, kifayət qəbər su ehtiyatları, zəngin florasının tərkibində əvəzsiz
dərman bitkiləri, bal, kauçuk, kitrə, boyaq, alkoloid, efir, qida maddələri və s. verən bitkiləri vardır.
Muxtar respublikanın gözəl təbiəti, əlverişli iqlim şəraiti, buz bulaqları, mineral suları burada çoxlu sanatoriyaların, istirahət evlərinin tikilib istifadəyə verilməsinə imkan. yaradır. İnanırıq ki, Allahın bəxş etdiyi bu təbii sərvətlərdən yaxın gələcəkdə geniş istifadə edilməsi üçün gənc,

suveren dövlətimizin hər cür imkanı olacaqdır.
Muxtar Respublika ərazisində 5 yerdə (Zırnel, Kömürlü dağ, Darıdağ, Şurut və Dırnısda) daş kömür olduğu müəyyən edilmişdir. Bu
yataqlardakı daş kömür ehtiyatının azlığı, keyfiyyətinin aşağı olması
onun sənaye miqyasında istismarına imkan verməsə də, blokada
şəraitində olan muxtar Respublika əhalisinin yanacağa olan kəskin
ehtiyacını nəzərə alıb, bu yataqlardan yerli ehtiyac üçün istifadə
məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Bu fikri Gömür kəndi yaxınlığındakı
kükürd yataqları barədə də demək olar. Arazboyu düzənlikdə mezozoy qatlarında neft axtarışları nə səbəbdənsə dayandırıldı. Bu sahədə
geoloji axtarış işlərini davam etdirmək zəruridir.
Arazboyu düzənlik və alçıq dağlıq sahələrdə günəşli saatların
miqdarı il ərzində 28000 saata çatır. Odur ki, Naxçıvan MR ərazisində, xüsusilə, onun düzənlik hissəsində il boyu Günəş enerjisindən,
bütün ərazidə isə külək enerjisindən istifadə etmək mümkündür.
Azərbaycan Respublikasının 6 regionunda olan qızıl yataqlarından
birgə istifadə etmək barədə ABŞ şirkətlərilə razılıq əldə edilmişdir. Bu
regionlardan biri də Orbubad rayonudur. Həmin planın həyata keçirilməsi Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvan MR-in iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Naxçıvan MR çox böyük ehtiyatı olan daş duz yataqlarına malikdir. Təkcə Nehrəm daş duz yatağında 1,5-2 mld. ton ekstra növ duz
olduğu təxmin edilir.
Muxtar respublikada 200-ə yaxın müalicəvi əhəmiyyəti olan müxtəlif
mineral su bulaqları vardır. Onların sutkalıq debitini 30 mln. litrdən artıqdır. Bu bulaqların bir çoxunun suyu Yer kürəsində az təsadüf edilən sular sırasına daxildir. Bu sulardan istifadə etməklə onlarla xəstəlikləri
müalicə edib, minlərlə insana şəfa vermək mümkündür. Bundan başqa,
bu suların tərkibində tonlarla mineral duzlar, təbii karbon qazı vardır. Bu
maddələr isə istehsalatda və tibbdə müvəffəqiyyətlə tətbiq oluna bilər.
Naxçıvan MR zəngin və keyfiyyətli travertin (Şahtaxtı) və mərmər
(Şərur rayonunda Qaratəpə, Diyadin, Babək rayonunda Buzqov
yataqları) ehtiyatına malikdir.
İstər Muxtar respublikada olan daş duz, mərmər, travertin, istərsə
də, mineral suların müvafiq xarici şirkətlərlə birgə istismarının təşkili
respublikamız üçün fayda gətirə bilər.
İnanırıq ki, bu kimi tədbirlərin həyata keçməsinə maneçilik törədən
blokada şəraiti tezliklə aradan qaldırılacaq və Naxçıvan MR-də olan təbii
sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
Xalqımızın öz azadlığını və suverenliyini əldə etdiyi, torpaq isla-
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hatı aparılması nəticəsində torpağın öz sahibinə, onu becərənlərə
verildiyi bir vaxtda Azərbaycan Respublikasının EA Institutlarının
Naxçıvan MR-ə ekspedisiyalar göndərməsi kənd təsərrüfatının daha
da inkişaf etdirilməsi üçün elmi-tədqiqat işləri aparıb öz dəyərli
məsləhətlərini vermələri son dərəcə zəruridir.
İndiyə qədər Naxçıvan MR-in iqlim xüsusiyyətləri dəqiq və ətraflı
öyrənilməmişdir. Muxtar respublikanın mikroiqlim rayonlarının
müəyyənləşdirilməsi, Günəş radiasiyasının ayrı-ayrı məntəqələr üzrə tə’yini vacib məsələlərdən biridir.
Naxçıvan MR-də baş verən sel hadisələri əhaliyə maddi zərər
vurur. su ehtiyatarı və suvarma mənbələrindən səmərəli istifadə
edilməsi məsələsi elmi əsaslar üzrə əməli olaraq həll edilmədiyindən əkinçiliyin müəyyən hissəsinə ciddi zərər dəyir. MuxtaT respublikada başqa təbii ehtiyatların öyrənilməsini və onlardan istifadə
edilməsini qənaətləndirici hesab etmək olmaz.
Bu məslələrin həllində respublikamızın coğrafiyaçıları yaxından
iştirak etməli və zəhmətkeşlərə lazımi köməklik göstərməlidirlər. Bu
kömək, birinci növbədə, Naxçıvan MR-in mikrolandşaft rayonlaşmasını müəyyənləşdirməkdən, onun dağlıq hissəsini, xüsusilə,
dağətəyi rayonlarını hərtərəfli öyrənməkdən ibarətdir.

NAXÇIVAN MR-in
TƏBİİ ŞƏRAİTİ
OROQRAFIYA
Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında yerləşən və tipik dağlıq
ölkə olan Naxçıvan MR-in relyefi başlıca olaraq düzənlik və dağlıq
hissədən ibarətdir. Onun dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi 1400
metrə bərabərdir. Muxtar Respublika ərazisinin mütləq yüksəkliyinin
amplituda fərqi 600 metrlə (Kotam yaxınlığında Arazın vadisi) 3906 metr
(Qapıcıq zirvəsi) arasında tərəddüd edir. Ərazinin üçdə bir hissəsini
təşkil edən və respublikanın ən alçaq sahəsi hesab edilən Arazboyu düzənliyin orta yüksəkliyi 800 metrə yaxındır (1-ci şəkil).
Ərazinin üçdə iki hissəsi dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə yerləşməklə, 20 faizinin mütləq yüksəkliyi 2000 metrdən artıqdır.
N.İ.Şelepnevin hesablamasına əsasən Naxçıvan MR səthini yüksəkliyinə görə aşağıdakı qaydada bölmək mümkündür.
1-ci cədvəl
Mütləq yüksəkliyi
(m-lə)
600-1000,
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000 metrdən artıq

sahə
(kv.km-lə)
1720,
1600
1028
500
320
80

Faizlə
32,9
30,5
19,5
9,5
6,1
1,5

Naxçıvan MR-in aşağı düzən zonasını təjşkil edən Arazboyu
qurşaq Muxtar respublikanın 600-1000 metr yüksəklikdə yerləşən
geniş sahəsini əhatə edir. Bu sahə şimal-qərbdə Sədərək düzündən
başlayıb Ordubad rayonu ərazisində, Kotam yaxınlığında dar zolaq
şəklində yüksək dağlar tərəfindən Arazın sahilinə sıxışdırılır.
Düzənlik hissə Araz çayı ilə alçaq dağlıq arasında yerləşməklə gah
geniş, gah da dar sahəni əhatə edir.
Arazboyu düzənlik Muxtar respublika ərazisinin 32 faizini təşkil
edərək şimal-qərbdə Ermənistanın Ararat düzənliyilə birləşir. Bu qurşaq bütöv bir düzenlik halında ölmayıb, respublika daxilində bir neçə
yerdə— Dərələyəz və Zəngəzur dağlarının meridian istiqamətində
uzanan qolları və ya yüksəklikləri vasitəsilə bir sıra maili düzənliklərə
(Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan, Ordubad və s.) ayrılır.
Muxtar respublikanın şimal-qərbində Ermənistanın Ararat çökəkliyi
ilə sərhədlənən və Dəhnə-Vəlidağ yüksəkliyinədək uzanan Sədərək
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düzü cənubdan Arazla, şimal-qərtxJən isə Saraybulaq dağlarının cənub-şərq ətəkləri ilə sərhədlənir.

Qərbdən şərqə doğru Əlincəçay, Qara dərə, Gilançay, Düylünçay,
Vənəndçay, Əylisçay və Ordubadçayın gətirmə konusları bir neçə maili düzənliklər əmələ gətirmişdir.. Bunlardan ən çox nəzərə çarpanı Culfa, Yaycı, Dəstə, Ordubad düzənlikləridir. Bu maili düzənliklərin ümumi sahəsi 10 min hektara qədərdir.
Arazboyu düzənliyin ən geniş yerinin Şərqi Arpaçayın mənsəb
hissəsində yerləşməsi bir tərəfdən burada tektonik çökmə, digər
tərəfdən isə fəal eroziya prosesinin getməsilə izah edilə bilər.

1-ci şəkil. Naxçıvan MR-in fiziki xəritəsi

Vəlidağ-Dəhnə yüksəkliyindən Qarabağlar— Qıvraq tirəsinədək
uzanan Şərur düzənliyi Muxtar Respublika ərazisinin geniş bir hissəsini tutur. Sıx əhaliyə, münbit torpağa malik olan bu düzənlik Naxçıvan MR-in kənd təsərrüfatırtda mühüm rol oynayır.
Şərur düzündən şərqdə Qarabağlar— Xok— Tazı uçan yüksəkliyi ilə
Duzdağ tirəsi arasında Böyükdüzyerləşir. İqlimin və hidrobji şəraitin tə’siri
nəticəsində Böyükdüz su mənbələrindən məhrum dmaqla təbii şoranlaşmaya mə’ruz qalmışdır.
Naxçıvan düzü Arazboyu düzənliyin böyük bir hissəsini təşkil
edir. O, qərbdən Cəhri-Düzdağ tirəsi ilə, cənub qərbdən Arazla,
cənub-şərqdən Nehrəm-Ərəzin yüksəkliyilə, şimal-şərqdən Sirab,
Nəhəcir, Xaçaparaq xətti üzrə Sarıdağ-Nəhəcir və Qırxlar dağının
ətəkləri ilə əhatə olunur. Bu düz Naxçıvan çayı, onun aşağı axınındakı qolları, bir sıra təpəliklər, yarğanlar və dərələrlə parçalanır.
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Ərazi relyefinin ikinci əsas hissəsini dağlıq sahə, çox az bir hissəni isə dağaräsı çökəkliklər təşkil edir. Bu sahə okean səviyyəsindən 1000 metrdən 3900 metrə qədər ucalır.
Düzənliklə orta dağlıq arasında yerləşən alçaq dağlıq sahə Naxçıvan MR-in şimal-qərb və cənub-şərq hissəsində çox dar, mərkəz
hissəsində isə geniş bir sahəni əhatə edir. Sinklinal yastanlar, antiklinal tirələr və kuestlər onları parçalamış çay dərələrinin yaratdığı dar
düzənlik zolaqları ilə əvəz olunur.
Orta dağlıq qurşaq Naxçıvan MR-in şimal-qərb, mərkəz və
cənub-şərq hissəsini tutur. Burada relyef 1200-1300 metrdən 20002300 metrə qədər ucalır. Yüksək dağlıq qurşaq, orta dağlıq qurşağa
nisbətən çox dar zolaq təşkil etməklə Zəngəzur silsiləsi boyu uzanır.
Yuxarıda göstərilən dağlıq sahədə oroqrafik cəhətdən bir-birin25

dən kəskin fərqlənən dağ silsilələri (Zəngəzur və Dərələyəz) və onlardan ayrılan qollar vardır. Silsilələr başlıca olaraq denudasion-tektonik, qollar isə erozion-denudasion mənşəlidir. Buna başlıca səbəb
silsilələrin əsasəıl tektonik qalxmalar istiqamətində, qolların isə tektonik qalxmaların əksinə getməsidir. Muxtar respublika ərazisində
olan oroqrafik vahidlər oradan axan çaylar vasitəsilə şiddətli surətdə
parçalanmışdır.
Naxçıvan MR-in ərazisində əsas üstünlük təşkil edən iki iri oroqrafik vahid vardır. Onlardan biri və ən əsası Zəngəzur silsiləsi, digəri isə Dərələyəz silsiləsidir .
Orta hündürlüyü 3200 metrə çatan Zəngəzur silsiləsi Kiçik
Qafqazın bütün silsilələrindən yüksəkdir. Onun ən yüksək zirvəsi
olan Qapıcıq (3906 metr) eyni zamanda Kiçik Qafqazın Azərbaycan
Respublikası ərazisində ən yüksək zirvədir. Qapıcıq zirvəsi 3865
metr hündürlüyə malik olan daim qar xəttindən də yüksəyə qalxır.

Zəngəzur silsiləsi həm də Kiçik Qafqazın böyük silsilələrindən biri
olub, Naxçıvan MR ilə Ermənistan arasında təbii sərhəd təşkil edir.
Cənub-şərq istiqamətində tədricən ucalaraq Qapıcıq dağında öz
maksimumuna çatan silsilə Qapıcıqdan cənuba doğru yenidən alçal-

mağa başlayır. Soyuq dağdan (3161 metr) cənubda 12-13 kilometrlik məsafədə sıldırım pillələr şəklində kəskin surətdə alçalaraq
uçurumlu, qayalı yamaclarla Arazın yatağına enir.
Zəngəzur silsiləsi şimal-qərb hissədə (Naxçıvan MR daxilində)
neogen dövrünün effuziv süxurlarından, mərkəz hissədə paleogen
dövrünün vulkanik mənşəli Süxurlarından, cənub-şərq hissədə isə
yuxarı oliqosen-miosenə qədər əmələ gəlmiş intruziv süxurlarından,
mərkəz hissədə paleogen dövrünün vulkanik mənşəli süxurlarından,
cənub-şərq hissədə isə yuxarı oliqosen-miosenə qədər əmələ gəlmiş intruziv süxurlardan təşkil olunmuşdur.
Zəngəzur silsiləsində bir neçə zirvənin yüksəkliyi 3500 metrdən (Nabad
dağ, Dəvə boynu, Qazangöl dağı, Səfərdərə, Yağlıdərə, Sarıdərə,
Şıxyurdu), bir neçə zirvənin yüksəkliyi isə 3000 metrdən (Ağdaban, Salvartı,
Camal, Aracı, Dəmirli dağ, Əyri dağ, Soyuq dağ və s.) artıqdır. Burada
aşırımların mütləq yüksəkliyi 2340 metrlə 3700 metr arasında dəyişir.
Zəngəzur silsiləsini mütləq yüksəkliyinin dəyişməsinə və parçalanmasına görə üç yerə bölmək olar. Onlardan biri Ağdaban dağı ilə
Gədik aşırımı arasında olan Salvartı dağıdır. Salvartı dağının orta
yüksəkliyi 3000 metrə qədər olub, bə’zi yerlərdə suayr.cı hamarlanmışdır. Qədim buzlaq izləri, xüsusilə, təknəvari dərələr burada çox
intişartapmışdır. Salvartı dağının şərq yamacı qərb yamacına nisbətən bir qədər az parçalanmışdır. Bu hissədən qərbə Gömür, Toğlu
qaya, Davaxh, Keçili və başqa qoilar ayrılır.
Zəngəzur dağjfiın ikinci hissəsi Qapıcıqdır. O, Dəmirli dağla Soyuq dağ arasındakı ərazini əhatə edir. Mütləq yüksəkliyi 3400 metr
ilə 3900 metr arasında tərəddüd edən bu sahə ^əngəzur silsiləsinin
ən uca hissəsidir. Burada çoxlu zirvələr, uçurumlu yamaclar, dar
suayrıcıları və qayalıqlar vardır. Geniş və dərin təknəvari dərələr, iri
garlar, moren çöküntüləri burada tez-tez nəzərə çarpır. Silsilənin hər
iki yamacı çox şiddətli surətdə parçalanmışdır. Ona görə də şərq
yamacındakı qıfvari dərin su hövzələri “divarlarının” mailliyi 40-60
dərəcədən artıq olub, bə’zən 80-90 dərəcəyə çatır. Kəskin fiziki
aşınmadan yaränan süxurlar yamacların ətəklərinə toplanı'nışdır.
Zəngəzur silsiləsinin Qapıcıq hissəsindən qəıbə doğru Qırxlardağ, Dəvə
boynu, Daşbaşı, Şıxyurdu və digər qollar uzanır.
Zəngəzur silsiləsinin sonuncu— üçüncü hissəsi Soyuq dağdır. O,
2000-3000 metr mütləq yüksəklik arasında tərəddüd edir. Bu hissə 12
kilometrlik bir məsafədə həm cənub, həm də qərb istiqamətində alçalır.
Burada uçurumlu yamadar, dar suayrıcıları var. Aşınmış süxurlar çox
geniş yayılmışdır. Soyuq dağda qədim buzlaq relyefi azalır və relyefin
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3-cü şəkil. Zəngəzur silsiləsindən bir görünüş.

alçalması ilə əlaqədar olaraq yox dərəcəsinə çatır. Yamaclarda olan
uçurumların nisbi yüksəkliyi 200-500 metr arasında tərəddüd edir. Əsas
silsilənin Soyuqbulaq hissəsindən cənub-qərbə iki qol ayrılır. Onlardan
hər biri əlavə şaxələrə bölünmüşdür. Bu qollar üçün ən səciyyəvi cəhət
suayrıclarının darlığı, yamacların dik və uçurumlu olması və nəhayət
onların 5-6 kilometr məsafədə 3000 metrdən 600-800 metrə enməsidir.
Qayalı yamacların ətəyinə və çay dərələrinin dibinə toplanan çoxlu aşınma materialları sel əmələ gəlməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
Dərələyəz silsiləsi Naxçıvan MR-in şimal-şərq hissəsində yerləşir
və Ermənistan ilə Muxtar Respublika arasındakı sərhəd boyunca
uzanır. Bu silsilə başlıca olaraq iki hissədən ibarətdir: biri Cəhri çayının
əsas dərəsindən qəıbdə, digəri isə ondan şərqdə yerləşir.

Dərələyəz silsiləsinin Cəhri çayından qərbdə yerləşən hissəsi qövs
şəkillidir, qabarıq tərəfi qərbə çevrilmişdir. Silsilənin ən hündür hissəsi 2400-2700 metr arasında tərəddüd edir. Burada ən hündür zirvə
2740 metr (Keçəltəpə dağı), ən alçaq aşırım isə 2200 metrdir.

5-ci şəkil. Dərələyəz siisiiəsindən bir görünüş

4-cü şəkil.

Dərələyəz silsiləsi Zəngəzur silsiləsindən fəıqli olaraq əsasən devon,
daş kömür, perm, trias, yura və təbaşir dövrlərinin əhəng daşlarından, gilli
şistləıdən, kvarsitdən, diabazdan və başqa süxurlardan təşkil olunmuşdur.
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Dərələyəz silsiləsinin şimal-qərbdə Naxçıvan MR ərazisinə daxil
olan hissəsi çox mürəkkəb oroqrafik quruluşa malikdir. Bu mürəkkəblik relyefdə, xüsusilə Keçəltəpə dağından cənubda özünü daha
aydın göstərir. Qaraquş, Cəhri, Qaraultəpə, Rəmlər vs Buzqov qolları bu dağ silsiləsindən ayrılır.
Dərələyəz silsiləsinin əsas hissəsi olan şərq yarısı şimal-şəıqdən cənub-qəıb istiqamətində uzanır. Buranın mütləq yüksəkliyi 2900-3110
metrə çatır (Sinor, Küküdağ, Keçəldağ və s.). Silsilənin suayrıcı bə’zən
dar, bə’zən isə çox genişdir, hamarlanmışdır. Onun hər iki yamacı o
qədərdə kəskin meylli deyildir. Bə’zi yerlərdə nisbi yüksəkliyi 700 metrə
çatan uçurumlara da rast gəlmək olur (xüsusilə Küküdağdan cənıi>
şərqə). Aşırımlar əksər hallarda hamar olub, bə’zən üzərində qədim
buzlaqların izlərinə (xüsusilə morenlərə) rast gəlmək olur.
Dərələyəz silsiləsinin şimal-şərq quıtaracağı 3087 metriik adsız ziıvə
yaxınlığında Zəngəzur silsiləsilə biriəşir. Onun cənub-qərb hissəsi isə Cəhri
və Naxçıvan çaylarının aıası ilə uzanır. Silsilə Təknə dağından başlayaraq
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1900 metrdən 1300 metrə qədər (Cəhri çayından şimal-şərqə) alçalır. Onuri
bir hissəsinin suayrıcı Təknə dağı ətrafında hamar və düzdür. Ondan
cənuba getdikcə silsilə qayalı uçurumları olan dar bir zolaq boyu uzanır.
Dərələyəz silsiləsindən cənuba, Naxçıvan çayının əsas yatağına
doğru getdikcə Təknə, Badamlı, Keçəldağ qolları ayrılır. Bu şaxələrdə
dərələrin dərinliyi bə’zən 400 metrdən də artıq olur. Keçəldağ qolunun
və onun şaxələrinin səthində müşahidə edilən düzəlmə səthləri orta və
yüksək dağlıq sahədə geniş yayılmışdır. Cənub yamacların parçalanması arid-denudasion proseslər hesabına cənuba doğru artır.
Silsilənin cənub-qərb və mərkəz hissəsindən fərqli olaraq şimalşərq hissəsində fəaliyyətdə olan sürüşmələr geniş sahə tutur.
Bu silsilə üçün ən səciyyəvi cəhətlərdən biri su ayrıcında üç qrupda
cəmləşən yüksəkliklərin nəzərə çarpmasıdır. 3000-3100 metr və 24002600 metr mütləq yüksəkliklər əsas suayrıcında, 1900-2000 metr mütləq
yüksəkliklər isə ondan ayrılan qolların suayrıcı hissəsindədir.
Muxtar Respublikanın şimal-qərb qurtaracağında ərazi ıjıürəkkəb
oroqrafik şəraitə malikdir. Buradakı dağ zirvələri 2000-2100 m-dən yüksək deyildir (Kömürlü, Ardıc, Mehridağ, Qabaqyal və s.). Bu hissə alçaq
və orta dağlıqdan ibarət olmaqla çox da geniş sahəni əhatə etmir.
Dağarası çökəkliklər arasında ən irisi Paradaş çökəkliyidir. Bu çökəklik 30 kv.km sahəni əhatə edir və dibi 1300 metr mütləq yüksəklikdə
yerləşir. Çökəkliyin dibi düz və bə’zən kiçik təpəciklərdən ibarət olub,
eroziya və arid-denudasiya nəticəsində kəskin parçalanmışdır.

Naxçıvan MR-in sxematik
geoloji xəritəsi
(Ş.R. Əzizbəyov-1958)

Naxçıvan vilayətinin ərazisi birinci dərəcəli üç qarışıqlı strukturu
əhatə edir: Şərur-Culfa antiklinorisi, Ordubad sinklinorisi və Zəngəzur antiklinorisi. Bu strukturlar Ümumqafqaz istiqamətlidir. ŞərOrCulfa antiklinorisində təbaşirə qədər, Ordubad sinklinorisində isə
oliqosendən sonrakı və miosendən əvvəlki xətti qırışıqlıqla əlaqədar
əmələ gəlmişdir.
Şərur-Culfa antiklinorisi Naxçıvan MR ərazisində Naxçıvan çuxuru ilə ayrılmış ikinci dərəcəli antiklinorilərə parçalanmışdır. Bunlar
şimal-qərbdə Şərur, cənub-şərqdə isə Culfa antiklinoriləridir. ŞərurCulfa antiklinorisinin quruluşunda devon, karbon, perm və trias çöküntüləri iştirak edir. Ayrı-ayrı sahələrdə isə yura çöküntüləri də vardır. Şərur-Culfa antiklinorisinin şimal-şərq qanadını təşkil edən Culfa antiklinorisi üst perm, trias, yura və üst təbaşir süxurlarından yaranmışdır. Antiklinorinin oxu İran ərazisinə də keçir.
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6-ci şəkil.

Aşağıda, Şərur-Culfa antiklinorisinin quruluşunda iştirak edən
devon, karbon, perm və trias çöküntülərinin qısa təsviri venilir.
Devon çöküntüləri ancaq Muxtar respublikanın şimal-qərb
hissəsində 160 kv.km sahədə yayılmışdır. Qeyd edildiyi kimi, bu
çöküntülərə mütləq yüksəkliyi 1100-1200 metrə çatan Vəlidağda,
Bozdağda və Sarıdağda təsadüf olunur. Şərqi Arpaçay hövzəsinin
aşağı axınında bu dövr çöküntüləri iki zolaqda yayılmışdır. Onlardan
biri Görənqala— Oabaqdağ— Bağırsaq dərəsi— Ermənistan sərhəddi boyunca, cənub-qərbdən şimal-şərq istiqamətində, digəri isə Dəvəöləndən yuxarı Danzik— Ardıc dağı xətti üzrə uzanır. Aşağı devon
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çöküntüləri başlıca olaraq iridənəli gilli əhəngdaşlarından, şistli və
kvarslı qumdaşlarından; orta üst devon çöküntüləri isə kvarslı qumdaşlarından, pelitomorf əhəngdaşlarından, kvarsitlərdən, gilli şistlərdən və başqa süxurlardan təşkil olunmuşdur.
Karbon dövr çöküntüləri Şərqi Arpaçay dərəsi rayonunda iki zolaq boyu yayılmışdır. Görənqala dağının cənub-şərqindən başlayan
zolaq Münxbalaoğlu dağına doğru uzanır və 1400-1600 metr yüksəkliyə qədərqalxır. İkinci zolaq Aşağı Yaycı kəndindən başlayıb Ardıc dağına doğru uzanır. Karbon dövr sistemi başlıca olaraq orta və
nazik qatlı, eləcə də qalın və massiv əhəngdaşlarından, qumdaşlarından, gilli şistlərdən və başqa süxurlardan təşkil olunmuşdur.
Perm dövr süxurları öyrənilən ərazinin şimal-qərb hissəsində
(Şərqi Arpaçay hövzəsində) Şərur-Bağırsaq dərəsi boyunca ta Qaraultəpə dağınadək; Axura kəndindən Qabaqyal dağına qədər olan
sahədə, Buzqov dağı ilə Xaçik kəndi arasında və başqa yerlərdə
yayılmışdır. Perm çöküntüləri yuxarıda göstərilən sahələrdə 16002500 metrə qədər olan yüksəklikdədir. Bu dövrün süxurları gilliqumdaşılı əhəng daşlarından, mergelli şistlərdən, qalınqatlı əhəng
daşlarından və digər çöküntülərdən təşkil olunmuşdur.
Trias dövr süxurları Qarabağlar, Tənənəm, Axura, Çalxanqala,
Cağazir kəndləri ətrafında, Anabadgədik, Qaraquş, Ərikli, Binnətəli,
Rəmlər, Buzqov, Keçəltəpə, Mehridağ, Ardıc və başqa dağlar ərazisində yayılmış və müxtəlif qalınlığa malik olan əhəng daşlarından,
dolomitlərdən və başqa süxurlardan ibarətdir.
Yuxarıda göstərildiyi kimi, paleozoy və trias çöküntüləri ŞərurCulfa antiklinorisində dörd dik yatımlı assimetrik antiklinal təşkil
edir: Dəhnə— Vəlidağ, Yaycı— Sədərək, Yuxarı Danzik və Mehridağ.
Bu antiklinallar şimal-qərb istiqamətlidir.
Dəhnə-Vəlidağ antiklinalı coğrafi mövqeyinə görə respublika ərazisinin ən cənub hissəsində yerləşir. O demək olar ki, tamamilə miosen və
dördüncü dövr çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Bu strukturanın mərkəzində
üzə çıxan orta devon çöküntüləri Dəhnə— Vəlidağ, Bozdağ və Sarıdağ
qruplarını təşkil edir. Antiklinalın qanadları isə karbon və perm çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Devon çöküntüləri yuxarıda qeyd etdiyimiz
hündürlükləri təşkil etməklə, ikinci dərəcəli kiçik qırışıqlıq əmələ gətirir.
Yaycı— Sədərək antiklinalı Şərqi Arpaçay hövzəsində yerləşir. O,
orta və üst devon çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Belə ki, orta
devon çöküntüləri antiklinalın mərkəzində Kalafa ağıldan şimalda, üst
devon çöküntüləri isə dağətrafı hissədə və qırışığın qanadlarında üzə
çıxır, cənub qanadda onlar alt karbonla əvəz olunur, şimalda isə üs-

təgəlmə ilə kəsilir. Bağırsaq dərəsi ilə Şərqi Arpaçay arasında antiklinalın şarniri batdığından orta devon çöküntüləri arasında görünmür.
• Yuxarı Danzik antiklinalı Yaycı— Sədərək antiklinalından şimalşərqdə yerləşir. O, Pəyə dərəsinin başlanğıcından Yuxarı Danzik kəndinə qədər uzanır, sonra isə Şərqi Arpaçayı keçərək Təndirli və Qaraulxana dağlarına qədər davam edir. Antiklinalın mərkəzində orta və
üst devon çöküntüləri, qanadlarında isə karbon çöküntüləri iştirak edir.
Mehridağ antiklinalı Ermənistan sərhəddində yerləşir. Onun
mərkəzi perm və trias çöküntülərindən ibarətdir. Qanadlarında üst
təbaşir çöküntüləri üzə çıxır. Yuxarıda haqqında danışdığımız antiklinal qırışıqlar üç sinklinal ilə ayrılır.
Zəngəzur antiklinorisi demək olar ki, tamailə Ermənistan ərazisində yerləşir. Onun yalnız cənub-qərb qanadı Naxçıvan MR ərazisindən
keçir. Bu, üst təbaşir və eosen çöküntülərindən təşkil olunmuşdur.
Zəngəzur antiklinorisi Ordubad şəhəri rayonundan Gilançayın yuxarı
axını istiqamətində uzanır. Bu antiklinorinin Naxçıvan hissəsi çox sadə quruluşa malikdir: Onun cənub-qərb qanadını əmələ gətirən çöküntülər monoklinal quruluş təşkil edir. Monoklinalda iki antiklinal—
Kiqi antiklinalı və Qaranquş— Başkənd antiklinalı vardır.
Ordubad sinklinorisinin geoloji quruluşunda yura, təbaşir, paleosen,
eosen, oliqosen, pliosen və dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edir.
Yura dövr süxurları triasa nisbətən çox məhdud bir sahədə ayrıca
çıxıntılar şəklində inkişaf etmişdir. Bu dövr süxurları Araz çayının Nehrəm dərəsində və Çalxanqala yaxınlığında diabaz porfritlərindən, habelə
onların tufundan, müxtəlif rəngli əhəngli qumdaşlarindan, qravelitlərdən,
əhəngli, qumdaşlı və alevritli gillərdən, qumdaşlı əhəngdaşlarından və
mergellərdən təşkil olunmuşdur.
Təbaşir dövr süxurları yura dövr süxurlarına nisbətən geniş bir
sahəni əhatə edir. O, Cəhriçay hövzəsində, Şərqi Arpaçayın orta
axınında çox az bir hissədə, Araz çayının Nehrəm dərəsində və nəhayət, Ordubad şəhərindən şərqdə yayılmış və yalnız üst şö’bədən
təşkil olunmuşdur.
Alt təbaşir çöküntüləri tədqiq etdiyimiz ərazidə yoxdur. Üst təbaşir
süxurları əsasən pelitomorf və qumdaşlı əhəng daşlarından, əhəngdaşlı, qumdaşlı və alevritli gillərdən təşkil olunmuşdur. Yuxarıda adları çəkilən bütün kəsilişlərdə bazalt konqlomeratlarına, əhəngdaşlı qumdaşlarına və qravelitlərə də rast gəlmək olur.
Paleogen və neogen dövr çöküntüləri ancaq orta və yüksək
dağlıq qurşaqlarda yayılmaqla, çöküntü süxurlarından və onları kəsən qranitoidli intruzivlərdən təşkjj olunmuşdur.
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Paleogen dövrünün eosen çöküntüləri vulkanogen (aşağı eosen),
vulkanogen-çöküntü və tufokonqlomerat (orta eosen), çöküntü (yuxarı eosen) qatlarından ibarətdir. Aşağı eosen vulkanogen qatı əsasən tufobrekçiyalardan, tufokonqlomeratlardan və plaqioklazlı porfiritlərdən təşkil olunmuşdur.
Pliosen çö kü n tü lə ri əsasən Muxtar respublikanın Ermənistan ilə
sərhəddi boyunca yerləşməklə, kiçik sahələri əhatə edir. Bu çöküntülər başlıca olaraq Naxçıvan çayının mənbə hissəsində, Dərələyəz
silsiləsinin suayrıcı boyu yayılmışdır. Həmin çöküntülər effuziv qatlarından (Biçənək qatı) təşkil olunmuşdur. Aşağı pliosen dövr çöküntüləri Naxçıvan MR ərazisində andezitlərdən, andezitli aqlomerat
lavasından, vulkanik brekçiyalardan ibarətdir.
Dördüncü dövr çöküntüləri allüvial, dellüvial, prolüvial, flüvioqliasial, buzlaq və başqa çöküntülərdən yaranmışdır. Buzlaq və qravitasion mənşəli çöküntülər yüksək dağlıq ərazidə, allüvial-prolüvial
çöküntülər isə əsasən Arazboyu düzənlikdə geniş yayılmışdır.
Tektonik quruluşuna görə Ordubad sinklinorisi Şərur-Culfa antiklinorisindən kəskin surətdə fərqlənir. Əgər Şərur-Culfa antiklinorisinin quruluşu üçün sadə qırışıqlıq və onu mürəkkəbləşdirən qırılmalar
xarakterikdirsə, Ordubad sinklinorisi üçün mürəkkəb qırşıqlar daha
səciyyəvidir. Miosenə qədərki Ümumqafqaz istiqaməfli xətti qırışıd|lar miosen yaşlı qalxmalar və çökəklər, həmçinin pliosen yaşlı fasiləli qırışıqlar ilə mürəkkəbləşmişdir. Bundan əlavə, burada qırılmalar
da geniş yayılmışdır.
Eosendən sonrakı, miosendən əvvəlki xətti qırışların quruluşnda
müəyyən qanunauyğunluq nəzərə çarpır. Onların hamısı, ümumiyyətlə, bir-birinə paralel olub eninə görə uzunluğu daha böyükdür.
Ordubad sinklinorisində cənubdan şimala və qərbdən şərqə doğru aşağıdakı antiklinallar vardır: Darıdağ— Xançivar, Dəstə— Kütəndağ, Toxluca, Qoruqlar— Xanağa, Tivi— Nəhəcir, Qaranquş— Başkənd, Qaraquş— Bəyəhməd, Əyridağ— Ləkətağ və Kolaçay.
Darıdağ— Xançivar antiklinalı Yaycı kəndindən cənub-şərqə
uzanır. O, maastrix çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Kəssək dağı
ərazisində əlavə olaraq orta eosen bazalt konqlomeratları, oliqosenin vulkanogen çöküntüləri və başqaları da iştirak edir. Antiklinal assimmetrikdir.
Düylün kəndi ərazisində yerləşən Dəstə-Kütəndağ antiklinalı
İlandağın cənub hişsəsindən keçir. Bə’zi yerlərdə o, assimmetrik,
bə’zən isə simmetirk quruluşa malikdir. Bu antiklinal vulkanogen çöküntü, tufogen konqlomeratlarından və s. təşkil olunmuşdur.

Toxluca antiklinalı İlandağdan cənuba Cavçaqlı sahəsində yerləşir. Eosenin vulkanogen (çöküntü) və tufokonqlomerat qatlarından
və s. təşkil olunmuşdur.
Qoruqlar-Xanağa antiklinalı bir zolaq üzrə deyil, fasilə ilə uzanmışdır. Bu antiklinal Əylis çayı mənbəyində Arsudağı ilə Vənənd
kəndi arasında yerləşir.
Tivi-Nəhəcir antiklinalı eyni adlı kəndlər arasındad.r. Eni 300 m
ilə (Bist kəndi) — 2,5 kilometr (Şurut kəndi) arasında tərəddüd edir.
Qaranquş-Başkənd antiklinälı Qaranquş dağından başlayaraq Ələhi, Dərgəməlik və Başkənd istiqamətində uzanır.
Qaraquş-Bəyəhməd antiklinalı Sarıdağla Kolaçayın yuxarı axını
arasında yerləşmişdir.
Əyridağ-Ləkətağ antiklinalı Əyridağla (Zəngəzur silsiləsi) Sarıdağ arasında, Kolaçay antiklinalı isə Dəmirlidağ yaxınlığında yerləşmişdir. Hər iki antiklinal Ərəfsə yaxınlığında yoxa çıxır.
Yuxarıda göstərilənlərdən beş antiklinal (Qoruqlar-Xanağa, TiviNəhəcir, Qaranquş-Bakənd, Əyridağ-Ləkətağ və Kolaçay) eosenin
vulkanogen, vulkanogen-çöküntü, tufokonqlomerat çöküntülərindən
təşkil olunmuşdur.
Cənubda Culfa, şimalda isə Darıdağ-Xançivar antiklinalları arasında yerləşən Yaycı-Araz sinklinalı oliqosenin vulkanogen, yuxarı
oliqosen-aşağı miosenin silisiumlu əhəng daşlarından, gillərdən,
qumdaşlarından və orta miosenin qum daşlı-gilli çöküntülərindən
ibarətdir. Sabirkənd-Həşirdağ sinklinalı eyni adlı kəndlər arasında
yerləşir, yuxarı oliqosen-aşağı miosen və eosen çöküntülərindən
yaranmışdır.
Əylis-Şurut sinklinalı Qoruqlar-Xanağa antiklinalından şimala
uzanmaqla Əylis kəndindən cənubda dördüncü dövr süxurları altında itir. İqangit çayının sağ sahilində sinklinalın özəyi vulkanogen
(aşağı eosen) çöküntülərindən, Üstüpü və Behrud kəndləri arasında
isə vulkanogen çöküntü və tufokonqlomeratlardan (orta eosen) təşkil
olunmuşdur.
Qazançı sinklinalı Tivi-Nəhəcir (cənubda) və Qaranquş-Başkənd
(şimalda) antiklinalları arasındadır. Saqqarsu çayının mənbəyindən
Göynük kəndinə qədər uzanan Nürgüt-Göynük sinklinalı geniş monoklinal yaradır. Ərəfsə sinklinalı Qaraquş-Bəyəhməd antiklinalından
şimalda, Sarıdağ zirvəsi ilə Gilançayın yuxarı arasında yerləşmişdir.
Gəvikçay sinklinalı Əyridağ-Ləkətağ antiklinalına yanaşır. Nəhayət,
Gömür sinklinalı, ən iri sinklinallardan biri olub, Gömürçayın yuxarı axını
ilə Təkəlik dağının cənub yamacı— Biçənək kəndi arasında uzanır. Bura-
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da da vulkanogen çöküntüləri (orta eogen) və s. geniş yer tutur.
Naxçıvan çuxuru iti bucaq altında qədim strukturları kəsir. Belə ki,
onun şərq hissəsi Ordubad sinklinorisində, qərbi hissəsi isə Şərur-Culfa
antiklinorisində yerləşir. Naxçıvan çuxuru şərqdə Əlincəçayla, qərbdə
isə Şərqi Arpaçayla sərtıədlənir. Şimalda o, Haçaparaq, Qahab, Sirab,
Vayxır, Payız, Çalxanqala, Qarabağlar və Axura kəndləri ilə hüdudlanır.
Naxçıvan çuxurunda aşağıdakı antiklinal qırışıqlar qeyd olunur:
Böyükdüz, Xok və Qıvraq. Onlar Duzdağ, Tazıuçan və Xıncab sinklinalları ilə ayrılır. Bu strukturlar miosenin gipsli-duzlu-terrigen çöküntülərindən
təşkil olunmaqla, əsasən alçaq dağlıq sahələrin quruluşunda iştirak edir.
Yuxfirı oliqosen-aşağı miosen çöküntüləri Axura, Çalxanqala, Ağqaya, Cəhri, Qaraqala, Sirab, Qahab, Mahmudava, Haçaparaq, Kəşirdə kəsilişlərində başlıca olaraq gillərdən, gilli şistlərdən, qumdaşlarından və tuflu qumdaşlarından təşkil olunmuşdur.
Yuxarıda təsvir olunan geoloji və tektonik quruluş Naxçıvan MR
ərazisində oroqrafik quruluşun mürəkkəbləşməsində və landşaftın
müxtəlif olmasında böyük əhəmiyyətə malikdir.
Relyefin mənşəyi_______________________
Geoloji oçerkdə qeyd etdiyimiz kimi, Naxçıvan MR-in ərazisi birinci dərəcəli üç strukturun hissəsini (Şərur-Culfa antiklinorisi, Ordubad sinklinorisi və Naxçıvan çuxuru) əhatə edir. Bu strukturların
geoloji inkişafında üç əsas mərhələni qeyd etmək mümkündür. Birinci mərhələ yura-eosen dövrlərini əhatə edir. O, Şərur-Culfa antiklinorisinin qalxması və bununla əlaqədar olaraq Ordubad çökəyinin
qərbdən şərqə doğru yer dəyişməsilə səciyyələnir.
Yerevan-Ordubad geosinklinalının ikinci inkişaf mərhələsi oliqosendən
pliosenə qədərki dövrü əhatə edir. Bu məı+ıələdə Kiçik Qafqazın ümumi
qalxması ilə əlaqədar olaraq çökmə zonası cənub-qərbə doğru meyl edir.
Priobonun sonunda vilayətin qalxması Ordubad çökəkliyində reqressiyaya səbəb olur. Bu isə, ümumiyyətlə, Kiçik Qafqazın bu hissəsində
yeni inkişaf epoxasının əsasını qoyur. Belə ki, əgər eosen də daxil olmaqla geosinklinalın mərkəz hissəsi bir inkişaf mərhələsindən digər
mərfıələyə doğru şərqə tərəf yer dəyişdirirdisə və Şərur-Culfa antiklinorisində qalxma əsas idisə, priobondan sonra bu vəziyyət dəyişir, yə’ni
çökmə qərb və cənub-qərbə doğru irəliləyir. Çox güman ki, bu, YerevanOrdubad geosinklinalın inversiyasının başlanğıcı olmuşdur.
Alt və orta oliqosert vulkanogeninin əmələ gəlməsindən sonra
güclü tektonik hərəkətlər baş vermişdir. Zəngəzur antiklinorisinin
36

qalxması.və qırışıqlığa mə’ruz qalmas ilə yanaşı olaraq çoxfazalı
Mehri-Ordubad batoliti də yaranmışdır.
Paradaş, Naxçıvan, Tırkeş və Batabat çökəkəliklərinin: Darıdağ,
Ağqaya və Qara güney qalxmalarının da yaranması bu fazalı tektonik hərəkətlərlə əlaqədardır.
Darıdağ qalxması Naxçıvan MR-in cənub hissəsində yerləşir. O,
Araz çayı boyu Darıdağdan Aza kəndinə qədər uzanır və sonra İran
ərazisinə daxil olur. Onun şimal qanadı Dəstə, Əbrəqunus kəndlərindən cənubda eosenin altından üzə çıxan üst təbaşir çöküntüləri çıxışları ilə aydın izlənilir, cənub qanadı isə həmin çöküntülərin Darıdağ,
Yaycı kəndlərindən cənubda yerin dərinliyinə keçməsilə qeyd olunur.
Paradaş çökəyi bilavasitə Naxçıvan çuxurunun şərq davamım təşkil edir. Şərqdə isə o, Zəngəzur antiklinorisinin qərb qanadını təşkil
edən monoklinal ilə hüdudlanır. Çökəyin oxu Haçaparaq kəndi—
Qırxlar dağ— Paradaş çayı— Şurut kəndinə doğru gedir.
Ağqaya çökəyi Ləkətağdan Çalxanqala kəndinə qədər uzanır. Bu çökəyin oxu isə Ləkətağ, Ərəfsə, və Göynük kəndlərindən şimaldan keçir.
Nors-Tırkeş çökəyi Nors kəndindən Türkeş kəndinə qədər uzanır, sonra isə Ağqaya dağının şimal yamacı ilə Salaxanbulağa qədər davam edir.
Qaraquzey qalxması Keçəltəpə hündürlüyündən başlayaraq Qaraquzeydən keçib, Yuxarı Remeşin kəndinə qədər uzanır.
Yuxarıda bəhs edilən üç qalxmanın şarnirləri Ordubad sinklinorisinin mərkəzi hissəsində batır, yanaşı antiklinorilərdə isə yenidən qalxır.
Tədqiq etdiyimiz ərazidə üçüncü mərhələ alt pliosendən antropogenə
qədər davam edir. Bu vaxt tektonik hərəkətlər yenidən qlxmaya səbəb olur
və Kiçik Qafqaz tamamilə kontinental inkişaf fazasına keçir. Alt pliosenvulkanogen qatının əmələ gəlməsi də bu tektonik hərəktlərlə əlaqədarclır.
Pliosen əsrindən başlayaraq fasiləli qırışlar inkişaf etməyə
başlayır. Bunlar şimal-qərb istiqamətində az maili olan Buzqov-Darıdağ, Badamlı-Şərur, Dəstə-Remeşin, Vənənd-Başkənd və Zırnel-Ordubad braxiantiklinal qırışıqlardır. Onlar eosen, oliqosen, miosen və
pliosen çöküntülərində izlənilir.
Bu strukturiarın planı eosen-oliqosen struktur mərtəbəsindən keçmişdir və
ümumiyyətlə, əsas antiklinorilərin uzanma istiqamətinə paraleldir.
Buzqov-Darıdağ antiklinal zonası öyrəndiyimiz ərazidə geniş planda Buzqov kəndindən Darıdağa qədər uzanır.
Badamlı-Şərur antiklinal zonası Badamlı kəndindən başlayaraq
Sarıdağdan, Nəhəcirdən və Şərurdan keçməklə Toğluca dağına və
Kərimqulu-Dizə kəndinə qədər uzanır.
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GEOMORFOLJİ QURULUŞU
Naxçıvan MR ərazisinin relyefi öz quruluşuna görə maili düzənliklərdən, alçaq, orta və yüksək dağlıq qurşaqdan ibarətdir. Maili düzənliklər
öyrəndiyimiz ərazinin ən alçaq hissəsi olan Arazboyunu əhatə ədərək
şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru dar bir zolaq şəklində uzanır. Bu
sahənin ən geniş yeri şimal-qərbdə 20 kilometr, ən dar yeri isə cənubşərqdə 4-5 kilometrdir. Arazboyunu tutan sahənin yüksəkliyi 600 metrlə 1200 metr mütləq yüksəkliklər arasında tərəddüd edir. Arazboyu sahə başlıca olaraq Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan və Culfa-Ordubad maili düzənliklərindən ibarətdir ki, bunlar da öz növbəsində eyni
adlı tektonik çökmələrə müvafiqdir. Göstərilən düzənliklərin şimal-şərq
hissəsi şiddətli parçalanmaya mə’ruz qalmış, maili düzənliklər isə dördüncü dövrdə yeni tektonik hərəkətlər nəticəsində qalxmışdır. Arazyanı
sahə relyefinin formalaşmasında başlıca rol oynayan Araz çayı və
onun Muxtar Respublika daxilindəki sol qollarıdır. Bu qolların terrasları
Şərur və Naxçıvan maili düzənliklərində daha yaxşı inkişaf etmişdir.
Arazboyu sahə respublika daxilində əsas akkumlyasiya sahəsidir.
Müxtəlif denudasion proseslər nəticəsində dağlıq hissədə hazırlanmış aşınma materialları çaylar və vaxtaşırı sellər vasitəsilə axıdılıb
Araz çökəkliyinə doldurulur. Bu düzənliklərdə Şərqi Arpa, Naxçıvan,
Əlincə, Gilan, Vənənd, Əylis, Ordubad və başqa çayların gətirmə konusları geniş sahəni əhatə edir. Düzənliklər Araz çayı boyunca əsasən allüvial, dağlara doğru isə allüvial-prolüvial və prolüvial çöküntülərindən təşkil olunmuşdur.
Çay terrasları yüksəkliklərinin Araza doğru azalması və onun hazırkı
çöküntüləri altında batması Arazboyu düzənliyin hazırda enməyə
mə’ruz qalmasına əsas dəlildir. Oliqosen dövründən başlamış bu vaxtadək davam edən çökmə hər yerdə bir olmamışdır. Diferensial gedən
yeni tektonik hərəktlər respublikanın qərb hissəsinə nisbətən şərqində
daha sür’ətlə baş vermişdir. Nəticədə respublika ərazisinin şərq hissəsində (xüsusilə alçaq dağlıq qurşaqda) çay şəbəkəsi bir neçə yerdə
(Biləv, Əylis, Düylün, Çalxanqala və s.) dəyişərək yenidən qurumuş və
dərin dərələr relyefdə indiyədək saxlanmışdır.
Arazboyu düzənlikdən şimala doğru alçaq dağlıq sahə başlanır. Bu
sahə Azərbaycan daxilində öz morfoloji quruluşu ilə fərqlənir. Qaraçoban,
Tənənəm, Tazıuçan, Duzdağ, Cəhriqaşı və i.a. maili düzənlikləri buraya
daxildir. Onların səthi meylli və zəif parçalandığı halda, yamacları ariddenudasion proseslər nəticəsində çox şiddətli parçalanmışdır. Ərazidə
monoklinal relyef üstünlük təşkil edir. Həmin maili düzənliklər sementləş38

miş konqlomerat və çay daşiarı ilə örtüldüyündən onların altındakı gilli
süxurlar şiddətli yuyulma və aşınma proseslərindən qorunmuşdur.

7-ci şəkil. Naxçıvançayın yuxarı axınında sel gətirmələri

Arazyanı sahənin şimal sərhəddi boyunca olan relyef cənub-şərqdən şimal-qərbə doğru şiddətli parçalanmışdır. Monoklinal relyef yeni tektonik hərəkətlər nəticəsində müxtəlif sahşlərdə müxtəlif dərəcədə deformasiyaya uğramışdır. İqlimin və spxurların tərkibinin
müxtəlifliyi nəticəsində respublikanın şərq və qərb yarısında inkişaf
etmiş monoklinal relyefin parçalanma miqyası eyni deyildir. Təkcə
bunu qeyd etmək kifayətdir ki, respublikanın şərq yarısında inkişaf
etmiş monoklinal relyefin bünövrəsini təşkil edən süxurlar ekzogen
proseslərin dağıdıcı fəaliyyətinə daha asan mə’ruz qalır. Ona görə
də xarakterizə olunan relyefin yamaclarında, ən çox yamacların
ətəklərində külli miqdarda qalın dellüvial çöküntülərin toplanması
müşahidə edilir. Göstərdiyimizdən fərqli olaraq, öyrəniləh ərazinin
şimal-qərb qurtaracağında eroziyaya davamlı olan devon dövrü çöküntülərindən ibarət monoklinal relyefin ətəklərində şərqdəki qədər
qalın dellüvial çöküntülər yoxdur. Lakin burada da monoklinal relyefin ətəklərində az da olsa aşınma materialları vardır. Bu materiallar
şərqdəkinə nisbətən kiçik çınqıllıdır. Şərqdə isə dellüvial çöküntülər
daha çox gillicə və iri kəsəklərdən ibarətdir.
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Təsvir etdiyimiz monoklinal bir-birinə paralel şəkildə uzanmış bir
neçə tirədən təşkil olunmuşdur. Onun üzəri eroziyaya davamlı yuxarı
tabaşir və aşağı paleosenin qumdaşı gilli qatlarından təşkil olunduğundan, özündən altda olan gilli qatları ekzogen proseslərinin dağıdıcı fəaliyyətindən nisbətən mühafizə edir. Monoklinal relyefin uçurumlu yamaclarında uçqun materialları, səpinti konusları az, maili yamaclarında isə erozian relyef formaları geniş yayılmışdır. 3u alçaq sahədə
fiziki aşınma da şiddətli gedir.
Göstərmək lazımdır ki, təsvir etdiyimiz sahədə “səhra qaysağına” rast
gəlinir. Bu aşınma növünə respublikanın şərq yarısında daha çox təsadüf
edilir. Göstərilən aşınmalar üçün alçaq dağlıq qurşaqda iri qayaların
olması səciyyəvidir. Bu aşınma nəticəsində yamaclarda və onların
ətəklərində xırda səpinti materiallarına rast gəlmirik. Deməli, ”səhra
qaysağı” bir növ süxurları daha kəskin parçalanmadan mühafizə edir.
İstər Arazboyu və istərsə də alçaq dağlıq sahələrdə gilli süxurlar
geniş yayılmışdır. Bildiyimiz kimi, bu süxurlar eroziya proseslərinin
dağıdıcı tə’sirinə mə’ruz qalır və alçaq dağlıq zonada meylli yamaclarda eroziya nəticəsində əmələ gələn novalar onun (yamacın) şiddətli parçalanmasına səbəb olur. Nəticədə bedlend relyef forması
əmələ gəlir. Bu relyef forması alçaq dağlıq zonanın yamacları üçün
xarakterikdir. Duzdağ, Ağqaya sahəsini, Badamlı rayonunu və s. buna misal göstərmək olar. Respublikanın mərkəzi hissəsində (Naxçıvan çayının orta axınında) bedlend tipli parçalanma yamacların
mürəkkəbliyinə səbəb olur.
Alçaq dağlıq zonada relyefin formalaşmasında başlıca rol oynayan denudasiya prosesləri müxtəlif ekspozisiyalarda müxtəlif intensivlikdə gedir. Bu intensivlik müəyyən dərəcədə yamacların meylindən, tektonik quruluşundan, onları təşkil edən süxurların litoloji tərkibindən asılıdır.
Alçaq dağlıq zonadan şimalda, 1500-2400 metr mütləq yüksəklikdə
orta dağlıq qurşaq yerləşmişdir. Bu qurşaq şimal-qərbdən başlayaraq
çox da geniş olmayan sahə şəklində cənub-şərqə doğru uzanıb tədricən genişlənir. O, respublikanın şərq yarısında daha geniş sahə tutur.
Bu qurşaqda iqlimin kontinentallığı qismən azalır, atmosfer yağıntılarının miqdarı bir qədər artır. Odur ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz qurşaqlara nisbətən orta dağlıq qurşaqda eroziya proseslərinin fəaliyyəti daha da artır.
Ərazinin geoloji quruluşundan danışarkən süxurların litoloji tərkibinin müxtəlif olmasını qeyd etmişdik. Dediyimiz kimi, orta dağlıq
qurşaqda vulkanogen çöküntülərin, həmçinin çökmə süxurların mövcud olduğu sahələrdə aşınma prosesi şiddətli gedir. Onu qeyd et40

mək lazımdır ki, vulkanogen süxurlar yayılan sahədə yamaclar qalın
dellüvial çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Orta dağlıq qurşaq əsasən erozion-denudasion və qismən arid-denudasion mənşəlidir.
Orta dağlıq qurşağın bitki örtüyü yoxsuldur. Yamaclar çox dik və
bə’zən də uçurumludur. Odur ki, denudasion proseslər burada intensiv gedir. Nəticədə burada çılpaq, şiddətli parçalanmış zirvə və yamaclaryaranır. Yamacların ətəkləri zəngin dellüvial çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Səpinti konuslarına, çınqıllıqlara, aşınmış süxur qatlarına
və s. Qaraquş, Gəlinqaya, Mehri və s. zirvələrdə rast gəlmək olar.

8-ci şəkil. Zəngəzur silsiləsində dağ-dərə buzlaşmasının izləri

Respublikanın qərb hissəsində orta dağlıq qurşağın bə’zi sahələrini təşkil edən süxurlar dislokasiyaya uğramış devon və karbon çöküntülərindən ibarətdir. Denudasiya prosesləri nəticəsində burada
relyef formaları morfoloji cəhətdən bir-birindən fərqlənir. Devon çöküntülərinin yayıldığı yerdə isə əksinə, şiddətli parçalanmışdır. Buna
mütlək yüsəkliyi 1700-1800 metrə çatan Təndirli, Xırmancıq, Mehridağ, Qaraqala və başqa dağların yamaclarında rast gəlinir. Göstərilən dağların ərazisi üçün dar dərələr və təngilər çox səciyyəvidir. Buna misal olaraq Cağazir, Qabaqlıçay və s. dərələri göstərə bilərik.
Orta dağlıq qurşağın başlıca hissəsi respublikanın şərq yarısındadır. Burada (Naxçıvançay və Vənəndçay arasında) şiddətli parça41

lanmış orta dağlıq qurşaq monoklinal quruluşa malikdir. Respublikanın şimal-qərbində isə belə relyef dar zolaqla Şərqi Arpaçayın sol
sahilində Ardıc dağı rayonunda inkişaf etmişdir. Sinklinal quruluşlu
bu dağ karbon dövrünün əhəng daşlarından ibarətdir. Monoklinal
relyefin səthi çox maili olub, əhəng daşları ilə örtülmüşdür. Onun
uçurumlu yamaclarının ətəklərində uçqun və dellüvial mənşəli materiallar toplanmışdır.
Orta dağlıq qurşaqda Şada, Badamlı, Paradaş və başqa dağarası
çökəkliklər yerləşir. Bu qurşaq bir sıra çayların (Naxçıvançay, Əlincəçay,
Gilançay, Vənəndçay, Əylisçay, Ordubadçay və b.) fəaliyyəti nəticəsində şiddətli parçalanmışdır.
Bu qurşaqda düzəlmə səthləri də geniş yer tutur. Burada ən çox
yayılan 1700-1800 m səviyyəli orta pliosen yaşlı hamarlanma səthləridir ki, onlar da B.A.Antonov (1953), M.Ə.Abbasov (1966) tərəfindən “Naxçıvan hamarlanma səthi” adlandırılmışdır. Bu qurşaqda
geniş yayılmış düzəlmə səthlərindən biri də 2000-2200 m yüksəklikdə yerləşən düzəlmə səthləridir. Onlar da başlıca olaraq Gilançay
hövzəsində yerləşdiyi üçün M.Ə.Abbasov tərəfindən “Gilan hamarlanma səthləri” adlandırılmışdır. Bu düzəlmə səthlərinə Keçili, Məzrəsuyal və başqa flüvioqlyasial çöküntülərindən təşkil olunmuş iri
maili düzənliklər də daxildir. Düzəlmə səthi aşağı pliosen yaşlıdır.
Orta dağlıq qurşaqda müşahidə olunan maraqlı relyef formalarından biri də karlar, moren və flüvioqlyasial çöküntüləridir. Bu relyef
formaları Dərələyəz və Zəngəzur silsilələrində müşahidə olunur. Onlar qədim dağ-dərə buzlaşmasına aiddir.
Muxtar Respublikanın şimal və şərq hissələrini yüksək dağlıq qurşaq
təşkil edir. Bu qurşaq 1400-3900 metr mütləq yüksəklikdə başlıca olaraq
Zəngəzur və Dərələyəz silsilələrinin suayrıcı hissələrini tutur.
Morfologiyasına görə bu hissə torpaq və bitki örtüyündən məhrum olub,
dik zirvələr və şiddətli parçalanmış qayalıqlardan ibarətdir. Şimalda
Sinordağdan başlayaraq cənubda Soyuqdağa kimi suayrıcının əlverişli
relyefində aşınma materialları toplanmışdır. Aşınma materiallarının
müəyyən hissəsi Ordubadçay, Gilançay, Əlincəçay, Naxçıvançay və
başqa çayların yuxarı axınında olan dərələrə toplanır ki, bu da selin formalaşması üçün əlverişli şərait yaradır. Qurşaqda fiziki aşınma şiddətli
getdiyindən burada iri daşlıqların yaranması adi haldır.
Yüksək dağlıq zonadakı vüım dağ-dərə buzlaşması izlərinin ən yaxşı
inkişaf tapdığı qurşaq buradadır. Onlar karlardan, sirklərdən, təknəvari
dərələrdən və morenlərdən ibarətdir. Ən iri karlar Dərələyəz silsiləsinin
şimalında və Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb hissəsindədir. Bu karların
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sahələri 12-30 kv. km qədərdir. Yaşına görə ən cavan karlar Zəngəzur
silsiləsinin mərkəzi hissəsində 3000-3600 metr mütləq hündürlükdə yerləşir. Təknəvari dərələr Naxçıvançay hövzəsinin yuxarı axınında Keçəldağ rayonunda, Qazangöldağ, Səfərdərə, Nəsirvaz, Yağlıdərə, Parağaçay və s. rayonlarda müşahidə olunur. Asılı təknəvari dərələrə isə Qapıcıq
zirvəsinin şimal-qərb və cənub-şərq yamacında 3600 m yüksəklikdə rast
gəlinir. Moren çöküntüləri yuxarıda göstərdiyimiz təknəvari dərələrdə
daha yaxşı saxlanılmışdır.
Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənlik hissəsində suakkumlyativ:
alçaq və qismən orta dağlıq hissəsində arid-denudasion: orta dağlıq
hissədə erozion-denudasion və nəhayət, yüksək dağlıq hissəsində
isə nival-denudasion relyef əmələgətirici proseslər üstünlük təşkil
edir. Müasir landşaftın formalaşmasında bu ekzogen relyef əmələgətirici proseslərin rolu böyükdür.
İQLİMİ
Naxçıvan MR özünün kəskin kontinental iqlimi ilə Azərbaycanın
digər fiziki-coğrafi vilayətlərindən fərqlənir. Ərazidə iqlimi yaradan
əsas amillər— günəş radiasiyasının bolluğu, atmosfer dövranının
mürəkkəbliyi, relyefin isə xeyli müxtəlif olması ilə səciyyələnir.
Qeyd etmək lazımdır ki, tipik dağlıq ölkə olan Naxçıvan MR-in
müasir iqliminin yaranmasında relyef əsas rollardan birini oynayır.
Şərqdən, şimal-şərqdən və şimaldan Zəngəzur və Dərələyəz dağları
ilə əhatə edilməsi, Ermənistan və İran yaylalarr ilə qonşu olması,
həmçinin geniş su hövzələrindən xeyli uzaqlığı Müxtar respublikada
xüsusi iqlim şəraitinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Relyef amili öz növbəsində meteoroloji ünsürlərin— havanın temperaturunun, rütubətin, yağıntıların, küləklərin xüsusi rejimini yaradır.
Muxtar respublikanın ərazisində demək olar ki, bütün fiziki
coğrafi ünsürlərin şaquli zonallığı müşahidə edilir. Məhz buna görə
də landşaft qurşaqları ilə iqlim qurşaqları arasındakı mövcud əlaqəni
nəzərə alaraq, iqlimin ayrı-ayrı ünsürlərinin tədqiqini şaqulfzonallıq
qanununa uyğun tərzdə aparmışıq.
Günəş radiasiyası_______________________
Qeyd etdiyimiz kimi, Muxtar Respublikanın ərazisində müasir
landşaftın yaranmasında bir sıra İqlim amilləri ilə yanaşı, günəş radiasiyası da mühüm rol oynayır. Günəş radiasiyasının gərginliyi
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əsasən günəşli saatların miqdarı ilə hesablanır. Öyrənilən ərazinin
düzənlik və qismən alçaq dağlıq sahələrində günəşli saatların miqdarı (orta illik kəmiyyəti 2800 saata bərabərdir) Azərbaycanın digər
rayonlarındakından çoxdur.

balansının təxminən 50 faizi ancaq yay aylarının payına düşür.
Ümumi radisiya və radiasiya balansı iqlimin digər ünsürləri kimi
aydın nəzərə çarpan illik gedişə malikdir. Bu ünsürlər maksimum
qiymştə iyul, minimum qiymətə isə yanvar ayında çatır.
Havanın temperaturu____________________

9-cu şəkil. İllik ümumi radiasiya (kkal/sm2-lə)

Muxtar respublikantn orta dağlıq qurşağında müşahidə edilən
günəşli saatların orta illik miqdarı (2600 saat) respublika ərazisinin
ancaq düzənlik hissəsində (Kür-Araz ovalığı) və qismən alçaq dağlıq
hissəsində (Abşeron yarımadası, cənub-şərqi Qobustan, Ceyrançöl və
s.) müşahidə edilir. Yüksək dağlıq qurşaqda bu 2400 saata çatır.
Ərazidə günəşli saatların çoxluğu nəticəsidir ki, burada ümumi
radiasiyanın və radiasiya balansının miqdarı xeyli böyükdür. Qeyd
etdiyimiz bu ünsürlərlə yüksəklik arasında sıx əlaqə mövcuddur.
Radiasiya ən çox ərazinin düzənlik və dağlıq qurşaqlarında müşahidə edilir. İlin isti yarısında olan radiasiya soyuq dövrünə nisbətən iki dəfə artıqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan MR ərazisində müşahidə edilən (bütün yüksəkliklərdə) ümumi radiasiyaya
ancaq Böyük Qafqazın yüksək dağlıq sahələrində rast gəlinir.
Radiasiya balansı ilin dövr və fəsillərindən asılı olaraq maksimum
qiymətə Arazboyu düzənlikdə 44-45, orta dağlıq qurşaqda 35-40,
yüksək dağlıq qurşaqda isə 20 kkal/kv.sm qədərdir. illik radiasiya
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Havanın orta illiktemperaturu Arazboyu düzənlikdə və alçaq dağlıq
qurşaqda 14-12 dərəcə, orta dağlıq qurşaqda 8-5 dərəcə, yüksək
dağlıq qurşaqda isə (2500-3000 metr) 2-1 dərəcə arasında dəyişir.
Zəngəzur silsiləsinin cənub-şərqində yerləşən ən yüksək qayalıq
hissədə (3500 metr) orta illik temperatur mənfi 4 dərəcəyə qədər enir.
İlin ən soyuq ayının (yanvar) orta aylıq temperaturu Arazboyu
düzənlikdə və alçaq dağlıq hissədə mənfi 6-10 dərəcə, yüksək dağlıq
qurşaqda isə mənfi 10-14 dərəcə (Bə’zən ondan da aşağı) arasında
dəyişir. İlin əsas isti ayının (iyul) orta aylıq temperaturu düzənlik və
alçaq dağlıq qurşaqäa 28-24 dərəcə, orta dağlıq qurşaqda 20-16
dərəcə, yüksək dağlıq qurşaqda isə 8-6 dərəcə arasında tərəddüd edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan MR ərazisinin düzənlik hissəsində iyul ayında olan orta aylıq temperatura (28 dərəcə) Azərbaycan ərazisinin heç yerində rast gəlinmir. Belə yüksək temperatur ancaq Orta Asiya ərazisində müşahidə edilir.
Qış aylarında güclü soyuma nəticəsində burada bə’zən kəskin
şaxtalar olur. Havanın temperaturunun orta mütləq minimumu düzənlik, qismən də alçaq dağlıq qurşaqda mənfi 1EM8 dərəcə olduğu
halda, orta dağlıq qurşaqda mənfi 18-22 dərəcəyə, yüksək dağlıq
qurşaqda isə mənfi 30 dərəcəyə qədər aşağı düşür. Deməli, orta
mütləq minimum düzənlikdən yüksək dağlara doğru mənfi 15 dərəcəyə qədər dəyişir.
Arazboyu düzənlikdə müşahidə olunan mütləq minimum Cənubi Qafqazın digər yerlərində müşahidə edilmir. Orta dağlıq qurşaqda (1400-2500
m) müşahidə edilən mütləq minimum (mənfi 26-30 dərəcə) Azərbaycanın
Kiçik və Böyük Qafqaz hissəsinin ancaq yüksək dağlıq sahələrində (25004500 m) qeyd olunur. Ərazi üçün havanın mütləq minimum temperaturu hələlik mənfi 30,2 dərəcədir. Bu, 1933-cü ilin yanvarında müşahidə edilmişdir.
Yay ayları yüksək termik şəraitlə fərqlənir. Havanın mütləq maksimum
temperaturu düzənlik və alçaq dağlıq ərazidə 40-43 dərəcəyə, orta dağlıq
qurşaqda 30-40 dərəcəyə, yüksək dağlıqda isə 10-20 dərəcəyə çatır.
Hündürlüklər üzrə havanın orta illik maksimum və orta mütləq minimum temperaturu aşağıdakı cədvəldəki kimi müəyyənləşdirilmişdir:
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3-cü cədvəl

2-ci cədvəl
tr \ h ( m ^

1000

1500

2000

2500

3000

3500

„7
-----Dovr ^

Orta illik
Orta mütləq
maksimum
Orta mütləq
minimum

11.8

8.6

5.4

2.2

-1.0

-4.2

40

35

31

26

21

-18

-20

-22

-25

-27

1000

1500

2000 2500 3000

3500

5°-dən yuxarı

4500

3500

2500 1500 1000

200

16

10°-dən yuxarı

4200

3200

2000 1000

200

0

-29

15°-dən yuxarı

3500

2400

1200

—

—

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, Naxçıvan MR ərazisində istər
orta aylıq (yanvar, iyul) və istərsə də havanın minimum və maksimum
temperaturu arasındafərq çox kəskindir. İqlimin kontinental əmsalı Arazboyu düzənlikdə 80-dən çoxdur. Burada müşahidə edilən temperatur
amplitudası 70 dərəcədən artıqdır. Termik şəraitin isti və soyuq dövrdə
belə kəskin dəyişməsi, səth örtüyünün formalaşmasına, kontinental
qurşaqlara xas olan bitki və torpaq örtüyünün yaranmasına səbəb olur.
Bitkilərdə vegetasiya dövrünün başlanma və qurtarmasını səciyyələndirmək üçün orta sutkalıq temperaturun müxtəlif hədlərdən
keçmə müddətinin tə’yin edilməsi çox vacib məslələrdən biridir.
Yaz fəslində sutkalıq orta temperaturun 0 dərəcədən keçid vaxtı
düzənlik və alçaq dağlıq qurşaqda martın 1-nə, orta dağlığın yuxarı
hissəsində martın 20-nə, yüksək dağlığın aşağı sərhəddinə yaxın yerlərində isə aprelin 10-na düşür. Sutkalıq orta temperaturun 0 dərəcədən keçid vaxtı payız fəslində ən tez oktyabrın 10-da (yüksək dağlıq
qurşaqda), ən geci isə dekabrın 10-da (alçaq dağlıq qurşaqda) başlanır. Beləliklə, ilin hər iki fəslində (yaz və payız) 0 dərəcədən keçid vaxtının başlanması ilə qurtarması arasındakı fərq 40 günə bərabərdir.
Sutkalıq orta temperaturun 5 dərəcədən keçid va>äı yaz aylarında alçaq
dağlıq qurşaqda martın 20-də, orta dağlıq qurşaqda aprelin 10-da, yüksək
dağlıq qurşaqda isə aprelin 30-da başlanır. Sutkalıq orta temperaturun 5
dərəcədən keçid vaxtı payızfəslində yuxarıda deyilən qurşaqlara müvafiq
olaraq noyabrın 20-də, oktyabrın 3-da və oktyabrın 20-də başlanır.
Kənd təsərrüfatının, xüsusilə əkinçiliyin intensiv inkişaf etdiyi düzənlik
və alçaq dağlıq qurşaqda sutkalıq orta temperaturu 5 dərəcədən yuxarı
olan günlərin temperatur cəmi 4500 dərəcəyə, 15 dərəcədən yuxarı isə
3500 dərəcəyə bərabərdir. Həmin temperaturun hər biri orta dağlıq
qurşaqda 1000 dərəcədən (1500 m) 2000 dərəcəyə (2500 m) qədərazalır.
Sutkalıq orta temperatur 5, 10 və 15 dərəcədən yuxarı olan temperatur cəminin hündürlüklərlə əlaqədar olaraq dəyişməsi 3-cü
cədvəldəki kimidir: (Ə.M.Şıxiinskiyə görə)
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h(m-le)

0

Atmosfer yağıntıları_____________________
Naxçıvan MR ərazisində yağıntı qeyri-bərabər paylanmışdır. Bu
fərq ayrı-ayrı dağlıq qurşaqlarda özünü daha aydın göstərir.
Arazətrafı maili düzənliklərdə də orta illik yağıntının paylanması
eyni dərəcədə deyildir. Orta illik yağıntının miqdarı Culfada (712 m)
215 mm, Dərvişlərdə (900 m) 220 mm, Naxçıvanda (910 m) 251 mm,
Ordubadda (928 m) 276 mm, Qıvraqda isə (910 m) 210 mm-ə bərabərdir. Göründüyü kimi, maili düzənliklərdə ən az yağıntı Qıvraqda, ən
çox yağıntı isə Ordubadda müşahidə edilir.
Çoxillik müşahidələrə əsasən Muxtar respublikanın ayrı-ayrı məntəqələrində yağıntıların illik rejimi 4-cü cədvəldəki kimidir.
Ayrı-ayrı məntəqələrdə yağıntıların illik rejimi (Ə.M.Şıxlinskiyə görə)
4-cü cədvəl
Müşahidə
məntəqəsi
Culfa
Dərvişlər
Naxçıvan
Ordubad
Qıvraq
Cəhri
Şahbuz
Bist
Ərəfsə
Rumus
Biçənək

H(m)
712
900
910
948
960
1088
1200
1551
1700
2000
2100

1 II

III

19 17 24
20 28 24
22 20 27
22 25 28
18 17 23
18 18 29
33 29 40
44 50 55
48 42 58
52 59 65
60 53 73

IV V
35 35
35 35
40 39
42 53
34 34
50 47
58 58
83 105
85 85
97 124
105 105

VI VII VIII IX X XI XII İllik
17
18
20
19
17
20
29
39
42
45
53

4
4
6
9
4
6
7
17
11
20
13

6
7
8
5
6
5
11
11
16
13
20

6 15
7 15
7 18
1C17
6 15
10 25
11 26
22 33
16 37
26 39
20 46

22
22
26
28
21
26
34
55
53
65
66

15
15
18
18
15
22
26
39
37
45
46

215
220
251
276
210
276
365
553
530
6Ş0
660

Mütləq yüksəkliyi nisbətən az olan dağlıq sahələrdə (1000-1300 mm)
ən çox yağıntı Şahbuzda (365 mm), ən az isə Cəhridə (276 mm) düşür.
Yüksəkliklərlə yağıntı arasındakı əlaqə əyrisindən aydın olur ki, 1000
metr yüksəkliyə malik olan sahələrdə orta illik yağıntı 320 mm, 1500 mdə 470 mm, 2000 m-də 630 mm, 2500 m-də 750 mm, 3000 m-də 720
mm, 3500 m-də 640 mm-dir. Orta illik yağıntı təxminən 2500-3000 m-ə
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qədər tədricərı artır, ondan yuxarılarda isə yenidən azalmağa başlayır.
Yüksək dağlıq qurşaqda yağıntılar 660 mm ilə (Biçənək 2100m)
768 mm (Kvanus 2500 m) arasında dəyişir. illik yağıntının miqdarı
ayrı-ayrı yüksəklik qurşaqları üzrə 5-ci cədvəldəki kimi paylanmışdır.
5-ci cədvəl
H/m
Qurşaq

Arazboyu
düzənlik

Alçaq
dağlıq

Orta
dağlıq

Yüksək
dağlıq

(600-1 OOOm) (1100-1300m) (1500-2000m) (2100-3900m)

Yüksəklikdən asılı olaraq yağıntıların fəsillər üzrə paylanması (Ə.M.Şıxlinskiyə görə)
6-cı cədvəl

FəsMIəN ^ H O ti)
Yaz
Yay
Payız
Qış

1000

1500

120
40
90
70

200
60
110
100

2000 2500
260
80
140
150

320
110
180
140

3000

3500

300
130
170
120

270
100
150
100

illik yağıntının
miqdarı

275 mm

331 mm

536 mm

707 mm

Yuxarıdakı cədvəldən aydın olur ki, yağıntıların orta illik miqdarı
Arazətrafı düzənliyə nisbətən (275 mm) alçaq dağlıq qurşaqda (331
mm) 56 mm, orta dağlıq (536 mm) qurşaqda 261 mm, yüksək dağlıq
(707 mm) qurşaqda isə 432 mm artıqdır.
Yağıntının miqdarı ancaq şaquli istiqamətdə, yə’ni düzənlik hissədən dağlara doğru deyil, həm də üfiqi istiqamətdə, yə’ni qərbdən şərqə doğru dəyişir. Belə ki, Naxçıvan MR-in qərb hissəsində təxminən
900'm mütlək yüksəklikdə düşən 250 mm orta illik yağıntı, Muxtar
respublikanın şərqində 700 m mütləq yüksəklikdə, başqa sözlə, Arazboyu düzənliyin Dəstə və Ordubad düzlərində müşahidə edilir. Lakin
bu fərq 1000 metrlik mütləq yüksəklikdə demək olar ki, tamamilə yox
olur. Daha doğrusu, 1000 metrlik mütləq yüksəkliyin hər yerində demək olar ki, ildə 300 mm yağıntı düşür. 1000 metrdən yuxarı, 2000fnetr
yüksəkliyə qədər yağıntıların üfiqi istiqamət üzrə miqdarı təqribən bərabərdir. 2000-2500 m mütləq yüksəklikdə və ondan yuxarıda bu bərabərlik bir qədər pozulur. Bu, suayrıcından bə’zi yerlərin alçaqda (2300
m-ə qədər), digər yerlərin isə yüksəkdə (3500 m-dən artıq) yerləşməsi
ilə izah edilməlidir. İlin isti və soyuq dövrlərində yağıntı yüksəkliyin
dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq dəyişir. İsti dövrdə ən az yağıntı düzənlikdə (160 mm), ən çox isə 3000 m-də (420 mm) düşür.
İlin soyuq aylarında ən az yağıntı isti dövrdə olduğu kimi düzənlikdə müşahidə edilir (160 mm), lakin ilin isti dövründən fərqli olaraq
ən çox yağıntı 3000 m yüksəklikdə deyil, 2500 m yüksəklikdə (350
mm) düşür. Soyuq dövrdə 2000 metrlə 3000 metr arasında düşən
yağıntı təqribən bir-birinə bərabərdir (300 mm).
Fəsillər üzrə tərtib edilmiş əlaqə qrafiklərinə əsasən müxtəlif yüksəkliklər üzrə yağıntıların miqdarının paylanmasını 6-cı cədvəldən
görmək olar.
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Yaz fəslində yağıntı ən az 1000 m yüksəkliyə qədər (120 mm), ən
çox isə 2500m yüksəklikdə (320 mm) düşür. Həmin dövrdə 3000 mdə yağıntı 300 mm, 3500 m-də isə 270 mm-ə qədər azalır. Yazda yağıntınm miqdarı 2500 metrdə maksimuma (320mm) çatdığı halda,
yaydä bu maksimum özünü 3000 metr yüksəklikdə (130mm) göstərir.
Payız fəslində ən az yağıntı 1000 m-ə qədər (90 mm), ən çox yağıntı isə 2500 m-lə (180 mm) 3000 m (170 mm) arasında düşür. İlin
qış fəslində ən çox yağıntı 2000 m-lə (150 mm) 2500m (140 mm)
yüksəklik arasında, ən az yağıntı isə 1000 m-ə qədər (70 mm) yüksəkliklərdə düşür. 1500 m və 3500 m-də yağan yağıntı (100 mm) bir
bərabərdə olduğu halda, 3000 m-də 120 mm-ə çatır.
Yaz fəslində yağıntının ən çox yağması bitki örtüyünün canlanmasına əhəmiyyətli dərəcədə zəmin yaradır, çayların suyu artır. Yay
aylarında isə yağıntının az olması bitkilərin vegetasiya dövrünü qısaldır, landşaftın quraq iqlim şəratində inkişaf etməsinə səbəb olur.
Yağıntı və termik rejimin tə’siri nəticəsi olaraq‘səth örtüyü daim
dəyişir. Məhz buna görə də yağıntıların isti dövrdə ayrı-ayrı aylar üzrə paylanmasını vermək məqsədə uyğun hesab edilir (7-ci cədvəl).
İsti dövrdə yağıntıların aylar üzrə paylanması
7-ci cədvəl
Ayları—
Aprel
May
lyun
lyul
Avqust
sentyabr
Oktyabr

1000
45
50
25
7
8
10
22

1500

2000

2500

3000

3500

60
80
40
13
14
15

100
110
50
18
18
25
40

115
125
65
20
23
32

125
135
75
20
23
40

120
130
70
12
20
38

50

58

56

30

İlin isti dövründə ayrı-ayrı aylar üzrə yağıntıların miqdarı ilə yüksəklik arasındakı əlaqə belədir.
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7-ci cədvəldən g ö r ü n d ü y ü kimi, ilin isti yarısında bütün aylar üzrə
ən çox yağıntı 3000 m-də (20-135 mm), ən az yağıntı isə 1000 m-də
(7-50 mm) düşür. İyul və avqust aylarında 2500 metrdə yağıntının miqdarı 3000 m yüksəkliyin yağıntısına (20 mm və 23 mm) bərabərdir.
İlin isti dövründə bütün əraziyə ən çox yağıntı aprel və may, ən az yağıntı isə iyul və avqust aylarında düşür. Aprel və may aylarındakı yağıntı
bitkilərin vegetasiya dövründə suya olan ehtiyacını ödəyir və əlavə su ehtiyatı yaratmağa imkan verir. İyul və avqust aylarında isə yağıntı az olduğuna görə əkinlərin becərilməsi tamamilə sün'i suvarmadan asılı olur.
Hesablamalar göstərir ki, çoxillik dövr ərzində müşahidə edilən
ən çox və ən az yağıntıların miqdarı nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişir. Culfada ən çox (çoxillik dövr ərzində) 355 mm, ən az 90 mm,
Dərvişlərdə ən çox 385 mm, ən az 95 mm, Şahbuzda ən çox 545
mm, ən az 200 mm, Biçənəkdə ən çox 985 mm, ən az 410 mm və s.
yağıntı müşahidə edilmişdir.
Yağıntıların sutkalıq miqdarı da müxtəlifdir.
Ən çox sutkalıq yağıntı Ordubadda 43 mm, Culfada 36 mm, Dərvişlərdə 33 mm və Naxçıvanda isə 32 mm qeyd edilmişdir. Ən çox sutkalıq yağıntı əsasən Arazboyu düzənlik rayonda olur. Leysan xarakteri daşıyan
belə yağışlar zamanı çox hallarda yarğan və dərələrdən sel axır, təsərrüfata bə’zən xeyli ziyan dəyir.
Qar örtüyü_____________________________
Naxçıvan MR-də qar örtüyünün qalınlığı, yaranması və ərimə
vaxtları müxtəlifdir.
Qar örtüyünün yaranması orta hesabla alçaq dağlıq qurşaqda dekabrın 20-dən, orta dağlıq qurşağın aşağı hissəsində dekabrın 15-dən, yüksək dağlığın yuxarısında isə oktyabrın 15-dən başlayır. Qar örtüyü alçaq
dağlıq qurşaqda ən tez noyabrın 15-də, orta dağlıq qurşaqda isə sentyabrın 15-dən yaranır.
Davamlı qar örtüyünün əriməsinin orta vaxtı alçaq dağlıq qurşaqda
fevralın 25-də, orta dağlıq qurşaqda aprelin 1-də, yüksək dağlıq qurşaqda isə mayın 1-də başlayır.
Qurşaqlar üzrə qar örtüyü davamlı olan günlərin sayı da il ərzində
müxtəlifdir. Arazboyu düzənlikdə qar örtüyü 40 gün, orta dağlıq qurşaqda 80 gün, yüksək dağlıq qurşaqda isə təqribən 200 gün davam edir.
İl ərzində qarörtüyünün maksimum qalınlığından alınan orta hündürlük ən az düzənlik və alçaq dağlıq qurşaqda (15 sm), ən çox isə yüksək
dağlıq qurşaqdadır (40 sm), orta dağlıq qurşaqda bu, 25-30 sm-ə çatır.
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Qar örtüyünün qalınlığı və davamlılığı kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafında, səth və yeraltı suların artmasında, torpağın nəmliyinin çoxalmasında mühüm rol oynayır.
Mümkün buxarlanma və buxarlanma
Termik rejimin yüksəkliyinin tə’siri nəticəsi olaraq, Naxçıvan MR
ərazisində mümkün buxarlanma il ərzində düzənlik hissədə 12001400 mm arasında tərəddüd edir. Bu isə Qafqazda ən yüksək
kəmiyyətdir. illik mümkün buxarlanma 1000 m yüksəklikdə 1120
mm-ə, 1500 m-də 860 mm-ə, 2000 m-də isə 640 mm-ə bərabərdir.
Ondan yuxarı illik mümkün buxarlanma 500 mm-dən (2500 m) 320
mm-ə qədər (3500 m) enir.
İsti dövrün mümkün buxarlanması illik mümkün buxarlanmanın
əsas hissəsini təşkil edir. Məsələn, 1000 m yüksəklikdə illik mümkün
buxarlanma 1120 mm olduğu halda, həmin yüksəklikdə ilin isti
dövründə 1010 mm-ə çatır.
Ərazidə atmosfer yağıntılarının xeyli azlığı burada buxarlanma
miqdarının aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Belə ki, Muxtar respublika
ərazisində illik buxarlanma düzənliklərdə cəmi 160-200 mm-ə, 2500
m-də isə maksimuma— 380 mm-ə çatır. 3500 m-dən yuxarı o
yenidən azalmağa başlayır (3500 m-də 280 mm).
İsti dövrdə müşahidə edilən buxarlanma onun illik kəmiyyətinin
60-70 faizini təşkil edir. Yay aylarında buxarlarrma minimuma (6080 mm) düzənlikdə, maksimuma isə (180-190 mm) 2500 metr
yüksəklikdə çatır.
Nisbi nəmlənmə
Nisbi nəmlənmə yağıntının mümkün buxarlanmaya nisbəti olub,
faizlərlə ifadə edilir. Naxçıvan MR-də nisbi nəmlənmə yüksəklikdən
asılı olaraq dəyişir.
.
İllik nisbi nəmlənmənin ən kiçik qiyməti düzənlik və alçaq dağlıq
sahədə müşahidə edilir (20 faizə qədər). Orta dağlıq qurşağın mərkəz
hissəsindəki geniş sahədə nisbi nəmlənmə 40-50 faizə çatır. Hündürlük
artdıqca nisbi nəmlənmə də çoxalıb. 2000 m yüksəklikdə 110 faiz, 2500
m-də 150 faiz təşki) edir.
1500 m və ondan yuxarı hissədə illik nisbi nəmlənmə ilin isti yarısında olan nisbi nəmlənmədən orta hesabla 25-50 faiz artıqdır.
Buxarlanma çatıjşmazlığı da Naxçıvan MR ərazisində eyni dərə51

cədə paylanmamşdır. Arazboyu düzənlikdə buxarlanma çatışmazlığı
1200-1100 mm-ə çatır. Belə maksimal buxarlanma çatışmazlığına
Qafqazda ancaq Qobustanın cənub-şərq hissəsində rast gəlinir.
Ərazinin atmosfer yağıntıları ilə rütubətlənmə dərəcəsini çatışmayan
buxarlanma ilə daha aydın göstərmək mümkündür. Daha doğrusu, bu,
mövcud termik şəraitdə mümkün buxarlanma ilə buxarlanma arasındakı
fərqlə müəyyənləşdirilir ki, o da nəticədə suvarma normasını verir.
il ərzində buxarlanma çatışmazlığı 1000 m yüksəklikdə 1500 m-ə
nisbətən iki dəfə, 2000 m-ə n isbətən dörd dəfə, 3000 m-ə nisbətən
isə 16 dəfə artıqdır. Bu fərq özünü ilin isti və yay dövründə də
göstərir. Yay dövründə suvarma tədbirləri çox olduğu sahələrdə
belə, buxarlanma çatışmazlığı 520-260 mm-ə çatır.
Külək rejimi____________________________
Naxçıvan MR ərazisində müşahidə edilən küləklər əsasən yerli
küləklərdir. Onların istiqaməti çox hallarda mürəkkəb relyef
quruluşundan asılı olur. Bə’zən əraziyə müxtəlif tip hava kütlələrinin
daxil olması nəticəsində bu ümumi qanunauyğunluq pozulur.
Muxtar respublika ərazisində ilin soyuq dövründə əsasən şimalşərq və şimal-qərb, ilin isti dövründə isə qərb və cənub küləkləri əsir.
Yanvar ayında Arazboyu düzənlikdə şimal küləkləri 20-30 faiz
təşkil edir. İyun-avqust aylarında qərb, cənub-qərb küləkləri 30-70
faizə, şimal-şərq və şərq küləkləri isə 0-4 faizə çatır. Yüksək dağlıq
qurşaqda (2000-3200 m) ilin isti dövründə əsasən şimal, şimal-şərq
və şərq küləkləri müşahidə edilir.
Küləklərin istiqaməti dağlıq ərazidə dərələrin istiqamətinə uyğun
gəlir. Arazboyu düzənlikdə isə dəyişkəndir. Muxtar respublika
ərazisində ən güclü küləklər xüsusilə iyul-avqust aylarında şərq
küləkləri, ən zəif küləklər isə şimal küləkləridir.
Arazətrafı düzənlikdə ilin soyuq dövründə küləklərin sür’əti 1-2
m/san, iyul-avqust aylarında 3-5 m/san çatır. Yüksək dağlıq qurşaqda ilin soyuq dövründə küləyin sür’əti 3-7 m/san bərabər olur.
Ağ yel və isti'quru küləklər əsəndə havanın temperaturu 30 dərəcədən yuxarı qalxır, rütubət isə 30 faizdən aşağı enir. Bu növ küləklər Arazboyu düzənlikdə (aprel-sentyabr ayları ərzində) 50-70
gün, alçaq dağlıq qurşaqda 30-4,9 gün, orta dağlıq qurşaqda 10-29
gün, yüksək dağlıq qurşaqda isə 10 günə kimi müşahidə edilir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz ayrı-ayrı iqlim ünsürlərinin təhlili bir daha
göstərir ki, Naxçıvan MR-nin ərazisi yüksək termik şəraiti və cüz’i
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rütubətlənməsi ilə respublikanın digər fiziki-coğrafi vilayətlərindən
kəskin fərqlənir və Cənubi Qafqazda müstəsnalıq təşkil edir. Məhz buna
görədir ki, ərazinin səth örtüyü quraqlığa davamlı bitkilərdən ibarətdir.
İqlim tipləri____________ ________________
Azərbaycan Respublikasının, o cümlədən Naxçıvan MR-in iqliminə və
xüsusilə onun ayrı-ayrı ünsürlərinin səciyyəsinə bir sıra elmi məqalələr
həsr edilmişdir. Nəticədə Naxçıvan MR-in iqlimini beş tipə ayırmışlar.
Birinci tip yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və quru çöl iqlimidir. Arazboyunca yerləşən maili düzənlik və qismən alçaq dağlıq sahələri (600-1100 m) əhatə edən bu iqlim tipi daxilində orta illik temperatur 10-14 dərəcə, orta illik yağıntı 300 mm-ə qədər, mümkün buxarlanma isə 1200-1400 mm-ə qədərdir. Ən isti (iyul) ayın temperaturu 29 dərəcə, ən soyuq (yanvar) ayın temperaturu isə 3-6 dərəcədir. İldə qar örtüyü 20 gündən 40 günə qədər davam edir.
İkinci tip yayı quraq və isti keçən soyuq iqlimidir. Bu tip alçaq
dağlıq qurşağın yuxarı, orta dağlıq qurşağın isə aşağı (1100-1600 m)
hissəsini əhatə edir. Burada orta illik temperaturu 8-10 dərəcə, orta
illik yağıntı 300-350 mm, mümkün buxarlanma isə 800-1100 mm-dir.
Birinci iqlim tipinə nisbətən burada orta temperatur bir qədər aşağı
düşərək yanvar ayında mənfi 5-6 dərəcəyə, iyul ayında isə müsbət
21-26 dərəcəyə çatır.
Yayı quraq və sərin keçən üçüncü iqlim tipi orta dağlıq qurşağın
yuxarı, yüksək dağlıq qurşağın isə aşağı (1600-2600 m) hissəsini
əhatə edir. Burada orta illik temperatur 6-10 dərəcə, ən isti (iyul)
ayın temperaturu 15-20 dərəcə, ən soyuq ayın (yanvar) temperaturu
isə mənfi 6-10 dərəcədir. İllik mütləq maksimum 37 dərəcəyədək,
illik mütləq minimum isə mənfi 30 dərəcəyədək çatır. Orta illik yağıntının miqdarı ən azı 400 mm, ən çoxu isə 800 mm-dir. Bunun 300
mm-dən 400 mm-ə qədəri ilin isti yarısısında, 200 mm-dən 400 mmə qədəri isə ilin soyuq yarısında düşür.
Yayı quraq və çox sərin keçən soyuq iqlim ancaq Zəngəzur'
silsiləsinin cənub-qərb yamacında yüksək dağlıq qurşağın demək
olar ki, mərkəz zolağında 2600 m-lə 3200 m arasında yayılmışdır. Bu
iqlim tipinin əhatə etdiyi ərazidə yağıntıların orta illik miqdarı 600700 mm-ə qədərdir. Havanın orta illik temperaturu 1-3 dərəcə, ən
soyuq ayın (yanvar) orta temperaturu mənfi 10 dərəcədən mənfi 13,
dərəcəyədək, ən isti ayındakı isə (avqust) 8-12 dərəcədir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu və bundan yüksəkdə yerləşən zonada
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müşahidə edilən ümumi radiasiyanın miqdarı (150-160 k/kal. kv.sm)
bütün Cənubi Qafqaz üçün maksimum miqdar hesab olunur.
Ərazinin yüksək dağ zirvələrini (3200 m-dən yuxarı) əhatə edən
dağ tundra iqlimi, qış və yayın soyuq olması və yağıntının bundan
əvvəlki zonaya nisbətən azalması ilə səciyyələnir. Orta illik
temperatur mənfi 3-8 dərəcə, ən soyuq ayın orta temperaturu mənfi
13-16 dərəcə, ən isti ayınkı isə 2-8 dərəcədir.
HİDROQRAFİYASI
Çay şəbəkəsi
Naxçıvan MR ərazisi kiçik dağ çayları ilə zəngindir. Burada çayların
ümumj sayı 400-ə çatır. Onlardan 334-nün uzunluğu 5 km-ə qədər, 31 ninki isə 6-10 km, 24-nünkü 11-25 km, 7-ninki 26-50 km, 3-nünkü
(Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay) 51-100 km, 1-ninki (Şərqi Arpaçay)
isə 100 km-dən artıqdır (8-ci cədvəl)
Ərazidə çay şəbəkəsi bərabər inkişaf etməmişdir. Belə ki, Naxçıvançaydan qərbə çay şəbəkəsi son dərəcə zəifdir. Ondan şərqdə, Zəngəzur silsiləsindən axan çaylar isə sıx şəbəkə təşkil edir. Ərazinin şimal-qərbindən cənub-şərqinə doğru dağlar Araza yaxınlaşdığından bu
istiqamətdə çayların uzunluğu, sutoplayıcı sahələri və axımları azalır.
8-ci cədvəl
Naxçıvan MR çaylarının morfametrik ünsürləri (S.H.Rüstəmov görə)
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Dağlıq hissədə çay şəbəkəsi daha çox inkişaf etmişdir ki, bu da
yağıntının artıq olması ilə əlaqədardır. 1000-2500 m yüksəklikdəki
sahələrdə rütubətlilik daha artıq olduğundan çay şəbəkəsi qismən
yaxşı inkişaf etmişdir. 2500 m-dən yüksək sahələrdə yağıntıların
azalması, bitki və torpaq örtüyünün zəif inkişaf etməsi burada çay
şəbəkəsinin azalmasına səbəb olur. Bu zonada yeraltı sular çoxlu
bulaqlar şəklində üzə çıxır. 3000 m və daha yüksək sahələrdə relyef
əsasən çılpaq və qayalıq, atmosfer çöküntüləri isə nisbətən az olduğundan, çay şəbəkəsi zəif inkişaf etmişdir. Bə’zi çay hövzələrinin
(Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay) 2500 m-dən yüksək sahələrdə çay
şəbəkəsinin sıxlığı 0.10 km/kv.km-ə qədər azalır. 1000 m-dən aşağıda
yerləşən dağətəyi və düzənlik sahədə çay şəbəkəsinin zəif inkişaf
etməsinin başlıca səbəbi bu zonada yağıntının azlığı, buxarlanmanın
intensiv getməsi və çay sularının çökmə süxurlara tez hopmasıdır.
Naxçıvan MR-in bütün çayları Araz hövzəsinə daxildir. Ərazinin
mərkəzi və cənub-şərq hissəsində çaylar öz başlanğıcını Zəngəzur
və Dərələyəz silsilələrinin dik yamaclarından götürür.
Aşağıda əsas çay hövzələri haqqında qısa mə’lumat verilir.
Şərqi Arpaçay öz uzunluğu, sululuğu və təsərrüfat əhəmiyyətinə
görə Naxçıvan MR-in müstəsna çayı hesab edilir. 2630 kv.km sutoplayıcı sahəyə malik olan Şərqi Arpaçay başlanğıcını Ermənistan ərazisində 3000 m yüksəklikdə alp çəmənlikləri zonasından götürüb,
780 m yüksəklikdə Araza tökülür. Uzunluğu 126 km, orta çoxillik su
sərfi 25.7 kub metr/san-dir.
Arpa kəndindən aşağıda, Muxtar respublikanın.ərazisində Şərqi
Arpaçaya Cağazir, Yaycı, Axuraçay qolları qovuşur. Bu sahədə çayın yatağı 150-200 m-ə qədərdir.
Ümumiyyətlə, Şərur rayonunda əkin sahələrinin 60 faizə qədəri
Şərqi Arpaçayın suyu ilə suvarılır.
Naxçıvançay ərazidə ikinci böyük çaydır. Onun uzunluğu 81 km,
sutoplayıcı sahəsi isə 1630 kv.km-dir. Dərələyəz və Zəngəzur silsilələrinin cənub yamaclarındakı bulaqlardan və qar sularındap əmələ
gələn Naxçıvançayın sağ qolları sol qollarına nisbətən daha çox inkişaf etmişdir. Naxçıvançayın 26 iri qolu vardır (Cəhriçay, Şahbuzçay,
Küküçay, Sələsüzçay, Qahabçay və b.).
Naxçıvançay və onun qolları yuxarı axınlarında, o cümlədən Keçəldağın yamaclarında, Batabatda, Salvarfıda, Küküdağın ətəkələrində (Dərəboğazda), Qaraquşda və s. sahələrdə bir çox yüksək debitli bulaqların
suyunu qəbul edir. Bu hissədə çay qolları dik yamaclı dar dərələrlə axır.
Biçənəkdən cənuba Zərnətün çayının töküldüyü yerdən başlaya55

raq Naxçıvançayın yatağı genişlənir. Lakin Kolanı kəndindən yuxarı,
Gömürçayla Qışlaqçayın arasında yataq yenidən daralır. Qızılboğazdan aşağıda isə yataq xeyli genişlənir.
Naxçıvançay və onun qolları yuxarı axınlarından başlayaraq suvarmada geniş istifadə edilir. Odur ki, vegetasiya dövründə onun suyu Araza çatmadan quruyur. Naxçıvançayın axımını tənzimləmək
üçün sün’i gölləryaradılmışdır. Ümumiyyətlə, Naxçıvançay Babək və
Şahbuz rayonlarının başlıca suvarma mənbəyi olub, 15000 hektara
yaxın əkin sahəsini su ilə tə’min edir.
Əlincəçay Naxçıvan MR-in üçüncü əsas çayıdır. Xəzinədərə və
Ləkətağsu çaylarının birləşməsindən əmələ gəlir. Başlanğıcını Qırxlar dağından şimal-qərbdə, 2800 metr yüksəklikdən götürüb 695 m
yüksəklikdə Gülüstan kəndi yaxınlığında Araza tökülür. Uzunluğu 61
km, sutoplayıcı sahəsi isə 600 kv.km-dir.
Əlincəçay əsasən yeraltı, qar və qismən yağış suları ilə qidalanır.
Onun dərəsi yuxarı axında bir qədər dar və dərin, orta və aşağı axında isə genişdir.
Əlincəçay Araza qovuşduğu yerdə dayaz yarğanla axır. Əsas qolları
Xoşkeşin, Zoğalçay, Xəzinədərə və Gevikçaydır.
Gilançayın uzunluğu 53 km, sutoplayıcı sahəsi 426 kv.km-dir.
Onun başlanğıcı 2700 m yüksəklikdə yerləşmişdir. Başlıca qolları
Saqqarsu, Nəsirvazçay, Xırdaçay və Parağaçaydır. Çayın dərəsi
yuxarı və orta axınında dar, aşağı axında isə genişdir.
Gilançayın əsas qida mənbəyi qar və yağış sularıdır. Yeraltı sular da az
rol oynamır. Gilançayın suyu ilə Ordubad və Culfa rayonlarında 2000
hektara qədər sahə suvarılır.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Dəstə, Əylis və Ordubad maili
düzənliklərində salınmış yüz hektarlarla meyvə bağları son illər baxımsızlıq üzündən— suvarılmadığından tamamilə sıradan çıxmışdır.
Ordubadçay'öz başlanğıcını Şıxyurdu dağından götürərək, 630
m yüksəklikdə Araza tökülür. Onun uzunluğu 19 km, sutoplayıcı sahəsi isə 42 kv.km-dir. Ordubadçayın suyu ancaq suvarmaya sərf
edilir. Bu çaydan ümumi uzunluğu 16 km olan 21 kanal çəkilmişdir.
Hövzələrinin quruluşu və təbii xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Naxçıvan
MR çaylarını bir-birindən fərqli olan 3 hissəyə ayırmaq mümkündür.
Birinci hissə çayların başlanğıcından 2000-2200 m mütləq yüksəkliyə qədər olan sahədən yuxarı axınını əhatə edir. Bu sahədə
çaylar Kiçik qollardan, bulaqlardan, qar sularından əmələ gəlib, a1p
və subalp çəmənliyi zonasında sıldırım yamaclı dərələrlə axır.
İkinci hissədə çaylar orta dağlıq zonaya daxil olub, dar və dərin
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dərələrlə sür’ətlə axaraq, çoxlu astanalar, bə’zən yüksəkliyi 20-30
metrə çatan şəlalələr əmələ gətirir. Bu hissə çay hövzələrinin 22002000 m-lə 1000 m yüksəklikdə olan sahələrini əhatə edir.
Üçüncü hissə çayların aşağı axınında dəniz səviyyəsindən 1000
m-dən alçaqda yerləşən dağətəyi və düzənlik sahələrini ohatə edir. Bu
hissədə çaylar düzənlik sahəyə çıxdığından sür’əti xeyli azalır, axınları
sakitləşir, yataqları genişlənir və tədricən ətraf relyefə qovuşur.
Ərazi çaylarının illik axımının əmələ gəlməsi təbii amillərin qarşılıqlı tə’siri ilə əlaqədardır. İllik axımın miqdarına tə’sir edən əsas
amillər iqlim şəraiti, xüsusilə, yağıntı və havanın temperaturu, relyef,
çay hövzələrinin geoloji quruluşu, torpaq və bitki örtüyüdür. Dağlıq
ölkə şəraitində iqlim və digər fiziki-coğrafi amillər şaquli zonalar üzrə qanunauyğun dəyişdiyindən axım da müvafiq surətdə dəyişir.
Yağıntının maksimum düşdüyü yüksək zonada (2500 m) orta illik
axım modulu 9-12 l/san. kv.km olub, ümumi ərazi üçün ən yüksək
kəmiyyət təşkil edir. Lakin həmin kəmiyyət 2600-2800 m-dən yükşəkdə
tədricən azalmağa başlayır. Arazboyu düzənlik sahədə isə yağıntının
miqdarı son dərəcə az (220-250 mm) olduğundan burada orta illik axım
0,5 l/san.kv.km və ya 16 mm, bə’zi sahələrdə isə yox dərəcəsindədir.
Müşahidə mə’lumatlarının təhlili təbii şəraitin çay axımına tənzimedici
tə’sirini və axımın paylanma xüsusiyyətini müəyyən etməyə imkan verir.
Əraziyə düşən yağıntının 33-dən 95 faizə qədəri itərək axım vermir.
Başqa sözlə, axım əmsalı 0.05 l-lə 0.63 arasında tərəddüd edir. Axım
əmsalının ərazidə dəyişməsi yağıntının paylanmasına uyğundur. O,
şimal-qərbdən cənub-şərqə və Araz vadisindən dağlıq sahəyə doğru
artır. Respublikanın düzənlik hissəində onun qiyməti minimuma çatır.
Yağıntı ilə axım arasındakı fərqi müəyyən edən əsas göstərici çay
hövzəsində gedən buxarlanmadır. Ərazinin dağlıq hissəsində gedən
buxarlanmanın miqdarı ildə 315 mm-ə çatır ki, bu da yağıntının (600700 mm) demək olar ki, yarısını təşkil edir və axım miqdarına təqribən
bərabərdir. Yüksəkliyin azalması ilə buxarlanmanın miqdarı da azalaraq
220 mm-ə çatır. Arazboyu düzənlik sahədə isə yağıntının demək olar ki,
hamısı buxarlanmaya sərf olunduğundan axım əmsalı sıfra yaxınlaşır.
Burada mümkün buxarlanma 1200-1400 mm arasında tərəddüd
edir və dağlıq sahəsindəkindən 4 dəfə artıq olur. Odur ki, ərazinin
böyük hissəsini (30-32 faiz) təşkil edən Arazboyu düzənlik sahə ən
quraq şəraitə malikdir. Burada sün’i suvarma tətbiq etmədən kənd
təsərrüfatı bitkilərini yetişdirmək mümkün deyildir.
Ümumiyyətlə, Naxçıvan MR çaylarının qidalanmasında qar və
yeraltı sular mühüm yer tutur. Yağış suları ikinci dərəcəli əhəmiyyə57

tə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ərazinin çayları ilin 6-8 ayı ərzində başlıca olaraq yeraltı sular hesabına qidalanır.
Respublikanın şimal-qərbindən cənub-şərqinə gəldikcə həm
yağıntının, həm də axımın miqdarı artır. Belə ki, Çanaqçıçayda, Cəhənnəmdərədə orta illik axımın miqdarı 0-3 l/san kv.km-ə bərabər
olduğu halda, Gilançayda 12 l/san.kv.km-dir. Bütün yuxarıda deyilənlər nəzərə alınaraq Naxçıvan MR üç hidroloji rayona ayrılır:
1. Gilançaydan şərqə su ilə daha çox tə’min olunan sahə.
2.Gilançaydan qərbə su ilə daha az tə’min olunan sahə.
3.Əsasən
susuz olan Arazboyu düzənlik sahə.

İl ərzində axımın iki maksimumu nəzərə çarpır. Bunlardan başlıcası
yaz (may), ikincisi isə payız (sentyabr-noyabr) maksimumudur. Payız
axımı yay axımından fərqlənir və bə’zi illərdə bu maksimum demək olar
ki, nəzərə çarpmır. Aprel-iyun, bə’zən isə iyul aylarında axım intensiv
artır. Bu dövr ərzində çaylar illik axımın 37-60 faizini axıdır. İlin qalan
vaxtı ərzində axım nisbətən sabit olur və aylar üzrə bərabər paylanır.

Axımın il ərzində paylanması_____________
Naxçıvan MR çaylarının əsas qida mənbəyini təşkil edən qar iyunun
axırınadək, bə’zən isə iyuladək tədricən əriyərək, çayların səviyyəsini
sabit halda saxlayır. Buna görə də çaylar apreldən iyunun axırlarınadək
sulu olur. Arabir baş verən şiddətli yağışlar çayların suyunun birdən-birə
artmasına səbəb olur.
Çayların az sulu vaxtı iyul-seotyabr aylarına düşür ki, bu dövrdə
onların əsas qida mənbəyini yeraltı sular təşkil edir.
Payız-qış dövründə (noyabr-mart) yay dövrünə nisbətən çayların
suyu qar əriməsi hesabına bir qədər artır. 8-ci cədvəldə axımın
fəsillər üzrə paylanması verilmişdir.
9-cu cədvəl
Naxçıvan MR-in bə’zi çaylarında axımın fəsillər üzrə paylanması
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Göründüyü kimi, çaylarda axımın əsas hissəsi aprel-iyul aylarının
payına düşdüyü halda, kənd təsərrüfatının suya ciddi ehtiyacı olduğu yay
aylarında (iyul-sentyabr) su tamamilə azalır.
Axım istər aylar üzrə, istərsə də fəsillər üzrə qeyri-bərabər paylanır.
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10-cu şəkil. Arpaçayın ortaaxinmın görünüşü.
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Respublikanın cənub-şərqində qar örtüyü daha davamlı olduğundan bu hissədə yaz daşqınlarının ümumi axımı şimal-qərbdəkinə
nisbətən xeyli artıqdır.
Payız daşqınları, əsasən yağışlar hesabına oktyabr-noyabr aylarında
baş verir və yaz daşqınlarına nisbətən bir qədər zəif olur. Ümumiyyətlə,
qar, yağış, bə’zən isə dolu şəklində düşən atmosfer yağıntıları Naxçıvan
MR-də intensi səth axımını əmələ gətirən əsas mənbədir.
Çayların ən az su sərfi yay və payız-qış dövrlərinə təsadüf edir.
Yay ayları bütün ərazi üçün ən quraq dövr hesab edilir.
Mə’lum olduğu kimi, hövzənin meylliyi nə qədər artıq olarsa,
suyun lillənmə dərəcəsi də o qədər artıq olar. Lakin tədqiq etdiyimiz
ərazinin cənub-şərq hissəsində meylliyin artıq olmasına baxmayaraq çayların lillənməsi şimal-qərbdəki çaylara nisbətən azdır.
Belə ki, lillənməsi 100 q/kub m-dən az olan zona Gilançay və

Kotamçayın yuxarı axınını, Zəngəzur silsiləsinin qayalı, yüksək zirvələrini əhatə edir. Lillənməsi 100-250 q/kub metrolan zona Zəngəzur silsiləsinin qollarını əhatə edir. Buranın süxurları arasında
əhəngdaşına, tufa, qumdaşlarına və mergellərə rast gəlinir. Lillənməsi 250-500 q/kub metr olan zona orta və yüksək dağlıq sahədə
Muxtar respublikanın çox geniş ərazisini tutur. Burada yuyulmaya
davamlı süxurlarla yanaşı, asan yuyulan süxurlar da mövcuddur.
Kimyəvi tərkibinə görə Naxçıvan MR-in çay suları hidrokarbonatlıkalsiumlu sinfə daxildir. Çayların yuxarı axınında orta minerallaşma 150
mq/l-dən az olduğu halda, aşağı axınında 1,5-3,5 dəfəyə qədər artaraq
300-500 mq/l-ə çatır. Məsələn, Naxçıvançayda suyun minerallaşması
Biçənək kəndində 125,6 mq/l, mənsəbində isə 481,5 mq/l-dir. Gilançayla Əlincəçay arasında Darıdağ mərgümüşlü bulaqlarının yerləşdiyi
sahədə suyun orta minerallaşması 500-1000 mq/l-ə çatmaqla sulfatlınatriumlu sinfə daxildir. Ümumiyyətlə, Naxçıvan MR çayları vasitəsilə
hər il Araza suda həll olmuş şəkildə 300 min ton duz tökülür.
Naxçıvan MR ərazisində nisbətən uzun müddət davam edən quraqlıq
dövrdən sonra (iyun-avqust)qəflətən yağan leysan yağışlarından təsərrüfatlara böyük zərər vuran güclü sellər əmələ gəlir. Sel gətirmələrinin eroziya modulu 70 t/kv.km-ə çatır. S.H.Rüstəmovun mə’lumatına görə Naxçıvan MR ərazisi eroziya nəifcəsində ildə 0,061 mm alçalır.
Vaxtaşırı baş verən sel hadisələri böyük maddi zərər verdiyindən
onların səciyyəsi üzərində bir qədər dayanmağı vacib hesab edirik.
Azərbaycan Respublikasında baş verən sellərin 33-35 faizi
Naxçıvan MR-in payına düşür. Ərazidə bitki örtüyünün zəif inkişafı,
çay hövzələrinin dağlıq relyefə malik olması, kəskin kontinental iqlimin tə’siri nəticəsində dağ süxurlarının intensiv surətdə aşınması,
şiddətli torpaq eroziyaşı və aşınmış materialların toplanması, vaxtaşırı gur leysan yağışlarının yağması və dolu düşməsi Naxçıvan MRdə tez-tez sel hadisələrinin baş verməsinə səbəb olur.
Bə’zən aprelin axırları və mayın əvvəllərində istilərin birdən-birə
düşməsi Zəngəzur və Dərələyəz dağlarında toplanmış qar ehtiyatının
intensiv olaraq əriməsinə, bu isə çayların səviyyəsinin qalxrtıasına,
öz sahillərini yuyub aşaraq ətraf sahələri basmasına səbəb olur.
Naxçıvan MR-də baş verən selləri struktur və axıcı (turbulet)
sellərə ayırmaq olar. Struktur sellər metereoloji-geoloji və geomorfoloji amillərin müəyyən əlaqəsi şəraitində əmələ gəlir və dağıdığı
qüvvəyə malik olur.
Axıcı sellər, əsasən fəaliyyətdə olan çay vadilərində yaranır və
böyük sür’ətə, dağıdıcı qüvvəyə malik olur. Su ilə qarışıq halda gə-
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Azərbaycan Respublikasının başqa çayiarından fərqli olaraq Naxçıvan MR çayları ilin şaxtalı dövründə (dekabr-fevral) buz bağlayır.
Bə’zən sərt keçən qışlarda çaylar tamailə donur.
Çaylarda daşqınlar əsasən yaz dövründə, qarların əriməsi və gur yaz
yağışlarının yağması nəticəsində baş verir. Qar əriməsinin intensivliyi,
qidalanma sahəsinin mütləq yüksəkliyi, forması ve böyüklüyü yaz
daşqınlarına ciddi tə’sir göstərir.

11-ci şəkil. Gilançayın aşağı axınının görünüşü.

tirdiyi az miqdarda sülb matərialları həcminə və ağırlığına, növünə
görə tərkib hissələrinə ayırır və gətirmə konusuna yayır.
Naxçıvan MR-də axıcı sellər daha çox yayılaraq demək olar ki,
hər il baş verir. Lakin vaxtaşırı baş verən struktur sellər daha böyük
dağıntılara səbəb olur.
Mə’lumdur ki, hər bir selin gücü onun gətirdiyi materialların həcmi
ilə müəyyən edilir. Naxçıvan MR-də əmələ gələn sellər Azərbaycan
ərazisində ən çox material gətirən sellər qrupuna daxildir. Belə ki,
Naxçıvan MR-də əmələ gələn hər bir orta sel nəticəsində 1 mln kub
metrə qədər sülb material gətirilir. 20 avqust 1931-ci ildə
Ordubadçayda baş verən sel 1 mln. kub metr, 1943-cü ilin
avqustunda gələn sel isə 0.9 mln. kub metr sülb material gətirmişdir.
1874-cü ildə, 1904-cü ildə, 1906-cı ildə, 1939-cu ildə (iyun) Gənzə
çayından keçən sel Ordubad şəhərinin şərq hissəinə ciddi zərər vurmuş,
meyvə bağlarını, üzümlükləri və əkin sahələrini, yolları yuyub aparmış,
mal-qaranın tələfatına səbəb olmuşdur.
Ordubad və Əylis çaylarından keçən sellər daha güclü və dağıdıcı
qüvvəyə malik olur. 3 iyun 1884-cü ildə Ordubadçaydan keçən sel
dalğasının hündürlüyü 4-8 metrə, sel materiallarının qalınlığı isə 1-1.5
metrə çatmışdır. Şiddətli yağış nəticəsində 1885-ci ildə baş vermiş
sel körpüləri, bağları, dəyirmanı yuyub aparmış, bulaqları batırmış,
tikintilərə böyük zərər vurmuşdur. 1904-cü ilin avqustunda iki dalğa
ilə keçən sel Ordubad şəhəri yanında müdafiə bəndlərini uçurmuş,
çoxlu mal-qara tələf olmuş, təsərrüfatlar ciddi zərər çəkmişdir.
1884-cü ildə (iyun) Əylisçaydan keçən sel xüsusilə dəhşətli olmuş
və ciddi fəlakət törətmişdir. Yağışdan yarım saat sonra baş verən
strukturlu-palçıqlı, sonra isə palçıqlı-daşlı selin dalğalarının hündürlüyü
7-21 metr arasında dəyişmişdir. Bə’zi daşların həcmi 20 kub m, çəkisi
isə 32 ton idi. sel gətirmələrinin qalınlığı 2-4 metrə çatırdı. Sel 1 saata
qədər davam etmiş, nəticədə 43 adam ölmüş, körpülər, çoxlu evlər
tamam aparılmış, 8 bulaq batmış, Nüvədi kəndində 18 ev uçmuşdu.
Bə’zi hallarda yağan gur yağışlar nəticəsində ərazinin bir neçə çaylarında eyni zamanda sel hadisələri baş verir. Məsələn, 20 avqust 1931-ci
ildə Əlincəçaydan şərqə bütün çaylarda, o cümlədən Əlincəçay,
Vənəndçay, Ordubadçay, Əylisçay və Kotamçayda güclü sel baş vermişdir.
31 iyul 1998-ci ildə Ordubad rayonunun Unus, Kələki və Dırnıs
kəndləri sahəsində Vənəndçayın Zəngəzur dağlarının qərb yamacını
əhatə edən yuxarı hövzəsinə yağan davamlı leysan yağışları və dolu
nəticəsində “Ağ yurd” adlanan dağlıq hissədə sürüşmə baş
vermişdir. Burada əmələ gələn palçıq seli Vənəndçay boyunca hərə-

kət edərək öz yolunda dəhşətli fəlakətlər törətmişdir.
Sel bir neçə dəfə təkrarlanaraq, gətirmə materiallarının səviyyəsi
görünməmiş səviyyəyə qalxaraq sahil yaxınlığındakı evləri basmış
və ya dağıdıb aparmışdır. saat 19-dan başlayan sel gecə yarıdan keçənə qədər ara verə-verə on dəfələrlə təkrarlanmışdır.
Sel haqqında əhaliyə vaxtında xəbər verildiyinə görə onlar qabaqcadan fəalkət zonasından çıxmış və insan tələfatı olmamışdır. Sel
Unus, Kələki və Dırnıs kəndlərində böyük dağıntılara səbəb olmuş və
bu kəndlərin əhalisinə xeyli ziyan vurmuşdur. Unusda 5, Kələkidə 11,
Dırnısda isə 15 yaşayış binası tamamilə dağılmış və ya selin gətirdiyi
palçığın, daş və çınqıl axınının altında qalmışdır. Bundan başqa, Dırnısda 20 ev müxtəlif dərəcədə zədələnmiş, 50-yə qədər yardımçı
binalar və tikililər selin gətirmə materialları altında qalmışdır.
Sel nəticəsində əhalinin 80 baş mal-heyvanı tələf olmuş, 40 hektar sahədə tarlalar, bağlar, meşəliklər, qoz ağacları məhv edilmişdir.
Yollar, telefon, elektrik xətləri, içməli su mənbələri sıradan çıxmışdır.
Dırnıs kəndində Vənəndçay üzərindəki iki körpü, həmçinin piyada
üçün olan körpülər palçıq altında qalmışdır. Kələki ilə Unus arasındakı
körpünü sel apardığından Unus kəndi ilə nəqliyyat əlaqəsi kəsilmişdi.
Respublika Dövlət Komissiyası yaradılmış və təbii fəlakət nəticəsində
yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün tə’cili tədbirlər görülmüşdür.
Sellərin davamiyyəti yağıntının müddətindən, şiddətindən və dalğaların çatma müddətindən asılıdır. Bu cəhətdən Naxçıvan MR xüsusilə fərqlənir. Muxtar respublika ərazisinin oroqrafik xüsusiyyətinə müvafiq olaraq sel dalğalarının çatma müddəti şimal-qərbdə 15 saata qədər, cənubşərqdə (Gəncə, Ordubad, Əylis və s. çaylar) 1-3 saata bərabərdir.
Sellərin fəallığına və gücünə görə Naxçıvan MR ərazisi iki hissəyə
bölünür: sel hadisələrinin daha fəal olduğu sahə— Gilançaydan şərqə—
Ordubad rayonunun ərazisi; sellərin fəaliyyətinin nisbətən zəif olduğu
sahə— Gilançaydan qərbə olan ərazi.
Gilançaydan qərbdəki hissədən Şərqi Arpaçaya qədər sellər o qədər olmur. Lakin qərb qurtaracaqda sellərin təkrarlanması və gücü artır. Çanaqçıçayda sellər daha tez-tez təkrarlanır. Mərkəz hissədə subalp və alp çəmənliyinin, az da olsa meşələrin mövcudluğu, ərazidə geniş düzən sahələrin olması, çayların gətirmə konusuna çıxana qədər olan meylliyinin azlığı (30-60
faiz), dağ yamadannın qismən az meylli olması burada struktur sellərin əmələ
gəlməsinə şərait yaratmır. Şərqi Arpaçayda və Gilançayda demək olar ki,
struktur sellər baş vermir. Lakin Naxçıvançayın qolları olan Gömürçayda, Nursuçayda, Salvartıçayda, Buzovçayda, həmçinin Cəhriçayda və Biçənəkdən
yuxarı hissədə struktur sellər müşahidə edilir.
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12-ci şəkii. Göy göl. Saqqarsu çayının mənbəyində (3065m). Arxa planda qırıntı konusları və cavan
moren cöküntiiləri.
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Sel əmələ gətimnə fəaliyyətindən asılı olaraq çay hövzələri üç qrupa
ayrılır: yüksək, orta və zəif fəaliyyətli hövzələr. Naxçıvan MR ərazisində Gilançaydan şərqə olan sel hövzələri yüksək fəaliyyətli, Naxçıvançaydan qərbdəki hövzələr orta fəaliyyətli, Naxçıvançayla Əlincəçay
arasında yerləşən və Dərələyəz silsiləsinin cənub-qərb yamacında
yerləşən hövzələr isə zəif fəaliyyətli hövzələr sırasına daxil edilir.
Sellərin gətirdiyi sülb materialın həcmi nəzərə alınaraq sel
hövzələri üç növə ayrılır: 1 mln kub m-dən artıq sülb materialı gətirən
sellər: 0.5-1 mln. kub m-ə sülb materialı gətirən sellər.
Naxçıvan MR-də sellərin gətirdiyi sülb materialının həcminə görə
Gilançaydan şərqə olan hövzələr birinci növə, ondan qərbə olan
hövzələr isə ikinci növə daxil edilir. Muxtar respublika ərazisində
üçüncü növ hövzələrə Araza yaxın sahələrdə, düzənlik və dağətəyi
hissədə əmələ gələn sellər daxil edilir.
Göllər
Naxçıvan MR-in əsas təbii gölləri başlıca olaraq Naxçıvançayın
və Gilançayın hövzələrində yerləşmişdir. Qanlıgöl eyni adlı çayın,
Batabat gölləri Naxçıvançayın, Salvartı gölü Salvartıçayın, Göy göl
Saqqarsuyun (Gilançayın sol qolu) mənbəyində, 2000 metrdən
yüksək sahədə (Göy göl isə 3065 metr yüksəklikdə) yerləşir.
Əwəllər kiçik sahəyə və az su tutumuna malik olan təbii göllər
sonradan insan fəaliyyəti nəticəsində genişləndirilmiş, onların su
tutumu xeyli artırılmış və sün’i su anbarlarına çevriİçnişdir.
TORPAQ ÖRTÜYÜ
Naxçıvan MR relyefinin mürəkkəbliyi, ərazidə allüvial, prolüvial və
dəllüvial gətirmələrin bolluğu, hidroloji şəraitin müxtəlifliyi, bitki örtüyünün, kəskin kontinental iqlimin və insanın əsrlər boyu fəaliyyəti burada
torpaq örtüyünün tərkibinə və yayılmasına öz tə’sirini göstərmişdir.
Naxçıvan MR-in ərazisi, demək olar ki, qapalı bir çökəklikdə ^erləşib
özünəməxsus fiziki-coğrafi şəraitə malikdir. O, Kiçik Qafqazın cənub-qərbini və Orta Araz çökəkliyinin bir hissəsini əhatə edir. Dağlıq ölkə olan
Naxçıvan MR-in mütləq yüksəkliyi 600 m-lə (Araz vadisində) 3906 m
(Qapıcıq dağı) arasında tərəddüd edir. Orta yüksəkliyi 1400 metrdir. Ərazinin 2/3 hissəsini dağlar, 1/3 hissəsini isə Arazboyu düzənlik təşkil edir.
Naxçıvan MR-də torpaq örtüyünün əmələ gəlməsində, onun dəyişməsində relyef xüsusiyyətləri çox böyük rol oynamış və hazırda
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öz tə’sirini göstərməkdədir. Dağlıq sahədə atmosfer yağıntılarının,
axar suların, həmçinin iqlim şəraitinin tə’siri nəticəsində güclü fiziki
aşınma və eroziya prosesi gedir. Nəticədə, geniş sahələrdə torpaq
örtüyü yuyulub dağılır, çılpaq qayalıqlar meydana çıxır, dərələrdə isə
aşınma materialları toplanır.
Düzənlik sahədə isti və quraq iqlim şəraitində yaranmış yarımsəhra
landşaftı yoxsul bitki və torpaq örtüyünə malikdir.
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Naxçıvan MR-də torpaq örtüyünün əmələ gəlməsində bitki örtüyünün
də rolu böyükdür. Bitki qrupları müxtəlif torpaq tipləri və növlərinin əmələ
gəlməsində iştirak etməkdən başqa, onu eroziyadan qoruyur, torpaq layı
qalınlığının, humusun miqdarının artmasına da öz tə’sirini göstərir.
Muxtar Respublika əhalisi çox qədimdən əkinçiliklə məşğul olmuşdur. Odur ki, torpaq əmələgəlmə prosesində insanın təsərrüfat
fəaliyyətinin rolu böyükdür. Qədimdən becərilib suvarılan torpaqlar,
əsasən, Arazboyu düzənlik sahədədir. Bu torpaqlar öz təbii simasını
dəyişmiş humusdan yoxsul boz torpaqlardır. Burada bə’zən təkrar
şoranlaşmaya mə’ruz qalan torpaqlara da rast gəlinir.
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I.Ş abalıdı, 2 Açıq şabalıdı,3.Qədımdən suvarılan açıq şabalıdı, 4,Tam inkişaf etməmış az humuslu alluvıal-çəmən,
5 Yüksək hüm uslu allüvial-çəm ən, G.Şabalıdı-çəmən, 7 Şorakətli şabalıdı-çəm ən, S.İbtidai boz, 9.Boz qonur,
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19.Dağ açıq şabalıdı, 20.Şorakətli boz-qonur kompleksində boz-qonur, 21.Duzlu gil süxurları çıxıntısı, 22,Qayalıq,
23.Çağıl daşlı yamaclar, 24 Yumulmuş torpaqi 25.Şoranlıqlar

13-cü şəkil. Naxçıvan MR-in torpaq xəitə-sxemi
(Ə.Zeynalova görə 1954 il)

Muxtar Respublika ərazisində aşınma məhsulları müxtəlif təbii
qüwələrin tə’siri altında bir yerdən başqa yerə aparılıb toplanır və
torpaq əmələ gətirən müxtəlif yığınlar yaranır. Bunların içərisində,
əsasən, aşağıdakıları ayırmaq mümkündür: yüksək dağlıqda və aşağı düzən zonada süxur qırıntısı çöküntüləri, dik yamacların ətəyindəki yığıntılar, çay dərələrində toplanmış palçıq axımı, azmeylli dağətəyi yamacların delüvi, dar dərə və yarğanların prolüvi, Araz və onun
qollarının allüvi yığınları. Bu yığınlar Muxtar Respublika ərazisində
müxtəlif növ torpaqların əmələ gəlməsi üçün şərait yaratmışdır.
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14-cü şəkil. Orta dağlıqda meyvə bağları.

İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti zamanı göstərdiyi mənfi tə’sir— yay otlaqlarının normadan artıq mal-qara ilə otarılması nəticəsində dağ-çəmən torpaqlarının çimli qatı pozulmuş, qalınlığı azalmış və eroziyaya uğramışdır.
Naxçıvan MR-in torpaqlarının öyrənilməsi ilə bir sıra tədqiqatçılar məşğul olmuşlar. Onlardan S.Zaxarovu, R.İIini, H.ƏIiyevi və respublikanın ilk
iri miqyaslı torpaq xəritəsini tərtib etmiş Ə.Zeynalovu göstərmək olar.
Muxtar respublikanın ərazisində 15 torpaq tipi və növü vardır ki,
onların da təsvirində Ə.Zeynalovun materiallarından, onun iri
miqyaslı torpaq xəritəsindən istifadə edilmişdir.
I.Çim li dağ-çəmən torpaqları. Bu torpaqlar 2200-2400 metr yüksəkliyə malik dağlıq sahələrdə, orta illik yığıntıların qismən artıq olduğu Batabat gölü ərazisində, Biçənək aşırımında, Bist, Tivi, Parağa və başqa kəndlər ətrafında yayılmışdır. Bir sıra yarımtiplərdən və
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növlərdən ibarət olan bu torpaqlar şimal və qərb yamaclarda yaxşı
inkişaf etmiş, şərq və cənub yamaclarda isə xeyli yuyulmuş və yuxalaşmışdır. Dağ yamaclarının meylliyi artığından əksər hallarda dik
yamaclı qayalıq sahələr gəniş yer tutur və çimli dağ-çəmən torpaqların vahid zona şəklində yayılması pozulur. Ona görə də çimli dağçəmən torpaqları əsasən ayrı-ayrı sahələr şəklində inkişaf etmişdir.
Çimli dağ-çəmən torpaqlarının başlıca morfoloji nişanəsi torpaq
profilinin orta qalınlıqlı və yuxa, əksərən skeletli, üst qatların çimli və çox
vaxt strukturlu olmasıdır. Tək-tək hallarda bu torpaqların qalın və skeletsiz növlərinə də təsadüf edilir. Qalınlığı 100 sm-lə 10 sm arasında dəyişən bu torpaqlarda humusun miqdarı 2,04-4,2 faiz arasında tərəddüd
edir. Bu torpaqlarda karbonatlar olmur ki, bu da onların turş süxurlar
üzərində törəməsi ilə izah oluna bilər.
Yağıntıların az düşdüyü sahələrdə zəif rütubətlənmə nəticəsində çimləşmə nisbətən yaxşı inkişaf etməmişdir. Bu torpaqlarda humusun miqdarı az, tərkibi isə bir qədər daşlı olur. Oıdubad rayonu ərazisindəki bu
torpaqlarda üzvi maddələr 2-3 faizi təşkil edir, mexaniki tərkibi gillicəlidir.
Çimli dağ-çəmən torpaqlarında ot-çəmən bitkiləri yaxşı inkişaf etdiyindən, həmin sahələrdən yay otlaqları kimi istifadə etmək əlverişlidir. Bə’zən bu torpaqların çox qalın növlərinin yayıldığı az meylli yamaclar dənli bitkilər əkmək üçün istifadə olunur. Lakin yüksək məhsul əldə ediJmir. Bu əsasən torpaqların yuxa olması ilə əlaqədardır.
Burada eroziya ilə mübarizə məsələsi ən başlıca tədbirlərdəndir. Bu
torpaqların yayıldığı sahələrdə maldarlığın inkişaf etdirilməsi daha
çox məqsədəuyğundur.
2. Dağ-çəmən-bozqırtorpaqlar. İqlimi nisbətən quraq keçən dağlıq rayonlarda yayılmış bu torpaqlar əsasən 1200-1800 m mütləq yüksəkliklər arasında yayılmışdır. Çimli dağ-çəmən torpaqlara nisbətən
burada bitki örtüyü zəif inkişaf edir, torpaqəmələgətirmə prosesi
quraq şəraitdə keçir. Bu torpaqlarda çim qatı nazik, torpaq profilinin
rəngi isə nisbətən bozumtuldur. Torpaqların qalınlığı və yamacların
meylliyindən asılı olaraq eroziya dərəcəsi müxtəlifdir. Mexaniki və
kimyəvi tərkibinə görə çimli dağ-çəmən torpaqlarına çox yaxındır. Bu
torpaqların heyvandarlıqla yanaşı, əkinçilikdə də böyük əhəmiyyəti
vardır. Eroziya ilə mübarizə burada da əsas məsələ sayılmalıdır.
3. Dağ-çəmən-meşə torpaqları. Nəmlənmə şəraiti birqədəryaxşı olan yamaclarada yayılmışdır. Mə’lumdur ki, Naxçıvan MR ərazisində təbii meşə örtüyü çox az sahəni (3016 hektar) əhatə edir. Ona
görə də bu növ torpaqlar çox az sahədə— Naxçıvançayın hövzəsində, Zərıgəzur silsiləsinin cənub-qərb yamaclarında yayılmışdır. Tor68

paqlarda humusun miqdarı 3-4 faizə qədər çatır. Meşələrin qırılıb
məhv edilməsi və bə’zi sahələrdə onların kolluqlarla əvəz olunması
həmin sahələrdə torpağın qalınlığının azalmasına, onun eroziyaya
mə’ruz qalmasına səbəb olmuşdur. Bu sahədə meşənin yenidən
bərpa edilməsi çox zəruridir.
4. Dağ-meşə qəhvəyi torpaqlar. Bu torpaqlar, əsasən, Şahbuz rayonunda Biçənək ətrafında az bir hissədə yayılmışdır. Nisbətən quru iqlim
şəraitində, yüksək dağlıq qurşağın aşağı hissəsində (1300-1600m) başlıca olaraq karbonatlı süxurlar üzərində yerləşən bu torpaqların maksimal
qalınlığı 200 sm-ə çatır. Lakin çox zaman onların da orta qalınlıqlı və yuxa
növlərinə rast gəlinir. Xüsusilə, meşəsi qırılmış dik sahələrdə torpaqlar
şiddətli eroziyaya mə’ruz qalmış, bə’zən isə sal süxurlar üzə çıxmışdır.
Dağ-meşə qəhvəyi torpaqlar üçün qəhvəyi və boz qəhvəyi rəng, 20-30
sm-lik humuslu qat, aşağı qatlarda karbonatlılıq, profilin oıta hissəsində
möhkəm gillilik əsas xarakterik əlamətlər sayılır.
Bu torpaqlar gilli və ağır gillicəli olub humusla nisbətən zəngindir.
Humusun miqdarı 4-7 faizə qədər çatır. Çay dərələri və yamaclarında,
sün’i terraslarda, suvarılan meyvə bağlarından, əkilən sahələrdə dağmeşə qəhvəyi torpaqları xeyli dəyişilmiş, əksərən yekrəng, bərkimiş,
zəif strukturlu və az humusludur. Dağ-meşə qəhvəyi torpaqların bozqırlaşmış növlərindən kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunur.
5. Dağ qara torpaqlar. Başlıca olaraq talalar şəklində, əksərən
dağ-çəmən-bozqır torpaqlarla birlikdə və ayrı-ayrı sahələrdə yayılmışdır. Tipik nümunəsi Badamlı kəndi ətrafındakı düzənlikdədir.
Bu torpaqlar qaramtıl və qəhvəyi qara rəngdə, dənəvər strukturlu, humus qatı xeyli qalın, az skletli olur. Mexaniki tərkibcə gilli və ağır gillicəlidir. Ozvi maddələrlə zəngindir, humusun miqdarı 5-6 faizə çatır. Dağ
qara torpaqlar əkinçilikdə geniş istifadə edilir. Bizim fikrimizə görə, bu
torpaqlar əslində qara torpaqlar deyildir. Onları çəmən prosesi keçirmiş
qədim terrasların şabalıdı torpaqları hesab etmək daha düzgün olar.
6. Dağ şabalıdı torpaqlar. Dağ qara torpaqlardan fərqli olaraq
talalar şəklində deyil, ondan aşağıda, zolaq şəklində yayılmışdır. Bu
torpaqlar çox hallarda dağ-çəmən-bozqır torpaqları ilə qovuşur. Bitki
örtüyü quru step bitkilərindən ibarətdir. İntensiv parçalanmaya
mə’ruz qalmış dik yamaclarda şabalıdı dağ torpaqlarının əmələ
gəlməsi üçün lazımi qədər əlverişli relyef şəraiti olmadığından, onlar
çox vaxt tam inkişaf etmir, nisbətən ibtidai şəkildə olur. Onlar bə’zən
yuxa və orta qalınlıqlıdır. Dik yamaclarda eroziya prosesinə mə’ruz
qalır, yuyulur və parçalanır. Mexaniki tərkibcə çox müxtəlifdir.
Dağ şabalıdı torpaqlarda humusun miqdarı 3 faizlə 1 faiz arasın69

da dəyişir. Düzənlik sahələrində bə’zən şoranlaşır. Əlverişli relyef
şəraiti olan sahələrdə əkinçilik inkişaf etdirilir.
7. Açıq dağ şabalıdı torpaqlar. Dağ şabalıdı torpaqlardan
aşağıda, cənub və şərq yamaclarda inkişaf etmişdir. Çox vaxt
bitkisiz şəraitdə eroziyaya mə’ruz qalır. Nəticədə torpaq qatı skletli
və yuxa olur. Daşlıqlar və daşlı torpaqlar isə geniş sahələri tutur.
Şimal yamaclarda yayılmış açıq dağ şabalıdı torpaqlarda nəmlənmə
və humusun miqdarı nisbətən artıq olur. 1,5 faizə qədər humusu olan bu
torpaqlarda dəmyə taxılçılıq inkişaf etmişdir.
8. Şabalıdı torpaqlar. Dağətəyi və düzənlik arasında qalan şleyf
zolağında inkişaf etmişdir. Profilin qalınlığı 1,5 m-ə qədər çatan bu
torpaqların yayıldığı sahələrdə suvarma imkanı artıq olduğundan
onlardan çox qədimdən istifadə edilir. Bu torpaqlar allüvial, allüvialprolüvial üzərində və quru bozqır bitkiləri altında inkişaf etmişdir. Boz
şabalıdı və bozumtul yekrənglik, genetik qatların çox zəif seçilməsi,
aşağı qatların nisbətən bərk olması, yüksək karbonatlılıq bu torpaqlar
üçün əsas əlamətlərdəndir. Mexaniki tərkibcə gilli və ağır gillicəli olub,
dərin qatlarda prolüval və allüvial kimi kobud çöküntülərə də təsadüf
olunur. Humusun miqdarı 3 faizə qədərdir. Çökək sahələrdə torpaqlar
şoranlaşır. Suların artıq toplandığı yerlərdə bataqlıqlar var. Bə’zən çay
subasarlarında da şabalıdı torpaqlara rast gəlinir.
9. Açıq şabalıdı torpaqlar. Dağ ətəklərindən başlamış
düzənliklərə doğru genişlənir. Bunlar da xeyli qalın olub allüvial və
prolüvial çöküntülər üzərində və quru bozqır bitkiləri altında əmələ
gəlir. Morfoloji cəhətdən yuxarıda təsvir etdiyimiz torpaqlardan açıq
bozumtul rənginə, yüksək karbonatlılığına və az humusluluğuna
görə fərqlənir. Humusun miqdarı 2 faizə qədər çatır.
Açıq şabalıdı torpaqlar başlıca olaraq suvarma şəraitində
becərilir. Taxıl, tərəvəz və bə’zən də tütün əkmək üçün istifadə
olunur. Uzun müddət şumlanan torpaqların səthi yuyulduğundan
bə’zən orada humusun miqdarı 1 faizdən aşağı düşür. Suvarma
nəticəsində üzvi maddələr torpağın aşağı qatlarına enir. Profilin üst
hissəsində tündləşmiş qatın qalınlığı 60-70 sm qədərdir. Şərur
düzündə torpağın üst qatında şoranlaşmanı nəzərə almasaq, bu
torpaqlar şoranlaşma prosesinə mə’ruz qalmamışdır. Naxçıvan
düzünün şimal hissəsində 0,5 m dərinlikdə sulfat duzlarının miqdannın 1 faizə çatmasına baxmayaraq, bu duzlar bitkilərin inkişafı
üçün qorxu törətmir. Bə’zən torpaq qatlarında (40 sm dərinlikdə)
miqdarı 1,5-5 faizə qədər olan asan həll olunan sulfat duzları bitki
üçün zərərli sayıla bilər.
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10. Boz qonur torpaqlar. Bu torpaqlar Şərur rayonunun şərq
hissəsində geniş sahə tutur. Babək rayonu ərazisində isə talalar
şəklində yayılmışdır. Kontinental iqlimə malik olan bu sahələrdə bitki
örtüyü çox zəif inkişaf etmişdir. Boz qonur torpaqların yayıldığı sahələrdə
çay daşları çoxdur. Çay daşları təbii filtrasiyanı artırır və nəticədə
torpağın bütün yay aylarında quru qalmasına səbəb olur. Boz qonur
torpaqların normal inkişaf etdiyi sahələrdə onun narın hissəsinin qalınlığı
bə’zən 1 m-ə qədər çatır. Humusun miqdarı 1,2-1,7 faizə qədər olur.
Mexaniki tərkibcə çox müxtəlifdir.
11. Boz torpaqlar. Naxçıvan MR-in düzənlik hissəsində inkişaf
et(niş bu torpaqlar müəyyən bir zolaq (Böyükdüz, dağətəyi sahə və
s.)' təşkil edir. Boz, açıq boz, bə’zən qonur rəngdə olan bu
torpaqlarda humusun miqdarı 1,5-2 faizə çatır. Mexaniki tərkibcə
xeyli müxtəlifdir, əksərən gilli, gillicəli olur. Bə’zi sahələrdə boz
torpaqlar müxtəlif dərəcədə şoranlaşmışdır. Xüsusilə, dərin qatlarda
60-80 sm və 100-150 sm dərinliklərdə 1 faiz və daha artıq şoranlaşmaya rast gəlirik. Boz torpaqlar bir neçə yarım tipə bölünür.
Onlardan müxtəlif dərəcədə suvarılmış və becərilmiş boz torpaqlar
xeyli üstünlük təşkil edir.
12. Qədimdən suvarılan boz torpaqlar. Belə torpaqlar Muxtar
respublika ərazisində çox geniş sahəni əhatə edir. Ondlar cənubqərbdə çəmən-boz torpaqlarla, şimala doğru isə boz qonur
torpaqlarla əvəz olunur. Orta hesabla humusun miqdarı boz
torpaqlarda olduğu kimi 1,5-2 faizdir. Profili tündvaridir, qida
maddələri ilə nisbətən zəngindir. Bu torpaqlarda şoranlaşmaya daha
tez təsadüf edilir. Bə’zi yerlərdə 20-30 sm dərinlikdə duzlaşma
prosesi müşahidə olunur. Belə yerlərdə duzların ümumi miqdarı 1-2
faizə çatır. Allüvial mənşəli çöküntülər əmələ gəlmiş boz torpaqlarda
əsas xarakterik əlamət bir-birindən seçilən bir neçə qatın olmasıdır
(Sədərək düzü, Şərqi Arpaçay və s.). Yuxarıda göstərilən sahələrdə
boz torpaqların ibtidai növləri də inkişaf etmişdir.
Bə’zi yerlərdə (Xok, Şahtaxtı, Dəstə, Aza və digər kəndlərin
yaxınlıqlarında) bu torpaqlarda şoranlaşmaya təsadüf olunur.'Arazın
sol sahilində Çaybasar və alçaq terraslarda, habelə çökək sahələrdə
rütubət yüksək olduğundan boz torpaqlar zolağında boz-çəmən və
yaxud çəmən-boz torpaqları da əmələ gəlmişdir. Bu torpaqlar da
xeyli geniş sahəni tutur.
Yeraltı suların səviyyəsinin bir qədər aşağı enməsi ilə əlaqədar
olaraq çəmən torpaqlarında nəmiik azalır, buna görə də həmin
torpaq növləri tədricən çəmən-boz və daha sonra boz torpaqlara
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çevrilir. Şərur düzündə yayılmış çəmən-boz torpaqların üst qatı
qaramtıl olub şoranlaşmışdır. Lakin Şərur düzünün şərq hissəsində
və Naxçıvan düzündə yarım metr qalınlığa qədər şoranlaşmış
çəmən-boz torpaqlarına rast gəlmək mümkündür.

15-cı şəkil. Arazboyu düzənlikdə yarımsəhra (Böyükdüz)

Çəmən-boz torpaqların əsas hissəsi suvarılır (xüsusilə Şərur
düzündə). Suvarılmayan sahələrdə çəmən torpaqları düzənliyin bir qədər
çökmüş hissələrində, yeraltı suların 1-1,5 m dərinlikdə olduğu yerlərdə
inkişaf etmişdir. Şərur rayonunda geniş yayılan bu torpaqlarda humusun
miqdarı 2 faizdir. Onların şoranlaşmaya mə’ruz qalan hissəsi də vardır.
Subasarlarda yayılmış allüvial çəmən torpaqları çox cavan olub, tərkibi
narın qum və lildən ibarətdir. Daşqın zamanı onlar su altında qaldığından
səthi nazik lil qatı ilə örtülür. Üzvi maddələrin miqdarı 2 faizə çatan belə
torpaqların yayıldığı bə’zi sahələrdə (məsələn, Sədərək düzündə) müxtəlif
şoranlaşma prosesi gedir.
Sədərək, Şərur və Naxçıvan düzlərinin alçaq yerlarində yeraltı sularının tə’siri altında olur. Belə sahələrdə çəmən-bataqlıq və bataqlı
torpaqlara da təsadüf edirik.
13. Şoran torpaqlar. Bu torpaqların əmələ gəlməsi, əsasən,
Duzdağın yamaclarında yağıntılar vasitəsilə yuyulub gətirilən çöküntülərin duzla zəngin olması ilə əlaqədardır. Bu torpaqlar Böyükdüzün
başlıca olaraq şərq və cənub hissəsini əhatə edir. İqlim isti və quraq,
torpağın mexaniki tərkibi isə gilli olduğundan torpağın üst qatında 2-4
faizə qədər olan duzlar aşağı qatlara doğru yuyula bilmir.
14,Çəmən torpaqları. Şərur və Sədərək düzlərinin Arazyanı hissəsində yeraltı sular səthə yaxın olduğu üçün çəmən-ot bitkilərinin yaxşı
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inkişaf etməsinə səbəb olur ki, bunların da altında yüksək rütubətlənmə
şəraitində boz torpaqlar zonasının çəmən torpaqları əmələ gəlir.
Hazırki dövrdə ümumi eroziya bazisinin aşağı enməsi nəticəsində
yeraltı suların səviyyəsi aşağıya endiyindən keçmiş çəmən torpaqları quraqlaşma şəraitinə düşdüyündən onlar bozqırlaşaraq boz torpaqlar tipinə
çevrilir. Bunların nəticəsində çəmən-boz torpaqlarını ayırmaq olur.
Çəmən-boz torpaqların profili yayın isti vaxtında belə adi boz
torpaqlara nisbətən xeyli rütubətli olur.
Şərur düzündə təsadüf edilən çəmən-boz torpaqların üst qatı
qaramtıl-boz olub, aşağıdakı qatda bir qədər də tündləşir. (Yenicə,
Qarahəsənli, Şəhriyar kəndləri) həmin torpaqların mexaniki tərkibi
ağır gillicə və gilli olub şorlaşmışdır. Şərur və Naxçıvan düzlərində
bu torpaqların şoranlı növlərinə də təsadüf edilir. Belə torpaqlarda
duz toplanması prosesi üst yarım metrlik layda müşahidə olunur.
15.
Çəmən-bataqlı torpaqlar. Respublikanın düzən hissəsində çəmən torpaqları içərisində, relyefin daha çökək sahələrində yeraltı suların daha yaxın (10-25 sm) olduğu bir şəraitdə əmələ gəlmişdir. Bu torpaqlara Sədərək, Şərur və Naxçıvan düzlərində təsadüf edilir. Həmin
torpaqlar ağır gilli olub, tərkibində fiziki gilin miqdarı 90 faizə çatır.
Naxçıvan MR ərazisinin dağlıq hissəsində uçurum qayalar çox olduğundan geniş sahədə torpaq əmələ gəlməsinə relyef şəraiti imkan
vermir. Ona görə də dağlıq ərazinin qayalıq hissəsi demək olar ki,
torpaqdan məhrumdur. Bundan əlavə, Muxtar respublikanın orta və
alçaq dağlıq hissəsində (xüsusilə cənubda) çox geniş.sahədə yararsız
sahələr inkişaf etmişdir. Bu sahələr sıx şırım və yarğanlar vasitəsilə
elə şiddətli parçalanmışdır ki, onların səthində torpaq və bitki örtüyü
yoxdur. Burada torpaq ibtidai şəkildədir, torpaqəmələgəlmə prosesi
çox zəif gedir. Bu sahələr kənd təsərrüfatı üçün tamamilə yararsızdır.
Bundan əlavə, Naxçıvan MR-də bir neçə çaydan, xüsusilə quru
yarğan və qobulardan vaxtaşırı sellər keçir. Sellərin gətirdiyi çöküntülər gətirmə konuslarının yuxarı hissəsində çökdürülür (məsələn,
Ordubad çayının gətirmə konusu). Sel çöküntüləri iri qaymalşrdan,
daşlıqlardan, çaydaşlarından, qumlardan və gillərdən ibarət olduğundan onların üzərində ibtidai torpaqlar əmələ gəlir və mütəmadi
olaraq yeni çöküntülərlə örtülür. Belə torpaqlardan kənd təsərrüfatında istifadə etmək çətindir və gərgin əmək tələb edir.
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Naxçıvan MR-in kəskin kontinental iqlimə malik olması, burada
yağıntının azlığı, havanın quraq, yayın, qismən də p&yız aylarının yağışsız və isti keçməsi, qışın soyuqluğu, sutkada və fəsillər arasında
temperaturun amplituda fərqinin yüksək olması bitki örtüyünün
formalaşmasına tə’sir göstərmiş və orada zəif, birtipli, yə’ni kserofit
tipli bitkilərin inişaf etməsinə səbəb olmuşdur. Bu amillər yalnız
düzənlik və orta dağlıq hissəyə deyil, eyni zamanda yüksək dağlıq
sahənin bitki örtüyünə də tə’sir göstərmişdir.
Naxçıvan MR-in ərazisi flora cəhətdən xeyli zəngindir. Burada
2000-dən artıq ali bitki növünə rast gəlmək olur. Bu zənginlik birinci
növbədə Muxtar respublika florasının Aralıq dənizi və Asiya, o
cümlədən İran florası ilə sıx əlaqədar olmasından irəli gəlir. Bunun
başqa səbəbi isə ərazidə şaquli zonallığın mövcud olmasıdır. Naxçıvan MR-in dağlıq ölkə olması bitki örtüyünün də aydın nəzərə
çarpan zonalara ayrılmasına səbəb olmuşdur.
Muxtar respublikada iqlim, torpaq və bitki örtüyünün şaquli zonalarının sərhədləri demək olar ki, bir-birinə tamamilə uyğun gəlir. Lakin süxurların tərkibindən, yamacların ekspozisiyasından və meylliyindən, torpağın quruluşundan, onun nisbi nəmliyindən asılı olaraq
bə’zi zonaların tərkibi bir qədər dəyişir.
Muxtar respublikanın özünəməxsus iqlimə malik olması burada
eyni tipli bitki zonasının Böyük və Kiçik Qafqazın eyni tipli bitki
zonasına nisbətən daha yüksəkdə yerləşməsinə səbəb olmuşdur.
Professor L.İ.Prilipko Naxçıvan MR ərazisi üzrə iki şaquli zonallıq
qurşağının mövcud olmasını göstərir. Birinci qurşaq Muxtar reşpublikanın şimal-şərq və cənub-qərb hissəsi üçün xarakterik olub, yovşanlı
yarımsəhraları, friqanə, dağ-bozqır, qariqa və çəmən-bozqır sahəsini,
onların keçid senozlarını, nəhayət yüksək dağ bozqırlaı'ını; ikinci
qurşaq isə yovşanlı yarımsəhraları, friqanəni, çəmən-kolluğu və meşə
senozlarını, sonra isə subalp və alp bitkilərini əhatə edir. İkinci qurşaq
respublikanın qismən rütubətli mərkəz hissəsi üçün səciyyəvidir.
Naxçıvan MR üçün meşəsiz birinci şaquli qurşaq daha
xarakterikdir. Çünki həmin qurşağın əhatə etdiyi geniş sahələr
iqlimin kontinentalllığı və rütubətin çatışmaması nəticəsində çəmənkolluq senozlarından və meşələrdən məhrum olub, kserofit çəmənbozqır və qariqa senozları ilə daha zəngindir ki, bu da ümumiyyətlə,
Muxtar respublika üçün səciyyəvidir.
Naxçıvan MR-də dörd bitki zonası var: yarımsəhra, dağlıq

kserofit, yüksək dağ bozqırları, subalp və alp çəmənlikləri.
Yarımsəhralar zonası Muxtar respublikanın Arazboyu düzənlik
hissəini və 1200 metr yüksəkliyə qədər dağətəyi sahəni əhatə
edərək, şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru uzanır. Yarımsəhralar
zonası Sədərək, Şərur, Böyükdüz, xüsusilə Naxçıvan düzlərində
daha geniş, cənub-şərq qurtaracaqda isə dar bir sahəni əhatə edir.
Yarımsəhra senozlarının isti yay və soyuq qışı olan quru iqlim
şəraiti vardır. Torpağın üst qatının şiddətli qızması nəticəsində hava
quru, yağıntının miqdarı isə son dərəcə az (210-300 mm) olur. Buranın yayı demək olar ki, yağıntısız keçir. Atmosfer yağıntıları başlıca
olaraq yazda və payızda düşür.
Yaz aylarında yağıntıların düşməsi ilə əlaqədar olaraq yarımsəhralarda çox olan efemer bitkilər sür’ətlə inkişaf edir. Yazın axırlarınadək
toxumlayıb qurtaran bu bitkilər iyulun əwəllərində demək olar ki,
tamamilə quruyur. İsti yay aylarında seyrək halda qalan çoxillik quraqlığa davamlı bitkilər vegetasiya dövrünü davam etdirir.
Payızda yağıntı artdığından çoxillik bitkilərin vegetasiya dövrü
sür’ətlənir, onlar çiçəkləyir və toxum verir.
Yarımsəhra senozlarının bitkiləri payızda 2-3 yarus əmələ gətirir.
Birinci yarusda çoxilliklər, ikinci yarusda efemerlər, üçüncü yarusda
isə sporlu şibyələr yerləşir. Yazda efemerlər çoxilliklərlə eyni yarus
təşkil etdiyindən çoxmərtəbəlilik hiss olunmur.
Yarımsəhra senozlarının tərkibi son dərəcə yoxsuldur. Çoxillik
komponentlər əsasən bir neçə növ yarımkollardan ibarət olub,
yeknəsəq və eyni görkəmli fitosenozlar təşkil edir. Öz növ tərkibtnə
görə efemer senozlar daha müxtəlifdir.
Dağlıq kserofit bitkilər zonası Naxçıvan MR-də dəniz səviyyəsindən
1200-1600 metr yüksəklikdə olan sahələri əhatə edir. Geniş sahələri
tutan dağlıq kserofit senozları müxtəlif çoxillik kserofit otlarından ibarətdir
ki, bunların da əksəriyyəti öz mənşəyi e’tibarilə İran florasına aiddir.
Naxçıvan MR-də dağlıq kserofit zonası yovşanlı yarımsəhralarda
qarışıq keçid tipi yaradaraq yuxarılara doğru getdikcə müstəqil dağlıq kserofit bitkilər qurşağını təşkil edir. Bu qurşaq Naxçıvançay və
Cəhriçay hövzəsində, həmçinin Naxçıvançayla Əlincəçay arasındakı ərazidə daha geniş sahələri əhatə edərək, Muxtar respublikanın
mərkəzi hissəsində dağlara doğru yüksəklərə qalxır.
Dağlıq kserofit zonası öz fitosenozlarının zənginliyi, mənzərəsinin
müxtəlifliyi və gözəlliyi ilə yovşanlı yarımsəhralardan tamamilə fərqlənir.
Burada bitki örtüyünün paylanması torpağın quruluşundan, relyefin maillik •
dərəcəsindən, ekspozisiyasından və formasından çox asılıdır. Lakin bir
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qayda olaraq kserofit bitkilər bir-birindən aralı bitməklə, bütün vegetasiya
müddətində açıq senoz təşkil edir. Bu zonanın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, burada çoxillik otlar hakim mövqe tutur,
müəyyən sahələrdə bir, çox zaman isə bir neçə örtük əmələ gətirir.
Baharın əwəllərindən başlayaraq bitki növlərinin biri digərini əvəz
edir. Yazda əsasən birillik kökümsü gövdəli, soğanaqlı bitkilər və bir sıra
çoxillik otlar sür’ətlə inkişaf edir, çiçəkləyir'və toxumlayır. Kserofit senozlarının son dərəcə quraq şəraitdə inkişaf etməsinə baxmayaraq, onlar öz
inkişafını çox sür’ətlə başa çatdırır. Yayın əwəlində çoxillik otların kütləvi
surətdə çiçək açdığı dövrdə bu zona xüsusilə gözəl olur. Bir sıra xaççiçəklilərin, çətirlilərin və başqa bitkilərin boyu 1-1,5 metrə çatır.
Yayın ikinci yarısında kserofitlərin əksəriyyəti toxumlayır, yalnız
bə’zi paxlalılar və mürəkkəbçiçəklilər çiçəkləməkdə davam edir.
Zonanın çox az bir sahəsindən əkinçilikdə, qalan hissəsindən isa
ancaq otlaqlar kimi istifadə edilir.
Yüksək dağ bozqırları dəniz səviyyəsindən 2400-3000 metr
yüksəklikdə yerləşən qurşağın dağ yamaclarında yayılmışdır. Bu
qurşaqda başlıca fitosenoz olan topallıq bozqır əksər hallarda gəvənlə və
kəklikotu ilə qarışaraq geniş sahələri tutur.
Topallıq bozqırlar daşlı və qayalı yerlərdə açıq qruplaşmalarla,
rütubətli sahələrdə isə çəmən-bozqırlarla yanaşı, talalar şəklində topallıq-gəvənli-kəklikotulu bozqırlar da mövcuddur. Ümumiyyətlə, narın
torpaqlı dağ yamaclarında yerləşən yüksək dağ bozqırları aşağıdakılardır: topallıq bozqır, kəklikotlu-gəvənli-topal11q bozqır.
Meşələr Naxçıvan MR-də zonal xarakter daşımır. 1700-1800
metrdən başlayaraq 2000-2200 metr arasında tərəddüd edir.
İqlimin kəskin kontinental olması, havanın quruluğu, yağıntının
azlığı, oroqrafik şəraitin əlverişsiz olması meşələrin Naxçıvan MRdə inkişaf etməsinə imkan vermir.
Naxçıvan MR-də meşələr çay və qar sularının çox olduğu rütubətli
torpaqlarda yaranır. Bu cəhətdən Naxçıvan çayının yuxarı hövzəsi
meşə bitkiləri üçün daha əlverişlidir. Bundan başqa. şərqdən Xəzəı
hövzəsindən gələn rütubətli hava axını Zəngəzur silsiləsinin qismən
alçaq olan hissəsindən— Biçənək aşırımından buraya daxil ola bildiyindən havanın quruluğu nisbətən azalır. Buna görədir ki, Muxtar
respublikada olan 3016 hektar meşə sahəsinin 2550 hektarı Biçənək kəndi ətrafındadır. Bundan başqa, Əlincə və Gilan çaylarının yuxarı axınlarında, Ərəfsə kəndi ətrafında 66 hektar, Xurs, Nəsirvaz
kəndləri yaxınlığında 400 hektara qədər talalar şəklində meşələt
(Tillək, Xəlil, Cəlil meşələri) vardır. Ümumiyyətlə, meşələr Naxçıvan
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MR ərazisinin yalnız 0.5 faizini əhatə edir.
Naxçıvan Muxtar respublikası meşə idarəsinin mə’lumatına görə
indi Naxçıvanda meşələrin sahəsi 4126 hektara çatdırılmışdır
(“Fəryad” qəzeti 16-30 aprel 1998-ci il).

16-cı şəkil. Biçənək meşəsindən bir görünüş.

Bitki örtüyünün öyrənilməsi göstərir ki, vaxtı ilə meşə sahələri indikindən daha geniş olmuş, 1900-2400 metr yüksəklikcte Küküçay-Naxçıvançay və Əlincəçay arasındakı suayrıcılarını, çay dərələrini əhatə etmişdir. İndi bu sahələrdə qınlmış meşələrin yerlərində kolluqlar mövcuddur.
Biçənək meşəsi də yaxın keçmişdə qismən daha geniş sahələri
əhatə edərək suayrıcılarının yamaclarına doğru uzanmışdı. Bu meşələr xüsusilə, 1918-1920-ci illərdə daha çox tələf edilmiş, bə’zi sahələr
isə tamamilə qırılıb ağac və kollardan təmizlənmişdir. 1926-cı ildə
Naxçıvan MR-də meşə təsərrüfatı idarəsinin yaradılması nəticəsində
meşələrin qorunması, onlara xidmət edilməsi qaydaya salınmışdır.
Muxtar respublikada əsas meşə bitkiləri Şərq palıdı, adi vən, göyrüş,
kserofit İberiya ağcaqayını, alma, alça və müxtəlif yemişan növləridir.
Kserofit cənub yamacları üçün nazik yarpaqlı armud növləri, yemişanlar,
ardıc, badam zirinc, murdarça, itbumu və başqaları daha səciyyəvidir.
Meşəli sahənin hər yerində kserofit şəraitin tə’siri aydın hiss
olunur. Şimal yamacların narın torpaqlı sahələrində meşə sıxlaşdığı
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halda, daşlı cənub yamaclarında bunlar meşə-park formasını alır, teztez friqanə və qariqa fitosenozlarına, həmçinin qayalıqlara rast gəlinir.
Naxçıvançayın sağ sahilində şimal-şərq istiqamətində uzanan kiçik
yamacların cənub ekspozisiyaları tamamilə meşəsiz olduğu halda,
həmin yamacların şimal ekspozisiyaları ağac və kollarla örtülmüşdür.

17-ci şəkii. Nəhəng ardıciar Salaxan qayalarının əzəmətini artırır.
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Bir sıra ağac və kollar meşələrin yuxarı sahələrindən daha yüksəklərə qədər qalxır. İtburnu, ardıc, pallas ağtikanı və başqa kollara yüksək dağlıq sahələrdə (Qapıcıq, Keçəldağ) rast gəlmək mümkündür.
2350-2400 metr yüksəkliyədək dağ yamaclarında, suayrıclarında
yayılmış kolluqlar MR-də 5000 hektardan artıq olub, sıx örtük təşkil etmir
və subalp çəmənliklərilə əhatə olunur. Naxçıvançay, Küküçay, Cəhriçay, Gilançay və Əlincəçayın yuxarı hövzələri, həmçinin suayrıcı silsilələri, onların arasında olan dağlar çəmənkolluqlarla örtülmüş və qismən
meşə senozları saxlanmışdır. Meşələrin yayıldığı sahələrdə havanın orta illik temperaturu 2-8 dərəcə, orta aylıq temperatur yanvarda mənfi 610 dərəcə, iyulda 16-20 dərəcə olur. Orta mütləq maksimum 31-26 dərəcəyə, orta mütləq minimum isə mənfi 22-25 dərəcəyə çatır. Həmin sahələrdə orta illik yağıntının miqdarı 500-700 mm-ə bərabərdir. MR-ə ən
çox yağıntı isə 2500-3000 m yüksəkliklər arasındakı sahələrə düşür.
Naxçıvan MR-in orta və yüksəkdağlıq hissəsində sərt iqlim şəaritində bitən ağac və kolların şəhərlərin yaşıllaşdırılmasında böyük
əhəmiyyəti vardır.
Aşağıda göstərilən ağac və kol bitkilərinin fizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onların bağlarda, parklarda əkilib becərilməsini, yabanı meyvələrə calaq edilməsini məsləhət görürük.
1. Ardıc. Naxçıvan MR-də onun ağac və kol formalı 6 növünə rast
gəlinir, quraq daşlı və qvayalı yamaclarda bitir. Qotaz şəklində üç-üç
düzülmüş tikan yarpaqları və əzgilşəkilli çiçəkləri olur. Onun orta
dağlıqda 4 m-dək hündürlüyü olan ağac formasına, yüksək dağlıqda isə
Alp zonasına daxil olan, yerə yayılmış kol formasına rast gəlinir., Meyvələri ikinci ildə yetişir. Tərkibində 0,5-1,2% efir yağı və 40 faizə qədər
şəkər olan meyvələrindən təbabətdə sidikqovucu, iştahartırıcı, yarasağaldıcı, yel xəstəliyində ağrıkəsici, oduncağından alınmış qətrandan
dəri xəstəliklərində dezinfeksiyaedici və yarasağaldıcı dərman kimi,
meyvələrindən isə yeyinti sənayesində ətirli maddə kimi istifadə edilir.
Bundan başqa, ardıcın gözəl forması, həmişəyaşıllığı, yarpaqlarının parlaq, gümüşü, meyvələrinin əvvəlcə yaşıl, sonra isə qırmızı,
qara rəngdə olması ondan şəhər parklarında bəzək ağacı kimi istifadə etməyə də imkan verir.
2. Daş armud. Ağacları 2,5 metr yüksəkliyə qədər çatır, yarpaqları
gümüşü rəngdə nazik lansetvari olur. Aşağı hissələrdə ucaboylu,
yüksək dağlıq sahələrdə kolvari forma alır. Meyvələri kiçik və bərk
olur. Əsasən quraq daşlı-qayalı yamaclarda bitir: soyuğa və susuzluğa davamlıdır. Buna görə də mədəni məhsuldar, şaxtaya və quraqlığa davamlı meyvə növləri almaq üçün çox yaxşı calaqaltı hesab edi79

lir. Yerli əhali bu məqsədlə daş armudurı kollarından və toxumlarından geniş istifadə edir. Onun toxumları payızda toplanır.
Adi armudun meyvələrində şəkər, pekton maddələri, üzvi turşular,
aşı maddələri, C və B(1) vitamini, karotin vardır. Onun yarpaqlarının
dəmləməsindən ürək ağrıları, ürək döyünmələri və qanaxmanın
müalicəsindən istifadə olunur. Bağ armudundan böyrəklərdən daşın
salınmasında və sidikqovucu kimi istifadə edilir.
3. Yemişan. Əslində koldur, lakin Biçənək meşəsində yüksəkliyi 3-4
metrə çatan ağac formalarına da rast gəlinir. MR-da yemişanın 6 növü
yayılmışdır. Yüksəklik artıqca onun boyu kiçilir, bə’zən yerə yayılmış kiçik kol formasını alır. Orta dağlığın daşlı yamaclarında bitir. Yarpaqları
yumurtaşəkilli, çiçəkləri ətirli, ağ rənglidir. Uzunsov, giləmeyvəyə oxşayan ətli və şirəli meyvələri yetişəndə qırmızı rəngdə olur. May-iyunda
çiçək açır, avqust, sentyabrda yetişir.
Yemişanın çiçək və meyvələrindən ürək xəstəlikləri, qan təzyiqinin müalicəsində istifadə olunur. Meyvəsinin tərkibində bioloji fəal
maddə olan flavon törəməli qlikozidlər, üzvi turşular, şəkər, müxtəlif
vitaminlər və s. vardır.
4. Zirinc. Hündürlüyü 2,5 metrə çatan ağac və ya kol bitkisidir, yumurtaşəkilli yarpaqları, salxım şəkilli açıq-sarı rəngli çiçəkləri, oval formalı, üç toxumlu, yetişəndə qırmızı rəng alan, salxım şəkilli giləmeyvəsi olur. Meyvəsi çox turşdur, iyunda çiçək açır, avqust-sentyabrda
yetişir, C-vitamini ilə zəngindir. Bundan başqa, zirincin tərkibində
limon və alma turşuları, aşı maddələri, şəkərli maddələr və s. vardır.
Onun meyvə və yarpaqlarından avitaminoz, sınqa, raxit, qanazlığı,
isitmə, mə’də bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir.
5. Dağdağan. 2-3 metr yüksəkliyində, yumurtavari yarpaqları,
kiçik kürəvari meyvələri olan ağacdır. Quraq dərələrdə qayalı-daşlı
yamaclarda bitir. Soyuğa və quraqlığa davamlıdır. Çox qədimdən
yerli əhali onu müqəddəs, bədnəzərdən qoruyan ağac hesab edir.
Ondan hazırlanmış kiçik bəzək əşyalarını, muncuqları uşağın üstünə
taxarlar ki, ona nəzər toxunmasın. Əshabi Kəhf, Kolanı, Xanağa,
Ordubadın bir sıra yerlərində yayılmışdır.
6. Acı badam. Yüksəkliyi 2-3 metrə çatan qollubudaqlı koldur,
parlaq ellips şəkilli yaşıl yarpaqları olur. Orta dağlığın quraq qayalı
yamaclarında bitir. Şahbuz rayonunun Biçənək və Kolanı kəndləri
ətrafında geniş yayılmışdır.
Badam ilk yazda çiçəkləyir, avqust, sentyabrda yetişir. Solğun
çəhrayı və ya ağ rəngli gözəl çiçəkləri olur. Toxumunda 50 faizə
qədər ə’la keyfiyyətli piyli yağ olur. Onun tərkibində 2,5 faizə qədər
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zəhərli amiqdalin qlikozidi də olduğundan yeyilmir, ondan “acı
badam suyu”adlı preparat alınır. Bundan damcı halında ağrıkəsici və
sinir sistemini sakitləşdirici dərman kimi istifadə edilir. Soyuğa,
xəstəliyə davamlı növlər yetişdirmək üçün yaxşı calaqaltı ola bilər.
7.
Alma. Azərbaycanda 300-ə qədər müxtəlif növü və çeşidi var.
Bunlardan 60-ı sənaye əhəmiyyətlidir. Naxçıvan MR-in meşə və
kolluqlarında 2000-2200 metr yüksəkliklərədək boyu 3-4 metrə çatan
yabanı alma ağaclarına rast gəlinir. Bu ağacların meyvəsi kiçik və girdə
olur, oktyabrda yetişən vaxtı qrmızımtıl rəngi, gözəl ətri diqqəti cəlb edir.
Mə’lum olduğu kimi, almanın tərkibində 5-24%-ə qədər şəkər, 1,3%-ə
yaxın üzvi turşular, B və C vitaminləri, kalium, natrium və dəmir duzları
və s. vardır. Alma qiymətli qida məhsulu olmaqdan başqa, həm də böyük
müalicəvi əhəmiyyətə malikdir.
Yerli əhali yabanı alma ağacından, onun toxumlarından alınan
tinglərdən calaqaltı material kimi istifadə edir və ətirli, soyuğa davamiı, keyfiyyətli yeni gözəl növlər və çeşidlər əldə edirlər.
Yuxarıda göstərilənlərdən başqa, yüksək dağlıq ərazidə, sərt iqlim
şəaritində inkişaf etmiş bir sıra ağac və kol bitkilərindən, o cümlədən
Pallas murdarçasından, dərgildən, alçadan, vəndən, göyrüşdən, Şərq
palıdından və sairədən yaşıllaşdırmada istifadə etmək mümkündür.
Naxçıvan MR-də yüksək dağ çəmənlikləri— subalp və alp çəmənləri, həmçinin meşə çəmənləri qismən geniş sahəni əhatə edir.
Muxtar respublikanın çəmənliklərini 3 növə ayırmaq olar: düzənlik
və alçaq dağlıq zolağın çəmənləri, meşə çəmənləri və yüksək.dağlıq
(subalp və alp) çəmənləri.
Muxtar respublikanın mərkəz hissəində meşə çəmənlikləri
birbaşa subalp çəmənliklərinə keçir. Meşələr olmayan sahələrdə isə
kserofit dağ bozqır fitosenozları tədricən, heç bir qurşaq əmələ
gətirmədən subalp çəmənlikləri ilə əvəz olunur.
Subalp çəmənlikləri 2350-2600 metr yüksəklikdə ensiz bir zolaq
şəklində uzanır. Bu zolaq Küküçay hövzəsindən başlayaraq Əlincəçay hövzəsinə qədər suayrıclarında kəsilib çay dərələrində və vadilərində yenidən meydana çıxır.
Əslinə qalsa, muxtar respublikada tipik subalp çəmənləri deyil, subalp elementlərinin qarışığı olan mezofil meşə çəmənləri mövcuddur.
Yalnız Kükü kəndi rayonunda və Biçənək meşələrinin şimal qurtaracağında kiçik fraqmentlər şəklində Baş Qafqaz dağlarında olduğu kimi
ucaboylu, sıx, yaxşı inkişaf etmiş subalp bitkiliyinə rast gəlmək mümkündür. Bu fraqmentlrə 2300-2600 metr yüksəklikdə rütubətli yamaclarda, dayaz dərələrdə, çuxur sahələrdə yayılmışdır. Tipik subalp çə81

mənliklərdən fərqli olaraq bu hündürotlu çəmənlərdə otların boyu 1-SP180 santimetrə, bə’zən isə 2 metrə qədər çatır və bir neçə yarusdan
ibarət olur. Birinci yarus ucaiığı 2 metrə qədər çatan hündür müxtəlif ot
elementlərindən, ikinci yarus isə əsasən taxılkimilərdən təşkil olunur.
Bitki örtüyünün əsasını təşkil edən atların boyu 60-80 santimetrə çatır.
Alp çəmənlikləri kifayət qədər rütubətli, 2900 metrdən yüksək sahələrdə
narın torpaqlı, yamacların şimal, şimal-qərb və şimal şərq ekspozisiyalarında yayılmışdır. Alp çəmənlikləri talalar şəklində respublikanın nisbətən rütubətli mərkəz hissəsində inkişaf etdiyi halda, onun cənub və
şimal hissələrində belə çəmənliklərə təsadüf edilmir.
Alp çəmənlikləri Salvartı, Ağdaban, Küküdağ, Keçəldağ, Ağdağ
və Qapıcıq dağlarının yüksəkliklərində daha yaxşı inkişaf etmişdir.
Lakin buralarda da alp çəmənlikləri kiçik talalar şəklində olub, heç
yerdə Baş Qafqazda olduğu kimi kilometrlərlə uzanmır.
Yüksək dağlıq sahənin kəskin iqlim şəraiti, sutka daxilində temperaturun böyük amplituda fərqi, soyuq küləklər, vegetasiya dövrünün
qısalığı lap bitkilərinə öz güclü tə’sirini göstərmiş və onlar bu şəraitdə
davam gətirmək üçün birqədər uyğunlaşmışlar. Bu bitkilərin boyu çox
qısa olub yerə yayılmış və kökləri vasitəsilə yerə bərk yapışmışdır.
Yuxarı alp zonasının daşlı yamaclarında yayılmış kirpikyarpaq
yastıqotu, saqqallı dəlikçiçək, üçdişli zəngçiçəyi və başqaları mühitə
uyğunlaşaraq çoxlu kiçik gövdələrdən, yarpaq və çətirlərdən möhkəm
yastıq forması əmələ gətirmişdir.
Çox vaxt alp otluğu (xüsusilə alp xalılarında) 2-3 santimetrdən uca
olmur. Bitkilərin kiçik gövdələri üzərində gözəl çiçəklər açır. Bu bitkilərdən kökbaşcıqlı qanqal, gövdəsiz yastıqbaş, Pont acıçiçəyi, üçdişli
zəngçiçəyi və başqaları daha səciyyvəidir. Alp çəmənlikləri demək olar
ki, ancaq çoxillik bitkilərdən əmələ gəlmişdir. Bu bitkilər dağ-çəmən
torpaqları üzərində müəyyən dərəcədə bozqır senozlarının tə’sirinə
mə’ruz qalır və nəticədə çəmən-bozqır keçid senozları əmələ gəlir.
Naxçıvan MR-də mövcud olan alp çəmənliklərinin tərkibi öz
ekoloji xüsusiyyətlərinə görə bir neçə yerə ayırmaq olar: alp xalıları,
alp çimli çəmənləri, mezofil çəmənləri (taxıllı və taxıllı-müxtəlifotlu),
alp çəmən-bozqırları və s.
Naxçıvan MR-in çox böyük təsərrüfat və məişət əhəmiyyəti oian
faydalı bitkiləri onun mühüm təbii sərvətlərindən biridir. Naxçıvan florasında bir çox qiymətli və nadir tapılan növlər mövcuddur. Onun bitki sərvətləri içərisində dərman əhəmiyyətli, alkoloidli, vitaminli, qatranlı, kauçuklu, efirli, kitrəli, sodalı, pötaşlı, qidalı, nektarlı, boya və aşı
maddələri ilə zəngin, həmçinin dekorativ və yem bitkiləri vardır.
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Hələ çox qədimdən Muxtar respublikada olan bir sıra bitkiləıln
müalicəvi xüsusiyyəti insanlara mə’lum olmaqla, həmin bitkilərdən
dərman kimi istifadə olunmuşdur. Naxçıvan MR-in florasında 100dən artıq dərman bitkisinin olduğu müəyyən edilmişdir. Bu bitkilərin
bir qismi öyrənilmiş və təbabətdə geniş istifadə olunur.

18-ci şəkil. Subalp çəmənliyi və seyrək kolluq.

Naxçıvan MR-də olan dərman bitkilərinin ətraflı öyrənilməsi, yerlərinin
aşkara çıxarılması, həmçinin böyük ehtiyata malik olan dərman bitkilərinin
tədarük edilməsi sahəsində ciddi tədqiqat və təsərrüfat tədbirləri görülməlidir. E’tiraf etmək lazımdır ki, bu sahədə son dərəcə az iş görülmüşdür.
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Naxçıvan MR-də aşı maddəsi ilə, yə'ni tannidlə, həmçinin Doyaq
maddəsi ilə zəngin olan bitkilər də çoxdur. Qədim şərq gəbələrinin
əlvan və solmayan rəngi ancaq bu bitkilərdən alınan maddələr nəticəsində mümkün olmuşdur.
Muxtar respublikanın bitkiləri arasında qiymətli texniki bitki növləri də
geniş yayılmışdır. Kauçuklu bitkilərdən orta dağlıq qurşaqda qanatmasaqqız, şingilə, keçi məməsi və mürəkkəb çiçəklilər fəsiləsinin başqa
növlərini göstərmək olar.
Naxçıvan MR-də toxuculuq sənayesində istifadə edilə bilən çoxlu
bitki növləri vardır. Arazboyu düzənliyin sucuq yerlərində bitən
kəndirin lifi davamlı və 20-30 santimetr uzunluğunda olur. Bu həm də
kauçuklu bitkidir. Həmin sahəiərdə bitən yabanı kənaf, bataqlıqlarda
yayılmıq qovotu, biyan, yabanı zəyərək, gicitkan, adi tut, qarağac və
başqalarının da toxuculuq sənayesində əhəmiyyəti vardır.
Naxçıvan MR ərazisində sənaye üçün qiymətli xammal verən
qatranlı, sodalı, potaşlı bitkilərdə geniş yayılmışdır. Muxtar respublikanın daşlı yamaclarında alçaq dağlıq hissədə bitən Marşall süddüyanın
qatranından aviasiya və avtomobil sənayesi üçün qiymətli lak, orta
dağlıq hissədə geniş yayılmış ilan kölgəsinin 5 növündən isə təbabətdə və ətriyyat istehsalında istifadə edilə bilən qatran almaq mümkündür. Əldə edilən şirə (kitrə) təbabətdə həb hazırlamaqda, toxuculuqda
və sənayenin başqa sahələrində qiymətli yapışqan kimi işlədilir.
Muxtar respublikada çoxlu bəzək bitkiləri də mövcuddur. Bunlardan
aran yerlərində bitən qəşəng, müxtəlif rəngli və ətirli endemik süsən
növləri, dağlarda yayılmış Şərq laləsi, ətirli yabanı qərənfil növləri,
rəngbərəng və yaraşıqlı Naxçıvan dağ lalələrini göstərmək olar.
Naxçıvan MR-də bal və çiçək tozu verən 359 bitki növü mə’lumdur ki, bunların da 106-sı təmiz nektar verir. Əsas bal verən bitkilər
dodaqçiçəklilər, gülçiçəklilər, paxlalılar, sümürgənçiçəklilər, keçiqulağı, süsən, xaşxaş, zəngçiçəklilər, əmənkömənci, mürəkkəb çiçəkliiər fəsiləsinin bir sıra növləridir.
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Muxtar
respublikadakı dağ-bozqır bitki qruplaşmalarının hər hektarı 21,81
kq bal ehtiyatına malikdir.
Quraq rayonlarda, o cümlədən Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq, onun sabitliyini tə’min etmək, həmçinin torpaq eroziyasının qarşısını almaq üçün meşələrin və meşə zolaqları salınmasının çox böyük əhəmiyyəti vandır. Buna görə də Muxtar respublikada meşələrin, həmçinin kolluqların qorunması, onların sahəsinin
genişləndirilməsi üçün tədbirlər görülməsi mühüm dövlət və təsərrüfat
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əhəmiyyəti kəsb dir. Odur ki, meşələrin hər cür istismarı, o cümlədən
onun talalarının, kənarlarının biçilməsi və otarılması qadağan edilməlidir.
Naxçıvan MR-də qırılmış meşələrin yrində əmələ gələn kolluq sahələri, o cümlədən Küküçay, Naxçıvançay və Əlincəçayın yuxarı axınlarını, Keçili, Ərəfsə, Nəsirvaz, Xurs, Nürküt və başqa kəndlərin, həmçinin
sün’i göllərin ətrafını meşəliklərə çevirmək üçün tədbirlər görülməlidir.
Mövcud meşələrin talalarında, seyrək sahələrində, həmçinin meşə
kənarlarında əlavə ağaclar əkilməlidir. Bu məqsəd üçün birinci növbədə yerli ağac və kol növlərindən istifadə edilməlidir.
Naxçıvan MR-də 1800-2000 metr yüksəklikdə bir sıra meyvə növləri,
o cümlədən ərik, alça, armud, albalı və alma yaxşı inkişaf edir və yüksək
məhsul verir. Buna görə də həmin sahələrdə meşə-bağlar salınması
məqsədəuyğun və əhəmiyyətlidir.
Naxçıvan MR-in dağlıq hissəsindəki kolluqlarda çoxlu cır badam,
alma, armud, alça və sair yetişir. Calaq vasitəsilə onlardan yeni, quraqlığa davamlı və məhsuldar meyvə növləri almaq mümkündür.
Bundan başqa, hər il meşə və kolluqlarda yetişən yüz tonlarla yabanı meyvələr (yemişan, alça, armud, alma, əzgil, itburnu, zirinc, acı
badam və sair) istifadə edilmədən tökülüb hədər yerə gedir. Muxtar
respublikanın əlaqədar təşkilatları bu təbii sərvətlərdən istifadə
edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görə bilərlər.
Naxçıvan MR zəngin bitki sərvətlərinə malikdir. Bu sərvətlərin daha ətraflı öyrənilib, aşkara çıxarılması və xalqın istifadəsinə verilməsi üçün geniş tədqiqat işləri aparılmalıdır.
HEYVANLAR ALƏMİ
Naxçıvan MR ərazisi relyefinin inkişafı və fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri
buranın müasir faunasının formalaşması üçün xüsusi şəraityaratmışdır.
Ərazinin təbii şəraiti burada üç zonanın: yarımsəhra, quru bozqırlar
və kolluqlar və yüksək dağlıq zonaların ayrılmasına əsas verir.
1. Yarımsəhralar zonasına Arazboyu düzənlikdə yaşayan heyvanlar
daxildir. Məməli heyvanlardan adi tülkü, yekəqulaq kirpi, kiçik ərəb
dovşanı, korca, ağdiş, müxtəlif siçan növləri və s. yaşayır Arazboyu
qamışlıqda və cəngəlliklərdə qabana və çöl pişiyinə rast gəlinir.
Quşlardan göyərçin, sarıköynək, göycəqarğa, payız bülbülü,
hophop, alacəhrə, kəkilli turağay, boz milçəkqapan, qəşəng doğdaq,
ağqarın çil, bağrıqara, sığırçın və başqaları yaşayır. Bu zonada
sürünənlərdən qızılı mabuya, takır girdəbaşı, cəld kərtənkələ, çöl
əficəsi (yatağan ilan), Radde gürzəsi, gürzə və tısbağalar geniş
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yayılmışdır. Burada buğumayaqlıların çoxlu nümayəndələri yaşaytf,
əqrəblərə, hörümçəklərə, büvələrə tez-tez rast gəlinir.
2. Quru bozqırlar və kolluqlar zonası Arazboyu düzənliklə yüksək.
dağlıq zona arasında yerləşir. Burada gəmiricilərdən dovşanlar,
müxtəlif siçanlar; quşlaıdan gözəl kəklik, çil kəklik (boz kəklik), qumru,
oynağan daşquşu, qaratoyuq, sağsağan, yırtıcı quşlardan ley, adi muymul; sürünənlərdən çöl gürzəsi, su ilanları, Qafqaz kələzi, uzunayaqlı
şahmar kərtənkələ, koramal, bir sıra təlxə növləri geniş yayılmışdır.
3. Yüksək dağlıq zona üçün bezoar keçisi və Asiya muflonu—
dağqoyunu xarakterik heyvanlardandır. Bu zonada bəbirə və daşlıq
dələsinə rast gəlinir. Salaxanada, Biçənək meşəsində kiçik cənub
ayısı və vaşaqlar yaşayır.
Quşlardan çalağan,(qara kərkəs, müxtəlif qaraquş növləri, quzğun,
zağca, Xəzər uları, qara işıldaquyruq, Alp əlvanbülbülü, dağ qaranquşu,
ağqann, uzunqanad, dağ çobanaldadanı və s. geniş yayılmışdır.
Burada həşəratlardan Apollon kəpənəyi, Adilya böcəyi, bulaqlarda
yanüzənlər, şirin su molyuskalarından— mağara ilbizi, gölməcə ilbizi
və başqaları yaşayır.
Azərbaycan Respublikası ərazisində yayılan vəhşi məməlilərin
102 növündən 62-si Naxçıvan MR-də yaşayır. Növlərin çoxluğuna
görə Muxtar respublika ilə ancaq Talış və Baş Qafqaz silsiləsi fizikicoğrafi rayonunun müqayisə etmək mümkündür. (T.Talıbov.1999)
Həşəratyeyənlərdən Muxtar respublikada xırda yekəqulaq kiıpi geniş
yayılmışdır. Kiıpilər kiçik qurdlar, cücülər, kərtənkələ və siçanlarla, həmçinin meyvələrlə qidalanır. Onlar ilanların da amansız qənimi hesab edilir.
Naxçıvan MR-də yarasaların on bir növü yaşayır. Bunlar nalburun,
hamarburun və bükümdodaq yarasalara ayrılır. Yarasalar faydalı
gecə heyvanı olub, gündüzlər mağaralarda, kəhrizlərdə və başqa
qaranlıq yerlərdə gizlənir, toran düşən kimi havada uçan böcəkləri,
ağcaqanadları ovlamağa çıxır.
Naxçıvan MR-də 12 növyırtıcı heyvan yayılmışdır. Bu heyvanlardan
canavara Muxtar respublikanın hər yerində rast gəlmək mümkündür.
Yarımsəhralarda, dağ bozqırlarında, yüksək dağlıq sahələrdə tülküyə,
Biçənək və Tillək meşələrində kiçik cənub ayısına rast gəlinir.
Düzənliklərdə və dağətəyi kolluq sahələrin güney yamaclannda və
tirələrdə porsuq yayılmışdır. Daşlıq dələsi yırtıcı heyva.ı olub, meşəli və
kollu dağlaıda, daşlı dağətəyi sahələrdə yaşayır. Çöl pişiyinə Azərbaycanda ancaq Naxçıvan MR-də və Muğanda təsadüf edilir. Çöl pişiyi
əsasən Araz vadisində yulğun və qamış cəngəllikləri arasında yaşayır.
Əsasən Orta Asiya və İranda yayılan açıq-kürən rəngli, manul adlanan
86

kiçik boylu pişiyə Azərbaycanda ancaq Naxçıvan MR-də təsadüf edilir.
Muxtar Respublikanın dağlarında muflonları və dağ keçilərini ovlayan
qaya qaplanı və ya bəbirlərə rast gəlinir. Əsasən Şimali İranın Elbrus dağlarında yaşayan bu heyvanlardan hər il Naxçıvan MR-də 2-3-ü ovlanır.
Məməlilərin digər dəstələrinə nisbətən gəmiricilər Muxtar respublikada daha geniş yayılmaqla, öz növ tərkibinə görə də (17 növ) zəngindir.
Dovşanlar Naxçıvan MR-in həm düzən, həm də dağlıq sahələrində yayılmışdır. Onlara ən çox kolluqlarda, bağlarda, üzümlüklərdə və tarlalarda
rast gəlinir. Dovşanlar kənd təsərrüfatı bitkilərinə ciddi ziyan vurur.

19-cu şəkil. 1-Kiçik Asya muflonu. 2-Bezoar keçisi.

Siçanlar Muxtar respublikada demək olar ki, bütün ərazidə geniş
yayılmışdır. Onlar xalq təsərrüfatına, xüsusilə dənli bitkilərə və qış
otlaqlarına böyük zərər vurur. Çöl və qum siçanları insan sağlamlığı
üçün qorxuludur. Bir sıra yoluxucu xəstəliklərin (taun, tulyaremiya və
s.) yayılmasına səbəb olur.
Naxçıvan MR-də ən geniş yayılan çöl siçanına Culfa rayonundan
qərbdə Muxtar respublikanın bütün ərazisində təsadüf edilir. Naxçıvan və
Əlincə çaylarının aşağı axınındakı sahələr çöl siçanlarının çoxalması üçün
ekoloji cəhətdən əlverişli olduğu halda, Ordubad rayonu ərazisində son
illər iqlim şəaritinin kəskin dəyişməsi nəticəsində onlar qırılıb tələf olmuşlar. Bu sahədə ancaq Əylis kəndindən 8-9 km şimalda dağlıq yerlərdə dağ
və ya qar çöl siçanlarıha rast gəlinir. Yovşanlı və şoranlı yarımsəhralarda,
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qış otlaqlarının heyvan yataqlarında, köhnə, susuz kanallar ətrafında, küləkdən qorunan sahələrdə qırmızıquyruq qum siçanlarına təsadüf ediiir.
Muxtar respublikada ev siçanları, kor siçan və tarla siçanları da geniş yayılmışdır. İran və Kiçik Asiya faunası elementlərindən olan dağ siçanlarına,
xüsusilə, boz dağ siçanlarına bütün ərazidə— dağlıq və düzənlik sahələrdə, anbarlarda, evlərdə, yay otlaqlarında rast gəlmək mümkündür. Ev siçanına oxşar dağ siçancığı Paradaş ətrafında müşahidə edilmişdir. Ayrıayrı sahələrdə mişovullar da yaşayır.

20-ci şəkil. Naxçrvan MR-da yaşayan quşlardan gözəl kəklik və qara keçəl kərkəs.

Muxtar respublikanın şoran bitkiləri yayılmış sahələrində, dənli bitkilər
əkilən tarlalarda, Araz vadisində ərəb dovşanları yaşayır. Bu heyvanların
əsas qidasını bitki toxumları təşkil edir. Naxçıvan MR-in Araz çayı boyu
uzanan yulğun və qamış cəngəlliklərində qabana rast gəlinir.
Sıldırım qayalarda və yüksək dağ çəmənlərində sürülər halında yaşayan qılıncbuynuz (bezoar)T<eçilər başlıca olaraq Zəngəzur və Dərələyəz
silsilələrinin qayalı yamaclarında, xüsusilə Qapıcıq, Soyuqdağ, Darıdağ, İlandağ, Qaraquş və başqa dağlıq sahələrdə geniş yayılmışdır.
Bə’zi hallarda onlar alçaq dağlıq sahələrə və Arazboyu düzənliyə də
enirlər. Dağ keçisi əsasən otla qidalanır, may-iyun aylarında balalayır.
Azacıq arxaya əyilmiş kiçik buynuzu və 50-60 kq ağırlığı olan alçaq
boylu dağ qoyunu (qoçu) adlanan Kiçik Asiya muflonu İran-Kiçik Asiya
faunasının nümayəndəsi olub, hal-hazırda Azərbaycan üzrə ancaq Nax88

çıvan MR ərazisində yaşayır. Dağ çəmənliklərində yaşayan dağ qoyunu
qışda alçaq dağlıq sahələrə enir, mayın əwəllərində 1-2 bala doğur.
Dağ keçisi və muflonlar çox ovlandığından onlar kəskin surətdə
azalmışdır. Bu nadir heyvanları qorumaq üçün Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti özünün 14 mart 1967-ci il tarixli qərarı ilə onların ovlanmasını qadağan etmişdir.
Naxçıvan MR ərazisində müxtəlif növ quşlar da geniş yayılmışdır.
Burada 217 növ quş yaşayır. Toyuqkimilər dəstəsinin nümayəndələrindən boz kəkliyə və gözəl kəkliyə ərazinin cənub-şərq və bütün şimal
hissəində təsadüf edilir. Muxtar respublikada "çil kəklik” və “gözəl
kəklik” adlanan bu quşlar meşəsiz, qayalı dağlarda yaşayır. Orta dağlıq
hissədə, xüsusilə geniş yayılmış gözəl kəklik sərt və qarlı qışlarda
Arazboyu düzənliyə enir, yaxud güney yamaclara köçür. Kəklik oturaq
həyat keçirir, bitki toxumları və cücülərlə qidalanır. Həddindən artıq
ovlandığına görə kəkliyin sayı bə’zi sahələrdə olduqca azalmışdır.
Toyuqkimilərin ən kiçik nümayəndəsi olan bildirçin Muxtar respublikanın düzən və dağətəyi sahələrində, tarlalarda, xüsusilə taxıl zəmilərində rast gəlinir. Toyuqkimilərin digər növlərindən fərqli olaraq bildirçinlər soyuq düşən kimi cənuba, daha isti yerlərə köçürlər. Göyərçinkimilər dəstəsindən olan göy göyərçin Muxtar respublikanın bütün
ərazisi üçün tipik quşlardandır. Göyərçinlər Arazboyu düzənlikdə, kəhrizlərdə, çay yarğanlarında, damlarda, dağlıq hissədə isə qayaların
yarıqlarında, mağaralarda yuva tikib artır. Onlar ov quşları olub, alaq
otlarının toxumları və dənli bitkilərlə qidalanır. Göyəçinkimilərin başqa
bir nümayəndəsi— qumru da Muxtar respublikada geniş yayılmışdır.
Bu quşlara Araz vadisinin cəngəlliklərində, Arazboyu düzənliyin alçaq
və orta dağlıq sahəsinin bağlarında, kolluqlarında, dağ çəmənlərində
rast gəlmək mümkündür. Göyərçinlərdən fərqli olaraq onlar öz yuvalarını ağaclarda və kollarda tikir, soyuqlar düşən kimi isti yerlərə köçür.
Muxtar respublikanın yarımsəhralarında, alçaq dağlıq sahələrində
bağrıqaralar yaşayır. Bu quşlara Sədərək düzündə, Kəngərlidə,
Böyükdüzdə, Sust və Culfa düzlərində daha çox rast gəlinir.
Muxtar respublikanın çay, kol və bataqlıqlarında qazkimilərin bir
sıra növlƏrinə, o cümlədən yaşılbaş ördəyə və başqalarına rast gəlinir. Yaşılbaş ördəklər payızda Muxtar respublikaya gəlib, burada
qışlayır və yazda qayıdır. Lakin onların az bir hissəsi yazı da burada
qalır və bala çıxarır. Arazın qamışlı sahilində və su anbarlarında anqutkimilər dəstəsinin nümayəndələri yaşayır. Bunlardan qırmızıboyun anquta həm düzənlik sahənin, həm də dağlıq sahənin göllərində
(Batabat göllərində) rast gəlinir.
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Caydaqlardan Naxçıvan MR-in aran hissəində ağ leylək damlaım
üstündə, uca ağacların, telefon-teleqraf və elektrik dirəklərinin başında yuva tikir, balalayır, soyuqlar düşən kimi köçür.
Naxçıvan MR-in bütün ərazisində yırtıcı quşlar geniş yayılmışdır.
Bu quşların bir qismi köçəri, bir qismi isə oturaq olub, meşələrdə,
bağlarda və qayalarda yaşayır. Bildirçinsalandan başqa bu quşların
demək olar ki, hamısı xeyirli olub, əsasən siçanlarla qidalanır.
Yırtıcı quşlardan adi muymul Muxtar respublikann həm düzən, həm də
dağlıq hissəində geniş yayılmışdır. Bunlar çox xeyirli quşlar olub, gəmiricilərlə, sürünənləılə, əqrəblərlə və cücülərlə qidalanırlar. Siçan çox
artan illərdə adi muymulların qidasının 90 faizə qədərini siçanlartəşkil edir.
Ərazinin yarımsəhralar zonasında və alçaq dağlıq sahəsində ley,
qara keçəl kərkəslər, qırğı, çöl qaraquşu, çöl belibağlısı və başqa yırtıcı quşlar yayılmışdır.
Muxtar respublikanın dağlıq hissəsində başlıca olaraq çalağana,
müxtəlif qaraquş növlərinə və başqa yırtıcı quşlara: bayquşkimilərdən adi bayquşa rast gəlinir. Bayquşlar oturaq həyat keçirən gecə
yırtıcıları olub, əsasən siçanlar, müxtəlif cücülərlə qidalanır, bə’zən
sərçə kimi kiçik quşları və kərtənkələləri də yeyir.
Aran və dağətəyi sahələrdə yayılan adi keçisağan gecə həyatı
keçirib, havada tutduğu müxtəlif cücülərlə qidalanır. Əsasən orta
dağlıq və dağətəyi sahələrdə yayılmış uzunqanadlıların bir qisminə
hətta subalp çəmənlikləri zonasınd da təsadüf edilir. Bu quşlardan
qara uzunqanad başlıca olaraq isti yerlərdə, kənd və şəhərlərdə
yaşayır, acqarın uzunqanadlar isə əsasən qayalı, daşlı yarğanlarda
məskən salır. Çox sür’ətlə uçan bu quşların qidasını havada tutduqları milçəklər, kəpənəklər və müxtəlif böcəklər təşkil edir.
Respublikanın düzən və dağlıq hissəində göycə qarğakimilərdən
göycəqarğaya və yaşıl qızlarquşuna rast gəlinir. Köçəri quş olan
göycəqarğa Arazboyu düzənlikdə, çay vadilərindəki yarğanlarda,
kolluqlärda geniş yayıldığı halda, dağətəyi sahələrdə seyrəkdir.
Şanapipiklilər dəstəsinin Azərbaycan respublikasında, o cümlədən
Naxçıvan MR-də bir növü— hop-hop yaşayır. Bu quş ərazinin düzən və
dağlıq sahələrində yayılaraq dağlarda alp qurşağına qədər qalxır. Köçəri
həyat keçirən hophoplar əsasən yaşayış məntəqələrinə yaxın yerlərdə,
ağac oyuqlarında, yarğanlarda, daşlarda, daş qalaqlarının arasında yuva
düzəldirlər. Onlar həşəratlarla qidalandığından xeyirlidirlər.
Muxtar Respublikanın meşə və bağlarında ağacdələnlərə də rast gəlinir. Bir neçə qrupu və çoxlu növü əhatə edən sərçəkimilər dəstəsi
Naxçıvan MR-də geniş yayılmışdır. Ən çox bağlarda, meşələrdə və
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kolluqlarda yaşayan sərçəkimilər kənd təsərrüfatı üçün faydalı quşlardır.
Sərçəkimilər dəstəsinə daxil olan qarğalar qrupundan Muxtar respublikada
quzğun, qara qarğa, dolaşa, zağca, sağsağan yaşayır. Bu quşlar zərərli
həşəratları, leş və tullantıları yeyir, bə’ziləri xırda quşları tələf edir.
Ərazidə alacəhrələrə və ardıc quşlarına da təsadüf edilir. Faydalı
quşlardan olan sığırçın geniş yayılmışdır. Respublikanın ərazisində
sarıköynəklərə, payız bülbülünə, yalançı bülbülə, mərcimək quşlarına da rast gəlinir.
Muxtar respublikada Qafqaz dam sərçəsi, adi çöl sərçəsi daha
geniş yayılmaqla, əsasən alaq bitkilərinin toxumları ilə və taxılla
qidalanır. Turağayların bir sıra növləri, o cümlədən kəkilli turağay,
çöl turağayı, düzənlik və dağətəyi sahələrdə, dağ turağayı isə dağlıq
hissədə adi quşlardandır.
Qaratoyuqların bir sıra növlərinə Muxtar respublikanın bağlarında, meşə-kolluqlarında rast gəlinir. Ərazidə yayılmış çaydaçapanlar
zərərli həşəratları və ilbizləri məhv etdiyinə görə faydalı quşlardır.
Köçəri quşlar olan qaranquşlardan adi qaranquş və dağ qaranquşu
Muxtar respublikada geniş yayılmışdır. Bu quşlar külli miqdarda zərərli
həşəratları yediyinə görə faydalıdırlar.
Naxçıvan MR ərazisində sürünənlərin inkişafı üçün də əlverişli şərait
vardır. Azərbaycanda olan 50 növ sürünənlərin, o cümlədən 22 növ ilan,
25 növ kərtənkələ, üç növ tısbağanın əksəriyyətinə burada räst gəlinir.
Muxtar respublikanın kserofit bitkilərlə zəngin düzən sahələrində
yunan tısbağası, Arazboyu düzənliyin göllərində, gölməçələrində və
bataqlıqlarında bataqlıq tısbağası yayılmışdır. Naxçıvanda Xəzər tısbağasına da rast gəlinir.
Naxçıvan MR-də yaşayan kərtənkələlərin hamısı kənd təsərrüfatına zərər verən həşəratlarla qidalanır, özləri isə müxtəlif yırtıcı quş və
heyvanların qidasını taşkiI edir.
Muxtar respublikanın kserofit zonasında daş səpintiləri, üzümlüklər,
otluqlar arasında sür’ətlə qaçan uzunayaqlı şahmar kərtənkələyə də
rast gəlinir. Onun uzunluğu 40 sm-ə kimi çatır. Bunun digər bir növü
olan qızılı mabuya Azərbaycanda ancaq Muxtar resjDublikada (Culfa və
Ordubad ətrafında) qayalar və daşlar arasında təsadüf edilir.
Muxtar respublikanın həm düzən, həm də dağlıq hisSəsində,
tarlalarla, kolluqlarda geniş yayılmış koramal əsasən həşəratlarla,
siçanlarla qidalanır. İlanlar dəstəsindən Naxçıvan MR-də yovşanlı
yarımsəhralar zonasında kor ilan, çöl əficəsi yaşayır. Çöl əficəsi
siçanlar və başqa gəmiricilərlə qidalanır.
Muxtar respublikada su ilanları başlıca olaraq düzənlik sahənin və
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2000-2100 m yüksəkliyə qədər dağlıq sahənin göllərində və bataq.
Iıqlarında yayılmışdır. Arazboyu düzənlikdə, yarımsəhralarda, daşlı va
şorlaşmış bərk torpaqlarda boz rəngli kərtənkələ-ilana təsadüf edilir.
Bu, gündüz ilanı olub isti vaxtlarda daşların, dəvətikanının,
xəndəklərin altında kölgələnir. İnsanı uzun, güclü fiti ilə qorxudur.
Zəhəri insan üçün qorxulu deyildir.

21 -ci şəkil. Gürzə.

Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Naxçıvan MR-də yayılan
ilanlardan insan üçün ən qorxulusu və ən zəhərlisi gürzədir. Endemik növ
olan Radde gürzəsi də Muxtar respublikanın yarımsəhralar zonsında
geniş yayılmışdır. Gürzələrin çalması çox hallarda insan və heyvan üçün
ölümlə nəticələnir. Onların uzunluğu 1,5m, bə’zən isə 2m-ə qədər çatır.
Naxçıvan MR ərazisində olan sürünənlər içərisində Şərqi Aralıq dənizi və səhra faunası növləri əsas yer tutur. Bu növlər Qərbi, Cənubi
Azərbaycana və Naxçıvana cənub-qərbdən daxil olmuşdur. Buna görə
də İranda yayılmayan bir çox növlər, o cümlədən taqır girdəbaşı, İran
kərtənkələsi, qayalıq və Pleske kərtənkələləri, Ermənistan kontiyası ilanı
və s. İran növləri deyil, Cənubi Azərbaycan növləri adlandırılmalıdır.
Suda-quruda yaşayanların Naxçıvan MR ərazisində 6-növünə
rast gəlinir. Bunlardan yarımsəhralarda, bağlarda, çəmənliklərdə,
cəngəlliklərdə, kolluqlarda geniş yayılmış yaşıl qurbağaya, Arazın
yulğunlu və qamışlı sahillərində, sün’i göllərin ətrafında, Biçənək
meşəsindəki bataqlıqlarda və s. sahələrdə Şelkovnikov ağac qurbağasına rast gəlinir. Bə’zi hallarda bu qurbağalar ağac bitkilərindən
tamamilə kənar, açıq sahələrdə də yaşayır.
Muxtar respublikanın bütün su hövzələrində, o cümlədən çaylarda, bulaqlarda, göllərdə, kəhrizlərdə və s. göl qurbağası və qısa
ayaqlı göl qurbağası geniş yayılmışdır. Bu qurbağalar kəhrizlərdə
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demək olar ki, bütün il boyu fəal həyat keçirir. Ərazidə Kiçik Asiya
qurbağasına da təsadüf edilir. Göstərilən qurbağaların hamısı xeyirli
olub, çoxlu həşərat məhv edir.
Naxçıvan MR-in çaylarında,
başlıca olaraq Arazda, kəhrizlərdə, su anbaılarında 29 balıq
növü də yaşayır. (T.Talıbov. 1999)
Muxtar Respublikada əsasən
şirin su balıqları mövcuddur. Bunada yaşayan Araz xramulyasının
uzunluğu 18-42 sm-ə, çəkisi isə
0,2-1,5 kq-a çatır. Bundan əlavə,
Muxtar respublikada zərdəpər də
geniş yayılmışdır. Bu balıqların
daimi şirin suda yaşayanları
keçicilərə nisbətən kiçik və anq
olub, az küıü verir. Zərdəpər su
həşəratları, bitki qalıqlan və bə’zən kiçik balıqlarla qidalanır.
Onun çəkisi 3 kq-a qədər olur.
Arazda külmə, həşəm, yastıqarın, Kür şitbiti, çapaq növləri də
yaşayır. Kür altağızı və Kür qumlaqçısı daha geniş yayılmışdır.
Muxtar respublikada gümüşcələrdən Zaqafqaziya gü22-ci şəkil. Naxçıvan MR çaylannda
müşcəsi, Kür gümüşcəsi
yaşayan balıqlardan. 1-Anqor
Arazda və onun qollarında,
çılpaqcacı, 2- Qıjovçu, 3-Zərdəpər.
xüsusilə Şərqi Arpaçay və
Naxçıvançayda daha geniş yayılmışdır. Qıjovçu balığa iti axan çaylarda tez-tez təsadüf edilir. Anqor çılpaqçası Naxçıvançayda, Cəhriçayda, Şərqi Arpaçayda yayılmışdır. Bu balıq iti axan, dibi qumlu,
çınqıllı kiçik çaylarda, həmçinin kəhrizlərdə yaşayır. Kür çılpaqçası
Naxçıvan MR ərazisində Arazda yayılmışdır. Araz çayında və onun
qollarında qızıl ilişkən yaşayır.
Zərərverici həşəratlardan mənənələr, qurdlar, kəpənəklər, düzqanadlılar, qoşaqanadlılar, yarımsərtqanadlılar, termitlər bitkiləqə, bağlara, meşələrə böyük zərər vurur. Bir sıra may böcəkləri, tarakanlar,
düzqanadlılar ərzaq məhsullarını korlayır, ikiqanadlıiar, birələr, qurdlar, yarımsərtqanadlılar, bitlər, güvələr, hətta tarakan və kəpənəklər
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dəstəsindən insan və ev heyvaniarı üçün tüfeyli, zərərli xəstəliRte^
keçirən növlərə rast gəlinir.
Düzqanadlıların Azərbaycan Respublikasında yaşayan 181 növününün əksəriyyətinə yay dövründə yarımsəhra zonasından başlamış, subalp və alp çəmənliklərinə qədər Naxçıvan MR-də hər yerdə rast gəlmək mümkündür. Bundan başqa Muxtar respublikada
düzqanadlıların bir sıra endemik nümayəndələri də vardır.
İnqilaba qədər İran ərazisindən Naxçıvan MR-ə vaxtaşırı uçub gələn
tropik çəyirtkə kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurur, böyük sahələrdə taxıl
əkinlərini tamamilə məhv edirdi. Ölkə üçün böyük fəlakət hesab edilən
bu bəla ilə mübarizə aparmaqda tamamilə aciz olan kəndli çəyirtkə gələn
ili amansız aclığa məhkum idi. İndi respublika hökuməti ölkədə bu zərərvericilərə qarşı ciddi mübarizə aparmaqdan başqa, qonşu İran, Əfqanıstan, Tıjrkiyə, Pakistan və başqa ölkələrlə çəyirtəkəyə qarşı birgə mübarizə aparmaq üçün qarşılıqlı tədbirlər görür.
Naxçıvan MR-in tarla və bağlarında geniş yayılmış may böcəkləri
taxıl bitkilərinə, ikiqanadlılar dəstəsindən olan kor milçək, mozalanlar isə kənd təsərrüfatı heyvanlarına ciddi zərər vurur. İkiqanadlılar
dəstəsindən olan milçəkiər, ağcaqandlar, mığmığalar, o cümlədən
adi ağcaqanad heyvanlara və insanlara əziyyət verir, bir sıra xəstəliklərin əsas keçiricUəri rolunu oynayır.
Kəpənəklər dəstəsinin əksər növləri, o cümlədən pambıq sovkası,
karadrina pambığa, tərəvəz və yem bitkilərinə, meşələrə, meyvə bağlarına böyük ziyan vurur.
Zərqanadlılar dəstəsindən olan arılara Muxtar respublikanın hər
yerində rast gəlmək mümkündür. Bunlar bitkilərin tozlanmasında böyük rol oynayır. Bal arısı böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir.
Muxtar respublikada hörümçəkkimilər sinfindən olan əqrəblər
dəstəsinin üç növü— qara əqrəb, sarı əqrəb və sarı Qafqaz əqrəbi
yaşayır. Endemik növ olan qara əqrəblər Babək, Culfa və Ordubad
rayonlarının yarımsəhralar zonasında daşlı sahələrdə yaşayır və
onların çalması bə’zən ölümlə nəticələnir.
Əqrəbin qalan iki növünə Muxtar respublikanın düzən sahələrində, Azərbaycanın başqa rayonlarından fərqli olaraq dağlarda,
2500-2800 m yüksəklikdə də təsadüf edilir.
Gənələr dəstəsinin çoxlu növləri, o cümlədən Arqas gənələri (İran
gənəsi, adi gənə, yataq (qaşar) gənəsi və s.) Muxtar respublikada
geniş yayılaraq kənd təsərrüfatı heyvanlarına ciddi zərər verir.
Bir sıra zərərvericilər, o cümlədən taxil milçəkləri, İsveç, meromeza
milçəyi, yaşılgöz milçək, bağacıqlar, zərərli sivribaş bağacıq, mavr
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bağacığı, sümürtkən böcəkləri, taxıl böcəyi, zəlicə böcəyi, taxıl birələri vd
mişarçısı, mənənələr, sovka və gənələr dənli bitkilərə böyük ziyan vurur.
Muxtar respublikanın göllərində. bataqlıqlarında, çay axmazlarında kəhrizlərində zəlilər də yaşayır. Bunlardan müalicə əhəmiyyəti
olan tibb zəlisi daha geniş yayılmışdır.
Respublikanın təbii sərvətlərinin qorunmsını və onlardan səmərəli istifadə edilməsini möhkəmləndirmək tədbirləri haqqında
Azərbaycanda bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmişdir.
”Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” 8 iyun 1999-cu ildə qəbul
edilmiş Azərbaycan respublikasının qanununda təbiətin bütün
sahələri ilə yanaşı heyvanlar aləminin qorunması məsələlərinə də
ciddi fikir verilmişdir. Əlaqədar təşkilatlar həmin qərarın tələblərinə
ciddi əməl etməlidirlər.
LANDŞAFTI____________________________
Naxçıvan MR ərazisində 60-cı illərə qədər xüsusi landşaft tədqiqatı
aparılmamışdır. 1960-1966-cı illər ərzində topladığımız tədqiqat materialları və 1966-cı ildə aparılan tədqiqat əsasında B.Ə.Budaqovla birgə
tərtib etdiyimiz iri miqyaslı landşaft xəritəsi bu sahədə ilk təşəbbüsdür.
Ladşaft tədqiqatının aparılmasında bizi hər şeydən əvvəl
taksonomik vahidlərin qəbulu məsələsi düşündürmüşdür. Naxçıvan
MR ərazisinin iri miqyaslı landşaft xəritəsini tərtib edərkən, biz əsasən sinif— yarımsinif— tip— qrup— növ taksonomik vahidini qəbul
etmişik. Öyrənilən ərazinin landşaft səciyyəsi bu tipoloji bölgü sisteminə əsasən verilmişdir.
Son zamanlar fiziki coğrafiyada, xüsusilə landşaftşünaslıqda riyaziyyatın tətbiqi landşaft xəritələşdirilməsini xeyli asanlaşdırmışdır. "Çöl
materialları təhlilinin kəmiyyət metodu” adlanan bu üsul yaxşı nəticə verir.
Muxtar respublikanın iri miqyaslı landşaft xəritəsini tərtib edərkən
əsasən bu metoddan istifadə etməyə çalışmışıq. Hər şeydən əvvəl
uzun müddət ərzində toplanmış tədqiqat materialları, hidrometeoroloji stansiya və məntəqələrin çoxillik mə’lumatları təhlil edilmiş, ərazinin ayrı-ayrı hissələri üçün kənd təsərrüfatı bitkilərinin çoxiliik orta
məhsuldarlığı hesablanmışdır. Bu işdə məhsuldarlığı daha çox dəqiq
uçota alan sınaq-növ stansiyalarının, kolxoz və sovxozların mə’lumatları əsas götürülmüşdür. Həmin materialların nəticələri fizikicoğrafi xəritəyə köçürülmüşdür.
İkinci mərhələdə ərazi üçün tərtib olunmuş xüsusi xəritələr (geoloji, geomorfoloji, torpaq, bitki, iqlim və s.) tutuşdurulmuş və bunların
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əsasında xəritədə kompleks vahidlər ayrılmışdır. Bu vahidlər təxıtHni
olsa da kompleks uyğunluqlar nəzərə alınmışdır.
Üçüncü mərhələdə birinci və ikinci təxmini landşaft xəritələri
birləşdirilmiş, burada uyğun gəlməyən sahələr xüsusi qeyd edilmişdir. Sonra həmin xəritədə əsas tipləri kəsib keçən marşrutlar
cızılmış və dayaq nöqtələri müəyyən edilmişdir. Dayaq nöqtələri elə
seçilmişdir ki, bir neçə kompleks vahidin kəsişdiyi nöqtəyə uyğun
gəlsin. Həmin iş xəritəsi çöl tədqiqatı üçün əsas götürülmüşdür.
Çöl tədqiqatı zamanı iş xəritəsi üzərindəki marşrutlar boyunca ilkin iş
aparılmış, müxtəlif istiqamətli profillər tərtib edilmişdir. Yalnız bundan
sonra landşaft tip, növ və qruplarının sərhəddi çöl şəraitində yoxlanmış
və dəqiqləşdirilmiş, sonra isə iş xəritəsində düzəliş aparılmışdır. Həmin
xəritədə ayrılmış tipoloji vahidlərin təsviri aşağıda verilmişdir.
23-cü şəkil. Naxçıvan MR-ın landşaft xərtə-sxemi.
(tərtib edəni B.Ə.Budaqov və S.Y.Babayev)

1. Düzənlik və alçaq dağlıq, yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və quru
bozqır iqlimdə yarımsəhra landşaftı
A. Düzənlik
1— orta parçalanmış maili düzənliklərdə boz torpaqlar üzərində yovşanlıq; 2— zəif
parçalanmış maili düzənlikdə ibtidai boz torpaqlar üzərində yovşanlıq; 3— zəif
parçalanmış düzənlikdə çəmən torpaqları üzərində qarağan-şoranlıq; 4— zəif parçalanmış düzənlikdə çəmən-boz torpaqları üzərində çəmənlik; 5— zəif parçalanmış
maili düzənlikdə suvarılan çəmən torpaqları üzərində çəmənlik; 6— orta parçalanmış
maili düzənlikdə boz və boz-qonur torpaqlar üzərində yovşanlıq; 7— zəif parçalanmış
maili düzənlikdə boz torpaqlar üzərində gəngizlik, yovşanlıq; 8— zəif parçalanmış
maili düzənlikdə boz ibtidai və şoran toıpaqlar üzərində şoran bitkiləri; 9— zəif
parçalanmış maili düzənlikdə şoran torpaqlar üzərində şoranlıq; 10— zəif parçalanmış
maili düzənlikdə boz torpaqlar üzərində gəngizlik; 11— zəif parçalanmış maili
düzənlikdə şabalıdı torpaqlar üzərində yovşanlı friqanə fitosenozları; 12— zəif
parçalanmış çay yataqlarında yayılmış açıq boz torpaqlar üzərində efemer bitkilər;
13— terraslaşmış düzənliklərdə boz torpaqlar üzərində efemer bitkiləri, seyrək gəvən
və tikan kolları; 14— zəif parçalanmış maili düzənlikdə gillicəli torpaqlar üzərində
yovşan-efemer bitkilər; 15— zəif parçalanmış maili düzənlikdə sel-daşlı gətirmə
konusları üzərində yovşanlı friqanoid.

B.AIçaq dağlıq
16— orta dərəcədə parçalanmış dağlarda şabalıdı-dağ torpaqları üzərində gəvənlik;
17— orta, qismən zəif paıçalanmış maili düzənlikdə boz torpaqlar üzərində yovşanlıq və
gəvənlik; 18— orta dərəcədə pançalanmış maiii düzənlikdə boz torpaqlar üzərində yovşanfriqanə; 19— orta dərəcədə parçalanmış, terraslaşmış maili düzənlikdə boz torpaqlar
üzərində gəngizlik-yovşanlıq-friqanə; 20— intensiv parçalanmış maili düzənlikdə ibtidai
boz torpaqlar üzərində şoranlıq və yovşanlıq-gəngizlik; 21— intensiv parçalanmış dağlarda
açıq şabalıdı və boz-qəhvəyi torpaqlar üzərində yovşanlıq; 23— zəif parçalanmış maili
düzənlikdə yayılmış açıq şabalıdı dağ torpaqları üzərində yovşanlıq və taxılkimilər; 24—
intensiv parçalanmış dağlıqda açıq şabalıdı gillicəli dağ torpaqları üiərində dağ-bozqır,
dağüstü kserofil bitkiləri və kserofit kolluqları; 25— orta parçalanmış dağlıqda'açıq şabalıdı
torpaqlar üzərində yovşanlıq.
*

V. Çökəklik
26— intensiv parçalanmış çökəklikdə qara karbonatlı və şabalıdı dağ torpaqları
üzərində yovşanlıq, taxılkim ilər və müxtəlif otlar; 27— zəif parçalanmış maili
düzənlikdə açıq şabalıdı torpäqlar üzərində keçid yovşanlıq-friqanoid; 29— orta
dərəcədə parçalanmış çökəklikdə açıq şabalıdı dağ torpaqları üzərində yovşanhq;
30— çay yataqlarmın və çaybasarların allüvial daşlı çəmən torpaqları üzərində kolluqçəmənlik (tugay).

II ORTA DAGLIQ
2. Yayı quraq keçən soyuq iqlimdə dağüstü kserofit landşaftı
A.Dağlıq
31— intensiv parçalanmış dağlarda şabalıdı torpaqlar uzərində çəmənlik, kolluq;
32— intensiv parçalanmış kuestvari dağlarda açıq şabalıdı dağ torpaqları üzərində
keçid yovşanlıq-friqanoid fitosenozu; 33— intensiv parçalanmış sal qayalıq
yamaclarda bəsit açıq şabalıdı torpaqlar üzərində seyrək kserofit bitkilər; 34—
intensiv parçalanmış dağlarda açıq şabalıdı dağ torpaqları üzərində dağ-bozqır və
qismən dağüstü kserofit (friqanoid) bitkiləri; 35— orta dağlıq maili palto səthində açıq
şabalıdı torpaq üzərində dağüstü kserofit (friqanoid) bitkiləri; 36— intensiv
parçalanmış dağlıqda bozqır torpaqlar üzərində dağüstü kserofitlər.
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B.Çökəklik
37— orta dərəcədə parçalanmış çökəklikdə şabaiıdı dağ torpaqiarı üzərində friqanoid; 38—
intensiv parçaianmış çökəkiikdə açıq şabaiıdı dağ torpaqları üzərində dağ-bozqır bitkiiəri.

II ORTA DAĞLIQ
3. Yayı quraq keçən soyuq iqlimdə dağ-kserofit çəmən-koiiuq iandşaftı
a) dağ yamacları
39— intensiv parçaianmış dağiıqda dağ-meşə qəhvəyi karbonatlı və dağ-qəhvəyi
karbonatlı sabiq meşə torpaqları üzərində çəmən-kolluq; 40— intensiv parçalanmış
dağlıqda dağ-çəmən çimli və dağ-çəmən ibtidai torpaqlar üzərində çəmən koliuq;
41— intensiv parçalanmış yüksək və qimsən orta dağlıqda dağ-çəmən; meşə-keçid,
dağ-qəhvəyi sabiq meşə torpaqları üzərində kolluq və dağ kserofit (friqanoid) bitkiləri;
42— intensiv parçalanmış yüksək və qismən orta dağlarda dağ-çəmən-bozqır
torpaqlar üzərində dağ kserofit (friqanoid) bitkiləri.

II ORTA DAGLIQ
4. Yayı quraq keçən soyuq iqlimdə meşə landşaftı
dağ yamacları
43— intensiv paıçaianmış dağlıqda dağ-qəhvəyi sabiq meşə torpaqları üzərində taxılkimilər,

II ORTA VƏ YÜKSƏK DAĞLIQ
3. Yayı quraq keçən soyuq iqlimdə dağ-çəmən və çəmən-bozqır landşaftı
düzəlmə səthləri
44— zəif parçaianmış dağlıqda dağ-qəhvəyi sabiq meşə torpatjları üzərində
taxılkimilər; 45— zəif parçalanmış maili düzənlikdə dağ-çəmən-çimli ibtidai torpaqlar
üzərində şırımlı topal və taxılkimilər; 46— zəif parçaianmış dağlıqda boz-qəhvəyi dağtorpaqları üzərində dağ-bozqır bitkiləri; 47— zəif parçalanmış dağlıqda dağ-çimlitorflu torpaqlar üzərində çəmən və qismən bataqlıq bitkiləri.

III YÜKSƏK DAĞLIQ
dağ yamacları
48— intensiv parçalanmış dağlarda çəmən-bozqır dağ torpaqları üzərində
taxılkimilər; 49— intensiv parçalanmış dağlıqda dağ-çəmən-ç'mli və dağ-çəmən
ibtidai torpaqlar üzərində çəmənlik; 50— zəif parçalanmış dağlıqda dağ-çəmən çimli
torpaqlar üzərində əsasən gəvən, kəklikotu-topal bitkiləri; 51— intensiv parçalanmış
dağlarda dağ çəmənliklərində çimli torpaqlar üzərində yayılmış taxılkimilər, müxtəlif
otlar; 52— intensiv parçalanmış dağlıqda çimli və ibtidai dağ-çəmən torpaqları
üzərində çəmən-bozqır və alp çəmənlikləri.

DAĞ-TUNDRA İQLİMİNDƏ QAYALI-DAŞLIQ LANDŞAFTI
dağ yamacları və su ayırıcıları
53-intensiv parçalanmış dağlarda əsasən sal qayalıqlar və qismən ibtidai dağçəmən-çimli torpaqlar üzərində qayalıq-daşlıq bitkiləri.
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LANDŞAFTIN TİPOLOJİ TƏSNİFATI VƏ
SƏCİYYƏSİ
DÜZƏNLİK VƏ ALÇAQ DAĞLIQ___________
Düzənlik
Zəif və orta parçalanmış amili düzənlikdəki boz torpaqlarda
yovşanlıq. Bu landşaft növü Sədərək düzünü, Tənənəm maili düzənliyinin qərb qurtaracağında Dizə kəndindən Qıvraq kəndinədək uzanan
geniş bir sahəni, Kəngərli maili düzənliyini, culfa və Yaycı düzənliyini,
Əlincəçay və Vənəndçayın aşağı axınında kiçik sahələri əhatə edir.
Allüvial və prolüvial çöküntülərdən təşkil olunmuş, zəif parçalanmış bu maili düzənliklərin mütləq yüksəkliyi 800-1300 m arasında
dəyişir. Düzənliklərin dağətəyinə yaxın sahələrində prolüvial çöküntülər, aşağı hissələrində isə əsasən allüvial çöküntüləri üstünlük
təşkil edir. Buranın əsas bitkisi yovşandır. Bundan başqa müxtəlif
şoran bitkiləri də geniş yayılmışdır. Muxtar respublikada qış otaqları
kimi istifadə olunan yovşanlıqlarda bir sıra zərərli, zəhərli alaq otları
da vardır. Bunlardan karelin tıs-tısı, incə kuziniya, kisəvari keçiqulağı, üzərrik və s. daha geniş yayılmıqşdır.
Sədərək düzü Cəhənnəm dərəsinin düzənliyə çıxdığı hissədən başlayaraq dəmiryol xəttindən bir qədər qərbə doğru davam edir. Bura Cəhənnəm dərəsinin gətirmə konusundan ibarətdir. Dərənin şərq hissəində
iri daşlardan ibarət sel çöküntüləri enli zolaqlar şəklində yayılmışdır.
Bu çöküntülər əsasən Sədərək kəndinə qədər davam edir. Kənddən
cənub-qərbə isə başlıca olaraq allüvial çöküntülər yayılmışdır. Düzənliyin
Ucubiz tirəsinə və Vəlidağa yaxın olan hissələrində gətirmə konusları
çökdürülmüşdür. Sədərək düzü 800-940 metr yüksəklik arasında yerləşməklə şimaldan cənuba və qərbdən şərqə doğru meyllidir.
Ərazidə əsasən boz torpaqlar yayılmışdır. Onun mərkəz hissəsində allüvial boz torpaqlar, şimal şərq hissəsində isə boz torpaqların
bəsit növləri üstünlük təşkil edir.
Sədərək düzünün əsas bitkisi yovşandır. Hazırda təbii bitkilər düzənliyin əsasən cənub-şərq və şimal-qərb qurtaracağında saxlanılmışdır. Araz çayından suyunu alan kanal üzərində tikilib istifadəyə
verilmiş sudartan stansiyalar, betonlaşdırılmış kanallar, onların
üzərindəki hidrotexniki qurğular Sədərək düzünü bol su ilə tə’min
edir. Üzüm və meyvə bağları, taxıl, şəkər çuğunduru, yem bitkiləri və
tütün sahələri hazırda bu stansiyalar vasitəsilə suvarılır.
Tənənəm maili düzənliyinin qərb qurtaracağı geniş bir zolaq şək99

Buranın qərb və şərq hissəsində başlıca olaraq qədimdən
suvarılan boz torpaqlar inkişaf etmişdir.
Ərazinin təbii bitkiləri içərisində çox yayılanı yovşandır. Yovşanlıqlarda efemerlər, həmçinin çılpaqdil gəvən, dəvətikanı, soğanaqlı dişə, şişburun durnaotu, parlaq çobanyastığı və digər bitkilər də vardır.
Mikrorelyefin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq geniş sahələrdə bu və ya
digər bitki növü üstünlük təşkil edir. Sel çöküntülərindən əmələ gəlmiş daşlı
sahələrdə dəvətikanı, gəvən, üzərrik, saysızyarpaq, birəotu və sair bitir.
Ərazinin şərq hissəsi boyu yuxarı və aşağı Sovxoz kanallarının çəkilməsi burada 2500 hektar toıpaq sahəsinin suvarılmasına imkan verir.
Həmin sahələrdə meyvə bağları salınmış, tütün, taxıl, tərəvəz və yem bitkiləri becərilir. İndi düzənliyin bu hissəsində taxıl və tütün becərilir.
Düzənliyin yuxarı Sovxoz kanalından şimal-şərqə tərəf olan
hissəsi hələlik suvarılmadığından, oradan ancaq otlaq kimi istifadə
edilir. Yuxarı Sovxoz kanalının yenidən qurulması nəticəsində
demək olar ki, bu düzənlik tam suvarılır, burada tütün plantasiyaları
və meyvə bağları salınmışdır.

Öz başlanğıcını Şərqi Arpaçay üzərində tikilən “Arpaçay” su anbarından götürməli olan bu kanal Qabıllı kəndinədək çatmalı, oradan isə
onun suyu nasoslar vasitəsilə Böyükdüzə qədər verilməli idi. Bu tədbirin nəticəsində Şərur və Babək rayonlarının ərazisində 4800 hektardan
artıq yeni torpaq sahəsi su ilə tə’min olunacaqdı. Lakin müəyyən
obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən bu tədbirlər yarımçıq qaldı.
Kəngərli adı ilə tanınan maili düzənlik şimal-şərqdən cənubqərbə doğru 14 km məsafədə uzanır. 5 km-ə qədər maksimal enliyə
malik olan bu sahə 800-1300 metr mütlək yüksəklik arasında
yerləşmişdir. Düzənliyin səthi zəif parçalanmışdır. Lakin ətrafı orta
hissəyə nisbətən daha artıq parçalanmış və əhəng daşları,
travertinlər üzə çıxmışdır. Bu süxurlar Muxtar respublikada mövcud
olan tikinti materiallarının əsasını təşkil edir. Şahtaxtı daş karxanasında ildə iki milyon ədəd divar daşı kəsilirdi. Xokda çıxarılan daş
əsasında Naxçıvanda və Şərur rayonunda gəc zavodları işləyirdi.
Kəngərlidə də əsas bitki yovşanlardır. Bundan başqa vaxtı ilə şumlanmış sahələrdə süddüyən də geniş yayılmışdır. Düzün kənar hissələrində, əhəng daşlarının üzə çıxdığı sahələrdə yovşanla bə-rabər
üzərik, efemerlər, taxılkimilər və başqa bitkilər də mövcuddur.
Yamaclarda arabir dəvətikanına, gəvənə də rast gəlmək mümkündür.
Kəngərli düzən sahəsində kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı,
onlardan yüksək məhsul əldə edilməsi ancaq mövcud kəhrizlərin və
bulaqların suyunun bolluğundan asılıdır. Kəhrizlər, qismən də bulaqlar
burada yeganə suvarma mənbəyidir.
Muxtar respublikada olan 407 kəhrizin 151-i Şərur rayonundadır.
Bunların da 145-i Kəngərli düzündə yerləşən kəndlərdədir. Kəngərlidə olan kəhrizlərin ümumi uzunluğu 39238 metrə, quyuların sayı
1157-yə, su sərfi 526 litr-saniyəyə, suvardığı sahə isə 530 hektara
bərabərdir. Xok kəndindəki "Çay” kəhrizi 70 litr/saniyə, Qarabağlar
kəndindəki “Asnı” kəhrizi 50 litr/saniyə debitə malikdir. Bu iki kəhriz
130 hektara qədər əkin sahəsini su ilə tə’min edir.
Kəhrizlərə lazımınca qayğı göstərilmədiyindən, vaxtlı-vaxtında tə’mir
edilmədiyindən onların bir hissəsi sıradan çıxır, bir qisminin isə suyu
həddindən artıq azaldığından suvarmada istifadə edilmir. Məsələn, Xok
kəndində olan 13 kəhrizin 8-i demək olar ki, tamamilə sıradan çıxmışdır.
Kəngərlinin əhəngli boz torpaqlarında hələ çox qədimdən tütün
əkini əsas yer tutmuşdur. Hazırda buradakı təsərrüfatlar əsasən
tütünçülük üzrə ixtisaslaşmaqla, hər il yüksək məhsul əldə edirlər.
Məsələn, Qarabağlar və Qıvraq kəndlərində illərdən bəridir ki, hər
hektardan orta hesabla 21 sentner tütün məhsulu alırlar. Qabaqcıl
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lində şimal-qərbdən cənub-şərq istiqamətində Dizə kəndindən 20 km
məsafədə uzanır. Bura Tənənəm maili düzənliyindən keçən bir neçə
quru dərələrin gətirmə konuslarının birləşməsindən yaranmış, əsasən
sel və qismən allüvial çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Düzənliyin
şərq hissəsində iri sel və çay daşları, qum və gillər yayılmışdır. Sel
çöküntüləri şərqdən qərbə doğru azalır. Düzənliyin mütləq yüksəkliyi
800 m-lə (Xanlıqlar) 950 m (Qabıllı) arasında tərəddüd edir.

24-cu şəkil. Sədərək düzündə suvarma tədbirləri.

tütünçülər hər hektardan hətta 30-32 sentner də məhsul götürür.
Tütündən başqa Kəngərli maili düzənliyində taxıl, yem bitkiləri,
bostan-tərəvəz bitkiləri əkilir, burada xeyli sahədə meyvə bağları
salınmışdır. Su çatışmadığına görə əkilməyən sahələrdən otlaq kimi
istifadə edilir. Yuxarı sovxoz kanalının yenidən qurulması ilə bu
sahələr də su ilə tə’min olunacaqdır.
Qaradərə çayının gətirmə konusu şimaldan-xənuba doğru 10 kmdək uzanır. Onun ən enli yeri (cənubda) 5 km-dir. Yaycı düzü adlanan bu gətirmə konusu allüvial-prolüvial çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Düz Qaradərə çayı yatağından 1,5-2 metrə qədər ucadır.
Düzün mütləq yüksəkliyi 720 metrlə 960 metr arasında tərəddüd
edir. Yaycı düzü Kərimqulu Dizə kəndindən şimal-qərb istiqamətinə
dönərək, burada Qapı qabağı düzənliyinə qovuşur.
Ərazidə, əsasən ibtidai boz torpaqlar inkişaf etmişdir. Burada yovşan,
şoran, sirkan, dəvətikanı, şiyav, tək-tək gəvən, efemer bitkiləri yayılmışdır. Düzənliyin ətraf hissələrində bə’zən gəngizə də rast gəlmək olur.
Düzənlikdə taxıl bitkiləri əkilir, üzüm və meyvə bağları var. 1964cü ildə Yaycı və Kərimqulu Dizə kəndlərində əkin sahələrini bol su
ilə tə’min etmək üçün Araz çayı üzərində Yaycı nasos stansiyası
qurulub istifadəyə verilmişdi. Bu nasos stansiyası Yaycı düzündə
700 hektar yeni torpaq sahəsini suvarmağa imkan vermiş, 300
hektar əkin sahəsinin suvarılmasını yaxşılaşdırmışdı.
Eyni landşaft növünə malik olan Culfa maili düzü geniş bir sahəni
tutur. Bu düz Əlincəçayın aşağı axınının sol sahilindən başlayaraq
şərqdə Yaycı düzünədək, şimalda Darıdağın ətəklərinədək davam edir.
Zəif parçalanmış Culfa düzünün şimal və şimal-şərq hissəsində
sel çöküntüləri üstünlük təşkil edir, çaqıl daşları geniş yayılmışdır.
Bunun başlıca səbəbi Darıdağın cənub ətəklərində əmələ gələn və
tez-tez baş verən sellərdir.
Culfa düzünün cənub və cənub-qərb hissəsində çay çöküntüləri
üstünlük təşkil edir. Bu sahədə Arazın və Əlincəçayın qədim terrasları aşkar müşahidə edilir. Gülüstan kəndi yaxınlığında maili düzənliyin səthi qismən alçalır və bir növ çaybasar landşaftını xatırladır.
Culfa düzünün əsas bitkisi yovşan, gəvən və şoranlardır. Bundan
başqa müxtəlif otlar, taxılkimilər, cənub-qərb hissədə çayır-çəmənlikləri,
tikanlar və s. yayılmışdır. Son illərədək ancaq otlaq kimi istifadə edilən
Culfa düzünə Arazdan su çıxanlmış və əkin sahələri genişləndirilmişdir.
Zəif parçalanmış düzənlikdəki çəmən torpaqları üzərində
qarağan-şoran. Bu landşaft növü 800 metr mütləq yüksəklikdə Sədərək düzünün qərb qurtaracağı ilə Araz çayının yatağı arasında yerləş102

mişdir. Düzənliyin bu hissəsi başlıca«laraq Araz və Cəhənnəm dərəsi çaylarının gətirdiyi allüvial çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Ərazinin maillik dərəcəsi çox az olduğundan yaz fəslində baş verən daşqınlar zamanı onun səthində geniş sahələri əhatə edən gölməçələr yaranır. Burada çəmən-bataqlıq və çəmən-şoranlıq torpaqlar yayılmışdır.
Bunların üzərində çayır çəmənlikləri, qarağanlıqlar və müxtəlif şoran
bitkiləri, bə’zi sahələrdə cillik və qamışlıqlar geniş yayılmışdır. Talalar
şəklində səpələnmiş acı biyan və dəvətikanı sıx kolluqlar təşkil edir.
Çay zonallığı tipinə aid olan qarağanlığa Naxçıvan MR-də demək
olar ki, ancaq burada rast gəlinir. Qarağanlıqlar yarımsəhra-şoranlı
və şorantipli torpaqlarda, əksər hallarda gevriklə (gevrik, şahsevdi
şoranı) qarışıq senozlar şəklində təsadüf edilir. Qarağanlıqlarda
birillik taxıllar və müxtəlif otlar da əsas yer tutur.
Relyefin mailliyinin azlığı və torpağın şorluğu burada kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsinə maneçilik törədir. Odur ki, buranın torpaqlarından xüsusi hidromeliorativ tədbirlər görüldükdən sonra istifadə
edilə bilər. Hələlik bu sahələrdən ancaq otlaq kimi istifadə olunur.
Zəif parçalanmış düzənlikdə çəmən-boz torpaqları üzərində
çəmənliklər. Allüvial çöküntülərdən ibarət olan bu sahə Araz çayı
boyunca dar bir zolaq şəklində davam edir. Arazın sol sahili boyu
talalar halında uzanan və çaya pillə şəklində enən bu sahələri yaz
daşqınları zamanı su basır. Bu təbii yuyulma allüvial çəmən torpaqlarının şoranlaşmasına imkan vermir. Ərazidə, əsasən çəmən bitkiləri (çayır, cil, müxtəlif qamışlar və s.) və yulğun kolları yayılmışdır. Bu
sahələr məhsuldar otlaqlardan ibarətdir.
Zəif parçalanmış maili düzənlikdə suvarılan çəmən torpaqları
üzərində çəmənlik. Bu landşaft Şərur düzünün cənub-şərq hissəsi
ilə Araz çayının sol sahili arasında yerləşir. Burada orta humuslu
çəmən-boz, şabalıdı çəmən, ibtidai boz və qədimdən suvarılan boz
torpaqlar yayılmışdır. Həmin ərazidə əsasən çayır-çəmənliklər, bir
qədər alçaq sucuq sahələrdə cilliklər, nisbətən hündürlüklərdə isə
yovşanlıqlar yayılmışdır.
Ərazi kənd təsərrüfatında demək olar ki, tam istifadə edildiyindən
burada təbii landşaft saxlanılmamışdır. Odur ki, Şərur düzünün bu
hissəsində əsas yeri tütün, şəkər çuğunduru tarlaları, bağlar və taxıl
zəmiləri tutur. Araz çayı daşdıqda alçaq terrasları və allüvial çəmənlikləri basdığından buranın bir neçə yerində uzun müddət gölməçələr olur və bataqlıqlaşmış sahələr yaranır. Araz boyu zolaqda isə
şumlanmamış xam torpaqlar üstünlük təşkil edir. Geniş çəmənliklərdən otlaqlar kimi istifadə edilir.
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Orta dərəcədə parçalanmış maili düzənlikdə boz-qonur
torpaqlar üzərində yovşanlıq. Şərqi Arpaçayın gətirmə konusundan ibarət olan Şərur düzü Araz boyunca 30 km-ə qədər uzanır.
Onun ən enli yeri 14 km-ə çatır. Ərazinin mütləq yüksəkliyi 780-850
metr arasında tərəddüd edir. Buranın səthi Şərqi Arpaçay və ondan
ayrılmış arxlar, kanallar vasitəsilə parçalanmışdır. Ərazinin torpaq
örtüyü əsasən boz qonur torpaqlardan ibarət olmuşdur. Hazırda dənli bitkilərin yayıldığı sahələrdə tarlalararası zolaqlarda iyli yovşan,
barmaqvari çayır, çöl sarmaşığı, hələb kalışı, adi qamış, tülküquyruq
acı biyan, tüksüz biyan, yatağan dəmirtikan, sürünən kəkrə, adi
pıtraq, pərpərən, quşüzümü, əmənkömənci və s. yayılmışdır.
Şərur düzü Naxçıvan MR-in əsas əkinçilik sahəsi hesab edilir. Burada demək olar ki, torpaqlar başdan-başa tütün, dənli bitkilər, yem
bitkiləri, şəkər çuğunduru, üzüm və meyvə bağları ilə örtülmüşdür.

Naxçıvan düzü Naxçıvançayın gətirmə konusunun geniş bir hissəsini əhatə edir. Ərazidə qədimdən suvarılan və oıta dərəcədə yuyulmuş gillicəli torpaqlar yayılmışdır. Tamamilə əkin yerinə çevrilmiş
bu sahənin təbii bitkiləri yovşanlardan, taxılkimilərdən, qismən şoranlardan və efemerlərdən ibarətdir.
Naxçıvan düzünün mütləq yüksəkliyi 760 metrlə 1100 metr
arasında tərəddüd edir. Onun ümumi sahəsi 32 min hektardan artıq
olub, Muxtar respublikanın başlıca kənd təsərrüfatı rayonudur.

İranla olan qarşılıqlı müqavilə əsasında sərhəd çayı Araz üzərində
1,5 milyard kub metr su tutumuna malik “Naxçıvan” dəryaçası
tikilmişdir. Bu kompleks tikinti nəticəsində Naxçıvan düzünün landşaftı
xeyli dəyişmiş, ətraf sahələrin su təchizatı yaxşılaşmış, balıqçılıq təsərrüfatı inkişaf etdirilmişdir. Bənd üzərində tikilmiş hər birinin gücü 22 min
kvat. olan iki elektrik stansiyası hər iki ölkəyə enerji verməkdədir.
Görülən suvarma tədbirlərinə baxmayaraq, Naxçıvan düzündəki
kəndlərin kəhrizləri də öz əhəmiyyətini saxlayır. Buradakı 47
kəhrizin suyundan məişətdə və suvarmada istifadə olunur.
Kəndlərdə 22 subartezian quyusu qazılıb istifadəyə verilmişdir.
Zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz toıpaqlar üzərində kəngizlikyovşanlıq. Süst maili düzənliyi Çalxanqala kəndi ilə Sust qışlaqları
arasında yerləşir. Ərazinin maksimal enliliyi 6 km-ə qədərdir. Düzənliyin
mütləq yüksəkliyi 1000 metrlə 1300 metr arasında tərəddüd edir.
Maili düzənlik yuxarı dördüncü dövrə aid çay, xüsusilə sel çöküntülərindən ibarətdir. Çalxan, Qaraquş dağları və Qırmızıdaş massivi ərazisində formalaşan struktur sellər bu ərazinin mərkəz hissəsinə qədər
gəlib çatır. İri daşlardan azad olmuş palçıqlı sel axını Sust maili düzənliyinin cənuba davamı olan Böyükdüzdən keçərək Araz çayına tökülür.
Buranın səthi bir neçə quru dərələr və yarğanlarla parçalanmışdır.
Sust maili düzənliyində yayılmış boz torpaqlar gilli və daşlı sahələrdən ibarətdir. Buranın əsas təbii bitkisi yovşan və kəngizdir.
Kəngizliklərdə efemerlərin inkişafı ərazinin mailliyindən, yamacların ekspozisiyasından, torpağın tərkibindən və şoranlaşma dərəcəsindən asılıdır. Torpağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri və relyefin
forması kəngizliklərdə efemerlərin bolluğuna və otların sıxlığına
tə’sir göstərir. Düzən sahələrdə yayılmış kəngizliklər daha sıx və
məhsuldar olur. Yamaclara və təpələrə doğru qalxdıqca* bitkilərin
tərkibi seyrəkləşir. Birillik yem bitkiləri əvəzinə kserofitlərdən şiyav
və quraqlıq sevən bitki növləri əsas yer tutur.
Hazında Sust düzündə suvarma mənbəyi, həmçinin içməli su mənbəyi
ancaq kəhrizlərdir. Çalxanqala, Təzəkənd, Xıncab və Sust kəndlərində 39
kəhriz vardır ki, bunların da ümumi debiti 150 litr-saniyəyə bərabərdir.
Bundan başqa ilin yaz fəslində istifadəsiz axan suların toplanıb saxlanılması üçün 1935-1938-cim illərdə Çalxanqala kəndindən cənubda
hərbiri 0.1 mln. kub metr su tutumuna malik olan “Elgölü", 1958-1959cu illərdə isə 0.5 mln. kub metr həcmində “Böyük göl” tikilib istifadəyə
verilmişdir. Lakin bu tədbirləri kifayətləndirici hesab etmək olmaz.
Zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz ibtidai və şoran torpaqlar
üzərində şoran bitkilər. Bu landşaft növü Böyükdüzü əhatə edir.
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25-ci şəkil. Arazboyu düzənlik (Kəngərli düzü).
Yovşanlı yarımsəhra iandşaftı.

Böyükdüz Naxçıvan MR ərazisində olan geniş düzənlik sahələrdən
biridir. Şimaldan cənuba doğru 19-20 km-ə qədər uzanan bu düzün orta
enliliyi 10 km-ə çatır. Düzənlik yuxarı dördüncü dövrün allüvial-prolüvial
çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Onun mərkəzi hissəsi demək olar
ki, parçalanmamşdır. Böyükdüzün KorOsman düzənliyindən şərqə olan
hissəsini kiçik təpəciklər, şimal-qərb hissəsini isə quru dərələr zəif
parçalamışdır. Böyükdüzün torpaq örtüyü şimalda boz ibtidai, mərkəz
hissəsində isə boz torpaqlardan ibarətdir.
Düzənliyin şimalında öldürgənə, qara şorana, kəngizə, çiçəkli
şoravçəyə rast gəlmək mümkündür. Mərkəz hissədə sirkan, şoran,
öldürgən, dəvətikanı, efemer bitkilər, kəvər, çoğan, süddüyən, nadir
hallarda üzərrik, heliotrop və başqa bitkilər bitir. Cənuba doğru getdikcə burada kəngiz və sirkən kolları daha dä artır.
Böyükdüz qış otlağı kimi respublikanın digər qış otlaqlarından bitki
tərkibi e’tibarilə yoxsuldur. Buranın bitkiləri əsasən efəmer və efemeroidlərdən ibarət olduğundan ilin yağışlı dövlərində (yazda və payızda) yaşıllaşır, inkişaf edir. Burada kserofit bitkilər üstünlük təşkil edir.
Böyükdüzdə səhra bitkiləri talalar halında şoranlı, gilli sahələrdə
yayılmışdır. Bu bitkilərin tərkibində buğdayi bozaq, düzənli bozaq,
efemerlər, qış otu və başqa qurqhq sevən bitkilər daha çoxdur. Yovşanlı yarımsəhralarda başlıca olaraq adi yovşan, iyli yovşan, qırtıc,
dişə və başqaları yayılmışdır. Şiddətli şoranlaşmış düzən sahələrdə
talalar şəklində qaraşoran bitkilər qrupu bitir. Relyef quruluşundan,
şoranlaşma dərəcəsindən və su rejimindən asılı olaraq şoranlıq bitkiləri ayrı-ayrı sahələrdə ya qarışıq şəkildə, yaxud da eynicinsli
senozlar halında inkişaf edir.
Böyükdüz qışlağında hər il on minlərlə qoyun saxlanılırdı. Sürüləri
suvarmaq üçün buraya 22 km uzunluğunda su kəməri çəkilmişdi.
Qışda və yazın əvvəllərində burada olan heyvanları yemlə tə’min
etməkdən ötrü 30-40 km-lik məsafədən buraya yem daşınırdı.
Zəif parçalanmış maili düzənliklərdə inkişaf etmiş şoran torpaqlar
üzrində şoranlıq. Duzdağ dərəsi eyni adlı dağın cənub-qərb
hissəsindən başlayaraq geniş bir düzənlik şəklində Araz çayına qədər
davam edir. Bu düzənlik başlıca olaraq gillərdən təşkil olunmuşdur. Onun
səthi ancaq mərkəz hissədə Duzdağ yarğanı vasitəsilə parçalanmışdır.
Buranın şimal hissəsi boz ibtidai şoranlı, mərkəz və cənub hissəsi isə şoran torpaqlardan ibarətdir. Ərazinin cənubunda şoranlaşma
daha şiddətlidir.
Daşlı təpələrdə torpağın sukeçirmə qabillyyəti artdığıhdan üst qatlarda
şoranlaşma zəifdir. Bitki örtüyü daha çox yovşanlı sahələri xatırladır.
106

Eyni landşaft Böyükdüzün Cənub qurtaracağında da müşahidə
edilir. Lakin_ burada torpağın şorluluq dərəcəsi bir qədər az
olduğundan sirkən kolları və şoranlar nisbətən sıx yayılmışdır. Bu
yerlərdən qış otlaqları kimi istifadə olunur.
Naxçıvan MR üçün xüsusilə xarakterik olan şoranlı-yovşanlı bitki
komponentləri, əsasərl respublikanın düzən hissəsinin dağətəklərinə
yanaşdığı sahələrdə, Naxçıvan şəhərindən şimalda, Duzdağ ətrafında
və Şərur düzünün dağətəyi hissələrində tala şəklində yayılmışdır.
Duzdağ ətrafında, şiddətli şoranlaşmış təpələrin yamacları bə’zən bitki örtüyündən tamamilə məhrum olur. Belə sahələrdə şoranlara, bə’zən
də soğanaqlı bitkilərə rast gəlinir. Bitki örtüyü çox yoxsul olduğundan
bura tipik səhra xarakterlidir.
Zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz torpaqlar üzərində
kəngizlik. Duzdağdan cənubda və cənub-şərq istiqamətində uzanan
allüvial çöküntüləri ilə örtülmüş və terraslaşmış Qaraultəpə maili
düzənliyinin ətraf hissələri parçalanmışdır. Qısa yarğanlar və qobular
allüvial çöküntülərlə yanaşı, onların altında yerləşən orta miosenin
qumlu-gilli qatlarını da parçalamışdır. Maili düzənliyin mütləq
yüksəkliyi 850-950 metr arasında tərəddüd edir.
Qaraultəpə düzənliyində başlıca olaraq boz torpaqlar inkişaf etmişdir.
Buranın əsas bitki örtüyü kəngiz kollarıdır. Bundan başqa burada
yovşan, süddüyən, ləkəli şoran və s. yayılmışdır.
Duzdağdan qərbə və cənub-qərbə uzanan Bina maili düzənliyi özünün landşaftı ilə demək olar ki, Qaraultəpə maili düzənliyinin eynidir.
Onun mütləq yüksəkliyi şimalda 1000 metr, cənubda isə 700 metfdir.
Sust düzündən başlayaraq qərbdə Böyükdüzə yanaşı olaraq dar zolaq
şəklində (2-3 km enrndə) şimaldan cənuba 13-14 km məsafədə uzanır.
Zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz qonur və açıq şabalıdı torpaqlar
üzərində yovşanlı friqanə fitosenozları. Naxçıvançay və Cəhriçay
dərələrinin Vayxır, Payız kəndlərindən cənuba hər iki yamacda geniş
terraslaşmış düzənliklər yaranmışdır. Bu düzənliklər allüvial və qismən
prolüvial çöküntülərdən ibarət olub yuxarı dördüncü dövr yaşlıdır. Terrasların çay səviyyəsindən nisbi yüksəkliyi 4 m-dən 10-12 m-ə qədər çatır.
Həmin terraslaşmış maili düzənliklər çox zəif parçalanmışdır.
Burada qədimdən suvarılan və şumlanan şabalıdı, bə’zən şorakətli torpaqlar inkişaf etmişdir. Naxçıvançay və Cəhriçay allüvial
düzənlikləri demək olar ki, hər yerdə texniki və dənli bitkilərlə örtülüdür. Odur ki, burada yovşanlara və başqa təbii bitkilərə nadir hallarda rast gəlinir. Arxlarda və zəmiarası sahələrdə yovşan, çəmənliklərdə taxılkimilər, pıtraq, müxtəlif tikanlar, şumlanmış sahələrdə
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acıbiyan, sarmaşıq, kəkrə, çayır və s. yayılmışdır.
Zəif parçalanmış çay yataqlarında yayılmış açıq boz torpaqlar
üzərində efemer bitkilər. Yataqları prolüvial-dellüvial çöküntülərdən
təşkil olunmuş Nəhəcir, Haçaparaq və Güznüt çayları geniş düzənliklər yaradır. Bu düzənliklər cənub-qərbdə genişləndiyi halda, şimalşərqə doğru dağlara tərəf getdikcə tədricən daralır. Burada düzənliklər demək olar ki, heç parçalanmamışdır. Çayların yuxarı axınları
arid-dənudasion dağlar arasında yerləşdiyindən onların fəaliyyəti
müvəqqəti xarakter daşıyır. Yaz və payız fəsillərində ieysan yağışları
zamanı sel hadisələri baş verir.
Burada şabalıdı torpaqlar yaxşı inkişaf etmişdir. Bitki örtüyündə
efemerlər, qovuqlu bozalaq, Şərq bozalığı, Krovel qanqalotu, Meyer
pişik nanəsi, şüalı güldəfnə, çılpaqdil gəvən və s. əsas yer tutur.
Düzənliklərdə tütün, yem, bostan-tərəvəz bitkiləri əkilir. Güznüt çayı
yatağında 1953-cü ildə tikilmiş “Nehrəm” su anbarı (6 mln. kub metr)
950 hektar sahənin suvarılmasına imkan yaratmışdır. Su çatışmadığından haçaparaq və Nəhəcir çayları hövzəsində əkinçilik məqsədils hələ də tam istifadə edilmir. Bu sahədə bir sıra tədbirlər həyata
keçirildikdən sonra göstərilən çay hövzələrində iki min hekdardan
artıq torpaq sahəsindən əkinçilikdə istifadə etmək mümkündür.
Terras düzənliklərində, boz torpaqlar üzərində efemer bftkiləri,
seyrək gəvən və müxtəlif tikan kolları. Nəhəcir, Haçaparaq və Güznüt çayları alçaq dağlardan cənub-qərbə geniş terraslar yaratmışdır.
Qahab çayı ilə Nəhəcir çayı arasında Tülkütəpə, Güznüt ilə Haçaparaq
çayı arasında Çopur yal, ondan cənubda isə terraslaşmış BöyükdüzSelbasar düzənlikləri yerləşmişdir. Bu terraslar əsasən çayların daha
sulu və daimi axına malik olduğu vaxtlarda yaranmışdır. Həmin terraslar
ətraf çay yataqları səthindən 10-15m-ə qədər ucadır, mütləq yüksəkliyi
950-1000 metrə bərabərdir. Onların səthi düz olub çay daşları və
qumlarla örtülmüşdür. Yan tərəfdən kiçik yarğanlarla parçalanmış terraslarda açıq şabalıdı torpaqlar zəif inkişaf etmişdir. Yaz aylarında
sür’ətlə inkişaf edən efemer bitkilərdən başqa burada taxılkimilər, şüalı
güldəfnə və s. bitir. Bu sahələrdən ancaq otlaq kimi istifadə edilir.
Zəif parçalanmış maili düzənlikdə gillicəli torpaqlar üzərində
yovşan və efemer bitkiləri. Darıdağın cənub-qərb qurtaracağında
yerləşən sinklinal yastanlardan və kuestlərdən başlanan bir neçə
quru dərə və yarğanlar dağətəyi boyu gətirmə konuslar sistemi
yaradır. Həmin gətirmə konusları bə’zən 5 km məsafədə Araz çayına
doğru uzanır. Maili düzənliyin mütləq yüksəkliyi 1000 metrlə 1200
metr arasında tərəddüd edir.
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Darıdağ yaylasından başlanan yarğanların hamısı sellidir. Buradan əsasən daşlı-palçıqlı sellər keçir. Bu sahədə torpaq cənub hissədə gillicədən və sel daşlarmdan ibarətdir.
Maili düzənliyin səthində yovşan, şoran, kəngiz kolları, taxılkimilər, çılpaq gəvən, Steven gəvəni və s. yayılmışdır. Kolluqlar cənub
istiqamətində azalır, efemer bitkiləri isə tədricən artır. Bu sahədən
otlaq kimi istifadə olunur.
„ Zəif parçalanmış maili düzənlikdə sel daşlı gətirmə konusları
üzərində gəvənli-yovşanlı friqanoid. Belə landşaft növünə malik
olan Ordubad maili düzənliyi, Əylis, Ordubad və Gənzə çaylarının,
Dəstə maili düzənliyi isə Vənənd və Düylün çaylarının gətirmə konuslarından təşkil olunmuşdur. Maili düzənliyin qərb hissəsi yuxarı
Əylis kəndinçlən başlayaraq Araz çayına qədər struktur sel çöküntüləri ilə örtülmüşdür.

26-cı şəkil. Əylisçaydan keçən struktur selin gətirdiyi sülb materiailar.

Ordubad və xüsusilə Gənzə çaylarının gətirdiyi sel .çöküntüləri
maili düzənliyin şərq hissəsi boyu Araz çayına qədər davam edir.
Burada müşahidə edilən sel çöküntülərinin içərisindəki iri daşların
sayı və həcmi Əylis çayına nisbətən azdır. Adları çəkilən çaylardan
keçən sellər maili düzənliklərdə yerləşən yaşayış məntəqələrinə,
kənd təsərrüfatına, şosse və dəmiryollarına ciddi zərər vurur.
Dəstə və Ordubad maili düzənliklərinin əsas bitkiləri gəvənlərdən, yovşandan, gəngizdən və s. ibarətdir.
Ordubad düzünün şimal hissəsində, Ordubad şəhəri ətrafında, həm109

çinin yuxarı Əylisdən cənuba doğru becəriiən dağ qəhvəyi torpaqlar, şərq
hissəsində dar zolaq şəklində isə dağ açıq şabalıdı torpaqlar yayılmışdır.
Dəstə düzündə yayılmış boz və çəmən-boz torpaqların xeyli hissəsinə Gilançaydan və Arazdan sü çıxarılması burada meyvəçiliyin
inkişafına təkan vermişdir.
Vənənd və Düylün çaylarının gətirdiyi sel və allüvial çöküntüləri
alçaq dağlar arasında maili düzənlik yaradır. Düylün çayının
gətirdiyi sel çöküntüləri maili düzənliyin qərb hissəsində geniş bir
zolaq şəklində yayılmışdır.
Vənənd çayının gətirdiyi sel çöküntüləri ümumi həcminə və qraulimetrik tərkibinə görə Düylün çayının sel çöküntülərindən azdır. Bu
çayın gətirdiyi sel materialları əsasən yataq boyu çökmüşdür. Maili
düzənliyin mərkəz hissəsi geniş olub bir qədər hamarlanmışdır. Onun
ətraf hissələrində kiçik arid-denudasion mənşəli təpəciklər müşahidə
edilir. Dəstə maili düzənliyinin torpağı əsasən boz torpaqlardan
ibarətdir. Onun tərkibində çoxlu miqdarda iri sel və çay daşları mövcuddur. Buranın bitki örtüyü başlıca olaraq yovşanlardır.
Vənənd çayı mənsəbinin sol sahilində dördüncü dövr allüvial
çöküntüləri yayılmışdır. Yamaclarda bedlend relyefə təsadüf edilir.
Bu sahədə başlıca olaraq açıq şabalıdı dağ torpaqları inkişaf
etmişdir. Ərazinin bitki örtüyü əsasən yovşanlardan ibarətdir.

Sədərək kəndindən şimalda yerləşən Ucubiz dağ tirəsi 900-1200 m
mütləq yüksəklryə malikdir. Buranın ladşaftı Vəlidağ qrupu dağlarının
demək olar ki, tamamilə eynidir. Vəlidağ qrupu dağlarından və Ucubiz
dağ tirəsindən ancaq otlaq kimi istifadə olunur.
Orta və qismən zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz
torpaqlar üzərində yovşanlıq və gəvənlik. Bu landşaft növünə Qaraçoban, Duzdağ, və Qarabağlar qaşı maili düzənliklərində, Xalxal,
Cəhri, Payız kəndləri arasmdakı çay terraslarında təsadüf edilir.
Qaraçoban maili düzənliyi (800-1200 m) əsasən allüvial-prolüvial çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Onun səthi Cəhənnəm dərəsi, Bağırsaq dərəsi və bir sıra başqa quru dərələr vasitəsilə parçalanmışdır. Suayrıcları hamar və genişdir, çox zəif parçalanmışdır.
Maili düzənliyin mərkəz hissəsində yerləşən Bağırsaq dərəsindən
keçən sellər Sədərək düzündəki əkinlərə ciddi zərər verir.

Alçaq dağlıq________ _____________ _____
Orta dərəcədə parçalanmış dağlardakı şabalıdı dağ torpaqları
üzərirıdə gəvənlik landşaftı. Vəlidağ, Sarıdağ, Dəhnə və Bozdağ
Sədərək düzündən cənubda, Ucubiz dağı isə Sədərək kəndindən
şimalda yeriəşir. Buranın mütləq yüksəkliyi 1000 m-dən 1200 m-ə qədər
çatır. Vəlidağ qrupuna daxil olan yüksəkliklər devon dövrünün gilli
şistlərindən, əhəng daşlarından, kvarsitlərdən və kvarslı qumdaşlarından
ibarətdir. Aşınma prosesinə davamlı olan bu möhkəm süxurlar mürəkkəb
tektonik quruluşa malikdir. Burada monoklinal (Bozdağ, Sarıdağ),
antiklinal (Vəlidağ) və sinklinal quruluşlara təsadüf edilir.
Bu dağların cənub və cənub-şərqə baxan yamacları əsasən uçurumlu qayalıqlardan təşkil olunduğundan torpaq qatı zəif inkişaf etmişdir, bitki örtüyü seyrəkdir. Dağların şimal yamacları isə qismən az
meyllidir. Ancaq şabalıdı dağ torpaqlarının üzərində bitki örtüyü sıxdır.
Vəlidağ qrupuna daxil olan sahələrdə çılpaqdil və çəngəli gəvən, iyli yovşan,
sünbülvari yovşan, şoran bitkiləri üstünlük təşkil edir. Dağların ətəklərinə
toplanmış gətirmə konusları üzərində yovşan və şoran bitkiləri daha çoxdur.
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27-ci şəkil. Alçaq dağlıq sahədən bir görünüş.

Qaraçoban maili düzənliyində inkişaf etmiş boz torpaqların tərkibində çoxlu çay daşı vardır. Maili düzənlikdə əsas yeri iyli yovşan,
çılpaqdil və çəngəlli gəvən tutur. Efemerlər geniş yayılmışdır. Burada
müxtəlif şoran bitkiləri, poruq, Marşall süddüyəni, üzərrik, quruçiçək,
dəvəqıran, sivriuc və s. bitir. Ərazidən qış otlağı kimi istifadə olunur.
Qaraçoban maili düzənliyinin geniş torpaqlarından əkinçilikdə
istifadə etmək üçün suvarma tədbirləri görülmüşdür.
Eyni landşaft növünə malik olan Duzdağ maili düzənliyinin səthi
şimaldan 1400 metr yüksəklikdən başlayaraq cənubda 1100 metr
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mütJəq yüksəkliyə qədər enir. Onun maksimal uzunluğu 8 kilometrə
eni isə 4 kilometrə qədərdir. Maili düzənliyin səthi, qalınlığı bir neçe
metərə çatan çay çöküntüləri ilə örtülmüşdür.
Maili düzənlikdə əsasən orta yuyulmuş açıq şabalıdı dağ torpaqları inkişaf etmişdir. Burada yovşan və gümüşü gəvən üstünlük təşkil edir. Düzənliyin şimal qərb hissəsində dəmyə taxıl əkilir, qalan
sahələrdən başlıca olaraq otlaq kimi istifadə edilir.
Qarabağlar qaşı şimalda Çalxanqala kəndindən başlayaraq Xok
dağına qədər uzanır. Buranın relyefi 900 metrlə 1400 metr yüksəklik
arasında tərəddüd edir. Qarabağlar qaşı şimaldan cənuba doğru
genişlənir və nəticədə eni 7 kilometrə qədər çatır. Sarmat dövrü gillərindən təşkil olunmuş maili düzənliyin şərq yamar.ı dik olub, bə’zi
yerlərdə uçurumlar şəklində Süst düzünə enir. Bu yamacda bedlend
relyefi inkişaf etmişdir. Kiçik, dar və dərin dərələr başlıca olaraq
cənub-şərq istiqamətində uzanır.
Qarabağlar qaşının səthi maili düzənlik təşkil etməklə, qərb və cənub-qərb istiqamətində şiddətli surətdə parçalanaraq alçalır. Buranın
səthi cənub-qərb istiqamətində uzanan bir neçə çay dərəsi vasitəsilə
təpəliklərə ayrılmışdır. Həmin dərələrdən bə’zən sellər keçir. Suayrıcları
düzdür, zəif parçalanmışdır və sel çöküntüləri ilə örtülmüşdür.
Burada əsasən gillicəli və çay daşılı boz torpaqlar üzərində yovşan və gəvən bitkiləri yayılmışdır.
Naxçıvançayla Cəhriçay arasında, habelə Xalxal meşəsi, Cəhri və
Payız kəndləri arasındakı çay terrasları erozion-akkumlyativ mənşəli
olub, kiçik yarğanvari dərələr tərəfindən parçalanmışdır. Bu terraslar
Naxçıvançayın və Cəhriçayın səviyyəsmdən 27 və 70 metr yüksəkdədir. Terras səthindəki boz torpaqlarda yovşanlar yayılmışdır.
Orta dərəcədə parçalanmış maili düzənlikdə, boz torpaqlar
üzərində yovşan-friqanə. Bu landşaft növünə malik olan Tənənəm
maili düzənliyi 1000-1400 metr mütləq yüksəklikdə yerləşməklə,
dördüncü dövrün brekçiyasından, travertinindən və sel çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Qalınlığı bir neçə metrə çatan brekçiya qatı
demək olar ki, hər yerdə düzənliyin səthini örtür. Bu qatın altında,
başlıca olaraq, neogen dövrünün gilli süxurları yerləşir.
Düzənliyin səthi cənub-qərb və şimal-qərb hissədə quru dərələrlə
parçalanmışdır. Burada dərələrin dərinliyi bə’zən 30-40 metrə çatır.
Düzənliyin mərkəz hissəsi nisbətən zəif parçalanmışdır. Burada
dərə və yarğanların dərinliyi bir neçə metr arasında tərəddüd edir.
Yelpikvari quruluşa malik olan Tənənəm maili düzənliyinin mərkəz hissəsi onun şərq və qərb hissələrinə nisbətən zəif parçalan112

mışdır. Maili düzənliyin şərq və mərkəz hissəsində müasir sel çöküntüləri geniş yayılmışdır.
Ərazi başlıca olaraq boz torpaqlardan ibarətdir. Mailin düzənliyin
şərq qurtaracağında açıq şabalıdı torpaqlara rast gəlinir.
Tənənəm düzənliyinin bitki örtüyündə əsas yeri yovşan və gəvənlər tutur. Bundan əlavə ərazidə kəngiz, kəvər, tikanlı dəvəqıran, dəvətikanı, tatar sirkəni, poruq, quruçiçək, himenokratlar, süddüyən, adi
qanqal; sığır quyruğu, noea, sarı rezeda, seyrək halda Pallas murdarçası kollarına və s. rast gəlinir. Şumlanmış sahələrdə əsasən qanqal
və süddüyənlər (Soviç süddüyəni və şüv süddüyən) yayılmışdır.
Düzənliyin dağlara söykənmiş cənub-şərq hissəsində üzə çıxan
bulaq sularının axdığı yerlərdə çayır çəmənlikləri, bə’zi yerlərdə isə
kiçik sahəli bataqlıqlar əmələ gəlmişdir. Düzənliyin eni 10 kilometrdən, meyllilikfərqi isə 300 metrdən artıqdır. Bu, ərazidə mikroiqlimin
dəyişməsinə səbəb olur. Odur ki, bitki örtüyü qərbdən şərqə doğru
gözə çarpacaq dərəcədə dəyişir. Maili düzənliyin qərb hissəsində
yovşanlar üstünlük təşkil etdiyi halda, onun şərq hissəsində əsas
yeri yovşan və gəvən tutur.
Bitki örtüyünün tərkibindəki dəyişiklik cənub-şərqdən şimal-şərq
istiqamətində hərəkət etdikdə də özünü göstərir. Əgər cənub-şərqdə üstünlüyü əsasən gəvən təşkil edirsə, onun şimal qərbində yovşanlıq daha geniş yayılmışdır. Bitkilərin yayılma dərəcəsi quru dərələrin yamaclarının ekspozisiyasından da asılıdır. Quzey yamaclarda
yovşanlıq, efemer, güney yamaclarda isə gəvənlik çoxdur.
Tənənəm maili düzənliyindən əsasən otlaq kimi istifadə olunur.
Bunların cənub-şərq hissəsində az bir sahədə taxılçılıq inkişaf etdirilir.
Tənənəm maili düzənliyindən əkinçilikdə istifadə etmək üçün oradakı köhnə kəhrizləri bərpa etmək, Yuxarı Sovxoz kanalı üzərində bir
neçə yerdə sudartan nasoslar qoymaq, bulaq suları vasitəsilə ilin
soyuq yarısında qış otlaqlarını suvarmaq və beləliklə də maldarlığın
inkişafı üçün təbii yemi artırmaq lazımdır. Tənənəm maili düzənliyində
inkişaf etmiş quru dərələrin yataqlarında atmosfer yağıntısı sularını
yığıb istifadə etmək üçün bir neçə su anbarı tikmək imkanları vardır.
Orta dərəcədə parçalanmış, terraslaşmış maili düzənlikdə
boz torpaqlar üzərində kəngizlik-yovşanlıq-friqanə. Araz çayının
sol sahili boyu Şahtaxtı kəndi ilə Tazıuçan maili düzənliyinin qərb
qurtaracağı arasında yerləşən bu sahənin mütləq yüksəkliyi 800
metrdir. Ərazinin suayrıcları geniş terraslaşmış sahələrdən ibarət
olub, çay daşları ilə örtülmüşdür. Quru çay dərələrinin yamacları
hamar, dibi isə b.ir qədər genişdir.
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Tazıuçan maili düzənliyində formalaşan sel materialları bu ərazidə
çökür. Burada inkişaf etmiş boz torpaqlarda kəngiz, yovşan, seyrək
hallarda gəvən və başqa bitkilər bitir. Ərazidə taxıl əkilir, başlıca olaraq
otlaq kimi istifadə olunur.
İntensiv parçalanmış maili düzənlikdə ibtidai boz torpaqlar üzərində
şoranlıq-yovşanlıq-kəngizlik. Tazıuçan maili düzənliyi Xok kəndi ilə Araz
çayı arasında yerləşir və 850-1000 metr mütləq yüksəklik arasında tərəddüd
edir. Bura başlıca olaraq sarmat dövrü gillərindən və maili düzənliyin səthini
örtmüş çay çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Şahtaxtıdan şimal-qərbdə
yerləşən maili düzənlik də eyni landşafta malikdir.
Maili düzənliyin şərq yamacı intensiv parçalanmış bədlənd relyefdən ibarətdir. Onun ətək hissələrində qalıq təpələr və kiçik gətirmə konusları müşahidə edilir. Maili düzənlik qərb istiqamətində tədricən
alçalaraq 950-1000 m-dən 850 m-ə qədər enir. Buradakı dərələr qərb
istiqamətində uzanır, dərinlikləri bə’zən 30-35 m-ə çatır. Dərələrin
geniş mənsəb hissələri sel çöküntülərilə örtülüdür. Tazıuçan maili
-düzənliyin səthində başlıca olaraq ibtidai boz torpaqlar inkişaf
etmişdir. Burada şoran, yovşan və kəngiz kolları üstünlük təşkil edir.
İntensiv parçalanmış arid-denudasion alçaq dağlıq sahə və
bədlənd relyefi. Duzdağ yaylasının yamaclarında Sust kəndindən
cənubda və bir sıra qonşu sahələrdə şiddətli parçalanmış bədlənd
relyefi hökm sürür. Tez yuyulan gilli konqlomerat, suda tez həll
olunan duzlu və gipsli sarmat çöküntüləri aşınmaya asan mə’ruz
qaldığından yamaclarda bitki örtüyü ancaq bəndlənd relyefində
hakim mövqe tutan yarğanların mənsəb hissəsində, gətirmə
konusları və eləcə də suayrıclarının dar səthində vardır.
Burada şoranlaşmış boz torpaqlarda yovşanlara, müxtəlif şoran
bitkilərinə rast gəlinir. Bu sahədən kənd təsərrüfatında istifadə edilmir. Lakin burada Naxçıvan daş duzu çıxarılır. Böyük təbii ehtiyata
malik olan bu duzdan xalq təsərrüfatında (kimya sənayesində, maldarlıqda və s.) istifadə edilir.
İntensiv parçalanmış dağlarda açıq şabalıdı və boz qəhvəyi
torpaqlardakı yovşanlı sahə. Darıdağ yaylasının ətrafında və xüsusilə, onun cənub və şərq ətəklərində kuest relyefi aydın müşahidə edilir.
Buranın yaylaya doğru çevrilmiş yamacları dar və uçurumlu olduğu halda, ətraf yamaclar tədricən alçalır. Kuestlərin səthini örtmüş açıq, sarı
və göy rəngli qalın vulkanik qumdaşları və brekçiyaya bənzər konqlomerat qatı şaquli dayanmış uçurumlar yaradır. Gilli süxurlar həmin
uçurumların altında az meylli yamaclar əmələ gətirir. Kuestlərin uçurumlu və dik yamaclarında arid-denudasion (bədlənd) relyefi, onların

az meylli yamaclarında isə erozion-denudasion relyef mövcuddur.
Kuestlər quru yarğanlar vasitəsilə bir-birindən ayrılmışdır. Onların
uçurumlu yamacları torpaq qatından demək olar ki, tamamilə məhrumdur. Bitki örtüyü isə ya çox seyrəkdir və ya da heç yoxdur. Az meylli
yamaclarda əsasən yovşanlar bitir. Gənub yamaclarda kəngiz və yovşan üstünlük təşkil edir. Darıdağ mərgümüşlü bulağı burada yerləşir.
Qaraulxana və Oyuqlu dağları arasında yerləşən arid-denudasion
mənşəli dağlıq sahələrin mütləq yüksəkliyi 1200-1300 metrə çatır. Bu
sahə əsasən sinklinal quruluşa malikdir.
Bir qədər üfqi istiqamətdə yatmış dağ süxurlarının çaydərələri
tərəfindən kəsildiyi yerlərdə kanyonvari dərələr yaranır. Aşınma
nəticəsində ərazidə olan suayrıcılarının səthi bə’zən nazik və ya dişdiş tirələrdən, yaxud da şiş və ya dairəvi zirvələrdən ibarətdir.
Ərazidə başlıca olaraq dağ boz-qəhvəyi torpaqlar yayılmışdır.
Bədlənd sahəli yamaclar demək olar ki, torpaq örtüyündən məhrumdur. Bitki örtüyündə əsas yeri yovşan və kəngizlik tutur.
Gilançay kəndindən şimala eyni adlı çayın hər iki yamacında
murdarça kollarında tez-tez təsadüf olunur.
Alçaq dağlıq zonada Vənənd çayının hər iki sahili arid-denudasion
və erozion-denudasion süxurlardan ibarətdir. Oyuxlu ərazisindən
fərqli olaraq buranın relyefində əsas yeri bir qədər hamarlanmış yamaclar və düz suayrıcı olan sahələr tutur. Qəhvəyi dağ torpaqlarında
gəvən və yovşan üstünlük təşkil edir. Bundan başqa şoran bitkilərinə, üzərriyə, müxtəlif süddüyənlərə, quruçiçəyə, nanəyə, dəvətikanına və s. rast gəlinir. Buradakı çay yatağında və düzən sahələrdə
bağlar, tutluqlar salınır, bostan-tərəvəz bitkiləri və taxıl əkilir.
Vənəndəçay Ordubad royonunun digər çaylarına nisbətən (Əylisçay,
Ordubadçay, Gənzəçay və s.) az selli olsa da bə’zən buradan güdü və
dağıdıcı sellər keçir. 20 avqust 1931-ci ildə Vənəndçaydan keçən selin birinci
dalğasının hündüriüyü Kələki kəndi yanında 6 metrə çatmışdır. Vənənd,
Dəstə kərtdlərinə və bağlara zərər vurmuş bu sel bir saatadək davam etmişdir.
Zəif parçalanmış maili düzənlikdəki açıq şabalıdı dağ
torpaqları üzərində yovşanlar və taxılkimilər. Əlincəçayın sağ
sahilində Bənəniyarla Camaldın kəndləri arasında qövsvari zolaq
şəklində uzanan sahədə çay və sel çöküntüləri yayılmışdır. Qalınlığı
20-25 metrə çatan bu çöküntülər açıq və qırmızı gillərdən təşkil
olunmuş monoklinal şəkilli süxurları örtür. Əlncəçayın gətirmə
konusundan ibarət olan bu sahə 95 metr terrasa uyğun gəlir.
Allüvial-prolüval çöküntülər üzərində açıq şabalıdı dağ torpaqları
çox zəif inkişaf etmişdir. Burada yovşanlar və taxılkimilər əsas yer
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tutur. Ərazidən ancaq maldarlıq üçün istifadə ediiir.
İntensiv parçalanmış açıq şabalıdı gillicəli dağ torpaqları
üzərində dağ bozqır, dağüstü kserofit bitkiləri və kserofit kolluqlar.
Bu landşaft Qızılqaya arid-denudasion alçaq dağlıq sahədə. Əlincəçayın aşağı axını ilə Nehrəm kəndi arasında yerləşir. Tufagen mənşəli
tünd qırmızı və açıq boz rəngli qumdaşları buranın müxtəlif yerlərində
uçurumlar yaradır. Ərazinin səthi hamardır. Uçurumların və eləcə də
quru dərələrin yamaclarında bədlənd tipli relyef inkişaf etmişdir.
Ərazi şimal-qərb və şimal-şərq istiqamətində uzanan bir sıra quru
dərələr sistemi ilə parçalanmışdır. Burada baş verən sellər struktur
mənşəli olur. Sel materialları başlıca olaraq quru dərələrin aşağı və
orta hissələrinə çökmüşdür. Əlincəçayın sağ qolu olan quru dərənin
hövzəsi geniş çökəklik yaratmışdır. Bu ərazidə Əlincəçayın qədim
terras çöküntüləri və müasir sel çökütüləri geniş sahəni əhatə edir.
Relyefin və onu təşkil edən süxurların müxtəlifiiyi burada bitki
aləminin də müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Açıq şabalıdı gillicəli və
gilli dağ torpaqları üzərində iyli yovşan, sığırdili, sirkənvari həlməl,
dəvətikanı və s. inkişaf etmişdir.
Babək rayonunun Nehrəm kəndində əhalinin xırda buynuzlu
heyvanlarının əksəriyyəti demək olar ki, burada qışlayır və yazın
birinci yarısını da həmin otlaqlarda keçirir.
Əlincəçayın mənsəb hissəsində, onun dərəsinin sol yamacında
Araz çayı səviyyəsindən 160 m-ə qədər ucalan alçaq dağlıq sahənin
səthi qədim çay çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Bu çöküntülər çay daşlarından və iri dənəli qumlardan təşkil olunmuşdur. Maili düzənliyin
qərb yamacı dik olub, ətəklərinə qalın dellüvial çöküntüləri toplanmışdır. Onun şərq yamacı isə qismən az meyllidir, yarğan və qobularla
parçalanmışdır. Burada əsasən açıq şabalıdı torpaqlar inkişaf etmişdir. Bitki örtüyündə üstün yeri yovşanlar tutur. Başqa bitkilər (taxılkimilər, gəvən, poruq, ağot, şoranotu, efemerlər və s.) çox azdır.
İntensiv parçalanmış dağlarda, açıq şabalıdı torpaqlar üzərində
kserofit (friqanoid) bitkiləri. Arid-denudasion və erofion-denudasion
mənşəli orta və alçaq dağlıq sahə Qurşaqlı dağla Nəhəcir dağı arasında
olan geniş sahəni əhatə edir. Qurşaqlı dağı (1400 m) qərbə doğru
tədricən alçalan maili yayladan ibarətdir. Onun səthi quru çay dərələri
və qobularla parçalanmışdır. Burada bədlənd relyefi üstünlüMəşkil edir.
Bu landşaft Qurşaqlı dağdan şimal-qərbə Əshabi-Kəhf və Nəhəcirə doğru aşağı pliosenin kiçik intruziv və ekstruziv (andezit-datsit)
süxurlarından təşkil olunmuş şiş dağların yamaclarına qədər uzanır.
Bu sahədə açıq şabalıdı dağ torpaqları geniş yayılmışdır. Ərazinin bitki
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örtüyü əsasən dağlıq kserofitlərdən, taxılkimilərdən, gəvəndən ibarətdir.

Yemişan və murdarça kollarına seyrək halda şimal ekspozisiyasına yaxın
olan yamaclarda təsadüf edilir. Dərələrin dibində taxılçılıq inkişaf etmişdir.
Ərazidən başlıca olaraq otlaq kimi istifadə olunur. Burada torpaq qatı çox
zəifdir. Bitki örtüyü ancaq dağ kserofit (friqanoid) bitkilərindən ibarətdir.
"Dərəlik” deyilən yerdə təşkil olunmuş daş kan<anasındakı qırmızı rəngli
süxurlardan tikinti materialı kimi istifadə edilir.
Sirab və Haçaparaq kəndləri arasında yayılmış dağ kserofit landşaftına əsasən erazion və arid-denudasion relyefdə təsadüf edilir. Alçaq
qalıq dağlar ətraf sahələrdə 100-300 metrə qədər ucalır. Qalıq dağlar
əsasən monoklinal quruluşa malik olub, Orta Araz çökəkliyinə doğru
alçalır. Qalıq dağlar arasında, onlardan şərqdə və şimal-şərqdə
çökəkvari sahələr yerləşir. Burada— dağların ətəklərində başlıca olaraq
gil və qumdaşları, çökəklərdə isə dördüncü dövr yaşlı allüvial-prolüvial
və dellüvial süxuıiar inkişaf etmişdir. Çay dərələrində (xüsusilə, Sirab
mineral bulaqları ətrafında) travertinlərə də rast gəlinir.
Sirab və Haçaparaq kəndləri arasında yerləşən bu sahədə əsasən açıq
dağ şabalıdı toıpaqlan yayılmışdır. Bu ərazinin bitkisi yovşanlardan, yovşanlı friqonoiddən, taxılkimilərdən ibarətdir. Lakin yamadarda şoranlara,
çoğana, dəvətikanına, kəvərə, gəvənə və başqa bitkilərə də rast gəlmək olur.
Az bir sahədə taxıl əkilir, üzümçülük və bağçılıq inkişaf etdirilir. Böyük
əhəmiyyətə malik olan Baıjomi tipli Sirab bulaqları və 17 nömrəli Yesentuki
suyuna yaxın olan Nəhəcər mineral bulaqları bu ərazidə yerləşir.
Orta parçalanmış alçaq dağlıqda açıq şabalıdı torpaqlar
üzərində yovşanlıq. Araz çayından şimala, Qaraderə, Gilan və
Düylün çaylarının mənsəb hissəsində cənub-şərq istiqamətində
alçaq dağlıq sahə uzanır. Yuxarı təbaşir dövrünün gilli karbonatlı
süxurlarından təşkil olunmuş bu dağların nisbi yüksəkliyi 80-100
metrə çatır. Onların yamacları az meylli olub, zəif parçalanmışdır.
Yamaclarda açıq şabalıdı boz torpaqlar yayılmışdır. Buranın əsas
bitki örtüyü yovşanlardan və şoran bitkilərindən ibarətdir. Kəngiz,
kəvən, taxılkimilər, şoran və başqa bitkilər də yayılmışdır.
ÇÖKƏKLİK____________________________
İntensiv parçalanmış çökəklikdə qarakarbonatlı və şabalıdı
dağ torpaqları üzərində yovşanlar, taxılkimilər və müxtəlif otlar,
Lizbirt çökəkliyi Cəhri çayı dərəsinin orta axınında 1300-1500 metr
mütləq yüksəkliyə malik olan arid-denduasion tektonik sahəni əhatə
edir. Naxçıvançay hövzəsindən fərqli olaraq bu sahədə təbaşirin
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gilli, qumdaşılı, karbonatlı süxurları eroziya və denudasiya ilə fəal
surətdə parçalanmışdır. Çökəkliyin cənub ekspozisiyalı yamaclarında bendlend relyefi yaranmışdır.
Bu çökəklik Cəhriçay dərəsindən əlavə, Lizbirt və Kərməçataq çayları
ilə, eləcə də bir sıra başqa kiçik çay qolları ilə parçalanmışdır.Qollar selli
olduğundan onların yataqlarında iri və xırda daşlardan ibarət sel
çöküntüləri yayılmışdır. Çökəkliyin dibi Gəhriçay və onun qolları
vasitəsilə terraslanmış, erozion-akkumulyativ və erozion terraslar geniş
yayılmışdır. Gilli karbonatlı süxurların mövcudluğu çay dərələrinin
yamaclarında sürüşmələrin inkişafına şərait yaratmışdır.
Çökəklikdə karbonatlı qara və şabalıdı dağ torpaqları yayılmışdır.
Burada çox yayılan bitki növlərindən yovşanı və qismən gəvəni göstərmək olar. Taxılkimilər, kəklikotu, çaşır, keçisaqqalı və başqa bitkilər də geniş yer tutur. Yamaclarda yemişan kollarına və Pallas
murdarçasına seyrək hallarda rast gəlinir. Cəhriçay dərəsinin dibində çaybasar üzərində hohenager yulğunu, qızıl söyüd, dəvəqıran
kolları və çayır çəmənlikləri bitir. Çökəklikdə əsasən tütünçülük,
bağçılıq, taxılçılıq, maldarlıq inkişaf etmişdir.
1400-1500 metr mütləq yüksəklikdə yerləşən Badamlı çökəkliyi
dördüncü dövr allüvial-prolüvial çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Bu
çökəklik Badamlıçay, Pirçay və bir sıra quru dərələr vasitəsilə parçalanmışdır. Burada terraslaşmış sahələr çökəkliyin dibinə uyğun
gəlir. Çay yataqlarında və subasarlarda iri sel çöküntüləri müşahidə
edilir. Çökəklikdə orta yuyulmuş dağ çəmən bozqır torpaqları yayılmışdır. Burada taxılkimilər, Şovis gəvəni, qızıl gəvən, yovşanlar,
murdarça kolu və yemişan əsas yer tutur. Bağçılıq, üzümçülük və
taxılçılıq da inkişaf etmişdir. Çökəkliyin cənub hissəsində bütün
ölkədə məşhur olan Badamlı mineral bulaqlar qrupu yerləşir.
Zəif parçalanmış maili düzənlikdə açıq şabalıdı dağ
torpaqlarında yovşanlıq efemerlik. Tirkeş maili düzənliyi, eyni adlı
kuest tirəsindən cənubda yerləşmişdir. Düzənliyin mütləq yüksəkliyi
qərbdə 1400 m, şərqdə isə 1100 m-dir. Bu düzənlik əsasən dellüvial,
allüvial-prolüvial çöküntülərindən təşkil olunmuş və zəif parçalanmışdır. Açıq şabalıdı şumlanan dağ torpaqları üzərində yovşan,
kəklikotu, poruq, gəvən kolları və taxılkimilər müşahidə edilir.
Tirkeş çökəkliyindəki Tirkeş və Sələsüz kəndləri ətrafında, geniş
sahələrdə dəmyə taxıl bitkiləri, suvarılan sahələrdə isə meyvə
bağları salınmış və tütünçülük inkişaf etdirilir. Ərazinin su ilə tə’min
edilməsi üçün “Quru arx”ın yenidən qurülması və Tirkeş nasos stansiyası kompleksinin tikilməsi planlaşdırılmışdır. Bu tədbirlərin
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həyata keçirilməsi nəticəsində 600 hektar əkin sahəsinin su
tə’minatı yaxşılaşar və 600 hektar yeni torpaqlar su ilə tə’min edilər.
Orta dərəcədə parçalanmış çökəklikdə açıq şabalıdı torpaqlar
üzərində keçid yovşanlıq-friqanoid. Şahbuz erozion-tektonik
çökəkliyi 1200-1300 metr yüksəklikdə yerləşir. Orta dördüncü dövr
allüvial-prolüvial çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Yarğan və
dərələrin yamaclarında orta eosenin vulkanogen-çökmə süxurları
üzə çıxır. Çökəkliyin dibi əsasən 6-10 metr çay terraslarına uyğun
gəlir. Onun cənub və cənub-şərq hissəsində isə qalıq terraslar da
müşahidə edilir. Bu terrasların nisbi yüksəkliyi (çay səviyyəsindən)
30-40 metrə çatır. Çökəklikdə açıq şabalıdı torpaqlarda yovşanlıqlar
üstünlük təşkil edir. Lakin terrasların təbii şəkildə saxlanılmış yamaclarında ortalıq gəvəni, Steven gəvəni, Koçi kəklikotu, taxılkimilər, çoxçiçək qərənfil, efirli bitkilər, buğatikanı, Voronov süddüyəni,
Şeqleyev poruğu, çoxztikanlı itburnu və sair yayılmışdır.
Çökəklikdə əsasən üzümlüklər salınmışdır. Tütün, taxıl və yem
bitkiləri də əkilmişdir. Burada üzüm və tütün sahələrinin daha da
genişləndirilməsi üçün böyük imkanlar vardır.
Orta dərəcədə parçalanmış çökəklikdə açıq şabalıdı dağ
torpaqları üzərində yovşanlıq. Qaradərə çayının orta axınında
yerləşən Gal və Paradaş erozion tektonik mənşəli çökəklikləri şimal
qərbdən cənub-şərq istiqamətində genişlənir. Gal çökəkliyi cənub
və cənub-şərq tərəfdən kuestlərlə, şimal-şərqdə antiklinal tirə ilə,
şimal-qərb qurtaracağında isə İlanlı dağla sərhədlənir. Onun dibi geniş akkumulyativ terrasdan ibarətdir. 1200 metr mütləq yükSəkliyə
malik olan Toğluca tirəsi Gal çökəkliyinin mərkəzində yerləşmişdir.
Paradaş çökəkliyi 1200-1400 metr mütləq yüksəklikdədir. O, quru
dərələrlə parçalanmışdır. Çökəklikdə açıq şabalıdı şumlanan və suvarılan torpaqlar inkişaf etmişdir. Əsasən yovşanlıqlarla örtülmüş bu
çökəklikdə taxılkimilər və efemer bitkilər, dəvətikanı, sirkən, kəvər,
qanqal və başqa bitkilər də yayılmışdır. Çay yatağında daşlıq sevən
dəvəqıran kollarına, nadir hallarda isə yulğunlara rast gəlinir.
Bu çökəkliklərdən əsasən otlaq kimi istifadə edilir, taxıl əkilir və
çox az sahələrdə üzümlüklər salınmışdır. Gələcəkdə burada olan
xam torpaqlardan istifadə işini daha da genişləndirmək mümkündür.
Çay yataqlarımn və çaybasarlarınln allüvial daşlı çəmən torpaqları üzərində kolluq-çəmənlik (tuqay). Tuqay meşələri və tuqay
tipli landşaft növləri çay dərələrində müxtəlif tərkibdə yayılmışdır.
Çəmənli, yulğunlu və qızıl söyüdlü sahələr Şərqi Arpaçay dərəsi üçün
xas olub, geniş subasarlar üzərində yayılmışdır. Subasarların keçmiş
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İntensiv parçalanmış dağlarda şabalıdı torpaqlar üzərində
çəmən-kolluq. Günnüt və Yuxarı Yaycı kəndləri arasında yerləşən
dağlıq ərazi 1200-2000 metr mütləq yüksəkliyə malikdir. Burada,
əsasən devon dövrünün gilli şistləri, kvarsitləri, kvarsit-qumdaşları

və əhəng daşları yayılmışdır. Bundan əlavə, ərazinin şimal-şərq hissəsində tabaşir dövrünün tuflu karbonatlı süxurları, daşkömür dövrünün qalın əhəngdaşları intişar tapmışdır.
Bura üçün ən səciyyəvi cəhət kuest tipli rəlyefin mövcud olmasıdır. Şimal-şərq yamacları üçün ən səciyyəvi cəhət uçqun və aşınma
materiallarının zənginliyidir. Ərazi Şərqi Arpaçay dərəsi tərəfindən
perpendikulyar olaraq kəsilir. Şərqi Arpaçayın qollarının dərələri sellidir. Yaycı dərəsindən keçən sellərin çöküntüləri Yuxarı Yaycı kəndi ilə Şərqi Arpaçay arasında geniş sahəni əhatə edir. Bağırsaq dərəsi isə ərazini şimal-qərbdən parçalayır.
Burada açıq şabalıdı və şabalıdı dağ torpaqları geniş ərazini əhatə
edir. Yüksək zirvələrdə çəmən-bozqır dağ torpaqlarına təsadüf ədilir.
Qayalı yamaclar geniş sahələrdə yayılaraq ərazinin demək olar ki, 70-75
faizə qədərini təşkil edir.
Ərazinin bitki örtüyündə əsas yeri dağ çəmənlikləri və kolluqlar tutur.
Bu sahədə başlıca olaraq maldarlıq, arıçılıq, qismən dəmyə taxılçılıq inkişaf etdirilir, çay dərələrində bağlar salınır, tütün və çəltik
əkilir. Arpaçay dəryaçası bu ərazidən keçən Şərqi Arpaçay üzərində
tikilmişdir. Naxçıvan MR-in başlıca filiz mə’dən sənayesi mərkəzlərindən biri olan Gümüşlü filiz mə’dəni Arpaçayın sol sahilində Aşağı
Yaycıdan 4 kilometr şimal-şərqdə yerləşir.
Qabaqlıçayın yuxarı axını ilə Çalxanqala kəndi arasında yerləşən Qaraquş dağ sistemi 1400-2600 metr mütləq yüksəkliyə malikdir. Ərazinin qərb
hissəsində antiklinal qırışığın şərq və cənub-şərq qanadı saxlanıldığından
süxuılar həmin istiqamətə düşür. Nəticədə süxuriarın qərb və şimal-qərbə
çevrilmiş hissəsi iri kuestləri xatırladır və uçurumlu yamadarı təşkil edir.
Ərazinin şimal-şərq yarısında antiklinal yerləşdiyindən bura strukturdenudasion quruluşa malikdir.
Ərazi çoxlu quru dərələr vasitəsilə parçalanmışdır. Bu dərələrin yamacları əsasən uçurumlu, dibləri isə çox meyllidir. Aşınmalar nəticəsində yamaclara və dərələrə toplanan süxurlar leysan yağışları zamanı güclü sellər əmələ gətirir.
Burada başlıca olaraq orta və şiddətli yuyulmuş dağ-çəmən bozqır torpaqlarına rast gəlinir. Ərazidə çayların geniş yayılması torpaq
sahəsinin azalmasına səbəb olur.
İntensiv parçalanmış kuestvari dağlarda açıq şabalıdı dağ torpaqları üzərində keçid yovşan-friqanoid. Bu landşaft Çalxanqala
kəndindən şərqə uzanan Payız və Tirkeş monoklinal tirələrini və
Naxçıvançayın sol sahilində olan Quşqayasını, habelə Sarıdağdan
qərbdəki hissəni əhatə edir. Bura əsasən paleogen-neogenin çök-
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yataqlarında və ya bir qədər alçaq hissəsində bataqlıqlaşmış sahələr də
vardır. Bu bataqlıqlar cil və müxtəlif su bitkiləri ilə örtülmüşdür.
Yulğunlu, qızıl söyüdlü, karvanqıranlı və çəmənli landşaft Cəhriçay dərəsi üçün çox səciyyəvidir. Həmin bitki növləri yatağın və subasarın mikrorelyefindən asılı olaraq yayılmışdır. Keçmiş çay yataqları və ya bir qədər alçaq zolaqlar boyu qızıl söyüd və çəmənliklər,
sel çöküntülərindən ibarət olan daşlı sahələrdə isə karvanqıran
kolları sıx inkişaf etmişdir. Yulğunluqlar subasarlarda daha çox və
sıx müşahidə edilir.
Yulğunlu, çəmənli və kan/anqıranlı landşaft başlıca olaraq Naxçıvançay dərəsinin dibi üçün səciyyəvidir. Burada yulğunluqlar və çəmənliklər Tumbul kəndindən Vayxır kəndinə qədər üstünlük təşkil edir.
Vayxır kəndindən şimaldakı daşlı sahələrdə kaıvanqıran kolları
daha çox gözə çarpır. Yulğunluqlar tək-tək, çay boyu 1400 metr mütləq yüksəkliyə qədər (Kolanı kəndinədək) davam edir. Kolanı kəndi
ilə Biçənək kəndi arasında Naxçıvançay yatağında söyüd meşəliklərinə də rast gəlinir.
Yulğunlu, söyüdlü və çəmənli landşaft Əlincəçay dərəsi üçün xasdır. Bu dərə yatağında yulğunlara, əsasən Əbrəqunus çökəkliyində
çox təsadüf ədilir. Söyüdlük isə Saltaqla Xanağa kəndləri arasında
daha sıx inkişaf etmişdir. Söyüd ağacları nazik zolaq şəklində Ləkədağ kəndinə qədər davam edir.
Çəmənli, söyüdlü sahələr Gilançay dərəsi üçün səciyyəvidir. Burada çəmənliklər xüsusi yer tutur. Arxların alt hissəsində çuxur sahələrdə bə’zən cillə örtülü bataqlıqlara da rast gəlinir. Subasarlarda
söyüd ağacları ilə yanaşı iydə, zirinc, itburnu və qovaq da bitir.
Yulğunlu və çəmənli landşaft Arazın sahilləri üçün xarakterikdir.
Buradakı yulğunluqlar Sıx, ucaboylu olub, geniş sahəni əhatə edir.
Çəmənliklər subasariar və alçaq terraslar üzərində geniş yer tutur.
ORTA DAĞLIQ_________________________
Yayı quraq keçən iqlimdə dağüstü kseroft
landşaftı
Dağlıq_________________________________

mə və qumdaşlı-gilli süxurlarından təşkil olunmuşdur.
Hər bir kuestin səthi aşınmaya davamlı, möhkəm süxurlarla örtülü
olduğundan onların yamacları əksər hallarda həmin qatların yatım
bucağına uyğun gəlir. Lakin kuestlərin cənub ekspozisiyası qaş hissədə
qayalı uçurumlardan, onların altında isə dik gilli yamaclardan ibarətdir.
Burada ekspozisiyalar demək olar ki, landşaftın formalaşmasında həlledici rol oynayır. Bütün kuestlərin cənub və ona yaxın yamacları yüksək,
orta hissəsi bir qayda olaraq bədlənd relyefdən, onların aşağı hissəsi
isə yamac çöküntüləri ilə kəsilmiş yarğan-qobu relyefindən ibarətdir. Bu
yamaclarda bitki və torpaq örtüyü demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Yovşanlı-taxıllı otlar yamacın aşağı hissəsində yayılmışdır.
Cənub yamacında yerləşən səhra şəraitinin əksinə olaraq, şimal
və ona yaxın ekspozisiyalarda bozqır landşaftı inkişaf etmişdir. Şimala çevrilmiş yamaclarda əsas yeri yovşan və gəvən tutur. Bundan
əlavə yamaclarda Şərq və Meyer yemişanı, Pallas murdarçası, Medvedyev armudu. Fomin kəklikotusu, tikanlı kəvər. taxılkimilər, Araz
quruçiçəyi, qatlı quruçiçək, soxulcanvari boymadərən, kətəbvari
boymadərən, çaşır və başqa kol, ot bitkilərinə rast gəlinir. Kuestləri
perpendikulyar kəsib keçən çay dərələrinin yamaclarında bədlənd
relyefi ilə yuxarıda adları çəkilən bitkilərin qarşılıqlı landşaftı yaranır.
İntensiv parçalanmış dağlarda açıq şabalıdı dağ torpaqları
üzərində dağ bozqır və qismən dağüstü kserofit bitkiləri. Bu
landşaft Qırxlar sistemində və Əlincəçayla Göynüksu arasında qalan
sahədə yerləşir.
Qırxlar dağı ərazisində zəif inkişaf etmiş açıq şabalıdı toıpaqlar
yayılmışdır. Burada müxtəlif kserofit bitkilər, taxılkimilər bitir. Yamacların
ekspozisiyasından asılı olaraq gəvənə və müxtəlif növlü tikanlara da rast
gəlinir. Buradan ancaq otlaq kimi istifadə edilir.
Orta dağlıq maili yastan səthində açıq şabalıdı torpaqlar üzərində
dağüstü kserofit bitkiləri. Bu landşaft Darıdağ yaylasında 1900 m-ə
qədər ucalan sahəni tutur. Yaylanın səthində möhkəm qatlar və onların
yatım dərəcəsinə uyğun gələn meylli düzənliklər yaranmışdır. Yaylanı
dörd tərəfdən əhatə edən uçurumlu yamaclarda zəngin aşınma və uçqun
materialları toplanmışdır. Gilli süxurlar üzərində kəskin parçalanmış
bədlənd relyef forması inkişaf etmişdir.
Yaylanın səthində torpaq (açıq şabalıdı) qatı və bitki örtüyü çox
zəif inkişaf etmişdir.
Əlincəçayın orta axınında və onunla Göynüksü arasında olan ərazidə qübbə formal bir neçə ekstruziya— lakkolitlər ətraf relyefdən
kəskin surətdə seçilir. Bunların ən mühümü İlandağ, Berdik, Nəhə122

cir, Əshabi-Kəhf, Əlincə və s.-dir.
Bu ekstruziyaların ətəklərində zəngin aşınma materialları toplanmış və dağ açıq şabalıdı torpaqlar yayılmışdır. Həmin torpaqlar üzərində başlıca olaraq dağüstü kserofit bitkilər, qayalıqlarda murdarça,
cır badam kolları və daşlıq-qayalıq bitkiləri yayılmışdır.
Araz çayının sol sahilindəki Noxudlu və Kurnizar dağları ilə Cuğa
kəndi arasında olan torpaqlar qatı zəif inkişaf etmişdir. Daşlı yamaclarda çox seyrək dağüstü kserofit bitkilər bitir. Suayrıcı hissədə olan
az meylli yamaclarda seyrək yovşan, kəngiz, acılıq kollarına, taxılkimilərə və sair bitkilərə rast gəlinir. Buralardan, əsasən qış otlaqları
kimi istifadə edilir.
İntensiv parçalanmış dağlıqda bozqır torpaqlar üzərində
dağüstü kserofitlər. Bu landşaft Zəngəzur silsiləsinin cənub, cənub-şərq qurtaracağında (800-1800 m) intişar tapmışdır. Mürəkkəb
qırışıqlara toplanmış qranitoidli intruziv süxurlar relyefdə çox dik və
bə’zən şaquli dayanmış uca yamaclı dağlar yaradır. Naxçıvan MR-in
digər dağlarından fərqli olan bu dağlar dar, nazik və diş-diş suayrıcılarına, pilləkənvari yatağı olan terrassız quru dərələrə malikdir.
Süxurların aşınmayadavamlılığı, yamaclarwı dikliyi, daimi axınlı çay
qollarının olmaması eroziya prosesinin fəaliyyətini xeyli zəiflədir.
Ordubad, Gənzə, Kotam və Kilit çayları, eləcə də quru dərələrdən
axan stuktur sellər bu dağlardan baş götürür.
Yamaclarda əsas yeri qayalıq, bir qədər əlverişli kiçik sahələri isə
bozqır torpaqlar örtür. Kotam çayından cənub-qərbə, qayalı yarnaclarda qaramıx (Pallas murdarçası), dağdağan, zirinc, müxtəlif gəv;ən
kolları yayılmışdır.
Nüsnüs kəndi yaxınlığında Ordubadçayın sol yamacında acıbiyan,
poruq, pıtraq, süddüyən, qanqallar, zənbə qafa, mərəli noxud, tikanlı şoran, sarıtikan, pişikquyruğu, çətirli pıtraq, nanə, sığırquyruğu, buğatikanı,
efirli bitkilər, qərənfil, kəklikotu, birəotu və s. geniş yayılmışdır. Şimalqərb yamaclarında sığırquyruğu, turşəng, yemişan kolları, solmaz çiçəyi,
boymadərən və başqa bitkilər üstünlük təşkil edir.
ÇÖKƏKLİK______________________ •
Orta dərcədə parçalanmış çökəklikdə şabalıdı dağ torpaqları
üzərində friqanoid. Bu landşaft Əbrəqunus və Ərəzin çökəkliklərində
inkişaf etmişdir. Əbrəqunus çökəkliyinin mərkəzi geniş zolaq şəklində
uzanıb, allüvial və qismən sel çpküntüləri ilə örtülmüşdür. Suvarılan allüvial şabalıdı dağ torpaqları, çayboyu ilə allüvial torpaqlar inkişaf etmişdir.
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Əbrəqunus çökəkliyində Əlincəçay yatağı boyundakı subasar üzəi
rində çəmən və tuğay meşəsi vardır. Subasar və alçaq çay terraslarında söyüd ağacları, yulğun, xatınbarmağı yayılmışdır. Söyüd ağac+
larının sırası Ləkətağ kəndindən də şərqə (2000 m mütləq yüksəkliyədək) davam edir. Ərazidə əsasən bağlar, üzümlüklər salınmışdır*
Burada tütün və taxıl da əkilir.
Əbrəqunus çökəkliyindən cənub-qərbə eyni mənşəli landşafta
malik olan Ərəzin çökəkəliyi yerləşir.
Ərəzin və bir sıra başqa kəndlərin suvarma suyuna olan ehtiyacını ödəmək üçün Əlincəçay suvarma sisteminin yenidən qurulmasij
Bənəniyar su anbarınm (15 mln kub metr) istifadəyə verilməsi nəticəsində 4,5 min hektar torpağın suvarılması yaxşılaşdırılmış, 1300
hektar yeni torpaq sahəsi su ilə tə’min edilmişdir.

28-cü şəkil. Orta dağlıq sahədən görünüş (Məkkəz Dərbəndinin “ qapısı” ).

İntensiv parçalanmış çökəkəlikdə açıq şabalıdı dağ torpaqları
üzərində dağ bozqır bitkiləri. Bu bitkilər Qazançı çökəkliyində müşahidə edHir. Burada açıq şabalıdı torpaqlar üzərində bozqır bitkiləri (gəvən, ağot, taxılkimilər, çayır və s.) yayılmışdır. Torpaq qatının zəif inkişaf etdiyi gilli yamaclarda gəvən üstünlük təşkil edir. Daşlı və qəcirli yamaclarda (şimal-qərb ekspozisiyasında) və daş axınlarının ətraflarında
yemişan, murdarça, bə’zən armud kollarına təsadüf edilir. Çökəklikdə
bağçılıq, taxılçılıq və tütünçülük inkişaf etmişdir.
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ORTA DAĞLIQ

Yayı quraq keçən soyuq iqlimdə dağ kserofit
çəmən-kolluq landşaftı
Dağ yamacları__________________________
Şiddətli parçalanmış dağlıqda dağ-meşə qəhvəyi karbonatlı
və dağ qəhvəyi karbonatlı sabiq meşə torpaqları üzərində
çəmən kolluq. Bu landşaft növü Cəhriçayın yuxarı axınında (14002200 m) yayılmışdır. Başiıca olaraq tabaşir sisteminin gilli karbonatlı, qumdaşlı, terrogen-karbonatlı süxurları, Ermənistan sərhəddinə
yaxın yerlərdə isə intruziv süxurlar (qranit) inkişaf etmişdir.
Tabaşir dövr süxurlarının yayıldığı sahələrdə geniş miqyasda
sürüşmələr baş vermişdir. Sürüşmələr Aşağı Buzqov kəndi ətrafında
daha geniş yayılmış, yamaclarda çay terraslarının dağılmasına səbəb
olmuşdur. Intruziv (qranit) süxurlar qayalı uçurumlu yamaclar, Cəhriçay
dərəsi yatağında isə şəlalə yaratmışdır. Lizbird çayının yuxarı axınında
Salaxan bulaq, Yeddibulaq, Xanbulaq, Xaçbulaq və Yelli gədiyin əhatə
etdiyi ərazidə hamarlanmış və qismən qalın torpaq qatına malik olan
sahələr çox nəzərə çarpır. Burada dağarası düzən və az maili sahələrdəki dağ-çəmən torpaqları və dağ-meşə qəhvəyi karbonatlı torpaqlar
üzərində uca bozqır bitkiləri və kolluqlar yayılmışdır.
Qaraquşda kolluqlar geniş sahəni əhatə edir. Dərələrin istiqamətindən, mütləq yüksəkliyin artmasından asılı olaraq kolların sıxlığı, boyu
və tərkibi də dəyişir.
Çay dərələri boyunca kolluqlar daha sıx və uca olur. Buradaki kolların təribini əsasən şərq yemişanı, çoxtikanlı itburnu, alça, murdarça
və çiçəkaltlıqlı doqquzdon kolları təşkil edir. Cənub-şərq yamaclarında Medvedyev armudu, İran gəvəni, gərməşov, yalançı müxtəlifyarpaq, yemişan, boylu acılıq, yamacların aşağı hissələrində, çay yamaclarında yabanı gilas (mərmərik) kolları, daşlıq yamaclarda daş
badam, zirvələrə doğru isə ardıc kolları üstünlük təşkil edir. 2000
metrə qədər olan sahələrdə ağacşəkilli boylu ardıc kollarına təsadüf
edildiyi halda, 2200-2400 metr mütləq yüksəkliyə malik äahələrdə
yerə yayılmış ardıc kolları, gəvənlər bitir.
Şimal-qərb yamaclarında, xüsusilə bə’zi çökək sahələrdə (məsələn, ”Dana qalası") sıx kolluqlar saxlanmışdır. Buralarda başlıca
olaraq gərməşov, şərq alması, alça, armud, adi zirinc, gürcü zirinci,
rfıüxtəlif yemişan növləri və sair daha çox yayılmışdır.
Düzən, meylli sahələr, həmçinin qüzeylərdəki əlverişli yerlər kol125

lardan təmizlənib əkildiyindən həmin yerlərdə kolluqlar son dərəcşi
seyrəkləşmiş, bə’zi yerlərdə isə tamamilə yox olmuşdur. Tək-təN
hündür armud ağacları qalmışdır. Burada müxtəlif dağ bozqır bitkiləri də yayılmışdır.
Ərazidən başlıca olaraq yaylaq və biçənək kimi istifadə edilirj
Yay dövründə on minlərlə baş davar və qaramal saxlanılır. Müəyyən
sahələr biçənək kimi qorunub, otu çalınır və mal-qaranın yemlənməsi üçün tədarük edilib, kəndlərə daşınır. İndi Qaraquş yaylaqları-]
nın əksəriyyətinə avtomobil yolları çəkilmişdir.
Cəhriçay və onun qollarının vadilərində yerləşən kəndlərin ətraflarında çay dərələri yamaclarında üzümlüklər və meyvə bağları (qoz,
alma, ərik və s.) salınmışdır. Zəngin bitki örtüyü burada arıçılığın
inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Lakin təsərrüfatın bu
kimi gəlirli sahələrinin inkişafına, həmçinin göstərilən ərazinin təbii
sərvətlərinin qorunmasına, onlardan səmərəli istifadə edilməsinə:
lazımınca fikir verilmir.
Ərazidə olan kollar əhali tərəfindən qırılır, tək-tək qalan ucaboylu armud
ağadarı kömür hazırlamaq üçün kəsilib yandırılır. Burada olan çoxlu faydalı
bitkilərdən, o cümlədən dərman bitkilərindən, efirli, kauçuklu, dekorativ və
məişətdə işlədilə bilən bitkilərdən demək olar ki, istifadə edilmir.
Mə’lum olduğu kimi, istər Cəhri düzü, istərsə də Sust düzü Muxtar
respublikanın su ilə ən az tə’min olunan sahələrindəndir. Halbuki
Qaraquşda olan çoxlu bulaqların və yağıntıların suyunu toplamaq və
kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya dövründə istifadə etmək
üçün Batabatda olduğu kimi, böyük su anbarları tikmək vacib
tədbirlərdəndir. İlk təşəbbüs olaraq Sal bulağın suyunun Çalxanqala
kəndinə gətirilməsi məsələsini həll etmək mümkündür.
İntensiv parçalanmış dağlıq ərazidə dağ-çəmən çimli və dağçəmən ibtidai torpaqlar üzərində çəmən-kolluq. Başlıca olaraq
Küküçayın orta axını və Naxçıvançayın Zərnətün-Kolanı arasında
olan çay qolları hövzəsini əhatə edir.
Ərazidə orta eosenin vulkanogen çökmə, aşağı pliosenin andezitdasitləri və vulkanogen brekçiyaları yayılmışdır. Sfenolit intruzivləri
Kükü və Zırnel kəndləri yaxınlığında şiş qayalar, uçurumlu yamaclar
yaradır. Bu süxurlardan çoxlu miqdarda səpinti konusları və uçqun
materialları əmələ gəlir. Yamaclarda vulkanogen çökmə süxurlarından,
xüsusilə qumdaşlarından uçurumlar yaranır.
Küküçay dərəsinin sol yamacı dik, sağ yamacı isə bir qədər az
meyllidir. Sol yamacda qısa və quru çay dərələri yerləşir. Onların
mənsəb hissəsində kiçik gətirmə konusları vardır. Qanlıgölçay
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dərəsinin dibi zəngin sel və sürüşmə çöküntülərilə dolmuşdur.
Remeşin və Zərnətün çay dərələrində də müasir sel çöküntülərinə tez-tez rast gəlmək olur. Yuxarı Remeşin qolunun yatağına toplanmış sel çöküntülərinin içərisində bə’zən həcmi 15-25 kub metrə
çatan iri sel daşları da vardır. Sel çöküntüləri Küküçayın, Naxçıvançayın və onun sol qolu Zərnətünçayın dibində olan subasar və alçaq
terraslar üzərində bütün yataq boyu toplanmışdır. Burada dağçəmən çimli, dağ-çəmən şumlanan və dağ qəhvəyi sabiq meşə
torpaqları yayılmışdır. Dağ-çəmən şumlanan torpaqlar, əsasən
Küküçayın sol sahilində yayılmışdır.
Bu ərazidə yemişan, ardıc, qaramıx, Azərbaycan itburnusu,
söyüdyarpaq armud, dağ badamı, Şahbuz gəvəni, taxılkimilər, topal,
qanqal, baldırqan, müxtəlif lalələr və s. yayılmışdır.
Küküçayın sol sahilində Arınc kəndi ilə Aşağı Remeşin kəndləri
arasında çay səviyyəsindən 6-10 metr yüksəklikdə, gətirmə konusu
üzərində kiçik bir sahədə, 1400 metr mütləq yüksəklikdə qaratikan
("quş qonmaz”) kollarına təsadüf edilir. Muxtar respublikanın başqa
yerində qaratikan kolunun olmamasını L.İ.Prilipko iqlimin son
dərəcə quru və kontinental olması ilə izah edir.
İstər Küküçay, istərsə də Naxçıvançay və onun qolları dərəsinin
yamaclarında ekspozisiyadan asılı olaraq bitki örtüyünün tərkibi
gözə çarpacaq dərəcədə dəyişkəndir. Naxçıvançay və Küküçay
dərəsinin sol yamacı şimal, şimal-qərb ekspozisiyasına malik olduğundan bu yamaclarda torpaq örtüyü bir qədər nəm, çəmən bitkiləri
qalın və uca, kolluqlar isə sıx və böyükdür. Lakin h'əmin çay dərələrinin sağ yamaclarında otlar və kolluqlar seyrəkdir.
Küküçay və Naxçıvançay dərələrinin sol yamaclarının bir qədər az
meylli sahələri keçmişdə şumlandığından orada çoxlu sün’i terraslar
yaradılmış, bitki örtüyü isə bir qədər dəyişmişdir. Burada qoyunçuluğun
və arıçılığın inkişaf etdirilməsi üçün son dərəcə əlverişli şərait vardır.
İntensiv parçalanmış yüksək və qismən orta dağlıqlarda dağ-çəmən, meşə-keçid, dağ qəhvəyi sabiq meşə torpaqları üzərində kolluq
və dağ kserofit bitkiləri. Bu landşaft Əlincəçayın sol yamäcında
yayılmışdır. Ərazinin mütləq yüksəkliyi 1500 metriə 2700 metr arasında tərəddüd edir. Çay səviyyəsindən 800 metrə qədər ucalan bu
sahədə yamac çöküntüləri bə’zən sürüşərək torpaq və bitki qatlarını
məhv edir. Yamaclarda demək olar ki, çay terrasları saxlanılmamışdır.
Sol yamaclarında əsas yeri dağ-çəmən bitkiləri (taxılkimilər), şirin
yarpaqvari gəvən, seyrəkçiçək kəklikotu, qandayandırıcı ağot, çoxyarpaq birəotu, topal, seyrək halda sığırquyruğu və s. tutur. Gəvən127

liklər tala halında böyük sahələri əhatə edir. Sağ sahil yamaclarından fərqli olaraq burada seyrək və alçaq meşə-kolluqlar yayılmışdır.
Mikroiqlimin əlverişli olmasına, xüsusilə rütubətin çoxluğuna görə:
keçmişdə dəmyə taxıl demək olar ki, ancaq sol yamacda əkilmişdir.
Burada olan qalın meşə-kolluq insanlar tərəfindən qırılıb yox edilmiş,
yamacda sün’i terraslar və mərzlər yaradılmışdır. Meşə kolluqlar j
əsasən mərzlərin yamacında saxlanılmışdır. Meşə ağacları 2200 metr j
mütləq yüksəkliyə qədər qalxır. Ərazi mineral bulaqlarla zəngin olan |
sahələrdən biridir. Burada olan Teyvaz, Kelaqeymar, Ləkətağ və \
Başkənd mineral suları və həmin ərazinin qonşuluğunda yeriəşən
Qazançı, Ərəfsə, Gəlinqaya mineral suları karbonlu soyuq bulaqlardır.
Bu mineral bulaqlar az debitli olduqlarından onlar hələlik ancaq
yerli əhəmiyyətə malikdir. Lakin bu rayonda qazıntılar aparılması
həmin bulaqların debitinin artmasına çox ciddi tə’sir göstərə bilər.
Nursu və Kükü çayları hövzəsində dağ çəmən-çimli və sabiq dağ
meşə-qəhvəyi torpaqlar üzərində sıx çəmən otları inkişaf etmişdir.
Otlardan üstünlüyü paxlalılar, kollardan isə yemişan təşkil edir. Bu
sahədə dəmyə taxıl əkilir və otlaq kimi istifadə edilir. Şumlanmış
sahələr arasındakı terrasların yamaclarını yemişan kolları tutur.
Gilançay dərəsinin sol yamacı başlıca olaraq qərb, şimal-qərb
mikroekspozisiyasına malik olub, əsasən poleogen vulkanogençökmə və vulkanogen (konqlomerat, qumdaşları və s.) süxurlarından
təşkil olunmuşdur. Bu yamac bir neçə çay qolları tərəfindən kəskin
parçalanmışdır. Həmin qollar süxurları çəpinə və bə’zən perpendikulyar kəsib keçdiyindən onların yamacları dik və uçurumludur. Çay
dərəsinin aşağı hissəsində bir sıra yerlərdə çay terrasları çox yaxşı
saxlanılmışdır. Parağa kəndi yaxınlığında (Gilançayın sağ yamacında) saxlanılmış erozion akkumlyativ terras çay səviyyəsindən
180 metrə qədər ucalır. Onun səthində olan allüvial çöküntülərin
qaiınlığı 20 metrdən artıqdır.
Gilançay dərəsinin ümumi landşaftından görünür ki, bu sahədə
atmosfer yağıntıları ondan qərbə və cənub-şərqə nisbətən daha çox
düşdüyündən burada əsasən dağ-çəmən, meşə-keçid və çimli dağçəmən torpaqları yayılmışdır. Dağ-çəmən bozqır torpaqları çox az
bir sahədə müşahidə edilir.
Gilançayın sol yamacında olan meşə-kolluqlar öz növ
müxtəlifliyinə, inkişafına və eləcə də sıxlıq dərəcəsinə görə Əlincə
dərəsinin sol yamacına (Ərəfsə-Ləkətağ) nisbətən çox üstündür.
Burada yayılmış ikinci dərəcəli pöhrəliklər (kolluqlar) başlıca olaraq
kəsilmiş meşələrin komponentlərindən, o cümlədən kol halına
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düşmüş palıddan, kserofit iberiya ağcaqayınından, yemişandan,
alçadan və adi gərməşovdan ibarətdir. Kolluqlarda itburnu üstünlük
təşkil edir. Daha rütubətli yamaclarda, xüsusilə şimal ekspozisiyalarında kolluqlar sıx olub, onların tərkibində enliyarpaq gərməşova
tez-tez təsadüf edilir. Nəsirvaz kəndi ətrafında “Kolluq” deyilən sahə
bu cəhətdən daha səciyyəvidir.
Ərazidə ot örtüyü çox zəngin və sıxdır. Burada kol və ağaclardan adi
zoğal, Pallas murdarçası, qara ağac, enliyarpaq gəıməşov, Tumefor
dağdağanı, itbumu, adi zirinc, yabanı armud, alça, badam, alma, qoz,
müxtəlif yemişan növləri, Qafqaz əzgili şimal-qərb ekspozisiyalarında sıx
kolluqlar təşkil edir.
Ərazidə Prilipko gəvəni, Koçi kəklikotu, kalafar, sərtkənar baldırqan, müxtəlif süddüyənlər, saqqız, qanqallar, cürbəcür taxılkimilər,
ikievli gicitkan, uzunyarpaq yarpız: cənub yamaclarda kəngər və
poruq: daşlı-çınqılli sahələrdə gəvənlər, çay dərələrində yarpız,
baldırqan, gicitkan və sair bitkilər daha çox yayılmışdır.
Bə’zi kəndlərin (xüsusilə Biləv və Nəsirvaz) ətraflarında arxların
altındakı yamaclarda meyvə ağacları ilə yanaşı, yabanı kol və ağaclar qalın meşə-kolluqlar yaradır.
Gilançayın sol yamacları qədimdən insan əli ilə terraslaşdığından
səthi şumlanmış və əkilmişdir. Sahələr arasındakı mərzlərin yamacında kolluq və ağaclar daha sıxdır. Bunlardan otlaq və əkin sahələri
kimi istifadə olunur. Dərələrin dibində bağçılıq inkişaf etdirilir. Burada qoz ağacları xüsusilə geniş yayılmışdır. Təsərrüfatda arıçılıq da
mühüm yer tutur.
,
İntensiv parçalanmış yüksək və qismən orta dağlardakı dağçəmən bozqır torpaqlarda dağ kserofit bitkiləri. Bu landşaft
Əlincəçayın yuxarı axınmın sağ yamacını əhatə edir. Mütləq yüksəklikləri 2200-2600 metrə çatan Sultanbud, Gəviklidağ, Alçalıdağ
zirvələri ətraf sahələrdən kəskin surətdə fərqlənir.
Yamacları kəsən sağ qolların (Zoğalasu, Dəmirlisu, Gəviksu,
Ərəfsəçay və sair) dərələri təngilərdən ibarətdir. Aşmmış çökıjntülər
yamacın orta və xüsusilə aşağı hissəsində daha geniş yer tutur.
Sağ yamac, əsasən cənub, cənub-şərq ekspozisiyasına malik olduğundan Günəş radiasiyasının tə’siri sayəsində dağ süxurları intensiv
surətdə aşınıb tökülür. Nəticədə sabit torpaq əmələgəlmə prosesi
gedir. Odur ki, yamacda dağ-çəmən bozqır torpaqları yayılmışdır. Bu
zəif inkişaf etmiş torpaq qatı üzərində Prilipko gəvəni, ağot (şiyav), Şərq
məryəm noxudu, müxtəlif süddüyən növləri, taxılkimilər, seyrək halda
Pallas murdarçası, yemişan kolları və başqa bitkilər bitir.
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Terrasların səthləri taxılçılıq, çay yataqları isə bağçılıq üçün istifadə edilir. Dağlıq ərazi yay otlaqları kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Buranın yaylaqlarında culfa və Babək rayonlarının on minlərlə
baş davarı bəslənilir.
Yarpaqlı-Gəvəkli ərazisi Gilançay dərəsinin sağ yamacını, Qaradərə çayının isə yuxarı axınını əhatə edir. Vulkanogen konqlomeratlar ərazrnin cənub-şərq hissəsində intensiv parçalandığından yamaclarda yer piramidalarına bənzər sütunlar, şiş zirvələr, uçurumlu
və bə’zən hamar yamaclar yaranır. Şimal istiqamətində, əsasən
vulkanogen qumdaşları yayıldığından yamaclar dik və bə’zən hamar
olur. Qaradərənin yuxarı qölları da dar və dərin dərələr yaradır. Bu
çaylar və onların qolları yamacları kəskin parçalayır. Yarpaqlı və
Gəvikli dağları ərazisində uçurumlu yamaclar da çox geniş sahəni
əhatə edir. Bu yamacların cənub hissəsində şabalıdı və boz qəhvəyi
dağ torpaqları, yamacların mərkəz hissəində bozqır dağ-çəmən
torpaqları inkişaf etmişdir. Suayrıcına yaxın sahədə çimli və dağçəmən torpaqları yayılmışdır.
Yarpaqlı və Gəvikli dağları sahəsinin kol bitkiləri içərisində əsas
yeri murdarça tutur. Bundan əlavə yemişan, dağ armudu və başqa kollara də təsadüf edilir. Ərazidən əsasən otlaq kimi istifadə olunur, bə’zi
sahələrdə dəmyə taxıl, sulu torpaqlarda tütün, yem bitkiləri əkilir,
bağçılıq inkişaf etdirilir. Kolluq-çəmənlik landşaft tipinin şimal-şərq
qurtaracağına Düylünçayın yuxarı, Vənəndçayın isə orta axını daxildir. Bu sahələr 1600-2000 metr mütləq. yüksəkliyə malikdir. Həmin
ərazidə aşağı vulkanogen və bə’zi yerlərdə isə dağ yarusunun gilliqumdaşılı süxurları inkişaf etmişdir.
Bu sahə Düylünçayın qolları vasitəsilə intensiv parçalanmışdır. Burada dik yamaclı, selli çaylar və quru dərələr var. Ərazidəki gilli-qumdaşılı
süxurlar kuest relyefi yaradır. Vulkanogen sahələrdə uçurumlu yamaclar
və uçqun materialları çoxdur. Zəngin aşınmış materiallar, qumdaşı
parçaları və gillər burada sellərin əmələ gəlməsinə zəmin yaradır.
Boz qəhvəyi dağ torpaqları, xüsusilə geniş sahə tutur. Bə’zi sahələrdə
şabalıdı dağ torpaqları və keçid dağ meşə torpaqları da yayılmışdır.
Bitki aləmi, əsasən qaramıx kollarından, yemişan, gəvən və müxtəlif
taxılkimilərdən ibarətdir. Vənəndçay və Düylünçay boyu meyvəçilik
inkişaf etmişdir. Əkinçilik az sahəni əhatə edir. Su çıxmayan yamac və
suayrıcılardan otlaq kimi istifadə olunur.

ORTA DAĞLIQ

Yayı quraq keçən soyuq iqlimdə meşə
landşaftı
Dağ yamacları_______
İntensiv parçalanmış dağlarda dağ-meşə torpaqları üzərində
meşə. Naxçıvançayın yuxarı axınında inkişaf etmişdir. Burada yayılmış
vulkanogen çökmə süxurları və tufokonqlomeratlar tez aşındığından
yamaclara və çay dərələrinə çoxlu miqdarda çöküntü, xüsusilə iri
çaydaşları toplanır.
Gilänçayın yuxarı axınında Xurs və Nürküt kəndlərindən şimalda
dərənin yamaclarında 400 hektar sahəni tutan meşəlik vardır. Burada,
əsasən keçid dağ-meşətorpaqları, bə’zi yerlərdə isə çimli dağ-çəmən
torpaqları ətrafında kiçik talalar halında meşələr qalmışdır.

29-cu şəkil. Batabata gedən yol.
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Meşəli sahənin Batabat hissəsində tufakonqlomeratların əhatə
etdiyi ərazidə sürüşmələr Biçənək aşırımından Naxçıvançayın
yuxarı hissəsini əhatə etmişdir. Meşəli sahədə kiçik sürüşmələrdən
yaranmış çökəkliklərdə əmələ gəlmiş gölməçələrə tez-tez rast
gəlinir. Ərazidə tam inkişaf etmiş dağ-meşə qəhvəyi torpağı və
sabiq dağ-meşə torpaqları yayılmışdır.
Vaxtilə Küküçay, Naxçıvançay və Əlincəçay arasındakı geniş
ərazini əhatə edən təbii meşə örtüyü indi azalmışdır. Biçənək
meşəsi Naxçıvançay dərəsində yerləşən bir sıra kəndlərin sakinləri
və yaylağa gələnlər tərəfindən qırılaraq tikinti və yanacaq
materialları kimi istifadə edilmişdir. Odur ki, indi meşənin sahəsi
xeyli azalmış, seyrək meşəlik və kolluqlara çevrilmişdir. Naxçıvan
MR meşələrində şərq palıdı, vən, yemişan, itburnu, armud, əzgil,
topulğa, doqquzdon, alça və s. ağaclar bitir (10-cu şəkil).
Palıd meşələri əsasən qalın torpaq təbəqəsi ilə örtülmüş şimal
yamaclarını əhatə edir. Bu meşələrdə üstünlük təşkil edən şərq
palıdı ayrı-ayrı sahələrdə xalis palıd meşələri əmələ gətirir, bə’zən
isə bu növə tək-tək vən, iberiya ağcaqayını və yemişan qarışır.
Ucalığı 5-7 metrə çatan şərq palıdının təşkil etdiyi meşələr sıx və
qalın olduğuna görə ot bitkilərinin tərkibi yoxsuldur.
Mikroiqlimin dəyişməsində, xüsusilə atmosfer yağıntıları sularının
il boyu tənzim edilməsində və eləcə də yamacların eroziyadan
qorunmasında meşələrin rolunu nəzərə alaraq yerli ağac növlərindən
istifadə edib, onun sahəsinin artırılması və mövcud meşə sahələrinin
qorunması, onlara qulluq edilməsi çox vacib məsələdir.
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ORTA VƏ YÜKSƏK DAĞLIQ

Yayı quraq keçən soyuq iqlimdə dağ-çəmən
və çəmən-bozqır landşaftı
ORTA DAĞLIQ_________________________
Düzəlmə səthləri
Dağ qəhvəyi sabiq meşə torpaları üzərində taxılkimilər. Bu
landşaft Cəhriçayın orta axınında Aşağı Buzqov kəndindən qərbə və
şərqə zəif parçalanmış düzəlmə səthində yayılmışdır. Düzəlmə
səthinin yamacları dərələrlə parçalanmışdır. Burada karbonatlı
qəhvəyi meşə torpaqları inkişaf etmişdir.
Ərazinin bitki örtüyündə taxılkimilər mühüm yer tutur. Bundan
başqa gəvən, dovşan alması, süddüyən, buğa tikanı, boymadərən,
çaşır, saqqız və s. bitkilər də geniş yayılmışdır.
Yamacların aşağı hissələrinin bə’zi sahələrində sıx kolluqlara da təsadüf olunur. Kolların tərkibi əsasən itbumu, murdarça, yemişan, yabanı
badam, gilas, armud, alma və zirincdən ibarətdir. Yuxarı hissələrdə ardıc
kolları yayılmışdır. Ərazidən başlıca olaraq otlaq kimi istifadə olunur.
Zəif parçalanmış maili düzənliklərdə dağ-çəmən-çimli ibtidai
torpaqlar üzərində şırımlı topal və taxılkimilər. Bu landşaft Qışlaq,
Məzrəsuyal, Keçili düzü və Sarıdağ maili düzənliklərini əhatə edir.
Cavan allüvial-flüvioqliasial çöküntüləri altında paleogenin çökmə,
neogenin püskürmə süxurları yayılmış və maili düzlərin səthi ideal
şəkildə düzəlmişdir. Onların ətraf yamacları isə kəskin parçalanmışdır.
Maili düzənliklərin səthində yayılmış süxurlar içərisində iri daşlar
vardır. Həmin allüvial-flüvioqliasial mənşəli çöküntülər Şahbuz və
Nursu çaylarının fəaliyyəti, eləcə də qədimdə baş vermiş buzlaşma
nəticəsində yaranmışdır.
Keçili, Məzrəsuyal, Sarıdağ (Quşqayası) və bir sıra başqa maili
düzənliklər 1800-2000 metr mütləq yüksəkliyə malik olan düzəlmə
səthinə aiddir.
Çaydaşları üzərində inkişaf etmiş dağ-çəmən ibtidai çimli
torpaqlarda qalın çəmən bitkiləri bitmişdir. Burada şırımlı topal və
taxılkimilərlə yanaşı, seyrək hallarda gəvən, kəklikotu, yemişan kolları,
tək-tək itburnu kolları vardır. Kolluqlar əsasən şumlanmış səthlərin
aralarında qalmışdır. Qədimdən sürülmüş sahələrdə süddüyən,
qanqallar üstünlük təşkil edir. Keçili və Məzrəsuyal düzləri indi müasir
texnika ilə becərilir. Bu düzlərdə yüz hektarlarla sahələrdə taxıl əkilir.
Qalan sahələrdən biçənək və məhsuldar otlaqlar kimi istifadə edilir.
Zəif parçalanmış orta dağlıqda boz qəhvəyi dağ torpaqları
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üzərində dağ-bozqır bitkiləri. Bu landşaft növü Çənnəb maili
düzənliyini əhatə edir. Bu düzənlik əsasən çay, sel və eləcə də
buzlaq suları çöküntülərindən ibarət olub, bə’zən orada çox iri
daşlara da təsadüf olunur. Maili düzənliyi cənub hissədən yarğanlar
kəskin parçalayır. Düzənliyin səthində boz qəhvəyi dağ torpaqları
yayılmışdır. Dağ bozqırlarına xas olan yağlı otlar üstünlük təşkil edir.
Murdarça kollarına seyrək halda yarğanların yamaclarında rast
gəlinir. Buradan da otlaq kimi istifadə edilir.
Zəif parçalanmış dağlıqda inkişaf etmiş dağ-çəmən-çimlitorflu torpaqlar üzərində çəmən və qismən bataqlıq bitkiləri.
Biçənək aşırımından cənub-qərbə, Batabat gölü ətrafında sürüşmələrin geniş yayıldığı yerləri əhatə edir.
2100-2200 metr mütləq yüksəkliyə malik bu sahələrdə torf və torflu
torpaqlar yayılmışdır. İkinci Batabat gölü üzərində əmələ gəlmiş torf qatı
geniş sahəni əhatə etməklə, qalınlığı 2 metrə çatır. “Üzən ada” adlandırılan bu kütlə küləyin tə’siri ilə gölün üzərində hərəkt edir və suyun səviyyəsindən asılı olaraq qalxır və ya enir. Onun səthində olan ot biçilir.
Bataqlıqlarda və çox rütubətli sahələrdə müxtəlif cillər inkişaf
etmişdir. Su hövzələrinin arasında olan tirələrdə subalp çəmənlikləri
müşähidə edilir. Aşağı alp və meşə-alp zolaqlarındakı rütubətli çökək
sahələrdə, dağətəyi sızaqlarda kiçik talalar halında yayılmış rütubətli
subalp çəmənlərinə daha çox rast gəlinir. Bu çəmənliklərdə əsas yeri
taxıllar, cillər və müxtəlif otlar tutur. Taxıllardan bənövşəyi arpa
dağların rütubətli düzən sahələrində sıx örtük təşkil edir. Bənövşəyi
arpa yaxşı ötlaq və biçənək bitkisi olub, heyvanlar tərəfindən həvəslə
yeyilir. Onun əmələ gətirdiyi biçənəklər hər hektardan 30 sentnerə
qədər yaşıl kütlə verir. Bundan başqa taxıllardan lifli tülküquyruğu,
Şmidt quşdarısı, çəmən dişəsi, cillərdən Dakiya cili, ikierkəkcikli cil,
ikirəng sünbül cil, Medvedyev cili, müxtəlif paxlalılar, yüksək dağ cığı,
cənub batdaqlıcası və sair geniş yayılmışdır.
Rütubətli senozlarda ot örtüyünün boyu 60-70 santimetrə çatır,
yem ehtiyatı toplamaq üçün biçənək kimi istifadə o'unur. Bu ərzidə
olan Batabat göllərinin (3 göldən ibarətdir) ümumi sututumu 3,8
milyon kub metrə bərabərdir. İlin soyuq yarısında bura toplanan
yağıntı və bulaq suları ilin isti yarısında Babək və Şahbuz rayonlarında əkinlərin suvarılması üçün istifadə edilir.
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YÜKSƏK DAĞLIQ

Dağ yamacları
İntensiv parçalanmış yüksək dağlarda çəmən bozqır dağ
torpaqları üzərində taxılkimilər. Anabat dağının, Qabaqlı çayın
yuxarı axınını və Lizbirdçayla onun suayrıcını əhatə edir. Ərazi
əsasən dolomitlərdən, dolomitləşmiş əhəng daşlarından, tufogenkarbonatlı süxurlardan təşkil olunmuşdur.
Anabat-havuş sahəsi üçün şiş zirvələr, girintili-çıxıntılı suayrıcılar,
uçurumlu yamaclar, təngilər və fiziki aşınmadan yaranmış qalın
süxur yığınları səciyyəvidir. Bu sahələrdə sellər formalaşır. Burada
geniş yayılan qayalı yamaclarla yanaşı açıq şabalıdı dağ torpaqları
da inkişaf etmişdir. Bə’zən çəmən-bozqır və karbonatlı qara dağ
torpaqlarına təsadüf edilir. Bitki örtüyü əsasən taxılkimilərdən və
müxtəlif otlardan ibarətdir. Buradan yaylaq kimi istifadə edilir.
İntensiv parçalanmış dağlıqda dağ-çəmən çimli və dağ-çəmən
ibtidai torpaqlar üzərində çəmənlik. Dərələyəz silsiləsinin cənubşərq qurtaracağının suayrıcı hissəsində (Küküdağ, Keçəldağ,
Ağdaban dağı) intişar tapmışdır. Bura effuzif mənşəli andezit
süxurlardan təşkil olunmuşdur. Bu süxurlar fiziki aşınma nəticəsində
intensiv parçalanaraq səpinti konusları və daş yağıntıları yaradır.
Yüksək dağlıq sahənin yamacları dik və çox meylli olduğundan aşınmış materialların əksər hissəsi yamac boyu aşağı hərəkət edərək
meylliliyi az olan sahələrdə toplanır. Suayrıcı hissə dar, zirvələr
bə’zən hamar, bə’zən isə şişdir.
Ərazidə qədim buzlaşmanın izlərinə— karlara, morenlərə rast gəlinir. Sahənin yüksək hissəsində ibtidai dağ-çəmən torpağı, bir qədər alçaq hissədə isə dağ-çəmən çimli torpaqlar inkişaf etmişdir.
Yeraltı suların toplandığı rütubətli sahələrdə talalar şəklində alp çlmli
çəmənlər yayılmışdır. Torpağı sıx halda örten çimlər müəyyən sahələrdə torf qatları əmələ gətirir. Alp çimli çəmənləri Salvartı, Qapıcıq
və s. dağların ətrafında da yıyılmışdır.
Zəif parçalanmış dağlıqda, dağ çəmən çimli torpaqlar üzərində
gəvən, kəklikotu-topal bitkiləri. Qanlıgöl ətrafında və Keçəldağdan
cənub-şərqə olan sahələri tutur. Burada yaxşı inkişaf etmiş dağ-çəmən
torpaqları yayılmışdır. Ərazinin cənub-qərb və cənub-şərq
ekspozisiyalarmda, daşlı-narın torpaqlı yamaclarda kəklikotulugəvənli-topal otlu bozqırlar geniş sahələri əhatə edir. Keçəldağ
ətrafında daha aydın nəzərə çarpan bu bozqırlarda qızılı gəvən də bitir.
Kəklikotulu-gəvənli-topallıq bozqırlar topallıq bozqırların çox
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otarılmasından, həddindən artıq tapdanılması və tənəzzülə uğraması
nəticəsində əmələ gəlmişdir. Onların məhsuldaıiıq dərəcəsi, komponentlərinin miqdarı bu sahələrin otarılma vəziyyətindən, yamacların
quruluşundan maillik dərəcəsindən asılıdır.
Əsasən yaylaq kimi istifadə edilən bu bozqırlarda taxılkimilər, ikiləpəlilər və bir sıra müxtəlif otlar yemçilik üçün daha əhəmiyyətlidir.

30-cu şəkil. Qazangöldağın ətəklərində aşınma materiallar (Zəngəzur silsiləsi).

Ərazidə yerləşən Qanlıgöl ilk dəfə 1908-ci ildə su anbarına
çevrilmiş, 1930-cu ildə isə yenidən qurularaq ümumi su tutumu 1 milyon kub metrə çatdırılmışdır. Gölün suyu yay aylarında Naxçıvançaya
buraxılır və suvarmada istifadə edilir.
Son illərdə Qanlıgöl ətrafı yaylaqlarda daha çox heyvan otarıldığından həmin sahələr həddindən artıq tapdalanır, torpaq eroziyası
güclənir və otlaqlar öz məhsuldarlığını itirir, qanqallar, tikanlar, gəvənlər getdikcə daha geniş sahələri əhatə edir.
İntensiv parçalanmış dağlardakı dağ çəmənliklərində çimli
torpaqlar üzərində yayılm ış taxıla bənzər m üxtəlif otlar.
Zəngəzur silsiləsinin cənub yamacının əhatə edir. Burada, əsasən
tufokonqlomerat süxurları inkişaf etmişdir. Dördüncü dövr süxurları
bir sıra yamacların və dərələrin dibini örtmüşdür. Qravitasion və
dördüncü dövr çöküntüləri daha geniş yer tutur. Suayrıcına yaxın
yerlərdə ibtidai dağ-çəmən torpaqları, on lardan alçaq sahələrdə isə
çimli dağ torpaqları inkişaf etmişdir.
İntensiv parçalanmış dağlıqda çimli və ibtidai dağ-çəmən tor136

paqları üzərində çəmən-bozqır və alp çəmənlikləri. Nival qayalıq
qurşağın aşağı hissəsində yerleşir. Bu qurşaqda əsasən vulkanogen
çökmə və intruziv süxurlar geniş inkişaf tapdığından ilk tektonik
çatlar boyu çoxlu mineral bulaqlar üzə çıxır. Bu bulaqlar çayların
mənbə hissəsini təşkil etməklə yamacları da parçalayır.
Gilançay hövzəsində atmosfer yağıntılarının qismən çoxluğu və
yamacların əsasən şimal-qərb ekspozisiyasına malik olması burada
alp çəmənlikləri otlarının hündür olması və bitki tərkibinin zənginliyi
üçün şərait yaradır.
Cənub istiqamətində relyef bir qədər alçaldığından və dağlar arid
iqlimin tə’sirinə daha çox mə’ruz qaldığından oradakı bitki örtüyü
çəmən bozqırlarından ibarətdir. Topal otlar, gəvənliklər, kəklikotuları bu
sahədə əsas yer tutur. Bu ərazidən də yay otlaqları kimi istifadə edilir.
Soyuqdağ ərazisində yerləşən landşaft növü Zəngəzur silsiləsinin
cənub-şərq hissəsini, Ordubad, Gənzə və Kotam çaylarının mənbə
hissəsini əhatə edir. Bu dağların yamacları dik, qayalı və şiddətli
parçalanmışdır. Ərazidə yüksək bozqır dağ çəmənləri və dağ-çəmənçimli torpaqları çox zəif inkişaf etməklə, adalar şəklində yayılmışdır.
DAĞ-TUNDRA İQLİMİNDƏ QAYALIQ-DAŞLIQ
LANDŞAFTI____________________________
Dağ yamacları və suayrıcıları
İntensiv parçalanmış dağlarda əsasən sal qayalıqlar və qismən
ibtidai dağ-çəmən-çimli torpaqlar üzərində qayalıq-daşlıq bitkiləri.
Naxçıvan MR ərazisində çox da böyük olmayan bir sahəni tutur. Yüksək
dağlıqda sal qayalıqlar isə dar bir zolaq şəklində Zəngəzur silsiləsi boyu
uzanır. Dəmirlidağ— Qapıcıq dağı arası qayalıq sahələr aşağı eosenin
vulkanogen mənşəli süxurlarından ibarətdir. Qranitoid intruzivləri
Qapıcıq dağından cənuba inkişaf etmişdir.
Girintili-çıxıntılı suayrıcıların, dik və uçurumlu dağ yamacları, sanki
göydən asılmış görünən çay dərələri, geniş siıWər, karlar və təknəvari
dərələr buraların relyefi üçün çox səciyyəvidir. Yamaclardan uçan, aşınıb
və yuyulub tökülən qırıntı materialları dar və dərin dərələrin dibini doldurur.
Ərazi çox yüksək olduğundan burada torpaq və bitki örtüyünün
tam inkişafı üçün əlverişli şərait yoxdur. Odur ki, burada qayalıq,
yüksək dağlıq sahələrə xas olan otlara və aşırımlarda, kiçik hamar
sahələrdə ibtidai dağ-çəmən torpaqlarına rast gəlmək mümkündür.
Alp çəmənlikləri, çəmən-bozqır, qayalıq-daşlıq bitkiləri ərazinin bə’zi
yerlərində üstünlük təşkil edir.
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TƏBII RAYONLAŞMA VƏ ŞAQULİ QURŞAQLARIN STRUKTURU
TƏBII RAYONLAŞMA
Naxçıvan MR ərazisinin landşaft tipoloji xüsusiyyətini nəzərə alaraq
biz akademik B.Ə.Budaqovla birgə burada üç əsas təbii rayon ayırdıq.
1.Şərur-Ordubad yarımsəhra maili düzənlik rayonu.
2.Günnüt-Kilit dağ bozqırları (Çölləri) orta dağlıq rayonu.
3.Kükü-Qapıcıq yüksək dağ çəmənlikləri rayonu
Şərur-Ordubad yarımsəhra maili düzənlik rayonu Naxçıvan MR
ərazisində Araz çayının
sol sahili boyu uzanır.
Relyefin ümumi geomorxT
foloji və tektonik quruluşundan asılı olaraq bu rayon gah genişlənir (Ərəbyengicə— Dizə, Nehrəm— Vayxır), gah da kəskin
şəkildə daralır (Vəlidağ—
Dəhnə, Culfa).

Bu rayon əsasən dördüncü dövrün çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Çayların müasir gətirmə konusları ilə yanaşı, onların maili
düzənliklərdə saxlanmış qədim gətirmə konusları da mühüm yer
tutur. (Qaraçoban, Tənənəm, Kəngərli, Qarabağlar qaşı, Tazıuçan,
Düzdağ, Qaraultəpə, Dəstə və başqa maili düzənliklər).
Şəmr-Ordubad rayonu ərazisində devon süxurlarından təşkil olunmuş
Dəhnə, Vəlidağ, Sandağ və Ucubiz qalıq dağları da vardır.
Bu rayonun ərazisində başlıca olaraq erozion-akkumlyativ və
ariddenudasion relyef əmələgətirici proseslər üstünlük təşkil edir.

\
^SiManan aıupkMtı

31-cı şəkil. Naxçıvan MR-in
təbii rayonlaşma xəritəsxemi
(tərtib edənlar— B.Ə.Budaqov,
S.Y.Babayev).

Şəkil 31a. Naxçıvan MR-in
şaquli qurşaqları ctrukturunun xəritə-sxemi
(tərtib edənlər— B.Ə.Budaqov,
S.Y.Babayev).

1. Şərur yüksəklı landşaft qurşağı
2. Naxçıvan yükseklik şaquli qurşaq
strukturu
3. Ordubad yüksəklık qurşaq
strukturu
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'vi—( x£/hMƏ }\B*ohS1-dəmir;
2-polimetallar;
3-molibden;
4-mis;
5-kobalt;
6-arsen;
7-sürma;
8-cive;
9-manqan;

10-volfram;
11-alunit;
12-gümüş;
Böyük işarələr
yatağı, kiçik
işarələr
təzahürü göstərir.

AtcntAwtıgı

32-ci şəkil. Naxçıvan MR-in filiz faydalı qazıntılarının sxematik xəritəsi
(tərtib edeni M.Ə.Qaşqay).

Şərur-Ordubad rayonunda yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və
quru bozqır iqlim müşahidə edilir. Burada iqlimin bütün göstəriciləri
yarımsəhra landşaftının inkişafına əsaslı zəmin yaratmışdır. Günəş
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şüasının illik miqdarı 2800 saat, havanın illik orta temperaturu 14-12
dərəcəyə, ən soyuq ayın (yanvar) orta aylıq temperaturu mənfi 4-6
dərəcəyə ən isti ayın (iyul) orta temperaturu 28-24 dərəcəyə, illik günəş
radiasiyası 150 kk/kv. sm-ə, il ərzində buxarlanmaya istilik sərfi 150
kk/kv.sm-ə, orta illik yağıntı isə 250-300 mm-ə çatır. İl ərzində hava
temperaturunun mütləq minimumu 30-dan aşağı, mütləq maksimumun
isə 43 dərəcəyə çatması burada bə’zi bitki növlərinin inkişafına mənfi
tə’sir göstərir. Ərazidə əsasən boz və çəmən boz torpaqları yayılmışdır.
Relyef xüsusiyyətlərindən asılı olaraq allüvial-çəmən karbonatlı, şor və
şoranlaşmış, boz qonur şoran torpaqlar inkişaf etmişdir.
Bitki örtüyündə üstünlüyü yovşanlı və yovşanlı-şoranlı yarımsəhra, seyrək şoranlı səhra, dağ kserofit (friqanoid) və efemer bitkiləri
üstünlük təşkil edir.
Şərur-Ordubad rayonu Şərur, Naxçıvan, Qızılqaya və Yaycı yarım
rayonlarına ayrılır.
Günnüt-Kilit dağ bozqırları orta dağlıq rayonunun mütləq
yüksəkliyi 1200 metrdən 2300-2500 metcə qədər çatır. Bu rayonun
ərazisi Cəhri-Əlincəçay rayonları arasında genişlənir, cənub-şərqə
və şimal-qərbə doğru getdikcə isə daralır.
Rayon çox mürəkkəb geoloji quruluşa malikdir. Onun şimal-qərb
hissəsi devon, karbon, yura, tabaşir, paleogen və neogen dövrlərinin əhəngdaşlarından qumdaşlarından, dolomitlərdən, gilli şistlərdən və vulkan mənşəli süxurlardan təşkil olunmuşdur. Əsasən erozion-denudasion mənşəli olan bu ərazinin relyefi intensiv surətdə
parçalanmışdır. Relyefdə geniş dağarası çökəkəliklər, dik və uca
yamaclar, çox hallarda düzəlmiş suayrıcıları aydın müşahidə edilir.
Yüksəkliyin tez-tez dəyişməsi və yamacların səmti landşaftın
müxtəlifliyinə səbəb olur.
Burada yayı quraq keçən soyuq iqlim üstünlük təşkil edir. İllik orta
temperatur 6-10 dərəcəyə, iyulun orta aylıq temperaturu əsasən 25
dərəcəyə, yanvar ayının orta temperaturu isə 6 dərəcədən 10 dərəcəyə
qədər çatır. Yağıntının illik miqdarı 400-500 mm arasında tərəddüd edir.
Ərazidə əsas yeri dağ-şabalıdı, dağ-meşə qəhvəyi tipik və qələviləşmiş torpaq növləri tutur. Günnüt-Kilit dağ bozqırları orta dağlıq
rayonunda dağ kserofit (friqanoid) bitkiləri, kəklikotu, topal,
taxılkimilər, Pallas murdarçası, bozqır çəmən otları üstünlük təşkil
edir. Burada talalar şəklində meşədən sonrakı bozqırlaşmış çəmənlər və çox az sahə tutan enliyarpaqlı meşələrdə inkişaf etmişdir.
Günnüt-Kilit dağ bozqırları orta dağlıq rayonunda relyef tiplərinin
yüksəklikdən asılı olaraq dəyişməsi və mürəkkəb quruluşa malik olması
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iqlimin dəyişməsinə, landşaftın daxili diferensiyasına səbəb olmuşdur.
Bu rayonda Qaraquş, Şahbuz və Gənzə yarımrayonları müəyyənləşdirilmişdir.
Kükü-Qapıcıq yüksək dağ çəmənlikləri rayonu Dərələyəz və
Zəngəzur silsilələrinin Naxçıvan ərazisində qalan dar bir hissəsini
əhatə edir. Bu rayonunun mütləq yüksəkliyi 2700 metrdən 3906
metrə qədər çatır. Suayrıcı boyu əhəngdaşları (tabaşir), vulkanogen
(neogen), vulkanogen-effuziv (paleogen) və s. süxurlar yayılmışdır.
Yüksək dağlıq şəraitində nival, nival-buzlaq relyefəmələgətirici
proseslər üstünlük təşkil edir. 3000 metrdən yuxarı olan sahələrdə
əsas yeri qayalıqlar tutur. Burada təknəvari dərələrə, karlara, sirklərə, moren çöküntülərinə tez-tez rast gəlinir.
Həmin rayon yayı quraq olan soyuq iqlimə malikdir. Dağ çimli-çəmən
torpaqları geniş yayılmışdır. Burada yüksək dağlıq subalp və alp çəmənlikləri, çəmən bozqır və daşlı-qəçirli sahədə bitən qayalıq bitkiləri inkişaf
etmişdir. Bu rayon daxilində Kükü və Qapıcıq yarımrayonları vardır.
YÜKSƏKLİK QURŞAQLARININ STRUKTURll
Naxçıvan MR ərazisində az bir sahədə mütləq yüksəkliyin kəskin
dəyişməsi (600-4000 m) şaquli istiqamətdə landşaft qurşaqlarının
yaranmasına səbəb olmuşdur.
Naxçıvan MR-in landşaftı struktur cəhətdən istər şaquli, istərsə
də üfiqi istiqamətdə dəyişir. Landşaftın mərkəz hisşədən cənubşərq və şimal-qərb istiqamətdə dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq onun
şaquli zoanllığını struktur cəhətdən biz, akademik B.Ə.Budaqovla
birgə üç sahəyə bölürük: Şərur, Naxçıvan və Ordubad
1.Şərur yüksəklik landşaft qurşağı strukturunun şərq sərhəddi
Şahtaxtı-Binnətalı-Gəlinqaya xətti üzrə keçir. Burada mütləq
yüksəklik 2000 metrdən artıqdır.
Şərur yüksəklik qurşağı strukturlarında orta illik temperatur 10-11
dərəcəyə, orta illik yağıntı isə 300-400 mm-ə çatır. Belə iqlim şəraiti
ərazidə, əsasən yarımsəhra landşaftı yaradır. Yüksək dağ çəmənlil<ləri, dağ-çəmən-çimli torpaqlar yoxdur. Boz qonur şoranlaşmış torpaqlar
bir zolaq şəklində alçaq dağlıq qurşağın yüksək hissəsi boyu uzanır.
Bu torpaq az bir hissədə-şərqdə Naxçıvan strukturu ərazisində daxil
olur. Yovşanlı-şoranlı yarımsəhra daha geniş sahə tutur və Şərqi
Arpaçay boyunca şimal-şərqə doğru uzanır. Dağüstü kserofitlər dar bir
zolaq şəklində orta dağlıq qurşağın yüksək hissəsini əhatə edir.
2.Naxçıvan yüksəklik şaquli strukturu Şahtaxtı-Binnətalı-Gəlinqaya
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xətti ilə Aza-Daşbaşı-Səfərdərə xətti arasında qalan sahəni əhatə
edir. Burada dağlıq ərazinin eni (Araz çayı ilə Biçənək aşırımı arasında) 60-65 kilometrdir. Dağların ucalığı 800 metr ilə 4000 metr
arasında tərəddüd edir.
Nəticədə Şərur şaquli strukturundan fərqli olaraq burada xüsusi
şaquli qurşaq yaranır. Yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və quru
bozqır, yayı quraq keçən soyuq və dağ tundra iqlirni mövcuddur. İllik
Günəş radiasiyası 145-160 kkal/kv.sm-ə çatır ki, buna da Azərbaycan ərazisinin qalan hissələrində rast gəlinmir. Havanın illik orta
temperaturu 2-14,5 dərəcə, illik yağıntı isə 200 mm-dən 900 mm-ə
qədərdir. Düzənlik sahədə hava temperaturunun mütləq minimumu
mənfi 30 dərəcə, maksimumu isə 43 dərəcədir. Göründüyü kimi,
Naxçıvan landşaftı strukturu daxilində təbii qurşaqların sayı artır və
mürəkkəbləşir. Nəticədə burada boz, dağ-şabalıdı, dağ-meşə
qəhvəyi tipik və qələviləşmiş, dağ çəmən-çimli torpaq tiplərinə; yovşan-şoran, dağ kserofit, meşədən sonra bozqırlaşmış çəmən, yüksək dağlıq alp və subalp çəmənləri bitkilərinə rast gəlinir. Bu struktur
daxilində landşaft qurşaqları bir qədər geniş sahəni əhatə edir.
3.0rdubad ■ yüksəklik qurşaq strukturu Aza-Daşbaşı-Səfərdərə
xəttindən şərqə Araz-Kilit xəttinə qədər uzanır. Bura, əsasən, yayı quraq
keçən soyuq iqlimə malikdir. Havanın illik orta temperaturu 5-14 dərəcə,
illik yağıntı isə 800-900mm-ə çatır. Düzənlikdə havanın illik mütləq
minimum temperaturu mənfi 22-30 dərəcə arasında tərəddüd edir.
Ordubad yüksəklik strukturunun düzənlik hissəsində allüvial-çəmən
karbonatlı torpaqlar əsas yertutur. Dik qayalı yamaclarda dağ-şabalıdı,
dağ-meşə qəhvəyi və dağ-çəmən torpaqları ensiz bir sahəni əhatə edir.
Ordubad yüksəklik strukturunun Naxçıvan yüksəklik strukturundan
fərqli olmasının əsas səbəblərindən biri də Zəngəzur silsiləsinin
cənub-şərq qurtaracağında yamacların dik, uçurumlu, səth sularının
az, torpaq qatının zəif, bitki örtüyünün çox seyrək, hidrogeoloji şəraitin əlverişsiz olmasıdır. Naxçıvan yüksəklik strukturunda yamaclar az
meylli, torpağın nisbi nəmlənməsi artıq, bitki örtüyü zəngin, çay
şəbəkəsi qismən sıx, hidrogeoloji şərait isə əlverişlidir.
Naxçıvan MR yüksəklik strukturunun təhlilindən aydın olur ki, ərazidə
landşaft ancaq şaquli istiqamətdə deyil, üfiqi istiqamətdə də dəyişir.
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NAXÇIVAN MR-in TƏBİİ EHTİYATLARI VƏ
ONLARDAN İSTİFADƏ _______________
Mürəkkəb coğafi şəraitə malik olan Naxçıvan MR zəngin təbii
ehtiyatlara malikdir Bu başlıca olaraq su energetika, mineral-xammal və
kənd təsərrüfatı ehtiyatlarından ibarətdir.
Su energetika ehtiyatları_________________
Naxçıvan MR yanacaq-energetika ehtiyatlarına görə son dərəcə
yoxsuldur. Buna baxmayaraq ərazinin maili düzənlik hissəsindəki
mezozoy süxurlarında neftin olub-olmamasını qəti aşkar etmək üçün
neft kəşfiyyatı işləri aparılmalıdır.
Naxçıvan MR ərazisinin bir neçə sahəsində (Şurut, Dımıs, Zırnel,
Darıdağ və Kömürlü dağ) olan daş kömür yataqlarının ehtiyatı az,
keyfiyyəti isə aşağıdır. Bu da həmin yataqların istismarına imkan vermir.
Muxtar respublikanın Biçənək meşəsi və Batabat gölləri ərazisində
talalar şəklində yayılmış torf təbəqəsi ancaq yerli əhəmiyyət daşıyır.
Araz və Şərqi Arpaçay müstəsna olmaqla, Naxçıvan MR-in çayları
az sulu və qeyri sabit rejimli olduğundan onlar elektrik enerjisi almaq
üçün az əhəmiyyətlidir. Buna baxmayaraq, 1930-1940-cı illərdə
Muxtar respublikadakı bir sıra çayların, həmçinin yüksək debitli bulaqların üzərində su elektrik stansiyaları tikilmişdir. Onlardan ayrıayrı yaşayış məntəqələrini işıqlandırmaqda istifadə edilirdi. Bunlardan Əlincəçay üzərində Xanağa, Naxçıvançay üzərində Qarababa, Asnı bulağı üzərində Qarabağlar, “Elsuyu” üzərində Çalxanqala
və s. su-elektrik stansiyalarını göstərmək olar.
Naxçıvan şəhərində, həmçinin rayon mərkəzlərində yanacaqla
işləyən elektrik stansiyaları sənaye müəssisələrinin və əhalinin
ehtiyacını qismən ödəyirdi. Lakin həmin elekjrik stansryalarının
gücü az idi və onları bir-birinə qoşmaq mümkün deyildi.
1955-ci ildə Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasının istifadəyə
verilməsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün Zaqafqaziya
respublikalarında su-elektrik enerjisinin inkişafı sahəsində yeni dövr
oldu. Həmin vaxtlar Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası Gürcüstana
500 mln., Ermənistana 700 mln. kilovat saat enerji verirdi. 1958-ci
ildə isə Yerevan-Naxçıvan yüksək gərginlikli elektrik xəttinin çəkilişi
başa çatdırıldı. 1966-cı ilin sonunadək Naxçıvan MR-in bütün
yaşayış məntəqələri başdan-başa elektrikləşdirildi.
SSRİ ilə İran arasında olan müqaviləyə əsasən 1967-ci ilin mart
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ayından e’tibarən Naxçıvan yaxınlığında, Araz üzərində hər biri 22
min kilovat gücündə olan 2 su-elektrik stansiyasının tikintisinə
başlanıldı və 1970-ci ildə başa çatdırıldı. Bundan başqa, Araz
üzərində bir sıra kompleks tikinti tədbirləri, o cümlədən Şahtaxtı
yaxınlığında su-elektrik stansiyasının inşası, xarici şirkətlərin
köməyi və iştirakı ilə Naxçıvan MR-in bə’zi çayları, o cümlədən
Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay üzərində bir neçə kiçik
elektrik stansiyası tikilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bu
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində bir sıra vacib iqtisadi
problemlər həll olunacaqdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, Naxçıvan MR il ərzində günəşli saatların
miqdarına görə Azərbaycanda birinci yeri tutur. Düzənlik və alçaq
dağlıq sahələrdə bu kəmiyyət 2800, orta dağlıq sahədə 2600, yüksək dağlıq qurşaqda isə 2400 saata çatır. Burada ümumi radiasiyanın illik miqdarı 145-155 kkal/sm2arasında tərəddüd edir.
Muxtar respublika ərazisində, xüsusilə düzənlik hissədə Günəş
enerjisindən bütün il boyu geniş istifadə etməyə imkan vardır. Lakin
bu sahədə indiyədək heç bir iş görülməmişdir.
Mə’lum olduğu kimi, Arazboyu düzənlik sahədə ilin soyuq dövründə küləklərin sür’əti 1-2 m/san, iyul-avqust aylarında isə 3-5 m/sanyə çatır. Yüksək dağlıq sahədə ilin soyuq dövründə küləyin sür’əti 37 m/san-yə bərabər olur. Küləyin sür’ətini, istiqamətini və
davamiyyətini nəzərə alıb, düzənlik sahələrdə onun enerjisindən
istifadə etmək mümkündür. Külək enerjisi xüsusilə Ordubad—
Dəstə— Yaycı— Culfa sahəsində daha yaxşı səmərə verə bilər.
MİNERAL XAMMAL
EHTİYATLARI
Naxçıvan MR metal və qeyri-metal faydalı qazıntılar, həmçinin
mineral sularla zəngin bir ölkədir. Burada molibden, sink-qurğuşun,
mis, gümüş, qızıl, civə və başqa metalların: daş duz, kükürd kimi
qeyri-metalların: gəc, əhəng, dolomit, travertin, odadavamlı gil,
andaluzit, mərmər, tuf daşı və s. kimi tikinti materiallarının yataqları
aşkar edilmiş və bunların çoxundan xalq təsərrüfatında geniş istifadə olunur. Muxtar respublikada 200-dən artıq mineral bulaq vardır ki,
bunlardan Badamlı, Sirab, Vayxır və Darıdağ mineral suları
respublimızdan kənarda da məşhurdur.
Naxçıvan MR ərazisində olan bir sıra faydalı qazıntılar çox
qədimdən insanlara mə’lum olmuş və istehsal edilməyə
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başlanmışdır. Bunlardan daş duz yataqlarını göstərmək olar. Babək
rayonunun Kültəpə kəndində aparılan qazıntı işləri zamanı buradan
tapılan bir sıra alətlərə (daş baltalar, çəkiclər, bıçaqlar və s.)
Naxçıvan duz mə’dənində də təsadüf edilməsi sübut edir ki, burada
hələ daş dövründə duz istehsal olunurmuş.
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33-cü şəkil. Naxçıvan MR-in qeyri fiiiz faydalı qazıntılarının sxematik xəritəsi
(tərtib edəni M.Ə.Qaşqay)

1988-ci ilədək Ordubad rayonunda Parağaçay, Şərur rayonunda
Gümüşlü polimetal yataqlarından istifadə olunurdu. Burada yeni filiz
yatağı sahələrini müəyyənləşdirmək və istifadəyə vermək üçün
geniş axtarış işləri aparılmalıdır.
Aparılan geoloji tədqiqat işlərinin nəticələri Ordubad rayonunu
Azərbaycanda üçüncü dağ-mə’dən rayonu adlandırmağa əsas verir.
Bu rayonda metal əmələ gəlməsi prosesi Mehri-Ordubad plutonu ilə
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əlaqədar olub, mis, mis-molibden, qızıl və polimetalların minerallaşmasının geniş inkişaf etməsi ilə əlamətdardır.
Bunlardan Vənəndçayın yuxarı axınında yerləşən və 1965-ci ildə aşkar
edilən Misdağ mis yatağı öz ehtiyatının çoxluğuna görə daha
əhəmiyyətlidir. Bu yatağın dəmir yolunun yaxınlığında yerləşməsi,
rayonun əlverişli relyef və iqlim şəraitinə malik olması, lazımi qədər fəhlə
qüvvəsi və elektrik enerjisinin mövcudluğu, böyük debiti olan
Vənəndçayın yaxınlıqdan axması, həmçinin filiz ehtiyatının çoxluğu
burada dağ-mə’dən müəssisələrinin tikilməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
Misdağdan çənub-qərbdə “Ağ yurd’’ deyilən sahədə molibdenmis, Ordubadçayın yuxarı axınında isə Diaxçay mis-molibden
yataqları öz ehtiyatlarına görə diqqəti cəlb edir.
Mehri-Ordubad plutonunun cənub-qərbində və orta eosen qatlarında bir sıra polimetal əlamətləri aşkar edilmişdir. Bunlardan başlıcası Ağdərə qurğuşun-sink yatağıdır. Ondan cənub-şərqdə
Uçurdağ, Kvanus, Nəsirvaz və s. polimetal yataqları yerləşir. Şübhə
yoxdur ki, bu rayonda aparılacaq axtarışlar nəticəsində yeni filiz
yataqları aşkar ediləcəkdir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Naxçıvan MR qeyri-metal faydalı qazıntılarla
da zəngindir. Bunların içərisində mühüm yertutan daş duz yataqlarıdır.
Dəniz səthindən 1200 metr yüksəklikdə, Naxçıvan şəhərindən
şimal-qərbdə 10 kilometrlik məsafədə yerləşən Naxçıvan duz
mə’dənində duzlu təbəqənini qalınlığı 60 metrə çatır.Son illərədək Naxçıvan duz mə’dənində ildə 70 min tona yaxın
duz çıxarılır və hələ 1927-ci ildə istifadəyə verilmiş asma yolla BaşBaşı dəmiryol stansiyasına, oradan isə Cənubi Qafqazın müxtəlif
rayon və şəhərlərinə daşınırdı.
Duz istehsalını artırmaq, yaxın illərdə illik duz istehsalını 200 min tona
çatdırmaq, onun maya dəyərini aşağı salmaq üçün bir sıra
tə’xirəsalınmaz tədbirlər müəyyənləşdirilmişdi. Birinci növbədə mövcud
şaxtaların yenidən qurulması, yeni şaxtalaraçılması nəzərdə tutulmuşdu.
jndiyədək Duzdağda olan 97 milyon ton duz ehtiyatının orta
təbəqəsinin cüz’i hissəsindən istifadə olunub, alt və üst qata
toxunulmayıb. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün duzun açıq üsulla çıxarılması məsələsi həll edilməlidir.
Duz Baş-Başı stansiyasına qədər əwəllər asma yolla, sonralar isə
avtomobillərlə daşınırdı. Halbuki Baş-Başı stansiyasından duz
mə’dəninə qədər 11 kilometr məsafədə dəmir yolu xəttindən istifadə
edilərsə, duzun daşınması, boşaldılıb-yüklənməsi xərci iki dəfədən çox
azalar, maya dəyəri xeyli aşağı salınar və mə’dənin istehsal gücü artar.

Hal-hazırda Naxçıvan duz mə’dənindən Türkiyənin iş adamları ilə
birlikdə istifadə olunür. Bu əsasda ortaq şərait yaradılıb, tələb olunan
qədər vəsait qoyularsa, duz istehsalı artırılar, üyüdülmüş xörəkduzunun
keyfiyyəti yüksəldilər və onun realizə dairəsi genişlənər. Naxçıvan MR
ermənilərin blokadasından çıxdıqdan sonra əvəllər olduğu kimi daş duz
və üyüdülmüş, yodlaşdırılmış xörək duzu qonşu ölkələrə göndərilər, bu
da Muxtar Respublikanın iqtisadiyyatına müsbət tə’sir etmiş olar.
Naxçıvan duz mə’dənindən şimalda, onun yaxınlığında Süst
duzlağı yerləşir. Buradakı duzun keyfiyyətinin daha yüksək olmasına
baxmayaraq hələlik ondan istifadə edilmir.
Nehrəm yaxınlığındakı duz yatağı 1948-1950-ci illərdə geoloq
B.P.Juzenin başçılığı ilə Azərbaycan geoloji idarəsi tərəfindən tədqiq
edilmişdir. Buranın təxmini duz ehtiyatı 1,5-2,0 mld. ton hesab edilir.
Yatağın ayrı-ayrı təbəqələri şimal-qərbə doğru 6-10 dərəcəli
bucaq altında düşür. Duz qatı 65-370 metr dərinlikdə yerləşərək
ümumi qalınlığı 46 metrdən 85 metrə qədər çatır.
Nehrəm duz yatağının bazası əsasında nəhəng kaustik soda zavodunun
tikilməsi üçün hazırlıq işləri görülmüşdü. Burada yüksək təzyiq altında su
vuımaqla duz məhlul halına gətirilərək istifadə edilməli idi. Tikilməsi
nəzərdə tutulan kombinat susuzlaşdınlmış soda istehsal etməli idi.
Bu kombinatın tikilişi bir sıra iqtisadi mülahizələrə görə son dərəcə
əlverişlidir. Belə ki, dəmiryolu xəttinin yaxınlığı sodanın göndərilməsini
asanlaşdıracaq. Araz onun suya olan ehtiyacını tə’min edəcəkdir. Bundan
başqa, Nehrəm dolomit yatağının duz yatağından cənub-qərbdə cəmi 10
kilometrlik məsafədə yerləşməsi xüsusilə, böyük əhəmiyyətə hnalikdir.
Dolomit yatağı Arazın sol sahilində bir-birindən ayrı olan iki
sahədə yerləşir. Şimal hissədəki birinci yataq demir yolunun
ətrafında yerləşdiyindən, ondan istifadə imkanı məhduddur. Yatağın
ehtiyatı təxminən 50-60 milyon tona bəraberdir. İkinci yatağın
ehtiyatı təxminən 400-450 milyon ton hesab edilir.
Tikilən soda kombinatı üçün lazım olan əhəngin Vəlidağ əhəng
yatağından gətirmək mümkündür. 1962-ci ildə öyrənilmiş bu yataq
Dəhnə dağının cənub yamacında yerləşir. Möhkəmlik həddi orta
hesabla 760 kq/kv.sm-ə bərabərdir. Kimyəvi tərkibi istifadə üçün
əlverişlidir. Ehtiyatı təxminən 34 milyon tondur ki, bu da soda
zavoduna lazım olan əhəngin yalnız bir hissəsini təşkil edir.
Bununla bərabər Nehrəm duz yatağı əsasında nəhəng kaustik
soda kombinatının tikilib istifadəyə verilməsi bir növ qapalı şəraitdə
olan Naxçıvan MR-i ekologiyasına ciddi zərər yetirə bilər. Buna görə
də bu kombinatın tikintisini reallaşdırarkən ətraf mühitin mühafizəsi
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tədbirləri ön plana çəkilməlidir.
Naxçıvan şəhərindən 50 km şimalda, Şahbuz rayonunun Gömür
kəndindən 2 km cənub-qərbdə, başlıca olaraq Gömür çayının (Naxçıvançayın sol qolu) sağ sahilində, təxminən dəniz səviyyəsindən 1700
metr yüksəklikdə kükürd yatağı yerləşir.
Gömürün kükürd yataqları hələ keçən əsrin 80-ci illərində istismar
edilməyə başlanmış, ibtidai üsulla istehsal edilən az miqdarda
kükürddən barıt hazırlanmışdır.
Axırıncı 40 il ərzində buradakı kükürddən mütəşəkkil istifadə edilmir.
Bə’zən yerli əhali öz ehtiyacı üçün az miqdarda kükürd istehsal etmişdir.
Kükürd yatağının geoloji quruluşu, kükürdlü süxurların tərkibi
akademik M.Ə.Qaşqay tərəfindən öyrənilmişdir. M.Ə.Qaşqaya görə
yatağın öyrənilmiş və istifadə edilmiş sahələrində kükürd 8 faizlə 34
faiz arasında tərəddüd edir, kükürdlə zəngin sahələrdə isə bə’zən 80
faizə qədər çatır. Lakin bu sahələrdən keçmiş illərdə tamamilə
istifadə edilmişdir. İndi kükürdə əsasən yarğanların aşınmış yamaclarında təsadüf edilir. Buradakı süxurların tərkibində onun miqdarı 12 faiz, bə’zən isə daha da aşağı olur.
Gömür kükürd yatağı geoloji şəraiti, ehtiyatı və yeıləşməsinə görə sənaye
əhəmiyyətinə malik deyildir. Lakin bu yataqlardan yerli məqsədlər üçün
istifadə etmək mümkündür. Buranın ehtiyatı kənd təsərrüfatı ziyanvericilərinə
qarşı mübarizə üçün Naxçıvan MR-in ehtiyacını uzun müddəttə’min edə bilər.
Bundan başqa, Gömür çayının yuxarı axınında, mövcud kükürd
yataqlarından şimal vz şimal-qərbdə, əsasən. eosen qatlarına məxsus
olan süxurlarda kükürdün bərk formada səpintilərinə rast gəlinir. Ona
görə də bu hissədə geniş kəşfiyyat işlərinin aparılması zəruridir.
Naxçıvan MR-də kükürd səpintilərinə Nursu və Qızıl Qışlaq
kəndləri yaxınlığında, Cəhriçay və Şərqi Arpaçayın hövzəsində,
həmçinin Darıdağ ətrafında təsadüf edilir. Lakin bunların heç birisi
sənaye əhəmiyyətinə malik deyildir.
Naxçıvan MR tikinti materialları ilə də son dərəcə zəngindir.
Parağaçayın yuxarı axınında, Qapıcıq dağının ətəklərində 30003200 metr yüksəklikdə andaluzit yatağı aşkar edilmişdir. Böyük
ehtiyata və yüksək keyfiyyətə malik olan andaluzitdən çini, oda və
turşuya davamlı materiallar istehsalında geniş istifadə edilə bilər.
Şərur rayonunun Dizə kəndi yaxınlığında Şərqi Arpaçayın sağ
sahilindəki Qaratəpədə çox böyük ehtiyata malik olan qara mərmər
yataqları da diqqəti cəlb edir. Qaratəpə mərmər təbəqələrinin
qalınlığı 0,8-1,0 metrə çatır. Mərmər yaxşı kəsildiyinə və asan cilalandığına, həmçinin rənginin (qara və tünd boz) gözəlliyinə, tərkibinin

əlverişli olmasına görə ən yaxşı üzlük materialı hesab edilir. Vaxtilə
qara mərmər yatağından geniş istifadə olunsa da, indi blokada
şəraitində onun istehsalı və göndərilməsi dayandırılmışdır. Bu
mərmərə təkcə respublikamızda deyil, həmçinin xaricdə də böyük
maraq göstərilir. Ordubad rayonunun Vənənd, Kotam və Kilit, Babək
rayonunun Aşağı Buzqov, Şərur rayonunun Diyadin kəndləri
yaxınlığında açıq boz və ağ mərmərə rast gəlinir.
Şahtaxtıda travertindən kəsilən mişardaşı yaxşı tikinti materialıdır. Bu
travertin qiymətli üzlük materialı kimi Moskvada bir sıra binaları bəzəyir.
culfa rayonunda Dərəlikdə, Babək rayonunun Sust, Çalxanqala, Buzqov
kəndləri yaxınlığında, Qızılvəngdə, Qızılboğazda, Şərur rayonunun
həmzəli kəndində və başqa yerlərdə tikinti daşları vardır.
Babək rayonunun Çalxanqala kəndi yaxınlığında olan tuf daşı
tikinti materialı kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. Vaxtı ilə burada daş
karxanası təşkil edilmişdir. İndi burada daş istehsalı dayandırılmışdır.
Bundan başqa respublikada gips, əhəng, qiymətli tikinti materialı olan
gəc, kərpic və saxsı üçün gil, şüşə istehsalı üçün xammal geniş yayılmışdır.
Gəc yataqları başlıca olaraq Cuğa, Ərəzin, Xok kəndlərində, gips
yatağı Şahtaxtı və Ərəzində, kirəmit, kərpic, saxsı qab istehsalı
üçün yarayan gil Babək qəsəbəsində, Şərur rayonunun Daşarx,
Ələhli kəndlərində və Şərur şəhəri yaxınlığında yerləşir.
Naxçıvan MR kimya sənayesində, məişətdə, tikintidə və c. mühüm
əhəmiyyətə malik olan bir sıra başqa faydalı qazıntılarla da zəngindir.
Parağaçayın yuxarı axınında 2700-3200 metr yüksəklikdə kvarsit
yataqları mövcuddur. Muxtar respublikanın polimetal və jnis filizi
yataqlarında zəyə, Şərqi Arpaçayın orta axınında az miqdarda,
səpinti halında fosforitlərə də təsadüf edilir.
Kimya sənayesində qiymətli xammal olan melanterit və epsomit
Nehrəm kəndindən 1,5 km. şimal-qərbdə yerləşir. Melanteritdən qara və
göy rəng (lazur) alınmasında, həmççinin dəri və yunun boyanmasında
istifadə edilir. Ondan zəy və dəmir kuporosu da almaq mümkündür. Bu
yataq lazımınca öyrənilməmiş və ehtiyatı hesablanmamışdır.
Şoraya Naxçıvan MR-də Araz vadisində, Tumbul kəndi yaxınlığında təsadüf edilir. Bu, gön və dərilərin aşılanması üçün işlədilir,
kənd təsərrüfatında gübrə kimi istifadə edilir. İndiyədək ətraflı
öyrənilməmiş bu yataqlardan ibtidai üsulla istifadə edilmiş, 18621872-ci illərdə Naxçıvanda şora istehsal edən kiçik zavod
fəaliyyətdə olmuşdur. Əbrəqunusdan 3 km qərbə, haçaparağa
gedən yolda qara rəngli sınaq daşı tipində çaxmaqdaşı, Naxçıvan
MR-in dağlıq hissəsində, xüsusilə, Gömür kəndi ətrafında aqat,
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xalsedon, opal və ametist geniş yayılmışdır. Gömür ətrafındakı boz,
ağımtıl, açıq-çəhrayı və mavi rəngli opal, Gecəzur ətrafında
xalsedon və aqat yataqları daha əhəmiyyətlidir.
Sirab və Badamlı mineral bulaqları ətrafında yayılmış araqonitin qalınlığı Sirabda 0,5-1 m-ə, Badamlıda isə 8-10 sm-ə çatır. Sirab mineral sularından şərqdə eosen qatları arasında qırmızımtıl rəngli, Parağa kəndindən şimalda isə qəhvəyi-yaşılımtıl və qara rəngli yaşmaya (yəşəm daşına) rast gəlinir. Yaşma qatının qalınlığı 20-40 sm-ə çatır.
Açıq-qırmızı və sarımtıl rəngli oxraya Çeşməbasar, Haçaparaq,
Çalxanqala, Sust, Babək qəsəbəsi ətrafında təsadüf edilir. Darıdağ-,.
da mərgümüş və sürmə (antimon), Salvartının şərq yamacında yerli
əhəmiyyətli mərgümüş yataqları vardır.
Naxçıvan MR-də olan faydalı qazıntıların daha ətraflı öyrənilməsi
və OQİardan xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə edilməsi
üçün ciddi tədbirlər görüləcəyinə inanırıq.
Qafqaz, o cümlədən Azərbaycanın mineral bulaqları böyük şöhrətə
malikdir. Bu cəhətdən Naxçıvan MR-in ərazisi xüsusilə fərqlənir. Dünyada
mə’lum olan mineral suların demək olar ki, əksər növlərinə Naxçıvan MRdə rast gəlmək mümkündür. Burada 200-dən artıq mineral su vardır ki,
bunlardan ən məşhurları öz tərkibinə görə dünyada nadir sulardan hesab
edilən, böyük debitə və tükənməz ehtiyata malik olan Darıdağ mərgümüşlü
mineral suyu, Badamlı, Sirab, Nəhəcir, Qızılvəng, Vayxır, Qahab, Gömür
və s. minenal bulaqlarıdır. Bunlardan başqa, bir sıra mineral sular da vardır
ki, onlar hələ lazımınca öyrənilməmişdir. Bunlardan Biləv, Tivi, Nəsirvaz,
Ələhi, Bist, Xurs, Dəstə, Parağa, Kotam, Kilit, Dımıs, Baş kənd,
Bəyəhməd, Qazançı, Ləketağ, Gülüstan, Biçənək, Şahtaxtı, Sürəməlik,
Dərəşam və s. bulaqları göstərmək olar. Professor Ə.Əsgərov haqlı olaraq
Naxçıvan MR-i “mineral suların təbii muzeyi” adlandırmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ çox qədimdən insanlar bu sulardan
müalicə məqsədləri üçün istifadə etmiş və onlara müvafiq adlar
vermişlər. Məsələn, "Qotur suyu” (Gömür). "Yel suyu” (Darıdağ,
Vayxır), ”Şor su” (Sirab) və sair.
Muxtar respublikamızda olan mineral su mənbələrinin XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq öyrənilməsi və istismarı sahəsində çox böyük
işlər görülmüşdür. Akademik M.Ə.Qaşqayın və professor Ə.Əsgərovun
başçılığı ilə aparılan axtarış və tədqiqat işləri sayəsində Naxçıvan MRdə olan mineral suların kimyəvi analizi verilmiş, onların əhəmiyyəti
müəyyənləşdirilmiş və bir çox yeni mənbələr aşkara çıxarılmışdır.
Çox böyük müalicəvi əhəmiyyətə malik olan Naxçıvan MR mineral
sularının öyrənilməsində akademik A.Qarayevin, professorlardan
150

M.Əfəndiyevin, Ş.Həsənovun, T.Paşayevin, R.ƏIiyevin, Ə.Həsənovun,
K.Yeqorovun və başqalarının xidmətləri xüsusi qeyd olunmalıdır.
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34-cü şəkil. Naxçıvan MR-in mineral bulaqlarının sxematik xəritəsi
(təptmö eflƏHM M.Ə.Taujraj).

Aparılan çoxillik kliniki müayinələrə, tətbiqlərə və elmi-tədqiqat işlərinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, Darıdağın mərgümüşlü suları qan
azlığının aradan qaldırılmasında, sinir sistemi, daxili ifrazat vəziləri,
mə’də, öd kisəsi və qara ciyər, mə’dəaltı vəzi xəstəliklərinin müalicəsində, maddələr mübadiləsinin qaydaya salınmasında, ürək əzələsinin
fəaliyyətinin artırılmasında, bir sıra dəri xəstəliklərinin, gec sağalan trofik yaraların müalicəsində müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Əldə edilən
nəticələr sübut edir ki, Darıdağ mineral suyu insan orqanizminin bütün
toxuma, üzv və sistemlərinə çox böyük müalicəvi tə’sir göstərir.
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Sirab suyu Borjomi tipli sulardan üstün olmaqla, çox böyük debitə
malikdir. Yüksək müalicəvi əhəmiyyətə malik olan Sirab suyu qastritiər, mə’də-bağırsağın yara xəstəlikləri, xroniki kolit və xolesistit,
yuxarı tənəffüs yollarının xroniki iltihabı, podaqra, piylənmə, yüngüi
formalı şəkər xəstəliyi və s. zamanı müvəffəqiyyətlə işlədilir.
Badamiı mineral suyu ürək-qan-damar sisteminə müsbət tə’sir
göstərir, arterial təzyiqin səviyyəsini tənzimləyir, skelorotik prosesin
inkişafının qarşısını alır. 4 N-li mineral su qara ciyər və öd kisəsi
xəstəliklərinin müalicəsində xüsusilə müsbət nəticə verir.
Qızılvəng mineral suyu nadir sulardan olub, məşhur QuniadaYakoş (Macarıstan) və Botalinski suyunun eynidir. Bu su adəti
qəbizliyi olan xəstələrin müalicəsində böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ondan öd kisəsi xəstəliyinin müalicəsində də istifadə olunur.
Nəhəcir mineral suyu 17 N-li Yesentuki suyu kimi qiymətli qrupa
mənsub olmaqla, minerallaşmasına görə ondan daha yüksəkdir. Bu
su mə’də-bağırsaq, qaraciyər, maddələr mübadiləsi pozğunluğu,
sidik-tənasül sistemi üzvləri xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq
olunur. Vayxır və Gömür mineral suları yel və dəri xəstəliklərinin
müalicəsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər.
Söz yox ki, Naxçıvan MR-in mineral suları daha ətraflı öyrənildikcə, onların yeni-yeni müalicəvi keyfiyyətləri də aşkar ediləcəkdir.
Hazırda Muxtar respublikanın mineral sularından ancaq Badamlı
və Sirab suları şüşələrə doldurulur. Badamlıdakı mineral su zavodu
1947-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Birinci ildə cəmi 0,5 mln. şüşə su
doldurulmuşdursa, 80-ci illərdə bu rəqəm ildə 70 mln. şüşəyə
çatdırılmışdı. Sirab mineral suyu əsasında müasir avadanlıqla təchiz
olunmuş zavodda 40 mln. şüşə su doldurulurdu.
Naxçıvan MR-in mineral bulaqlarından səmərəli istifadə etmək
məqsədilə respublika təşkilatları tərəfindən müvafiq tədbirlər
müəyyənləşdirilmişdi. Məsələn, Badamlı və Sirab mineral su zavodlarının istehsal gücünün artırılması, yaxın illərdə 150 mln. şüşə Badamlı
suyunun, 50mln. şüşə Sirab suyunun doldurulması nəzərdə tutulmuşdu. Həmin illərdə Darıdağda mineral sular zavodunun tikintisinə
başlanılması və Naxçıvan MR-də mineral suları doldurmaqla məşğul
olacaq firmanın təşkili üçün lazımi tədbirlər görülmüşdü.
Naxçıvan MR-də mineral sulann bolluğu, özüməməxsus iqlim
xüsusiyyətlərinin, dağlıq sahələrdə gözəl ab-havalı, mənzərəli və bağlı-bağatlı
yeılərin olması burada beynəlxalq əhəmiyyətli kurortlaryaratmağa imkan verir.
Batabat təbiətin ən gözəl guşələrindən biridir. Çiçəklərlə zəngin olan
çəmənlikləri, sün’i gölü, saf və təmiz dağ havası, təbii meşələri, ”Zor bulaq”
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və “Südlü bulaq” kimi sərin suları, nəhayət, onun yaxınlığındakı narzan tipli
mineral suları yaylağı məşhurlaşdırmışdır. Batabatın iqlimi ciyər, ürək,
əsəb və sair xəstəliklərin müalicəsi üçün gözəl və qiymətli vasitədir.

35-ci şəkil. Darıdağ mineral suyunun yaratdığı travertin “ axını” .

Vaxtı ilə burada zəhmətkeşlərin istifadəsinə vermək üçün pansionat, pavilyon, pioner düşərgəsi tikilmişdi. Batabatda sanatoriya və
istirahət evinin tikilməsi planlaşdırılmışdı.
Bir çox mineral su mənbələrinin ətrafında (Badamlı, Sirab, Darıdağ, Nəhəcir, Biləv, Ləkətağ və sair) kurort və sanatoriyaların təşkili
üçün lazımi imkan və şərait vardır.
Bundan başqa, Muxtar respublikada olan qiymətli mineral sulardan
maye karbon qazı əldə etmək üçün kombinattəşkil edilmişdfr. Naxçıvan
MR-də olan mineral bulaqlardan (xüsusilə, Sirab, Darıdağ, Ləkətağ və
s.) Hər gün 10 tonlarla təbii karbon qazı istehsal etmək mümkündür ki,
bu da yeyirıti sənayesinin ehtiyacını qismən ödəyə bilər.
Təxmini hesablamaya görə Naxçıvan Mr-də olan mineral bulaqların sutkalıq debiti 30 milyon litr, onların tərkibində olan duzların illik miqdarı isə tonlarladır. Buna görə də Muxtar respublikada ayrıayrı mineral bulaqların (xüsusilə, Darıdağ, Sirab, Qızılvəng, Nəhəcər
və s.) bazasında quru mineral duz istehsal edən kombinatın yaradılması böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ümumiyyətlə, Naxçıvan MR-də olan mineral xammal ehtiyatlarından daha geniş və səmərəli istifadə edilməsi Muxtar respublikanın
iqtisadiyyatının inkişafına, əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşmasına və onların cansağlığının qorunmasına kömək etmiş olar.
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KƏND TƏSƏRRUFATI
EHTİYATLARI
Naxçıvan MR kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük ehtiyatlara
malikdir. Bu ehtiyatlar, birinci növbədə, onun torpaqlarından və günəşli iqlimindən ibarətdir.
Bu cəhətdən Naxçıvan Muxtar respublikası bir sıra xüsusiyyətlərinə
görə Azərbaycan Respublikasının qalan sahələrindən fərqlənir. Azərbaycan Respublikasında alçaq və düzənlik sahələr üstünlük təşkil edir. Onun
ərazisinin 73 faizi 1000 metrdən alçaqda, o cümlədən 58 faizi isə 500
metrdən alçaqda yerləşir. Naxçıvan MR-də isə 600 metrdən alçaq sahə
yoxdur. Onun ərazisinin orta yüksəkliyi 1400 metrə bərabər olub, ümumi
sahənin 32 faizi 600-1000 metr yüksəklikdə, qalan 68 faizi isə 1000
metrdən yüksəkdə (o cümlədən 20 faizi 2000 mətrdən yüksəkdə) yerləşir.
Buna görədir ki, Arazboyu düzənlikdə və çay vadilərində, əsasən,
əkinçilik inkişaf etdiyi halda, dağlıq zonada heyvandarlıq mühüm rol
oynayır. Muxtar respublikada olan əkin sahəsinini 90 faizdən artığı
Arazboyu düzənliyin payına düşür.
Lakin Muxtar respublikada becərilən torpaqlar ərazinin az bir hissəsini
(10 faizə qədərini) təşkil edir. Halbuki, bu rəqəm Azərbaycan Respublikası üzrə 24 faizə bərbərdir. Kənd təsərrüfatı üçün yarariı olan 155384 hektar torpaq sahəsinin 74681 hektarı (50 faizi) təbii otlaqların və biçənəklərin payına düşür. Sıldırım yamaclardan, qayalıqlardan, nival və şoranlaşmış sahələrdən ibarət olan 381084 hektar isə kənd təsərrüfatı üçün yaramayan və hələlik istifadə edilməyən sahələrdir.
Naxçıvan MR-də təbii yem bazasına əsaslanan köçəri heyvandarlıq
çox qədimdən inkişaf etdirilmişdir. 200 minə yaxın davar 200 günədək qış
otlaqlarında— Arazboyu düzənlik və dağətəyi zonada, 4 ay isə dağlarda—
yay otlaqlarında saxlanılır. 40 mindən artıq qaramal da ancaq 4-5 ay tövlə
şəraitində bəslənilir. Lakin otlaqlarının çatışmaması təsərrüfatın gəlirii
sahəsi olan qoyunçuluğun inkişafına ciddi maneçilik törətməklə, mövcud
yaylaqların— yüksək dağ çəmənliklərinin həddindən artıq tapdalanmasına
və otarılmasına, beləliklə də onların öz keyfiyyətini itirməsinə və torpaq
eroziyasının sür’ətlənməsinə şərait yaradır. Buna görədir ki, yay otlaqlarının 13959 hektarı (44 faizi) yararsız hala düşmüşdür.
Hazırda Muxtar respublikada cəmi 14541 hektar yar'arlı yay otlaqları vardır ki, bunun da hamısı üçüncü və dördüncü dərəcəlidir. Bu
qədər sahədə normaya müvafiq olaraq 45-46 min baş əvəzinə 150
min başdan artıq davar saxlanılır.
Muxtar respublikada 20961 hektar yararlı, 17613 hektar isə yararsız
qış otlaqları vardır ki, bu da yalnız 27-28 min qoyun-keçinin otarılması
üçün kifayət edər. Halbuki, bu sahədə 100 mindən artıq davar otarılır.
Buna görə də heyvandaıiar istər yay, istərsə də qış otlaqlarından

səmərəli istifadə edilməsi, onların tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün (alaq
otlarına qarşı mübarizə, növbəli otarmanın tətbiqi, faydalı ot toxumlarının
səpilməsi və s.) tədbirlər görməlidirlər.
Vaxtilə dağlıq zonada biçilən bir çox yerlər otlağa çevrildiyindən
Muxtar respublikada cəmi 4034 hektar təbii biçənək qalmışdır. Torpaqların, o cümlədən biçənək və otlaqların özəlləşməsilə əlaqədar mümkün olan sahələrdə yay otlaqlarının suvarılması, onların bir qisminin
biçənəklərə çevrilməsi, qış otlaqlarında yem bitkilərinin əkilməsi yem
ehtiyatı yaradılması sahəsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Bizcə,
qaramalın yay otlaqlarına qaldırılmasına, subalp və alp çəmənliklərinin
əkin üçün yersiz olaraq şumlanmasına yol verilməməlidir.
Naxçıvan MR-in iqlim və torpaq şəraiti burada kənd təsərrüfatının
daha məhsuldar olan sahələrinin inkişaf etdirilməsi, ixtsaslaşdırma
tədbirlərinin aparılması və müəyyən sahələrdən ikinci məhsul əldə
edilməsi üçün geniş imkan yaradır. Halbuki, Muxtar respublikada
istilik ehtiyatından tamamilə istifadə olunmur. Belə ki, Arazboyu
düzənlikdə 15000 hektar sahədə çoxlu miqdarda isti tələb etməyən
payızlıq taxıl əkilir. Taxıl yığımından sonra Muxtar respublika üçün
ən isti aylar olan iyul, avqust və sentyabrda həmin torpaq, həmçinin
1500-2700 dərəcə tfemperatur istifadəsiz qalır. Halbuki, ayrı-ayrı
şəxslər həmin sahələrdə kövşənlik yem bitkiləri, paxlalılar, bostantərəvəz bitkiləri əkərək yaxşı məhsul əldə edirlər.
Muxtar respublikanın torpaq və iqlim şəraiti nəzərə alınaraq son illər
bir sıra ixtisaslaşma tədbirləri həyata keçirilir. Arazboyu düzənlikdə
başlıca olaraqtaxıl, tütün, şəkərçuğunduru, yem bitkiləri, bostan bitkiləri,
dağətəyi zonada taxıl, tütün və meyvəçilik inkişaf etdirilir. Alçaq və orta
dağlıq sahənin yamaclarında meyvə bağları salınır və yem bitkiləri əkilir.
Naxçıvan MR-In əsas əkinçilik zonası olan Arazboyu düzənlikdə
sün’i suvarma tətbiq etmədən kənd təsərrüfatı bitkilərindən' məhsul
əldə etmək mümkün deyildir. Buna görə də kənd təsərrüfatının inkişafında suvarma həlledici amillərdən biridir. Bu cəhətdən çaylar Muxtar
respublikada həmişə mühüm rol oynamışdır. Lakin onların illik sərfinin
50-75 faizi isə yay dövrünə düşür. Bu da sün’i suvarmaya ciddi ehtiyacı
olan sahələrin ancaq 60 faizini ödəyə bilir.
Naxçıvan MR çaylarının orta illik su ehtiyatı 1 milyard 400 milyon
kub metrə yaxındır.
İyul-avqust aylarında Gilançaydan şərqdə olan çaylardan illik axımın
15-16 faizi axdığı halda, ondan qərbdəki çaylardan cəmi 7.9 (Əlincəçay), 8.2 (Naxçıvançay) faizi axır. Muxtar respublikanın bütün çaylarının
illik su ehtiyatının 60 faizdən artığı Şərqi Arpaçayın payına düşür.
Ümumiyyətlə, Muxtar respublika çaylarının illik axımının 75 faizindən
kənd təsərrüfatında istifadə edilmir. Halbuki, su Naxçıvan MR-də kənd
təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün birinci dərəcəli amildir.
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XX əsrin əwəllərindən Naxçıvanda sün’i suvarma işləri sür’ətlə
inkişaf etməyə başladı. Suvarma sistemləri, kanallar qaydaya salındı, kəhrizlər bərpa edildi, yeni suvarma kanalları çəkildi.

36-cı şəkil. Sirab su anban.

Xüsusilə, 1959-1965-ci illər ərzində Naxçıvan MR-də su təsərrüfatı
tikintilərinin həcmi son dərəcə genişləndirilmiş və bu tikintilər respublikanın iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynamışdır. 1960-cı
ildə 9 milyon kub metr su tutumu olan Uzunoba su anbarı tikilib istifadəyə verilmiş, 1963-cü ildə Ordubad meyvəçilik sovxozunun Gilançaydan suvarılması işi başa çatdırılmışdır. 1964-cü ildə 1 və 2 Ne-li
Sədərək nasos stansiyaları, Culfa və Şərur nasos stansiyaları, 1965-ci
ildə 6 milyon kub metr su tutan yeni Nehrəm su anbarı, Qaraçuq nasos
stansiyasının 1-ci növbəsi, Yaycı və Dəstə (Ordubad) nasos
stansiyaları istifadəyə verilmişdir. 1966-cı ildə 3 Ne-li Sədərək nasos
stansiyasının tikilişinin başa çatdırılması nəticəsində 820 hektar yeni
torpaq sahəsi bol su ilə tə’min edilmişdir.
Bu tədbirlər Aıazboyu düzənlikdə 17 min hektardan aıtıq əkin sahəsinin
suvarılmasının yaxşılaşdırılmasına, 3200 hektara qədər yeni torpaq
sahəsinin su ilə tə’min edilməsinə, bir sıra ixtisaslaşdınlmış scvxozların
(Sədərək, Maxta, Xanlıqlar, Naxçıvan və M.S.Ordubadi adına üzümçülük
sovxozlan, Oəstə meyvəçilik sovxozu) təşkil olunmasına, həmçinin pambıq,
tütün, taxıl əkinlərindən yüksək məhsul əldə edilməsinə şərait yaratdı.
Lakin bunlar son hədd deyildir. Naxçıvan MR-in ümumi torpaq
fondu 536300 hektara bərabərdir. Muxtar respublikada 54678 hektar
torpaq sahəsi suvarma şəbəkəsinə malikdir. Suvarılan, yə’ni irriqasiya cəhətdən hazırianmış 52891 hektar torpaq sahəsinin 49080
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hektarında əkin aparılır. Göründüyü kimi, istifadə edilən, xüsusilə,
suvarılan torpaq sahəsi mövcud sahəyə nisbətən çox azdır.
Torpaq və relyef xüsusiyyətlərinin yararlılığı nöqteyi-nezərinden aparılan elmi hesablamalara görə Naxçıvan MR-də suvarılan torpaq sahəsinə 97000 hektara qədər çatdırmaq tamamilə mümkündür ki, bunun da
ayrı-ayrı çay hövzələri üzrə bölgüsünü aşağıdakı qaydada vermək olar:
I.Arpaçay
2.Naxçıvançay və Cəhriçay
3.Əlincəçay
4.Qaradərə
S.Gilançay
6.Düylünçay
7.Vənəndçay
8.Əylisçay
Ə.Ordubadçay

49299 hektar
29457

CƏMİ

96784 hektar

7320
2579
1890
1900
1620
1520
1120

Göründüyü kimi, gələcəkdə suvarılan torpaq sahələrini iki dəfəyə
qədər artırmaq tamamilə imkan daxilindədir. Aydındır ki, Naxçıvan MRdə bundan sonra da suvarma işlərini genişləndirmədən, onu yaxşılaşdırmadan sabit və yüksək məhsul əldə etmək mümkün deyildir.
Naxçıvan MR-də aparılan su təsərrüfatı tikintisindən biri Naxçıvançay suvarma sisteminin yenidən qurulmasıdır. Çox böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malik olan bu yenidənqurma işlərinin birinci
növbəsinin başa çatdırılması nəticəsində Babək rayoriunda 6363
hektar torpağın suvarılması yaxşılaşmış, ikinci növbədə isə 9775
hektar yeni torpaq sahəsi su ilə tə’min edilmişdir.
”Qızıl boğaz”da tikilmiş su qəbuledici qurğudan 4 kilometrlik baş
magistral kanalı vasitəsilə saniyədə 13.2 kub metr su Türyan arxına,
sol sahil və sağ sahil magistral kanallarına paylanır. 12.7 mln. kub
metr həcminə malik olan Sirab su anbarı bu kanal vasitəsilə
doldurulur. Sol sahil magistral kanal üzərində 12 mln. kub metr su
tutumuna malik “Hacıvar” su anbarının tikintisi planlaşdırılmışdır. B(u
su anbarı Hacıvar, Yarımca, Badaşqan, Qoşa Dizə və Nehrəm
kəndlərinin suya olan ehtiyacını ödəməkdə mühüm rol oynayacaqdır.
Naxçıvan çayında suvarma sisteminin yenidən qurulması planına 2ci Uzunoba su anbarının tikintisi də daxildir. Birinci Uzunoba su
anbarının yaxınlığında tikiləcək su anbarının su tutumu 12 milyon kub
metrə bərabər olub, 1800 hektar sahədə suvarmanın yaxşılaşmasına və
200 hektar yeni torpaq sahəsinin məniməsnilməsinə səbəb olacaqdır.
Babək rayonunun Cəhri, Payız və başqa kəndlərinin suvarma suyu157

na olan ciddi ehtiyacını nəzərə alaraq, Cəhri çayının suvarma sisteminin də yenidən qurulması perspektiv plana daxii edilmişdi. Bu plana
əsasən Payız kəndindən Cəhri çayının suyu sağ və sol sahilə
götürülərək sağ sahildə 4 milyon kub metr su tutumu olan Gülşənabad,
sol sahildə isə 3.5 mln. kub metr su tutumu olan “Payız” su anbarı tikilməlidir. Bu tədbirlər nəticəsində bu kəndlərin suya olan tələbatı
ödəniləcək və 2200 hektar əkin sahəsinin suvarılması yaxşılaşacaqdır.
Naxçıvan şəhərini içməli su ilə tə’min etmək üçün ikinci su kəmərinin tikilişi başa çatdırılmışdır. Su kəməri vasitəsilə Batabat suyunun Naxçıvan şəhərinə gətirilməsi əhali üçün əvəzedilməz hədiyyə
olardı. Uzunoba gölündən boru vasitəsilə gətirilən suvarma suyu
şəhərin ehtiyaqını qismən ödəyir.
Muxtar respublikanın ən böyük kənd təsərrüfatı rayonu olan Şərur
rayonunda Arpaçay üzərində tikilən, su tutumu 135 milyon kub metrə bərabər olan “Arpaçay" su anbarının istifadəyə verilməsi ilə Şərur
rayonunda 9 min hektar yeni torpaq sahəsi su ilə tə’min edildi, 26
min hektar əkin sahəsinin suvarılması yaxşılaşdırıldı.
Ən böyük su tikintisi tədbirlərindən biri də “Yuxarı sovxoz” kanalının
yenidən qurulmasıddır. Bu tədbirlərə əsasən “Yuxarı sovxoz” kanalı
üzərində 2 yerdə nasos stansiyasının qurulması və onun suyunun
Böyükdüzədək gətirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu işlərin görülməsi
nəticəsində Şərur və Babək rayonlarında 4800 hextar yeni torpaq
sahəsi su ilə tə’min ediləcəkdi ki, bunun da heyvandarlığın inkişafı
üçün son dərəcə böyük əhəmiyyəti olacaqdı. Lakin mə’lum səbəblərə
görə bu tədbirlər yarımçıq qaldı.
Culfa rayonunun suya olan ehtiyacını tə’min etmək üçün Əlincəçayın suvarma sistemi yenidən qurulmuşdur. Bənəniyar kanalı
üzərində 15 milyon kub metr su tutumu olan “Bənəniyar” su anbarı
tikilmişdir. Görülən tədbirlər nəticəsində 4900 hektar əkin sahəsi su
ilə daha yaxşı təchiz olunmuşdur.
Ordubad rayonunun Ordubad və Əylis maili düzənliklərini suvarmaq
üçün Araz üzərində 2 nasos qoyuldu və bunların vasitəsilə 400 hektar
torpağın suvarılması yaxşılaşdırıldı.. 800 hektar istifadəsiz torpaq su ilə
tə’min edildi. Bu sahələrdə suvarma sistemləri yenidən qurularaq 1,2
mln. kub metr su tutumu olan “Disər göl” və Çənənəb kəndi yaxınlığında
0.7 mln.kub metr həcmində “Vəng” sututarları tikilib istifadəyə verildi.
Babək rayonunun su tə’minatı yaxşılaşdıqca Şahbuz rayonu özünün
daxili su ehtiyatlarından daha sərbəst istifadə edə bilir. Bundan başqa
Şahbuz rayonunun dağlıq hissəsində yerləşən qar və bulaq suları ilə
qidalanan bir neçə gölün yenidən qurulması və genişləndirilməsi başa
çatdırılacaqdır. Bu göllərin suyu 1300 hektar sahənin suvarılmasını yaxşılaşdıracaq, 390 hektar yeni torpaq sahəsini su ilə tə’min edəcəkdir.
Araz üzərində “Naxçıvan” dəryaçasının tikilməsi nəticəsində hər
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iki ölkədə— İranda və Muxtar respublikada 10min hektarlkrla torpaq
sahəsinin suvarılması üçün imkan yaranmışdt.
Beləliklə, görülən bu tədbirlər nəticəsində Naxçıvan MR-in suvarma
suyuna olan tələbatı əsasən ödənilmişdir. Bunun nəticəsində 1970-ci
ildə Muxtar respublikada 10447 hektar üzümlük öz bəhrəsini verdi, bu
qədər üzüm bağlarından bir ildə orta hesabla 12 milyon manat gəlir
əldə edildi ki, bu da respublikanın iqtisadiyyatında mühüm rol
oynayırdı. 1970-ci ildə təkcə Naxçıvan şərab trestinin təsərrüfatları
dövlətə 22 min tona yaxın üzüm təhvil verdi. Bu əsasla mövcud şərab
zavodlarından əlavə şərab zavodu tikilib istifadəyə verildi.
1970-ci ildə Naxçıvan MR-də üzüm istehsalı 29300 tona, meyvə
istehsalı 4500 tona, taxıl istehsalı 26600 tona, tütün istehsalı 5200 tona çatdırıldı. Mal-qaranın sayı və məhsuldarlığı da artırıtdı. Qaramalın
sayı 40 min başa, davarın sayı isə 172 min başa çatdırildı.
Naxçıvan MR-in təbii sərvətlərindən biri də onun çox böyük təsərrüfat
və məişət əhəmiyyətinə malik olan faydalı bitkiləridir. Naxçıvan florasında
bir çox qiymətli və nadir tapılan növlər mövcuddur. Onun bitki sərvətləri
içərisində dərman əhəmiyyətli, alkoqoloidli, vitaminli, qatranlı, kauçuklu,
efirli, kitrəli, sodalı, potaşlı, qidalı, nektarlı, boya və aşı maddələri ilə zəngin, həmçinin dekorativ və yem bitkiləri geniş yayılmışdır.
Meşələr Muxtar respublika ərazisinin 0,5 faizini əhatə etsə də, onlar
çayların su rejiminin qaydaya salınmasında, toıpaq eroziyasının qarşısının
alınmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bundan başqa, ərazidə
təxminən 5 min hektara yaxın kolluqlar vardır. Mövcud meşələrin və
kolluqların qorunması mühüm dövlət və təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir.
Naxçıvan MR-in dağlıq hissəsində kolluq sahələrdə çoxlu c if _ badam,
alma, armud, alça və s. vardır. Bunlardan calaq vasitəsilə yeni, quraqlığa
davamlı və məhsuldar meyvə növlərialmaq mümkündür.
Akademik Qrossheym cır badamın ən çox yayıldığı Kolanı kəndi ətrafını
qoruq e'lan tməyi təklif etmişdir.
Arıçılıq təsərrüfatı Muxtar respublikada çox qədimdən insanların
diqqətini cəlb etmişdir. Bal əvəzedilməz qida məhsulu kimi, mum, arı
zəhəri, arı südü və s. böyük müalicəvi əhəmiyyətə malik olan maddə kimi
şöhrət qazanmışdır. Təxmini hesablamaya görə bal arılarının Naxçıvan
MR-də götürə biləcəyi bal ehtiyatı 634 tona yaxındır. Bu ehtiyat hesabına
ildə 6338 arı ailəsi saxlamaqla 126,8 ton əmtəələlik bal istehsal etmək
mümkündür. Halbuki, bu ehtiyatdan lazımınca istifadə olunmur
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA
TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏNİN VƏZİYYƏTİ
Bə’zən haqlı olaraq Yeri kosmik gəmiyə, insanları isə bu gəminin
sərnişinlərinə bənzədirlər. Bu gəminirt müsafirlərini kosmosun
sonsuz ənginliklərində həyatsız planetlər, qızmar ulduzlar
gözləyir...Kainatın bizə mə’lum olan hissəsində yalnız mavi və yaşıl
planetimiz— Yer həyat planetidir. Bu planetin təbəqələri olan litosfer,
hidrosfer və atmosferin fövqündə yaranmış canlı aləm— biosferin
mövcudiyyəti üçün optimal şəraitin davam etməsi, qorunub
saxlanması zəruridir. Yer kürəsində insanın meydana gəlməsi onu
daha da zənginləşdirmiş, ona rövnəq vermiş, ağıl və zəka bəxş etmiş
və onu “mö’cüzələr” planetinə çevirmişdir. İnsan özü təbiətin əşrəfi,
onun zəkası isə xarüqələr yaradan mö’cüzədir.
İnsan mə’nəviyyatının böyük tərənnümçüsü Şekspir insanı təbiətin
mö’cüzəsi adlandırır, onu böyük hünəri, xeyirxah düşüncəsi, mütənasib
biçimi, gözəl davranışı ilə mələklərə, kamalı ilə tanrıya bənzədir. O
göstərir ki, ”insan kainatın yaraşığı, bütün canlı varlığın tacıdır!"
İnsan öz insanlıq mahiyyətini, varlığını əməkdə təcəssüm etdirir,
cəmiyyətin maddi və mə’nəvi sərvətlərinin, mövcud ictimai
münasibətlərin yaradıcısı kimi öz şəxsiyyətini təsdiqləyir. Lakin
insan öz fəaliyyəti ilə təbiətə ciddi tə’sir göstərir, təbii prosesləri
sür’ətləndirməyə cəhd edir. Elmi texniki tərəqqi dövründə təbiətdən
daha çox şey qoparmağa cəhd edən insan ekoloji sistemə mənfi
tə'sir göstərir, onun tarazlığını pozur, atmosfer, dənizlər, şirin su
hövzələri çirklənir, torpaq örtüyü, meşələr korlanır, faydalı qazıntılar
tükənir, heyvan və bitki növlərinin sayı sür’ətlə azalır və s.
Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, müasir dövrdə bəşəriyyəti iki ən böyük fəlakət gözləyir: bunun biri nüvə silahlarının istehsalı, sınaqdan
çıxarılması və tətbiqidirsə, digəri bu gözəl və təkrarsız planetimizdə
ekoloji şəraitin korlanması və həyat üçün tamamilə yararsız hala
düşməsi qorxusudur.
Əgər insan onun yaşayışı üçün lazım olan bütün tə’minatı verən
ana təbiəti həyat üçün yararsız hala salmağa cəhd edirsə, bu intihara
bərabərdir. Bu, bəşəriyyətin ~äz məhvini hazırlaması deməkdir! Odur
ki, planetin bütün dövlətləri, xalqları, hər bir insan yubanmadan ana
təbiəti övlad kimi mühafizəyə qalxmalıdır! Yoxsa sabah gec olacaqdır!
SSRİ Coğrafiya Cəmiyyəti 1977-ci ilin noyabr ayında Leninqrad
şəhərində “İnsan və ətraf mülrit” problemi üzrə II Ümumittifaq konfransı keçirirdi. Mən orada “Naxçıvan MSSR-in təbii sərvətləri va
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onlardan səmərəli istifadə etmək problemləri” mövzusunda mə’ruzə
ilə çıxış etdim. Mən deyəndə ki, mənim Muxtar respublikam dünyanın ən təmiz havalı və təmiz, saf sulu rayonlarından biridir, yerdən
az qala xorla səsləndilər ki, ”Xoşbəxtsiniz, Sizə qibtə edirik!"
Doğrudan da, qədim diyarımız Naxçıvan öz təbii gözəlliyinə, təbii
sərvətlərinə görə qibtə edilməli, həsəd aparmalı diyardır! Təbiət
ondan heç bir şeyi əsirgəməmişdir. Cəmi 5363 kv.km sahəyş malik
olan bu ərazidə Arazboyu düzənliklərdən daimi qar xətti keçən
Gəmiqayaya (Qapıcığa— 3906 m) qədər müxtəlif relyef formalarına,
təzadlı iqlim növlərinə, bir-birindən son dərəcə fərqli torpaq, bitki
örtüyünə, heyvanat aləminə, füsunkar təbii mənzərələrə, haqqında
əfsanələr yaranmış yüzlərlə təbiət abidələrinə rast gəlirsən.
Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında yerləşən Naxçıvan MR
tipik dağlıq ölkə olub, ərazisinin 2/3 hissəsini dağlar, 1/3 hissəsini
isə Arazboyu maili düzənliklər əhatə edir. Burada maili düzənliklər,
alçaq, orta yüksəklikli və yüksək dağlıq qurşaqlar bir-birini əvəz edir.
Ərazidə qərbdən şərqə doğru uzanan Sədərək, Şərur, Naxçıvan,
Culfa, Əylis, Ordubad maili düzənlikləri Muxtar respublikada kənd
təsərrüfatının inkişaf etdiyi əsas sahələrdir.
Naxçıvan MR özünün kəskin kontinental iqlimi ilə Azərbaycan
Respublikasının digər fiziki-coğrafi vilayətlərindən fərqlənir. Burada
müasir iqlimin yaranmasında əsas rollardan birini də relyef oynayır.
Şərqdən, şimal-şərqdən və şimaldan Zəngəzur və Dərələyəz dağları
ilə əhatə edilməsi, İran və Ermənistan yaylaları ilə qonşu olması,
həmçinin geniş su hövzələrindən xeyli uzaqlığı Muxtar Respublikada
xüsusi iqlim şəraitinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu isə öz
növbəsində hava temperaturunun, rütubətin, yağıntıların miqdarını,
küləklərin xüsusi rejimini müəyyənləşdirmişdir.
Naxçıvan MR-də düzənlik və alçaq dağlıq sahədə günəşli saatların
orta illik miqdarı 2800 saata bərabər olub, Azərbaycanın digər
rayonlardakından çoxdur. Muxtar Respublikanı bu sahədə ancaq Orta
Asiya ilə müqayisə etmək olar. Yay aylarında Arazboyu düzənlikdə
havanın mütləq maksimum temperaturu 40-43 dərəcəyə çatır. Odur ki,
Arazboyu düzənliklərdə əkin sahələrindən ildə ən azı iki məhsul
götürmək mümkündür. Buna Muxtar respublikanın su və torpaq
ehtiyatları da imkan verir.
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TORPAQLARIN MÜHAFİZƏSİ VƏ
İSTİFADƏSİ VƏZİYYƏTİ
Torpaq sərvətlər sərvətidir!
Elm və texnikanın bütün sahələrində çox böyük nailiyyətlər əldə edilməsinə baxamayaraq torpaq yenə də ərzaq məhsullərının əsas istehsal mənbəyi olaraq qalmaqdadır. Buna baxmayaraq bizim əsrimizdə
torpağa hərtərəfli hücum günü-gündən genişlənməkdədir. Torpaqdan
amansız və rəhmsizcəsinə istifadə edilməsi onun birinci qənimi olan
külək və su eroziyasını görünməmiş dərəcədə gücləndirir.
Naxçıvan MR kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyüktəbii ehtiyatlara
malikdir. Bu ehtiyatlar, birinci növbədə, onun münbit torpaqlarından və
günəşli iqlimindən ibarətdir. Muxtar Respublikada olan əkin sahəsinin
90 faizdən artığı Arazboyu düzənliyin payına düşür. Lakin becərilən
torpaqlar ümumi ərazinin az bir hissəsini— -10 faizə qədərini təşkil edir.
Halbuki, bu rəqəm Azərbaycan respublikası üzrə 24 faizdən artıqdır.

37-ci şəkil. Batabat yaylağında

Naxçıvan MR-in ümumi torpaq fondu 536300 hektara bərabərdir.
Bundan kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan 155384 hektartorpaq sahəsinin
74681 hektarı təbii otlaqların və biçənəklərin payına düşür. Sıldırım
yamaclardan, qayalıqlardan, bədlənd və şoranlaşmış sahələrdən ibarət
olan 381084 hektar isə hələlik istitfadə edilməyən sahələrdir.
Muxtar respublikada suvarılan torpaqların sahəsi 58157 hektara
bərabərdir ki, bunun da 55417 hektarı əkin sahəsi, 2740 hektarı isə
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çoxillik əkmələrdir. Təbii otlaqlar və biçənəklər heyvandarlığın inkişafı üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 200 minə yaxın davar 200 günədək qış otlaqlarında— Arazboyu düzənliklərdə və dağətəyi zonada,
4 ay isə dağlarda— yaylaqlarda saxlanılır. Lakin yay otlaqlarının çatışmaması qoyunçuluğun inkişafına maneçilik törədir, yaylaqların intensiv otarılmasına, tapdanmasına, beləliklə də onların öz keyfiyyətini
itirməsinə və torpaq eroziyasının şiddətlənməsinə şərait yaradır.
Buna görədir ki, yay otlaqlarının 44 faizdən artığı keyfiyyətsiz hala
düşmüş, yem bitkiləri seyrəlmiş, zərərli bitkilər çoxalmışdır.
Hazırda Muxtar respublikada 14541 hektar yararlı yay otlaqları
vardır ki, bunlar da üçüncü və dördüncü dərəcəlidir. Bu qədər
sahədə normaya müvafiq olaraq 45-46 min baş əvəzinə 150 min
başdan artıq davar saxlanılır. 20961 hektar yararlı, 17613 hektar isə
yararsız qış otlaqları vardır ki, bu da yalnız 27-28 min baş qoyurikeçinin otarılması üçün kifayət edər. Halbuki, bu sahədə 100 mindən artıq davar otarılır. Belə vəziyyət isə getdikcə otlaqların keyfiyyətinin daha da aşağı düşməsinə, müəyyən sahələrin isə tamamilə
sıradan çıxmasına səbəb olur. Yaranmış bu kimi dözülməz vəziyyətin qarşısını almaq üçün fermerlər, xüsusilə, təsərrüfat sahibləri
otlaqlardan səmərəli istfadə edilməsi, onların tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün bir sıra aqrotexniki tədbirləri kompleks halda həyata
keçirilməlidirlər. Bu məqsədlə otlaqların sahibləri onların zərərli və
zəhərli bitkilərdən təmizlənməsi, su ilə təchizi, növbəli otarmanın
tətbiqi, faydalı və məhsuldar ot toxumlarının səpilməsi, imkan olan
yerlərdə otlaqların suvarılması və s. kimi tədbirlər görməlidirlər.
İntensiv otaıma nəticəsində qış otlağı kimi istifadə edilən Böyükdüzdə öldürgən (anabazit) və üzərrik bitkilərinin arealı genişlənir, yem
bitkilərinin vegetasiya dövrünü başa vurmağa imkan verilmədiyindən
onlar getdikcə seyrəlir, müəyyən sahələr isə tamamilə səhra landşaftına
çevrilir. Batabat yaylağında dağ yamacları güclü eroziya nəticəsində
torpaq qatını itirir, daşlıq və qayalıqlara çevrilir. "Keçəldağ", "Qanlı göl”
yaylağında gəvən, kəklikotu kolları yem otlarını sıxışdırır və s.
Naxçıvan MR-də cəmi 4034 hektar təbii biçənək qalmışdır. Biçənəklərin
bir qismi otlaqlara çevrildiyindən bu rəqəm getdikcə azalır və qış üçün yem
ehtiyatı toplamaq tədbiıləri pozulur. Halbuki, biçənək sahələrini hər vasitə
ilə artıımaq, onların məhsuldarlığını yüksəltmək üçün tədbirlər görülməlidir.
Mümkün olan sahələrdə yay otlaqlarının suvarılması, onların bir qisminin
biçənəklərə çevrilməsi, kollardan, daşlardan təmizlənməsi, gübrələnməsi,
məhsuldar ot toxumlarının səpilməsi yem ehtiyatı yaradılması üçün
əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 1930-cu illərdə Babək rayonunun Qaraquş
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sahəsində Yeddi bulaq, Mehrabın yurdu, Xan yurdu, Abdullanın yurdu və b.
sahələrdə biçənəklərin suvarılması üçün kiçik göllər yaradılmışdı. Qeyd
etmək lazımdır ki, Qaraquşda suvarılan məhsuldar torpaqlarda ayrı-ayrı
sahələrdə kartof, pərinc, zəirəng, xaşa, taxıl əkilər və bol məhsul götürülərdi.
Müəyyən qadağan tədbirlərinin görülməsinə baxmayaraq, yenə
də qaramalın yay otlaqlarına qaldırılmasına, Şahbuz rayonunun
bə’zi kəndlərinin subalp çəmənliklərini şumlamalarına yöl verilir. Bu
isə həmin. ərazinin ekologiyasına son dərəcə mənfi tə’sir göstərir,
torpaq eroziyasının güclənməsinə şərait yaradır.
Naxçıvan MR-in torpaq və iqlim şəraiti burada kənd təsərrüfatının
daha məhsuldar olan sahələrinin inkişaf etdirilməsi, ixtisaslaşmanın
tətbiqinə və Arazboyu düzənlikdə müəyyən sahələrdən ikinci
məhsul əldə edilməsi üçün geniş imkan yaradır.
Vaxtı ilə Muxtar respublikada taxıl, pambıq, tütün, yem bitkiləri
əkini geniş yer tuturdu. Düzgün olaraq, həmişə zərərlə başa gələn
pambıqçılıq götürülürdü. Üzümçülüyün genişləndirilməsi digərsahələri tamamilə sıxışdırdı, taxılın, yem bitkilərinin sahəsi, məhsuldarlığı ktıskin surətdə azaldı. 1990-cı il üçün Muxtar respublikada 35
min h e flir üzümçülük olması planlaşdırılmışdı. Bu tədbirlər heyvandarlığın inkişafına öz mənfi tə’sirini göstərdi. son illər ixtisaslaşmaya
ciddi fikir verilir. Naxçıvanm şöhrəti olan “kişmişi” üzümün sahələri
artırılır. Naxçıvan MR-də sənaye miqyasında kişmiş istehsalını təşkil etmək tamamilə imkan daxilində olan işdir.
Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatında istilik ehtiyatından tamamilə
istifadə olunmur. Belə ki, Arazboyu düzənlikdə Şərur, Babək və
Culfa rayonları ərazisində 1997-ci ildə 21860 hektar, 1998-ci ildə
15451 hektar sahədə payızlıq taxıl əkilmişdir. Taxıl yığımından
sonra Muxtar respublika üçün ən isti aylar olan iyul, avqust, qismən
sentyabrda həmin torpaq sahələri, həmçinin 1500-2700 dərəcə
temperatur istifadəsiz qalır. Bə’zi fermerlər həmin saliələrdə təkrar
əkin apararaq yem üçün qarğıdalı əkir və yüksək məhsul götürürlər.
Şərur rayonunun bir sıra kəndlərində, Culfa rayonunun Yaycı
kəndində, Naxçıvan şəhərində ayrı-ayrı ailələr həyətyanı təsərrüfat
sahələrində ildə 2 dəfə bostan (göyərti, tərəvəz) məhsulu götürür.
Bu məsələyə ciddi yanaşılarsa, Arazboyu düzənlikdə hər il ən azı
1500-2000 hektar sahədə iki dəfə məhsul götürmək imkanı vardır.
Muxtar Respublikanın alçaq dağlıq, qismən də orta dağlıq sahələrində dağ yamaclarında terraslar yaratmaqla yüz hektarlarla sahələrdə meyvəçiliyi, birinci növbədə qoz, badam, alma bağlarını inkişaf
etdirmək olar. Bu tədbir məhsul bolluğu yaratmaqdan başqa, həmin
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sahələrdə torpaq eroziyasının da qarşısını alır və təbiəti gözəlləşdirər.
Təşəbbüs göstərilərsə, Şərur, Şahbuz, Ordubad və Culfa rayonlarının dağlıq və dağətəyi zonalarında yaxın illərdə qoz, badam, innab, püstə, alma bağlarının sahəsini 5-6 min hektara çatdırmaq mümkündür.
Naxçıvan MR-in iqlim və torpaq şəraitini nəzərə alaraq daha faydalı
və lazımlı bitkilərəkilməsi işini genişləndirmək lazımdır. Keçmiş illərin
təcrübəsi göstərir ki, bizim şəraitdə iqtisadi cəhətdən çox əlverişli
olan həna istehsalı gözəl nəticələr verir və öz keyfiyyətinə görə Naxçıvan hənası heç də İran hənasından geri qalmır.
Aparılan elmi hesablamalar göstərirki, Naxçıvan MR-də suvarılan
torpaqların sahəsini iki dəfəyə yaxın artırıb 97000 hektara çatdırmaq
olar. O cümlədən Arpaçay hövzəsində 49300, Naxçıvançay hövzəsində 29500, Əlincəçay hövzəsində 7300 hektar suvarılan torpaq
sahəsini kənd təsərrüfatının istifadəsinə vermək mümkündür. Bunun
üçün son illər bir sıra böyük və əhəmiyyətli tədbirlər görülməkdədir.
Şərur rayonunda 150 milyon kub metr həcmində Arpaçay dəryaçası
istifadəyə verilmiş, Naxçıvançay üzərində 100 milyon kub metr su
tutumu olan Vayxır dəryaçası, Əlincəçay üzərində 15 milyon kub
metr həcmində Bənəniyar su anbarı tikilmişdir. Bunlar minlərlə
hektar torpaq sahəsini su ilə tə’min edəcəkdir.
Bundan başqa, qayğı, diqqət və təşəbbüskarlıq göstərilərsə, Arpaçay, Naxçıvançay və Əlincəçay vadilərinin çaybasarlarında minlərlə
hektar münbit torpağı çay daşqınlarının, sellərin əlindən alıb,
istifadəyə vermək mümkündür. Bunun üçün çay yataqlarını daş, beton
divarlar arasına alıb, onun axınını ram etmək və bir sıra aqrotexniki və
mühəndis qurğuları tədbirləri görmək lazımdır. Bu tədbirlər görülərsə,
təkcə Naxçıvançay vadisində Vayxır kəndindən başlamış, "Araz”
dəryaçasına qədər 1500-2000 hektar münbit torpaq əldə etmək olar.
Bundan başqa, Muxtar respublika ərazisində relyef şəraitinin imkan
verdiyi yerlərdə min hektarlarla sahələri daşlardan, sel gətirmələrindən
təmizləyib, su çıxarıb məhsuldar əkin yerlərinə çevirmək olar.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bizi yedirdən, geyindirən, sərvətlər xəzinəsi olan torpağa qayğı ilə yanaşılmır. Naxçıvan şəhərindən Şərura gedən yolun 5-6 kilometrliyində ətraf zibilliyə çevrilmiş,
Naxçıvan şəhərinin zibili— şüşə qırıqları, metal yığınları gələcəkdə
istifadə ediləcək münbit torpaqları 10 hektarlarla sahədə zibilxanaya
çevrmişdir. Kiminsə tənqidindən sonra burada “qayda yaradılmış”—
həmin zibillər buldozer vasitəsilə daha geniş sahələrə yayılmış və
“səliqə yaradılmışdır".
Dözülməz haldır ki, təkcə Naxçıvan şəhərində deyil, rayon mər165

kəzlərinin də müəyyən zibilxanaları olmadığından, zibil hara gəldi
tökülür: bə’zən çay yataqlarına, şəhərin kənar məhəlləiərinə, tarlaların
ətrafına, yol kənarına, müəssisələrin divarlarımn dibinə və s. Bu hal
isə heç kimi— nə aid orqanları, nə də şəhərin sanitar təmizliyi üçün,
təbiəti mühafizə üçün məs’ul olan vəzifəli şəxsləri narahat etmir.
Naxçıvan MR-də kiçik sahələrdə drenaj işləri apa'rılmasına
baxmayaraq, 3300 hektar torpaq sahəsi şoranlaşmaya mə’ruz qalmış,
530 hektar sahə isə əkin dövriyyəsindən çıxarılmışdır. Bunun səbəbi
odur ki, bir çox sahələrdə drenaj işləri başdansovdu, keyfiyyətsiz aparılmış, onların istifadə müddəti 60-70 il olduğu halda, 10-15 ildən sonra
sıradan çıxmış və öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Bu sahədə
ixtisaslı kadrlar, avadanlıq və mexanizmlər çatışmadığından kollektor və
drenlər vaxtında təmizlənmir. Buna görə də bir çox yerlərdə drenlərin
çıxışlarını torpaq basmış, nəzarət quyuları uçmuşdur.
Baxımsızlıq və qayğısızlıq nəticəsində Şərur rayonunda 600
hektar torpaq sahəsi şoranlaşmışdır.
Babək rayonundakı Qaraçuğ, Qaraxanbəyli və Tumbul kəndləri
ərazisində 1271 hektar sahədə meliorasiya işləri aparılsa da, bu sahənin 670 hektarı yenidən şoranlaşmaya mə’ruz qalmışdır. Bu ərazidən keçən Qaraçuğ kanalının beton divarları çox yerdə sıradan
çıxdığından su sızıb ətraf sahələri şoranlaşdırır. Rayonun Nehrəm
kəndində də suvarma suyundan səmərəli, qənaətlə, daha doğrusu,
norma ilə istifadə edilmədiyindən su axıb çökək sahələrə göllənir və
torpağın şoranlaşmasına səbəb olur.
Muxtar Respublikanın alçaq və orta dağlıq zonalarında olan əlverişli torpaq sahələrinə su çıxarmaq, həmin yerləri meyvə bağlarına,
yem bitkiləri tarlalarına, çevirmək mümkündür.
Şahbuz rayonunda “Məzrə düzü", ”Şada düzü” adlanan sahələrdə
500, Keçili düzündə 300 hektaradək əlverişli relyefə malik olan, lakin
istifadə edilməyən münbit torpaq sahəsi vardır. Həmin sahələr su ilə
tə’min edilərsə, xaşa, kartof əkmək və ya meyvə bağları salıb bol
məhsul götürmək olar.
Telman Xudaverdiyev Şahbuz rayonunda partiya rəhbəri olarkən
onun şəxsi təşəbbüsü və iştirakı ilə rayonun bir çox təsərrüfatlarında
terraslara çoxlu badam, qoz və alma ağacları əkildi, becərildi və son
dərəcə yaxşı nəticələr əldə edildi. Lakin T.Xudaverdiyev rayondan
gedəndən sonra terraslarda salınmış meyvə bağlarına xidmət unuduldu, ağacların bir qismi qurudu, bir qismi isə, əsasən, badam ağacları təbii şəraitə uyğunlaşaraq indi də dağ yamaclarını bəzəməkdədir.
Ordubad rayonunda da ayrı-ayrı sahələri daşdan təmizləmək,
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hamarlama işləri aparmaqla əkinə yararlı hala salmaq mümkündür. Məsələn, rayonun Tivi kəndində xeyli torpaq sahəsi qeyri-münbit hesab
edilərək istifadə olunmur. Halbuki, bu torpaqları daşlardan təmizləmək,
gübrələməklə məhsuldar sahələrə çevirmək mümkündür. Rayonun
Düylün, Aşağı Aza kəndləri ərazisindəki "Çeşmə başı” adlanan sahədə,
həmçinin Üstüpü, Əndəmic, Gənzə və başqa kəndlərin ətrafında vaxtı
ilə gözəl meyvə bağları vardı. Bu bağlar baxımsızlıq üzündən quruyub
sıradan çıxmış, torpaqlar isə istifadəsiz qalmışdır. Bu bağların ətrafına
vaxtı ilə çəkilmiş daş divarların töküntülərini təmizləmək, sahələri
genişləndirmək, suvarma şəbəkəsini bərpa etmək və Ordubad
bağlarının əwəlki şöhrətini qaytarmaq tamamilə mümkündür.
Yuxarıda qeyd etdik ki, su və külək eroziyası torpağın ən qorxulu
düşmənidir. Bu bəlaya qarşı lazımi mübarizə təşkil edilmədiyindən
Naxçıvan MR-də əkinə yararlı torpağın 4700 hektardan artığı, yə’ni
13 faizi eroziyaya uğramışdır. Babək rayonunda 1400 hektar (6.2%,)
Şərur rayonunda 1200 hektar (5.7%), Şahbuz rayonunda 940 hektar
(9%), culfa rayonunda 420 hektar (7.6%), Ordubad rayonunda 260
hektar (4.2%) yararlı torpaq sahəsini eroziya sıradan çıxarmışdır.
Dağlıq sahədə yerləşən təsərrüfatlarda, o cümlədən Ordubad rayonunun kəndlərində, Şahbuz rayonunun Kükü və başqa kəndlərində
orta və şiddətli eroziyaya uğramış torpaqlar daha çoxdur.
Muxtar respublikada vaxtaşırı baş verən sellər torpaq eroziyasını
daha da şiddətləndirir, bə’zən dağ yamaclarının torpaq örtüyünü
tamamilə yuyub aparır. Torpaq eroziyasının qarşısını almaq üçün bir
sıra aqrotexniki, mexaniki, mühəndis və s. komplek's tədbirləri
həyata keçirilməlidir. Birinci növbədə eroziyaya uğrayan yamacların
bərkidilməsi, bu sahələrdə meşəliklər, koluqlar və meyvə bağlarının
salınması vacibdir. B u tədbirlər həyata keçirilərkən yamaclar eninə
şumlanmalı, daha yaxşı olar ki, toxumlar və tinglər çalalara (şum
aparılmadan) və ya terraslara əkilsin.
Xalq təsərrüfatına böyük zərər vuran sellərin qarşısını almaq üçün
mövcud kompleks mübarizə tədbirlərindən aşağıdakıların həyata
keçirilməsi məsləhətdir.
1.Seləmələgətərən hövzənin maili yamaclarının bərkidilməsi, bu
sahələrdə meşə və kolluqların salınması. Bunun üçün Naxçıvan MRdə kifayət qədər əlverişli ağac və kol növləri vardır. Bu tədbirin
həyata keçirərkən yamacların şumlanmasına yol verməməli,
toxumlar və tinglər terraslara əkilməməlidir. Krım dağlıq-meşəçilik
təcrübə stansiyasının əldə etdiyi nəticələr göstərir ki, yamacların
terraslaşdırılması sayəsində axımın ümumi həcmi 83 faiz, suyun lil167

lənməsi 40 faiz, torpağın ümumi yuyulması isə 200 dəfə azalır, diblə
yuvarlanan çöküntülərin miqdarı 37 faizdən 2 faizədək enir.
Yamacların meylliyi nə qədər artıq olarsa, terraslar bir-birinə daha
yaxın məsafədə çəkilməlidir. Məsələn, yamacın meylliyi 15 dərəcə
olarsa, terras arasının 24,6 metr, 30 dərəcədə 12,8 metr, 45 dərəcədə
isə 9,8 metr olması son dərəcə yaxşı nəticə verir. Bu yolla Naxçıvan
MR-də bir sıra dağ yamaclarını başdan-başa meşəliklərə, yaxud
meyvə bağlarına çevirmək mümkündür. Bu cəhətdən Ordubad və
Şahbuz rayonlarında son illərdə görülən işlər diqqətə layiqdir.
2.Torpaq eroziyasının şiddətlənməsinin qarşısını almaq üçün
subalp və alp çəmənliklərinin həddindən artıq otarılmasına, tapdalanmasına, həmçinin bu sahələrin şumlanmasına yol verilməməlidir.
3.Çay vadilərinin və selovların aşağı axınında hər iki sahil boyunca güclü gövdə və kök sisteminə malik olan ağac növlərindən,
sıx və davamlı kollardan ibarət qoruyucu zolaqlar salınmalıdır.
4.Yaşayış məntəqələrini, yolları, üzümlükləri, bağları və başqa
əkin sahələrini sellərdən qorumaq üçün selə istiqamətverici və
qoruyucu daş bəndlər və beton dirsəklər inşa edilməlidir.
5.Selli çay yataqları və selovlar nəzarət altında saxlanmalı, vaxtaşırı həmin sahələrin toplanmış aşınma materiallarından təmizlənməsi üçün tədbir görülməlidir.
Ümumiyyətlə, sel əmələgəlməsinin qarşısını almaq, baş verən selləri zərərsizləşdirmək üçün tədbirlər kompleks şəkildə görülməlidir.
Göründüyü kimi, Naxçıvan MR tükənməz təbii ehtiyatlara malikdir. Bu ehtiyatların daha ətraflı öyrənilib aşkaredilməsi və xalqın istifadəsinə verilməsi geniş dairədə elmi-tədqiqat, həmçinin təsərrüfattəşkilat işləri aparılmasını tələb edir.
Şübhə yoxdur ki, elmi idarələrimiz və müvafiq təşkilatlar Muxtar respublikamızın təbii sərvətlərindən daha səmərəli istifadə etməkdə, onların mühafizəsi və qorunub saxlanması sahəsində torpaqların əsil sahibi olmuş kənd əhalisinə əllərindən gələn köməyi əsirgəməyəcəklər.
SULARIN MÜHAFİZƏSİ VƏZİYYƏTİ
Su, Allahın insanlara bəxş etdiyi ən qiymətli və əvəzolunmaz
ne’mətidir. Dünyada hər bir şeyin əvəzedicisi olduğu halda yalnız suyun əvəzedicisi yoxdur. Buna görə də haqlı olaraq deyirlər ki, su
nəinki həyat üçün lazımdır, o elə həyatın özüdür.
Su bizim planetin ən bol sərvətidir: O, Yer kürəsi səthinin 71 faizini (361 mln. kv.km), canlı varlığın isə 70-99 faizini təşkil edir. Buna
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baxmayaraq hal-hazırda dünyanm bir sıra öikələrində su qıtlığı hiss
olunur, su maddi ne’mət kimi satılıb alınır. Planetimizdə su kəmiyyətcə azalmasa da, keyfiyyətcə sıradan çıxır. Yer kürəsində bir milyarddan artıq adam susuzluqdan korluq çəkir, hər il susuzluqdan və
çirkli sudan 25-35 min adam ölür.

38-ci şəkii. Vayxır dəryaçasından görünüş.

Müəyyən edilmişdir ki, Asiya, Afrika və Cənubi Amerikada qeyd olunan ümumi xəstəliklərin 80 faizi çirkli su içməkdən əmələ gəlir. Dünyada olan su ehtiyatının yalnız 2,5 faizi şirin sulardır ki, Yer səthində
olan buzlaqlarda toplaşmış sular da buraya daxildir. Çaylarda eyni
vaxtda şirin su ehtiyatının cəmi 0,006 faizi (2120 kub km) toplanır.
Azərbaycan Respublikası, o cümlədən Naxçıvan MR su ilə az tə’min
olunan regionlardan biridir. Hazırda Azərbaycanda adambaşına Gürcüstandakından 7 dəfə, Ermənistandakından isə 2,2 dəfə az su düşür.
Respublikamız öz yerli su ehtiyatına görə də Cənubi Qafqazda axırıncı
yeri tutur. Belə ki, daxili su ehtiyatı Gürcüstanda 85 faizə, Ermənistanda
82 faizə bərabərdirsə, bizim respublikamızda cəmi 28 faiz təşkil edir.
Yə’ni Azərbaycana daxil olan 30,6 kub km. suyun 21,9 kub. km-i qonşu
ərazilərin, yalnız 8.7 kub km-i öz ərazimizin payına düşür.
Buradan aydın olur ki, biz respublikamız daxilində şirin su mənbələrinin, xüsusilə çaylarımızın qayğısına qalmalı, onların mühafizəsinə,
sularından səmərəli istifadə edilməsinə daha diqqətlə yanaşmalıyıq.
Naxçıvan MR-də çayların ümumi su sərfi (Araz nəzərə alınma169

dan) 1 mld. 400 mln. kub metrə yaxındır ki, bunıın da yarıya qədər
Şərqi Arpaçayın payına düşür.
Naxçıvançay və Gilançayın hər birində illik su ehtiyatı 100 mln.
kub metrden artıqdır. Lakin MR çaylarının illik axımının 75 faizə
qədəri kənd təsərrüfatında istifadə olunmadan yaz və payız daşqınları zamanı axıb Araza tökülür. İllik axımın cemi 10-17 faizi yay dövürünə düşür ki, bu da sün’i suvarmaya ciddi ehtiyacı olan sahələrin
ancaq 60 faizə qədərini ödəyə bilir.
Problemin həlli üçün maksimal axın dövründə çay sularını toplamaq
məqsədilə bir neçe su anbarları tikilib istifadəyə verilmişdir. Bunlardan
“Uzunoba” (9 mln kub m), "Nehrəm” (6 mln kub metr), ”Sirab” (12,7 mln
kub m), ’Bəneniyar” (15 mln kub metr), "Arpaçay” (135 mln kub m), ”Vayxır” (100 mln kub m) və sairəni göstərmək olar. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin 90%-nin əkildiyi Arazboyu düzənlik və alçaq dağlıq sahəsində
illik yağıntının miqdarı 230-310 mm, yə’ni yarımsəhralara yağan yağıntının miqdarı qədərdir. Odur ki, bu sahədə sün’i suvarma tətbiq etmədən torpaqdan heç bir məhsul götürmek mümkün deyildir.

39-cu şəkil. Batabat gölündə torf “ adası” .

Bes, Naxçıvan MR-də həyati əhəmiyyetə malik olan çaylara, onların
qorunmasına, sularından istifadə edilməsinə münasibət necədir?
Azərbaycan Respublikasının Kürden sonra. ikinci çayı olan Araz
Naxçıvan MR-i üçün də böyük əhəmiyyəte malikdir.
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Araz çayı 11 km məsafedə Türkiyə ilə, 163 km məsafədə isə İranla Naxçıvan MR rasında təbii sərhəd təşkil edir. Araz həmçinin Ermənistan və İran üçün də sərhəd çayı olub, buraya həmin ölkələrdən
də qollar qovuşur. Onun su ehtiyatı Kürdən 2,5 dəfə az olsa da, Mil
düzü üçün, Naxçıvan MR üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan Respublikası, o cümlədən Naxçıvan MR ərazisindən
Araza axan çayların suyu, onun ümumi balansının ancaq 16 faizini
təşkil edir və bunun 40 faizə qədəri suvarmada istifadə olunur.
1974-cü ildə Naxçıvan MR ilə İran sərhəddində Araz üzərində hər
biri 22 min kvt gücündə olan iki SES tikilib istifadəyə verilmişdir.
Araz dəryaçasından (1350 mln kub metr) həm də suvarma
məqsədləri üçün istifadə olunur.
Ərazisindən axdığı dövlətlərin (Türkiyə, Ermənistan, İran və
Azərbaycan) hamısı üçün böyük əhəmiyyətə malik olan Arazın
müasir vəziyyəti necədir?
Türkiyə ərazisində Arazın ekoloji sabitliyi demək olar ki, pozulmur. Bu sahəde sənayece inkişaf etmiş iri şəhərlər və qəsəbələr olmadığından çayın çirkələnmə dərəcəsi də aşağıdır. İran sahilləri
boyu da ona qarışan çayların suyu təbii vəziyyetə yaxındır.
Naxçıvan MR sərhədinə qədər və Zengəzur əyaləti sahəsində
Arazın sol sahili boyu ona Ermənistanın çayları qarışır. Arazın əsil
faciəsi də buradan başlanır. Yerevan şəhərindən keçən Zəngi çayı
vasitəsile milyon nəfərdən artıq əhalisi olan şəhərin hər cür çirkab
suları təmizlənmədən Araza axıdılır və çirkab suları Araz üçün əsil
fəlakət mənbəyi rolunu oynayır.
Yerevan şəhərinin ən iri sənaye müəssisələri və yaşayış massivlərinin sənaye və məişət tullantıları, həmçinin AES-in ən qorxulu nuklidləri
birbaşa bu çaya tökülür. Ermənilər Arazın qolu olan Aqarsu çayının iki
yerindən iri diametrli borularla su götürür, ondan 3 km aşağı hissəyə isə
çirkab sularını axıdırlar. Naxçıvan MR-ə daxil olan bu zəhərli sulardan
Muxtar respublikanın müxtəlif təsərrüfatlarında istifadə olunur.
Ermənistanın Mehri, Qafan rayonlarında Arazın sol qolları olan
Oxçuçay və Bərgüşad çayı xüsusilə kəskin surətdə çirklənir. Ermənistanın əsas dağ mə’dən mərkəzlərinin birindən keçən bu çaylara
filiz saflaşdırma kombinatlarının çirkab suları axıdılır. Beləliklə, bu
çaylar vasitəsilə Araza qurğuşun, sink, kükürd, mis, molibden, mərgümüş və5. kimi zehərli maddələr daxil olur.
Mə’lum olduğu kimi, öz uzunluğu, sululuğu və təsərrüfat əhəmiyyətinə görə Naxçıvan MR-in müstəsna çayı hesab edilən Şərqi Arpaçay
öz başlanğıcını Ermənistan ərazisindən götürüb onun daxilində bir çox
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yaşayış məntəqəsindən keçir və suları müxtəlif məişət və aqrosənaye
tullantıları ilə kəskin çirklənir. Bunu Arpaçay dəryaçasından götürülən
suların anallzi və dəryaçanın şimal hissəsində toplanmış çay çöküntüləri arasında müşahidə edilən müxtəlif tullantılar təsdiq edir.
E’tiraf etmək lazımdır ki, Naxçıvan MR daxilində çirklənməyə
mə’ruz qalmış mühüm çaylarımız olan Şərqi Arpaçay, Naxçıvançay,
Əlincəçay, Gilançay, Vənəndçay, Əylisçay, Ordubadçay və başqalarının suları birbaşa Araza axıdılır.
Muxtar Respublika çaylarının ekoloji vəziyyəti ilə əlaqədar apardığımız müşahidələr göstərdi ki, Sədərəkdən başlamış Ordubada qədər heç bir yerdə tullantı suları təmizlənmədən, çirkli vəziyyətdə Araza tökülür. Vaxtı ilə MR-in şəhərlərində fəaliyyətdə olan su təmizləyici qurğuların heç biri işləmir.
Bu sahədə ən dəhşətli vəziyyət Naxçıvan şəhərindədir. 60 min
nəfərdən artıq əhalisi olan paytaxt şəhərində vaxtı ilə olan sutəmizləyici qurğular tamamilə sıradan çıxmışdır. Buna görə də şəhərin
çirkab suları şəhərətrafı ərazilərə, eləcə də Naxçıvan çayına axaraq
15-20 hektar torpaq sahəsini üfunətli çirkab bataqlığına, qamışlığa
çevirmişdir. İlin yağıntılı dövrlərində aktiv səthi axarlar toplanmış
konsentrasiyanı birbaşa “Araz" su anbarına daşıyır.
Ürək ağrısı ilə qeyd etmək lazımdır ki, şəhərimizi şöhrətləndirən
maraqlı obyektlərdən biri Kalba Musa çeşməsi də bir növ “çirkab
kanalizasiyası”na çevrilmiş və suda olan toksik maddələr normadan 9
dəfəni ötmüşdür. Öz halal gəliri ilə bu kəhrizi qızdıran, şəhər
camaatına ən dəyərli bir hədiyyə kimi bəxş edən Kərbəlayi Musa
(Kalba Musa) özünə əbədi rəhmət qazanmışdır. Lakin bu əvəzsiz içməli su obyektinə son dərəcə biganavə e’tinasız, daha doğrusu rəhmsiz münasibət bəslənilir. Bu kəhrizin kürəsi, quyuları on illərlə təmizlənmir, onun həyətlərdən keçən quyuları zibillənir. Naxçıvan şərab zavodunun çirkab suları bu çeşmənin sularına qarışıb həyətlərə, tarlalara
axıdılır. Suvarma mövsümü olmayan vaxtlarda isə onun suları yuxarıda
adını çəkdiyimiz çirkab bataqlığına, oradan da Araza tökülür.
Naxçıvançay, həmçinin digər çayların yataqları əsil mə’nada zibilxanaya çevrilmişdir. Zibilxanaların yeri, şəhərlərdən olan məsafəsi
hakimiyyət orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilsə də, adətən zibillər
Naxçıvan şəhərində Naxçıvançaya və Şorsu dərəsinə, Şərur
rayonunda Şərqi Arpaçaya, Ordubad şəhərində Dübəndi (Ordubad)
çayına, Şahbuz rayonunda Naxçıvançaya və onun qollarına, culfa
rayonunda Əlincə çayına və vaxtäşırı sellər keçən dərələrə tökülür.
Sonra da bunlar hamısı Araza axıdılır.
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Naxçıvan şəhərində məişət təsərrüfatı tullantılarının şəhər daxilindəki axar sulara tökülməsi bir “ən’ənə” şəkli almışdır. Vaxtı ilə
şəhərə gözəllik və sərinlik gətirən, babalarımızın bizə gözəl hədiyyəsi. olan Bazarçay başdan-başa zibilxanaya çevrildi. Buna qarşı
mübarizə aparmaq əvəzinə “zibilliklər”dən yaxa qurtarmaq üçün
Bazarçay “günahkar” hesab edilib 1985-ci ildə basdırıldı...
Naxçıvan şəhərinin Xıncab məhəlləsində “Mirzə Bədəl” çeşməsi də on
illər idi ki, zibillə basdırılmış və çeşmə kimi öz fəaliyyətini itirərək qurumuşdu. Məhəllə sakini Qibləliyev Qaybalı öz vəsaiti hesabına bu çeşməni
tə’mir etmək, onun ətrafını abadlaşdırmaq arzusunda olduğunu bildirdi.
MR və şəhərin rəhbər təşkilatları bu təşəbbüsü müdafiə etdilər. Çeşmə
bərpa olundu, ətrafında şəhərimizə gözəllik gətirən bir park salındı.
Naxçıvan MR üçün çaylar, bir növ “həyat arteriyası” rolunu oynayır.
Təsadüfi deyildir ki, hələ min illər bundan əwəl babalarımız çay kənarlarında və çay yaxınlığında məskunlaşmış və bu səbəbdən MR
ərazisində olan yaşayış məntəqələrinin 95 faizdən çoxu çay kənarlarında salınmışdır. Əhali çayların suyu ilə özünü, mal-qranı içməli su ilə
tə’min etmiş, əkin sahələrini suvarmışdır. İndi də bu çaylarımız qalır
və əwəlki vəzifələrini yerinə yetirir. Lakin onları müxtəlif vasitələrlə
çirkləndirən əhali yaxşı bilir ki, indi “dədə-baba vaxtı”nda olduğu kimi
çaylarımızın suyunu içmək olmaz. Odur ki, onlar böyük xərc hesabına
bir neçə kilometr məsafədən kiçik bulaqları, sıznaqları borular vasitəsi
ilə çəkib həyətlərinə gətirirlər. Söz yox ki, bunu ancaq imkanlı adamlar
edə bilir. Bu tədbirlər həm də təbiətin tarazlığını pozur. Belə ki, təbii
su hövzəsindən məhrum olan ərazilərin fauna və florası kəskin surətdə yoxsullaşır, landşaftı dəyişir, təbiətə ciddi ziyan dəyir.
Naxçıvan MR çaylarını çirkləndirən digər bir mənbe də çay kənarlarında salınmış kəndlərdə mal-heyvanın üzvi tullantılarının çay
yataqlarına və subasarlarına tökülməsidir. Bu tullantılar çay sularının
bioloji çirklənməsinə, o da öz növbəsində bir sıra xəstəıiklərin, xüsusilə mə’də-bağırsaq xəstəliklərinin yayılmasına səbəb olur.
Axar sularda avtomaşın və digər mexanizmlərin yuyulmasını qadağan edən çoxlu qanun, qərar və sərəncamlar mövcuddur. Buna
baxmayaraq, yenə də çaylarda, sututarlarda, kanallarda maşınlar
yuyulur. Dözülməz hal burasıdır ki, bir çox yerlərdə çaylar və digər
axar sular üzərində maşın yuyulan sexlər qurulmuşdur. Bu sexlərdə
hamının, o cümlədən bu işlərə məs’ul şəxslərin gözü qabağında hər
gün onlarla maşın yuyulur və külli miqdarda müxtəlif yağlarla çirklənmiş sular son nəticədə Araza və ya əkin sahələrinə-torpaqlara axıdılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, suya düşmüş bir damla maşın yağı bir
173

neçə kv.m sahədə nazik yağ təbəqəsi əmələ gətirir. Bu təbəqə isə su
ilə atmosfer arasında qaz mübadiləsini, buxarlanmanın təbii gedişini
pozur, su faunasının inkişafına mənfi tə’sir göstərir.
Bə’zi alimlərin fikrincə, Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması səbəblərindən biri də onun sularının kəskin çirklənməsi, səthində normal təbii
buxarlanma prosesinin pozulmasıdır.
Naxçıvan MR-in iqlim, torpaq, relyef, hidrogeoloji xüsusiyyətlərini
və çayların, onların suyu əsasında yaradılmış su anbarlarının mühafizəsi, onlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün bir sıra tə’xirəsalınmaz tədbirlər görülməlidir.
Naxçıvan MR-in təbii gölləri əsasən Naxçıvan çayın və Gilançayın yuxarı hövzələrində yerləşmişdir (“Qanlı göl", Batabat gölləri,
Salvartıgöl, Durnalı göl, Göy göl və s.). Əwəllər kiçik sahəyə və az
su tutumuna malik olan bu təbii göllər sonradan insan fəaliyyəti
nəticəsində genişləndirilmiş və sün’i su anbarlarına çevrilmişdir.
Bundan başqa, mövsümlər üzrə, ümumiyyətlə ilboyu yağıntıların azlığını, vegetasiya dövründə əkinlər üçün suvarma suyunun çatışmadığını nəzərə alaraq MR-də bir sıra su anbarları inşa edilmişdir.
Bunlardan mühümləri aşağıdakılardır
1 .“Araz” dəryaçası
2.Arpaçay dəryaças
3.Vayxır dəryaçası
4.Sirab su anbarı
5.Bənəniyar su sınbarı
6.Uzunoba su anbarı
7.Nehrəm su anbarı

.................... 1350 mln kub metr
.................... 135 mln kub metr
.................. 100 mln kub metr
.................... 12,7 mln kub metr
.....................15 mln kub metr
....................9 mln kub metr
.................... 6 mln kub metr və s.

“Araz” dəryaçasının sututumu nəzərə -alınmasa, su anbarlarının
ümumi həcmi Babək rayonunda 27,7 mln kub metrə Şahbuz rayonunda 104 mln. kub metrə Şərur rayonunda 135,4 mln kub metrə,
Culfa rayonunda 15 mln kub metrə, Ordubad rayonunda 24 mln kub
metrə bərabərdir. Beləliklə MR-in su anbarlarına 300 mln kub metrdən artıq su toplanır və ondan iyun-avqust aylarında əkin sahələrinin
suvarılmasında istifadə edilir.
Bundan başqa su hövzələri üzərində qurulmuş sudartan nasoslar
vasitəsilə təqribən 18,5 min hektar sahə suvarılır.
Muxtar respublikanın Ermənistan tərəfindən blokadaya alınması
nəticəsində onun elektrik enerjisi ilə tə’minatı pozulduğundan sudartan nasosların bir qismi işləmir.
Su anbarları və suvarma sistemləri istifadəyə verildikdən sonra
landşafta və təbii-texniki kompleksə mənfi tə’sir göstərən bir sıra cid174

di problemlər meydana çıxmışdır. Birinci növbədə su hövzələrinin lillənməsi və çirklənməsi fəlakət həddinə çatmışdır. Mə’lum olduğu kimi, hər bir su anbarı tikilmazdən əvyəl və sonra onun ətraf mühitə nə
cür tə’sir edəcəyi və etdiyi dəqiq öyrənilməli və gözlənilən mənfi
tə’sirləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər müəyyənləşdirilməlidir.
Lakin indiyədək MR-in su anbarlarında bu sahədə heç bir xüsusi və
kompleks araşdırmalar aparılmamışdır.
Bu məqsədlə “Araz” ETK-in əməkdaşları ilə birlikdə MR su anbarlarının ekoloji nöqteyi-nəzərdən aerokosmik tədqiqatı ilə məşğul
olmuşuq. Araşdırmaların nəticələrindən aydın olur ki, su hövzələrində, birinci növbədə “Araz” və “Arpaçay” dəryaçalarında ekoloji
tarazlıq pozulur və bu arzuedilməz nəticələr verə bilər.
“Araz” su anbarı Araz çayının orta axınında eyni adlı çökəkəliyin
yerində yerləşir. Su anbarında fəal surətdə gedən ekoloji pozuntular
onun tikintisi zamanı qarşıya qoyulmuş kompleks tədbirlərin həyata
keçirilməsini çətinləşdirir.
“Araz” dəryaçası su mübadiləsi yavaş gedən sututarlara aiddir.
Çayın mənsəb hissəsində axım sür’əti olduğu halda, su anbarının
özündə axım sür’əti sıfra yaxındır. Axımın sür’əti ilə gətirmələrin yerdəyişməsi su anbarının lillənməsi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən
əsas amillərdən biridir.
İl ərzində suyun sür’əti və bulanıqlığının gedişində iki dövr ayırmaq mümkündür: yaz-yay və payız-qış mövsümləri. Birinci dövr çoxlu asılı materiallar gətirməsilə xarakterizə olunur. Bü dövrdə çayın
mənsəbində bulanıqlığın xeyli artdığı və böyük sür’əti frı'üşahidə edilir. Su anbarının orta hissəsində bulanıqlıq azalır, bəndə yaxınlaşdıqca, demək olar ki, tamamilə yox olur.
İkinci dövrdə su anbarında səviyyə xeyli aşağı düşür, bulanıqlıq azalır və
istehsal mənşəli birləşmələrin miqdarı artır.
Bulanıqlıq və şəffaflıq, həmçinin çirkləndirmə elementlərinin konsentrasiyasına görə su anbarında 5 rayon aydın seçilir. (Allüvial
subasar, çaygətirmələri, keçid, dərinlik və abrazion-subasar rayontarı).
Aparılan araşdırmalar və ölçmə işləri nəticəsində “Araz” su anbarının
çirklənmə dərəcəsinə görə rayonlaşma xəritəsi tərtib edilmişdir.
1.Allüvial subasar rayonu əvvəllər su anbarının bir hissəsi olmuş,
çay gətirmələri nəticəsində deltaya çevrilmişdir. Bu rayonda
çirklənmə materialları neytrallaşdırılmışdır.
2.Çay gətirmələri rayonunda mövsümdən asılı olaraq lillənmənin,
axımın xarakterinin, aşağı şəffaflığa malik olan gətirmə materiallarının
və çirklənmə dərəcəsinin kəskin dəyişikliyə uğradığı müşahidə edilir.
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3.Keçid rayonunda lillənmə və çirklənmə materialları nisbətən
aşağı, şəffaflıq isə maksimal səviyyəyə çatır.
4.Dərinlik rayonundatəbii amillərdən asılı olmayaraq lillənmə həmişə
aşağıdır, şəffaflıq maksimuma çatır, burada su qismən təmizdir.
ö.Abrazion— su basar rayon dəyişkən xarakter daşıyır. Müxtəlif
illərin şəkillərinin müqayisəsi göstərir ki, su anbarının sahilləri az
dəyişilsə də çay gətirmələri sualtı konuslar yaratmış və güclü lillənmə
prosesi gedir.-Bu proses isə su anbarının faydalı sahəsini azaldır.
Təbii gətirmələrlə yanaşı, .eenaye tullantılarından ibarət bu konuslar
sür’ətlə bəndə doğru hərəkt edərək, suüstü allüvial-subasar zonaya qarışır.
1979-cu ilə qədər allüvial çöküntülər su anbarının sahəsini 11 kv.km,
sonrakı 10-11 ildə isə 5 kv.km azaltmışdır. İlk vaxtlar su anbarında maksimal
dərinlik sulu dövrdə 28 m, sahəsi 145 kv.km, sututumu 1,8 kub km,
uzunluğu 51,9 km olmuşdur. 20 il ərzində su səthi 16 kv.km kiçilmişdir.
Dayazlaşma nəticəsində, xüsusilə sirkulyasiya olmayan sahəlerdə
suyun termik rejimi pozulur. Temperaturun yüksəlməsi suda oksigenin
azalmasına səbeb olur. Nəticədə balıqlar ölür. Hidroparazitlər artır.
Araşdırmalar göstərir ki, su temperaturu 30°C-ə yaxınlaşdıqda su canlılarına mənfi tə’sir göstərən dəyişilmələr gedir. İlkin mərhələdə bir sıra
canlıların artımı dayanır, sonrakı merhələlərde isə onların kütləvi məhvi
başlayır. 27°C temperatura malik suda flora və faunanın növ terkibinin və
onların məhsuldarlığının azalması başlayır. Eyni zamanda susever
canlıların kəskin artımına və onların dominionluğuna səbəb olan şərait
yaranır, balıqlarda parazitlərin kütləvi yayılması müşahidə edilir.
Sənaye müəssisələrinin tullantıları, xüsusilə həll olmayan, kimyəvi
birləşmələr insan sağlamlığı üçün qorxulu olmaqla balıqlar üçün
məhvedicidir. Bu zərərli tullantıların mənbəyi əsasən Eımənistanda,
qismən də Naxçıvan MR-dədir. Su anbarlarında suyun azalmasına,
onların həddindən artıq çirklənməsi və lillənməsinə səbəb olan mühüm amillərdən biri də budur ki, qonşu Ermənistan respublikasından
Arazın qolları olan çaylar üzərində su anbarları tikilmişdir. Bütün su
anbarları yaz daşqınları dövründə doldurulmalıdır. Lakirt Ermənistan
tərəfindən çayların axım rejimi, su anbarlarının doldurulması vaxtı
müntəzəm olaraq pozulur.
Ermənistan digər regionların ehtiyacını, respublikalararası beynəlxalq müqavilələri nəzərə almadan Araz ve onun qolları üzərində
qoyulmuş nasoslar vasitəsilə külli miqdarda su dartır. Nəticədə su
anbarlarında dayazlaşma gedir, suların termik rejimi pozulur. Arpaçay dəryaçasının çay gətirmələri rayonunda götürülmüş suyun analizi göstərir ki, buranın suyu ermənilər tərəfindən bioloji, həm də
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kimyəvi cəhətcə o qədər çirkləndirilmişdir ki, ondan təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə etmək son dərəcə qorxuludur.
Göllərimizin mühafizəsilə əlaqədar olaraq 2 Ns-jim Batabat gölünün taleyi haqqında da bir neçə söz deməyi vacib hesab edirik. Bu
gölün sututumu 1,2 mln kub m olmalıdır. Bir neçə vaxt əvvəl qəzet
səhfələrində bu göldə olan “mö’cüzə”, “üzən ada” və onun taleyi
haqqında yazılar getmişdi. Bə’ziləri göldəki torf adasını “təbiətin
nadir hadisələrindən biri” hesab edir, onu müdafiə etməyə çağırır.
Əwəla, qeyd etmək lazımdır ki, coğrafi anlayışa görə bu “ada” ada
deyil, mülayim qurşağın birçox gölləri üçün səciyyəvi olan torf kütləsidir
İkincisi, hər bir göl öz inkişafında əsasən 3 mərhələ keçir: cavanlıq (proqressiv), yetkinlik (optimal) və qocalıq (reqressiv) mərhələleri,
Cavanlıq mərhələsində sahillər əmələ gəlir, dibə çöküntülər toplanır,
müxtəlif kimyəvi proseslər gedir: yetkinlik mərhələsində gölün çalası
formalaşır, biokütlə optimallaşır. Qocalıq mərhələsində gölün çalasını
ot basır, suyun lil və bitki qalıqları ilə reaksiyası qaz rejimini pisləşdirir, göl bataqlığa çevrilir, onun səthinə sahillərdən mamır yayılaraq
örtük əmələ gətirir, göl köllüyünü itirir, məhv olur— “ölür”.
Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Batabat gölləri qızıla bərabər olan suvaıma
suyu toplamaq, vegetasiya dövründə Şahbuz və Babək rayonlarında
kənd təsərrüfatı bitkilərini suvarmaq üçün yaradılmışdır. İndi baxımsızlıq,
e’tinasızlıq üzündən 2 N2-Iİ Batabat gölü məhv olur. Yaxın illərdə bu göldə
əsaslı işlər görülməsə 0 , törf bataqlığına çevriləcəkdir. Vaxtı ilə 1,2 mln
kub m sututumu olan bu göl indi öz həcminin ən azı 60 faizini itirmişdir ki,
bu da 720 min kub m. su deməkdir. Yubanmadan bu göl torfdan
təmizlənməli, onun dəhnəsi yenidən qurulmalıdır ki, suyun göldən sür’ətli
axımı bərpa edilsin, göldəki durğunluq aradan qaldırılsın.
Uzunoba gölünün Babək rayonunda kənd təsərrüfatı bitkilərinin
su ilə tə’min edilməsində müstəsna əhəmiyyəti vardır. Bu gölün çay
yatağından kənarda tikilməsinə baxmayaraq, onun su tökülən
hissəsində güclü lillənmə prosesi gedir. Gölün həmin sahəsində,
həmçinin şimal sahili boyunca yulğun meşəliyi əmələ gəlməkdədir.
Bəlkə bu da bə’zilərinin xoşuna gəlir və buranın gələcəkdə başdanbaşa yulğun meşəsi olması onların ürəyindəndir?!
MR-də məhsul bolluğu yaratmaq üçün birinci növbədə bol su ehtiyatı
yaratmaq lazımdır. Bunun üçün mövcud gölləri mühafizə etməli, imkan və
ehtiyac olan yerlərdə isə yenilərini yaratmalıyıq.
Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, su anbarlarının tikilməsilə əlaqədar olaraq yeraltı suların səviyyəsi qalxır, nəticədə torpaqların şorlaşması güclənir, bə’zi sahələrdə meyvə ağacları quruyur, tikililər, yaşa177

yış binaları zərərçəkirvə s. Bu kimi mənfi və zərərli halların qarşasını
almaq üçün kompleks hidrotexniki tədbirlər görülməlidir. Yaxşı olar ki,
bu tədbirlər su anbarlarının tikintisi ilə eyni vaxtda aparılsın və onlar
layihə-smeta sənədlərinə däxil edilsin.
Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənlik və alçaq dağlıq hissəsi yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və quru çöl iqliminə malik olmaqla, burada illik yağıntının miqdarı 300 mm-ə, mümkün buxarlanma isə 10001400 mm-ə qədərdir. Orta illik axım 0,5 l/san.kv.km, bə’zi sahələrdə isə
yox dərəcəsindədir. Naxçıvan MR-də olan 228 yaşayış məntəqəsinin
əksəriyyəti çaylara və çay hövzələrinə yaxın sahələrdə salınmışdır.
Çay hövzələrindən kənarda yerləşən yaşayış məntəqələrinin əhalisi
özlərini, mal-qaranı, həmçinin əkin sahələrini yalnız yeraltı suların—
Yaxın və Orta Şərq ölkələrində geniş yayılmış hidrotexniki qurğular
sistemi olan kəhrizlər vasitəsilə səthə çıxarmaqla tə’min edirlər.
Naxçıvan MR-də 407 kəhriz olmuşdur. Bunların bir qismi baxımsızlıq
üzündən sıradan çıxmış və tamamilə buraxılmışdır. Hazırda 353 kəhriz
fəaliyyətdədir. Bunlandan 151-i Şərur, 80-i Babək, 71-i Ordubad, 28-i.culfa,
8-i Şahbuz rayonunda, 15-i isə Naxçıvan şəhərindədir. Bu hidrotexniki
qurğularda quyuların sayı 3671-ə, tunellərin ümumi uzunluğu 142362
metrə, ümumi su sərfi isə 2003 litr saniyəyə çatır. Bu kəhrizlərin suyu ilə
1800 hektardan artıq əkin sahəsini su ilə tə’min etmək mümkündür.
Şərur rayonunda olan 151 kəhrizin 147-si çaylardan kənarda,
Kəngərli maili düzənliyində yerləşən Qarabağlar, Qıvraq, Şahtaxtı,
Xok və Yurtcu kəndlərindədir. Muxtar respublikanın bu kimi kəndlərində subartezian quyuları istifadəyə verilsə də, hələlik kəhrizlər
su təchizatlarında həlledici rol oynayır.
Az meyilliyə malik olan düzənliklərdə qazılan kəhrizlərin tunellərinin ümumi uzunluğu bə’zən 1000 rrtetrdən, tək-tək hallarda isə
2000 m-dən artıqdır.
Meyllik çox olan ərazilərdə, o cümlədən Şərur rayonunda Qarabağlar, Şahtaxtı, Babək rayonun Çalxanqala kəndlərində, Ordubad
və Şahbuz rayonlarında kəhrizlərin tunelləri olduqca qısadır.
Bu kəhrizlərin bə’ziləri böyük debitə malik olub, geniş əkin
sahəsini suvarmağa imkan verir. Şərur rayonunun Qarabağlar
kəndindəki Asnı kəhrizi 162 l/san; Xok kəndindəki çay kəhrizi 114
l/san, Babək rayonundakı Əliabad kəhrizi 115 l/san debitə malikdir.
Naxçıvan MR-də olan kəhrizlərin xalq təsərrüfatı əhəmiyyətini nəzərə alaraq onları qoruyub saxlamaq məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin görülməsi son dərəcə zəruridir:
I.Naxçıvan MR Su Təsərrüfatı və Meliorasiya Nazirliyində kəhriz178

lərlə məşğul olan xüsusi şö’bə yaratmaq.
2.Müasir texinkadan istifadə etməklə kəhrizlərin tunəllərinə borular (asbest, yaxud saxsı) düzmək, baş kəhrizlərə isə mesaməli, daha
iri həcmli borular qoymaq. Bununla kəhrizlər bir növ təbii “bulaq”lara
çevrilər və heç bir tə’mirə ehtiyacı olmaz.
3.Kəhrizlərin gündəlik suyunu toplamaq və suvarmada istifadə etmək üçün düzəldilmiş göllərdə su itkisinin qabağını almaq üçün
betonlama işləri aparmaq.
4.Bir
sıra kəndlərdə kəhrizlərin yeganə içməli su mənbəyi olduğunu nəzərə alaraq, onların suyunun bir yerə toplanıb borular vasitəsilə ayrı-ayrı məhəllələrə verilməsinə qayğı göstərmək.
BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN MÜHAFİZƏSİ
_____ ______
VƏZİYYƏTİ
Bitki örtüyü təbiətin mühüm və həlledici komponentlərindən biridir.
Bitkilər insanların qidasımn əsasını təşkil edir, heyvanları qida maddələri ilə və artıb çoxalmaları üçün sığınacaqlarla tə’min edir, istehsal
sahələrinə xammal verir. Üzvi aləmin yaranması və inkişafı, canlılar
arasında qarşılıqlı qida münasibətləri bitkilərlə əlaqədardır. Torpaqda
üzvi maddələr bitkilər vasitəsilə yaranır və onun hesabına torpağın
humusu əmələ gəlir.
Bitkilərdə gedən fotosintez nəticəsində oksigenlə zəngin olan müasir
atmosferyaranmışdır. Yaşıl bitkilər ildə 550mld. ton karbon qazı mənimsəyib, atmosferə 400mld. ton oksigen buraxır. Fotosintez prosesi nəticəsində planetimizdə ildə 155 mld. ton üzvi maddə əmələ gəlir. Bitkilərin əhəmiyyəti təkcə bununla qurtarmır. Onlartorpaq örtüyünün qorunmasında, havanın təmizlənməsində, su rejiminin tənzim edilməsində,
insanların sağlamlığının qorunmasında, təbabətdə müalicə və profijaktik tədbirlərin həyata kəçirilməsində son dərəcə böyük rol oynayır. Buna
görə də, təbiətdə və insan cəmiyyətində əvəzsiz amil olan bitkilərin qorunması ən vacib ümumxalq işidir.
Naxçıvan MR-in kəskin kontinental iqlimə malik olması, burada
yağıntının azlığı, havanın quraq, yay və payız aylarının yağışsız və
isti keçməsi, qışın soyuqluğu, sutkada və fəsillər arasında temperatur amplitudasının yüksək olması bitki örtüyünün formalaşmasına
tə’sir göstərmiş və burada zəif, birtipli, yə’ni kserofit tipli bitkilərin inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. Bu amillər yalnız düzənlik və orta
dağlıq hissəyə deyil, eyni zamanda, yüksək dağlıq sahənin bitki örtüyünə də tə’sir göstərmişdir.
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Əldə edilən mə’lumatlardan aydın olur ki, Naxçıvan MR-də 2216 bitki
növü yayılmışdır ki, bunun da 780 növü düzənlik hissədə, 1040 növü
dağlıq hissədə, 396 növü isə həm düzənlik, həm də dağlıq hissədə bitir.
Naxçıvan MR tükənməz bitki sərvətlərinə malikdir. Bu sərvətlərin
daha ətraflı öyrənilib aşkar edilməsi və xalqın istifadəsinə verilməsi
üçün geniş tədqiqat işləri aparılmalıdır.

sına, onların biçilməsinə, ağacların qırılmasına yol verilir. Mə’lumdur ki,
meşələrin otarılması və ya biçilməsi onun öz arealının artırılmasına imkan vermir, kiçik ağaclar, yə’ni pöhrələr məhv olur. Bolqar xalq məsəlində deyilir ki, meşəni qırılmaqdan çox mal-qara ilə otarılması məhv edir.

40-cı şəkil. Qaraquşun “ Yeddibulaq” sahəslndə doğranmış yemişan kolları.

Muxtar respublikanın bitki örtüyü, onun mənşəyi, tərkibi, zonalar
üzrə yayılması barədə qabaqda, ”Bitki örtüyü” bölməsində ətraflı
mə’lumat verilmişdir. Bu bölmədə isə bitki örtüyündən istifadə və
onun mühafizəsi vəziyyətindən danışılacaqdır.
Təbii bitki örtüyü meşələrə, çəmənliklərə, biçənəklərə və otlaqlara
bölünür. Bu sahələr Naxçıvan MR-də böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə
malikdir. Odur ki, bu sahələrin mühafizəsi və səmərəli istifadə edilməsi
məsələlərinə ciddi fikir verilməli və qayğı ilə yanaşılmalıdır.
Xalq təsərrüfatının çox qiymətili təbii sərvəti olan meşələr muxtar
respublikada çox kiçik bir sahəni əhatə etsə də, onlar çayların su
rejiminin qaydaya salınmasında, torpaq eroziyasının qarşısının alınmasında, həmçinin iqlimə müsbət tə’sir göstərməkdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bundan başqa, meşə gözəllikdir, təbiətin füsunkarlığı insanların sağlamlıq guşəsi, sevimli yeridir.
Buna görə də mövcud meşələrin (3016 hektar) qorunması, onların
sahəsinin genişləndirilməsi, kolluqların (5000 hektardan artıq) meşəliklərə və meşə parklara çevrilməsi mühüm dövlət və təsərrüfat
əhəmiyyətinə malikdir.
Lakin Naxçıvan MR-də olan meşə sahələrinə qayğı ilə yanaşılmır,
onların sahəsinin genişləndirilməsinə fikir verilmir. Meşələrin otarılma180

41-ci şəkil. Salaxanın dağ yamacında yandırılmış kollar.

On ildən artıq müddətdir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsi aparır. Naxçıvan MR blokadaya alınmışdır. Həddindən artıq sərt keçən qış şəraitində əhali hər cür yanacaqdan—
qazdan, kömürdən məhrum olmuşdur. Buna görə də, bağlarda, yol
kənarlarında, meşələrdə, kolluqlarda, tuqaylarda olan ağaclar, kollar
amansızcasına doğranır və odun kimi istifadə edilir. 1997-ci ildə
Babək rayonunun Qaraquş sahəsində, Salaxan dərəsində, Yeddi
bulaqda, Xan yurdunda əmələ gəlmiş sıx kolluqların, o cümlədən burada bitən uca boylu armud, ardıc, yemişan ağaclarının necə vəhşicəsinə doğranıb məhv edildiyinin şahidi olduq. Əksər hallarda isə
bu ağaclar möhtəkirlər tərəfindən varlanmaq xatirinə kəsilir, ehtiyacı olanlara satılır. Son vaxtlar Şərur və Şahbuz rayonlarında bu və*ziyyətə son qoymaq üçün ciddi tədbirlər görülür.
Hər il meşələrin tə’mirinə, tarlalarda meşə salınmasına, meşələrin
dərmanlanmasına, tinglər hazırlanmasına xeyli vəsait ayrılır. Lakin
bu vəsaitin səmərəli və öz məqsədinə xərclənməsinə diqqət yetirilmir. Neçə illərdən bəridir ki, profilaktik və müalicə tədbirləri aparılmadığından Biçənək meşəsində ağacların, birinci növbədə onun
tərkibində əsas yer tutan Şərq palıdının yarpaqlarını tırtıl tamamilə
yeyir, meşə görkəmsiz və sıxıntılı şəkil alır.
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Naxçıvan MR-də az miqdarda olan bu meşələrin qayğısına qalınmalı, onların hər cür istismarı, o cümlədən talaların, meşə kənarlarının biçilməsi və otarılması qadağan edilməlidir.
Naxçıvan MR-də qırılmış meşələrin yerində əmələ gələn kolluq
sahələri, o cümlədən Küküçay, Naxçıvançay və Əlincəçayın yuxarı
axınlarını: Keçili, Biçənək, Yuxarı Qışlaq, Remeşen, Kükü (Şahbuz rayonu), Parağa, Nəsirvaz, Xurs, Nürküt (Ordubad rayonu), Ərəfsə, (Culfa rayonu) və sair kəndlərin, həmçinin “Uzunoba", ”Nehrəm” və başqa
su anbarlarının ətrafını meşəliklərə çevirmək üçün tədbirlər görülməlidir.
Mövcud meşələrin açıq və seyrək sahələrində, meşə kənarlarında əlavə
ağaclar əkilməlidir. Bu məqsəd üçün birinci növbədə yerli ağac və kol
növlərindən istifadə edilməsi daha münasibdir.
Naxçıvan MR-in meşə və kolluqlarında çoxlu cır armud, alma, badam, alça və s. yetişir. Calaq vasitəsilə onlardan yeni, quraqlığa davamlı və məhsuldar meyvə növləri almaq mümkündür. Babək rayonunun
Büzqov kəndi ətrafındakı dağ yamaclarında bitən cır alma və armuda
calaq vurmaq yolu ilə yerli əhali gözəl və qiymətli növlər əldə edirlər. Bu
meyvələr öz zahiri gözəlliyi, tamı, soyuğa, xəstəliklərə davamlılığı ilə
fərqlənir. Bizə elə gəlir ki, ayrı-ayrı sahələr qoruq e’lan edilməli, kolluqlardan yanacaq (odun) kimi istifadə olunmasının qarşısı alınmalıdır.
Bundan başqa, hər il meşə və kolluqlarda yetişən yüz tonlarla yabanı
meyvələr (yemişan, alça, alma, armud, itbumu, zərinc, acı badam və s.)
istifadə edilmədən tökülüb xarab olur. Halbuki, əlaqədar təşkilatlar bu
təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi üçün tədbirlər görə bilərlər.
Muxtar respublikada 70-ci illərdə aparılan geniş suvarma tədbirləri
nəticəsində minlərlə hektar torpaq sahəsi su ilə tə’min edildi, təsərrüfatlarda başqa sahələrlə yanaşı üzümçülük, meyvəçilik də sür’ətlə inkişaf
etdirildi. Şərur, Qrdubad və Şahbuz rayonlarında yüz hektarlarla.alma,
armud və ərik bağları salındı, onlardan bol məhsul götürüldü. Bu dövrdə
hər il 2000 tondan artıq üzüm, 4500 ton meyvə istehsal olundu.
O
dövrdə Sov.İKP MK I katibi olan M.Qorbaçovun səhv iqtisadi
siyasəti nəticəsində min hektarlarla üzüm və meyvə bağları suvarılmadığından, baxımsızlıq üzündən məhv oldu. Ordubad rayonunun Dəstə,
Əylis düzənlərində yüksək məhsul verən yüz hektarlarla ərik və şaftalı
bağları tamamilə quruyub sıradan çıxdı. Şərur rayonunda Dizə
kəndindən başlamış Həmzəli və Aşağı Yaycı kəndlərinə qədər uzanan
meyvə bağları susuzluqdan, insanların biganəliyindən məhv oldu və s.
Naxçıvan MR-in təsərrüfat və məişət əhəmiyyəti olan faydalı bitkilərinin öyrənilməsi və onlardan səmərəli, məqsədəuyğun istifadə
edilməsi sahəsində çox az iş görülür. Bə’zən də nəzarətsizlik üzün182

dən qiymətli bitkilərdən düzgün istifadə olunmur və onlar kütləvi
surətdə məhv edilir.
Aparılan tədqiqatdan müəyyən edilmişdir ki, Muxtar Respublikanın dağ-çöl qruplaşmaları digər qurşaqlara nisbətən bal ehtiyatına
görə birinci yeri tutub hər hektarda 21,81 kq bal ehtiyatına malikdir.
Dağ çölündən sonra bal ehtiyatına görə çəmən-kolluq (20.8 kq/ha),
qariqa (19,74 kq/ha), meşə (15,75 kq/ha) və mezofil subalp
çəmənliyi bitki qruplaşmalart da mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Muxtar respublikanın əsas bal ehtiyatının 52 faizi 16 iyundan 21
avqustadək müddəti əhatə edən fenoloji dövrə təsadüf edir.
Ümumiyyətlə, təxmini hesablamaya görə bal arılarının Naxçıvan MRdə götürə biləcəyi bal ehtiyatı 634 tona yaxındır. Bu ehtiyat hesabına
ildə 6338 arı ailəsi saxlamaqla 126,7 ton əmtəəlik bal istehsal etmək
mümkündür. (Ə.Məmmədov. 1965). Təəssüf ki, təsərrüfatın xeyirli və
gəlirli sahəsi olan arıçılığın inkişafına lazımınca fikir verilmir, onun
genişləndirilməsi qayğısına qalınmır.
Naxçıvan MR-də 67000 hektar yay və qış otlaqları vardır. Bunlar
mal-qaranın yem bazası kimi çox qiymətlidir. Təkcə onu göstərmək
kifayətdir ki, respublikada tələb olunan yaşıl yemin 60 faizini təbii otlaq sahələri verir. Lakin uzun illərdən bəri sistemsiz şəkildə istifadə
edilən bu otlaqların xeyli hissəsi öz keyfiyyətini itirmişdir.
MR-də yay otlaqlarının 13959 hektarı, qış otlaqlarının isə 17613
hektarı yararsız hala düşmüşdür. Bə’zi yerlərdə alaq otları çoxalmış,
həddindən artıq otarılma nəticəsində çəmənliklərin məhsuldarlıqları
aşağı düşmüşdür. Otlaqların keyfiyyətinin aşağı düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə növbəli otlaq üsulu tətbiq edilməlidir. Yalnız bu
qayda ilə otlaqlarda məhsuldarlığın sabit saxlanılmasına və yüksəldilməsinə nail olmaq mümkündür.
Növbəli otlaq üsuluna keçərkən həmin yerlərin vəziyyəti və orada
mövsümün müəyyən vaxtlarında nə qədər və hansı heyvanların saxlanılacağı müəyyənləşdirilməlidir. Yüksək dağlıq yerlərdə iqlim şəraiti, relyef və otlaqların vəziyyəti mütləq nəzərə alınmalıdır.
Otlaqlardan sistemsiz istifadə edilməsi həmin yerlərdə qiymətli
yem bitkilərinin azalmasına, zərərli və keyfiyyətsiz otların artmasına
səbəb olur. Belə sahələrin məhsuldarlığını artırmaq və botaniki
tərkibini yaxşılaşdırmaq üçün həmin yerlər müvəqqəti “istirahətə”
buraxılmalıdır. Otlaq bir il dincə qoyulduqdan sonra onun məhsuldarlığı 20-25 faiz, iki ildən sonra isə 80 faizə qədər artır.
Eroziyaya mə’ruz qalmış sahələrin iki-üç il dincə qoyulması orada
otlaqların tamamilə bərpa olunmasına imkan vərir. Tapdanmış sahə183

ləri dincə qoyarkən orada səthi səpin keçirmək, torpağa gübrə və
herbisidlər vermək məsləhətdir.
Otlaqların müəyyən hissəsində zərərli bitkilər çox inkişaf etmişdir.
Onlar torpaqda olan suyu və qida maddələrini mənimsəyir, qiymətli
yem bitkilərini sıxışdıraraq daha çox sahəyə yayılırlar. Belələrindən
qaymaqçiçəyi, qanqalı, gəvəni və s. bitkiləri göstərmək olar.
Siçan yuvaları da otlaqların məhsuldarlığının azalmasına tə’sir edir.
Bunlar biçənəklərdə, otlaqlarda yararlı sahələri azaldır. Siçan yuvaları
çox yayılmış sahələrdə malalama aparılmalıdır. Daşlardan, kollardan,
siçan yuvalarından təmizlənmiş, tapdanmış sahələrdə səpin aparılması yaxşı nəticə verir. Təcrübələr göstərmişdir ki, tapdanmış sahələrdə səthi səpin aparıldıqda məhsuldarlıq 40-100 faiz artır.
Qiymətli yem bitkiləri toxumlarının səpini qarışıq və ya ayrı-ayrı
aparıla bilər. Taxıl və paxlalı bitkilərin toxumlarının qarışıq səpini
daha əhəmiyyətlidir. Bunun üçün iki-üç növ taxıl (hektara 3-4 kq) vo
iki-üç növ paxlalı bitki (hektara 2-3 kq) toxumu ayrılmalıdır.
Qiymətli sərvət olan otlaqlar yaxşı qorunmalı, onlardan düzgün
istifadə edilməlidir. Fermerlər, fərdi təsərrüfatlar və əlaqədar təşkilatlar bu mühüm məsələ ilə ciddi məşğul olmalıdırlar.

Naxçıvan MR ərazisinin kiçik olmasına baxmayaraq özünə məxsus
iqlim, relyef və digərfiziki coğrafi xüsusiyyətlərə malik olması burada
fauna və floranın formalaşması üçün xüsusi ekoloji şərait yaratmışdır.
Onun təbii şəraiti burada müxtəlif növ heyvanların, o cümlədən endemik növlərin əmələ gəlməsinə imkan verir. Buna baxmayaraq Muxtar
respublika faunasının bə’zi növləri “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş, bə’zi
növlər isə miqdarca azalmaqda davam edir.
Naxçıvan MR-də heyvan növlərinin azalmasının başlıca səbəbləri
ərazidə insanın təsərrüfat fəaliyyötinin genişlənməsi, ayrı-ayrı heyvan və quşların yayılma arealımn getdikcə kiçilməsi, bə’zi növlərin
plansız, həddindən artıq ovlanması, onların artıb-törədiyi təbii şəraitin korlanması və sairədir.
Təbiətin, onun ayrı-ayrı komponentlərinin mühafizəsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə respublikada bir sıra mühüm tədbirlər müəyyənləşdirilmiş və qismən həyata keçirilmişdir. Azərbaycan SSR Naziılər Sovetinin
14 mart 1967-ci il tanxli qərarı ilə dağ keçisi və müflonların ovlanması qadağan edilmişdir. 1968-ci ildə Naxçıvan MR Təbiəti Mühafizə müfəttiş-

liyi tərəfindən təşkil edilmiş, 1969-cu ildə Azərbaycan SSR Nazirlər
Sovetinin qərarı ilə Ordubad və Culfa rayonları ərazisində 40 min hektar
sahəni əhatə edən Ordubad yasaqlığı yaradılmışdır. Bundan məqsəd
həmin ərazidə muflonu (dağ qoyunu) və bezoar keçilərini qorumaq,
onların artıb törəməsi üçün şərait yaratmaqdır.
Muxtar respublikada faununanın növ tərkibini zənginləşdirmək
məqsədilə həm dövlət tərəfindən, həm də ayrı-ayrı xeyirxah insanlar
tərəfindən bir sıra faydalı tədbirlər görülmüşdür. Altmışıncı illərdə
Naxçıvan Təbiəti Mühafizə müfəttişliyi və Azərbaycan EA Zoologiya
İnstitutunun təşəbbüsü ilə Kirov şəhərində yerləşən Ümumittifaq
Elmi-tədqiqat ovçuluq və vəhşi heyvandarlıq İnstitutundan qiymətli
xəzdərili 60 baş şinşila gətirilib, iqlimə uyğunlaşdırmaq və artırmaq
məqsədi ilə İlanlı dağ ərazisinə buraxılmışdır. Həmin məqsəd üçün
yenə də bu illərdə 600 baş qırqovul gətirilərək Qaraquş dağının şimal və qərb yamaclarında Xanbulağı, Dana qalası və Demilər sahəsindəki ərazilərə buraxılmışdır.
Həmişə xeyirxah əməllərilə seçilən, görkəmli maarifçi, fəal ictimaiyyətçi Babaxan Muradov Zəngəzur dağlarının qərb yamaclarından doğma kəndi Nəsirvazdan və onun yaxınlıqlarından axan dağ
çaylarının— Nəsirvazçayın, Saqqarsuyun, Əyriçayın və başqalarının
təbii xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq qızıl xallı balıq (forel) gətirərək
bu çaylara buraxmışdır. (Naxçıvan MSSR-də təbiətin və vəhşi heyvanların qorunması sahəsində görülən böyük işlər və müxtəlif tədbirlər barəsində “Kommunist” qəzetinin 19 avqust 1978-ci il tarixli
sayında geniş material nəşr edilmişdir).
Naxçıvan MR ərazisində faunanın növ tərkibini artırmaq, təbiətini
zənginləşdirmək məqsədilə görülən xeyirxah tədbirlər bir çox hallarda özünün gözlənilən nəticələrini vermədi. Muxtar respublikada
bə’zi “mahir” ovçular İlanlı dağda dovşana “oxşadıb” şinşilanın, Xanbulağı, Dana qalası ərazisində isə kəkliklərə “qarışdırıb” qırqovulun
axırına çıxdılar. Təbiətimizə gözəllik, füsunkarlıq gətirməli olan bu
canlılar özlərinə gəlməmiş, artıb-törəməmiş məhv edildilər. Şunun
üçün çəkilən böyük zəhmət, qoyulan külli miqdarda vəsait, xüsusilə
gözlənilən nəticələr, arzular qısa müddət ərzində məhv edildi...
Dağ çaylarına buraxılan qızıl xallı balıqlar Babaxan müəllimin təşkil etdiyi
könüllü “mühafizə dəstəsi”nin fəaliyyəti nəticəsində qorunub saxlanıla bildi.
İndi qıımızı pərəhli forellər Nəsirvaz, Əyriçay, Saqqarsu və s. çaylarda
şütüyərək bu yerlərin füsunkar təbiətini daha da gözəlləşdirir. Lakin onlar da
bə’zən bir neçə qram balıq ətinə tamah salıb, təbiətə gözəlliK fərəh gətirən
bu canlılan məhv edən insanların amansızlığına və rəhmsizliyinə rast gəlir.
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HEYVANLAR ALƏMİNİN MÜHAFİZƏSİ
VƏZİYYƏTİ

Muxtar respublikanın çayları, gölləri və su anbarlarında qadağın
edilmiş üsullarla balıq ovlanmasının qarşısını almaq məqsədilə Naxçıvan MSSR Nazirlər Soveti 16 oktybr 1970-ci ildə müvafiq qərar
qəbul etmişdir. 1 iyul 1976cı ildə Azərbaycan hökuməti “Respublika
daxili sularında balıqçılıq təsərrüfatlarının sür’ətlə inkişaf etdirilməsi
haqqında” qəbul etdiyi qərara müvafiq olaraq Müxtar respublikada
“Araz” dəryaçasında da balıqçılıq təsərrüfatı yaradılmışdır.
Respublika hökuməti Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan MRdə nadir heyvanların qorunması barədə 31 dekabr 1976-cı ildə, 25
iyul 1977-ci ildə, təbiətin mühafizəni yaxşılaşdırmaq və təbii
ehtiyatlardan səmərəli istifadə etmək barədə 1 dekabr 1978-ci ildə,
7 dekabr 1979-cu ildə və s. qərarlar qəbul etmişdir. Bu məsələlər barəsində keçmiş SSRİ hökumətinin də bir sıra qərarları olmuşdur.
Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra müstəqillik əldə etrrıiş Respublikamız təbiəti mühafizə, təbii sərvətlərin, o cümlədən heyvanat aləminin qorunması və onlardan səmərəli istifadə edilməsi sahəsində
bir sıra ciddi problemlərlə qarşılaşmışdır.
Xalqın əsrlər boyu həsrətində olduğu arzusu həyata keçdi. Azərbaycanı Araz boyunca ikiyə bölən tikanlı məftillər söküldü. Tikanlı
çəpərlərlə Araz arasında qalan min hektarlarla “qadağan zonası”
əhalinin sərəncamına verildi. Bununla da həmin zonada özünə yaşamaq, artıb-törəmək imkanı tapmış faunanın faciəsi başladı... Buradakı sıx kolluqlar, ağaclar kütləvi surətdə doğrandı, məhv edildi,
qamışlıqlar, uca boylu otlar yandırıldı. Bu zonada məskunlaşmış
faunanın bir qismi məhv oldu, bir qismi küllə-boran edildi, bir qismi
də öz yurd-yuvasından didərgin düşdü.
Araz boyunca uzanan poyma sahəsindəki “cəngəlliklərdə” çoxlu
qaban, tülkü, dovşan, qamış pişiyi, müxtəlif su qüşları, o cümlədən
qazlar, ördəklər, cüllütlər, meşə və kolluqlarda balalayıb artan quşlar,
sürünənlər, suda-quruda yaşayanlar və s. özləri üçün təhlükəsiz areal tapıb orada artıb törəyirdilər.
Sərhəddə tikanlı məftillərin söküldüyü ilk illərdə birinci növbədə Arazın
subasar hissəsində on illərdən bəri böyüyüb boy atan nəhəng ağaclar—
söyüd, qələmə kütləvi surətdə doğranıb, daşındı. Bundan sonra poymada
əmələ gəlmiş slx yulğun cəngəlliklərindəki kollar kökündən çıxarıldı.
Beləliklə yüz illər boyu yerli və köçəri faunaya məskən olan, onun artıbtörəməsi üçün şərait yaradan təbii şərait məhv edildi...
Naxçıvan MR-də meşə və kolluqlar ərazinin az bir hissəsini təşkil edir.
1988-ci ildən başlayaraq ermənilərin respublikamıza təcavüzü nəticəsində muxtar respublika blokada vəziyyətinə düşümüş, təbii qazdan
186

məhrum olmuş, digər yanacaq növlərinin, o cümlədən daş kömürün
gətirilməsi qeyri-mümkün olmuş, maye yanacağın İran ərazisindən
daşınması çətinləşmişdir. Belə bir vəziyyətdə əhali məcburiyyət qarşısında qalıb əwəlcə öz həyətlərində olan bəzək, sonra isə meyvə
ağaclarını kəsib yandardı. Onlar sonrakı illərdə ətrafda olan kolları və
ağacları doğramağa başladılar. Belə hallara qarşı mübarizə aparılsa da
kolluqlara, meşələrə ciddi ziyan dəydi, onların sahəsi kəskin surətdə
azaldı. Bütün bunlar isə həmin sahələrdə özünə sığınacaq, artıb-törəmək imkanı tapmayan heyvanların və quşların yox olmasına və xeyli
azalmasına səbəb oldu. Bundan başqa enerji çatışmazlığından Araz
üzərində qurulmuş sudaritan nasoslardayandı. Nəticədə min hektarlarla
meyvə bağları, üzümlüklər quruyub sıradan çıxdı ki, bu da heyvanat
aləminin yoxsullaşmasına ciddi tə”sir göstərdi.
Son illər Muxtar Respublikanın dağlıq hissəsində yerləşən kəndlərdə
imkanlı şəxslər tərəfindən ətrafdakı kiçik.debintli bulaqların, bataqlıqlar
əmələ gətirmiş yeraltı suların, sızqaların borulara götürülüb şəxsi həyətlərə gətirilməsi dəb halına düşmüşdür. İndi, demək olar ki, təbiətdə belə
su mənbələri ancaq əlçatmaz yerlərdə qalmışdır. Bu tədbirlər, "təşəbbüs”lər isə həmin Srazilərdə əsrlər boyu yaranmış mikroiqlim şəraitini
pozmuş, bu yerlərin fauna və florasına ciddi mənfi tə”sir göstərmişdir.
Naxçıvan MR-də faunaya ən ciddi zərər vuran, ayrı-ayrı növlərin
amansızlıqla məhv edilməsinə səbəb olan brakonyerlərdir. Nəzarətsizlik və cəzasızlıq şəraitindən istifadə edən bu insafsız və zalim insanlar qabaqlarına nə çıxdı— istər qaban, dovşan, tülkü, dağ keçisi,
dağ qoçu olsun; istər qaz, ördək, kəklik və ya ovlanması-günah hesab
edilən qumru və ya göyərçin olsun, istədikləri, bacardıqları qədər qırır,
sonra da “kef məclisləri” qururlar. Bu vəziyyət xüsusən Culfa və Ordubad rayonlarında dözülməz həddə çatmışdır. Yerli hakimiyyət orqanlarının biganəliyi nəticəsində bu qırğın belə davam edərsə, az müddətdən sonra bu rayonların ərazisində yerləşən Ordubad yasaqlığında
nə dağ qoçu qalar, nə də dağ keçisi... ”Ovçu insaf eyiə!"... Əsil ovçu insaflı olur. İnsaf etməyən rəhmsiz, zalim, yalançı ovçulara qarşı amansız mübarizə aparılmalı, qanunun tələbləri əsasında onlarla ən ciddivə
heç bir güzəşt etmədən rəftar olunmalıdır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, heyvanat aləmi təbiətimizə gözəllik, həyat gətirir. İnsan gözəllikləri məhv etmək üçün yox, onu yaşatmaq,
gözəlliklər üzərinə gözəllik gətirmək üçün yaranmışdır. Gəlin insanlıq
borcumuzu yerinə yetirək, bizim köməyimizə ehtiyacı olan canlıları
qoruyaq, onların məhv olub, kökünün kəsilməsini rəva görməyək.
Naxçıvan Muxtar respublikasında heyvanat aləminə, o cümlədən
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nadir və kökü kəsilməkdə olan heyvan növlərinin qorunmasını,
onların artıb-törəmək şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri hesab edirik:
1. 40 min hektar ərazini əhatə edən Ordubad yasaqlığında muflon
və bezoar keçilərindən başqa, kəskin surətdə azalmaqda olan və ya
kökü kəsilməkdə olan bir çox heyvan və quş növlərinin, o cümlədən
bəbir, çöl pişiyi, manul, zolaqlı kaftar, Aralıq dənizi tısbağası, oxlu
kirpi, Radde gürzəsi, ox ilan, bir neçə növ yarasa; quşlardan Xəzər
uları, saqqallı qartal, berkud, şahin və sairənin də yaşadığını nəzərə
alaraq, bu sahəni dövlət qoruğu e’lan edib, onun qorunmasında
ciddi qayda yaradılmalıdır. Bu işdə yerli hakimiyyət orqanlarının
məs’uliyyəti artırılmalıdır.
2.Fauna və flora ilə zəngin olan və Muxtar respublikanın gözəl
guşələrindən hesab edilən Şahbuz rayonu ərazisinin Batabat sahəsi
(Biçənək meşəsi, göllər, Keçəl dağ, Salvartı və s. dağlar), Şərur rayonu
ərazisində Dana qalası, Xan bulağv; Babək rayonu ərazisində Qaraquş
sahəsi, oradakı kolluqlar, Salaxan dərəsi və s. təbii park, yasaqlıq və ya
qoruq e’lan edilməlidir.
3.Sayca azalmaq və ya məhv olmaq təhlükəsi yaranmış heyvan növləri
üçün, birinci növbədə bezoar keçisi və mufion üçün Zəngəzur və Dərələyəz
dağlarının münasib sahələrində rezervatorlar təşkil edib, onların artıbtörənməsi üçün şərait yaratmaq.
İnsan himayəsini qəbul edən, qeyri-təbii şəraitdə artıb törəyə bilən
quşların, o cümlədən bildirçinin, qarqovulun aıtırılıb, təbitə buraxılması
üçün xüsusi təsərrüfatlar yaratmaq.
4.Çaylarda, göllərdə, su anbarlarında təbii şəraitə müvafiq olaraq
müxtəlif balıq növlərinin yetişdirilməsi işini təşkil etmək.. Mümkün
olan yerlərdə sənaye əhəmiyyətli təsərrüfatlar yaradılmasına nail
olmaq. Qeyri-qanuni, qadağan edilmiş üsullarla balıq ovlanmasına
qarşı qanunun bütün ciddiliyi ilə mübarizə aparmaq.
5.Təbiətin qorunması sahəsində təbiəti mühafizə orqanlarının,
birinci növbədə Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət
Komitəsinə daha geniş səlahiyyətlər verilməlidir. Bu komitənin verdiyi təqdimat, təbiətin mühafizəsi naminə qaldırdığı məsələlər yubadılmadan, əlavə yoxlamalır aparılmadan icra olunmalıdır. Çünki elə
məsələlər vardır ki, onun həllinin bir gün yubadılması təbiətə çox
böyuk ziyanlar və sağalmaz yaralar vurur.
6.Aid
təşkilatlar, o cümlədən mətbuat, radio, televiziya, bütün təhsil müəssisələri təbiəti mühafizə ilə əlaqədar olaraq təbliğat işini genişləndirməli, onun canlı, tə’sirli, təbiətə məhəbbət ruhunda aparıl188

masına nail olmalıdır. Məktəblərdə “Təbiətin dostları” dərnəklərinin,
qəzetdərdə, radioda, televiziyada “Anamız təbiəti qoruyaq” və s.
respublikaların təşkili, əhali arasında mühazirələr, mə’ruzələr və
söhbətlər aparılması insanların təbiətə müsbət münasibət bəsləməsinə, heyvanat aləminə məhəbbətin yaranmasına səbəb olar.
Sərt keçən qışlarda quşların qorunması, onların yemlənməsi üçün
tədbirlər görmək, bu işə məktəbliləri geniş surətdə cəlb etmək, dağ
keçisi və muflonların şorlanmasına şərait yaratmaq üçün onların ən
çox məskunlaşdıqları sahələrdə daş duz parçaları düzməklə “duzlaqlar" təşkil etmək xeyirxah təşəbbüs olar. Dədə-babalarımız həmişə
mərhəmət göstərərək qalın qaryağandan sonra kəndlərə ümid gətirən
kəklikləri qış dövrü evlərdə saxlayıb, yazda çölə buraxmışlar. Onlar öz
qoyun sürüləri üçün “duzlaqlar” düzənlikləri kimi, dağ keçilərinin su
içdikləri sahələrdə də belə “duzlaqlar” təşkil etmişlər.
7.Naxçıvan MR Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə nəzarət
Komitəsində ştatda olan işçilərin azlığını nəzərə alıb, təbiəti sevən
gənclərdən ayrı-ayrı rayonlar, kəndlər, qorunması vacib olan ərazilər
üçün ictimai əsaslar üzrə nəzarətçilərtə’yin etmək.
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MƏQALƏLƏR

İTİRİLMİŞ TORPAQLARIMIZ______________
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1999-cu ildə
Naxçıvan Muxtar respublikasının 75 illik yubileyini qeyd etmək barədə
fərman vermişdir. O; 1998-ci il yanvarın 14-də Konstitusiya Komissiyasının iclasındakı yekun nitqində demişdir: “...Naxçıvanın Muxtariyyatı
tarixi nailiyyətdir. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyatı Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün
ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”.
Azərbaycan xalqının öz istiqlaliyyətini, müstəqilliyini əldə etməsi,
özünün demokratik dövlətini yaratması, tarixin ən keşməkeşli, ən
mürəkkəb və qarışıq dövründə Naxçıvan diyarının Azərbaycanın
tərkibində Muxtar respublika statusu alması xalqımızın tarixi qələbəsi və ən böyük nailiyyətidir. Həll edilməmiş problemlərimiz, nigarançılıqlarımız da vardır. Müqəddəs torpaqlarımızın bir hissəsi düşmən əlindədir. Minlərlə soydaşımız doğma yurdundan didərgin düşmüşdür. Lakin biz sabaha ümidlə, inamla baxırıq, xalqımızın şərəfsiz düşmən üzərində layiqli qələbəsinə inanırıq. Əsrlər boyu Vətən,
torpaq anlayışı xalqımızın ləyaqətini, mənliyini, namus və şərəfini
əks etdirmiş, xalq öz torpağının müqəddəsliyini qorumaq üçün onun
uğrunda ölüm-dirim mübarizəsi aparmışdır. Ulu babalarımız Vətən
torpağının hər bir qarışını namus simvolu kimi qorumuş, onun yolunda canlarını və övladlarını qurban verməkdən çəkinməmişlər.
Tale bizi xəbis, nakəs və namərd.qonşuya rast gətirmişdir. ”Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə yaşayan erməni daşnakları
min bir hiylə ilə addım-addım, qarış-qarış, bə’zən də yüzlərlə kvadrat
km. torpaqlarımızı əlimizdən almışlar. Biz güzəştə getdikcə onların
iştahı daha da artmışdır. Bu yolla Zəngəzur mahalı, Göyçə torpaqları
əlimizdən alındı, Naxçıvan Şimali Azərbaycandan ayrı düşdü. Həsənqulu bağı zəbt edildi, Kərki kəndi ada şəklində qaldı, sonra da
ermənilər tərəfindən işğal olundu və s.
Bunu demək kifayətdir ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası
yaranarkən onun ərazisi 114 min kvadrat kilometr idi. İndi 86,6 min
kvadrat kilometrdir. 1929-cu ilədək Naxçıvän respublikasının ərazisi
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5988 kvadrat kilometr idisə, indi 5363 kvadrat kilometrdir. Bəs, 625
kvadrat kilometr torpaq sahəmiz necə olmuşdur? Tarixə müraciət edək:
1921-ci il martın 16-da Moskvada bağlanmış Rusiya-Türkiyə müqaviləsinə əsasən Naxçıvan ölkəsinin Azərbaycanın tərkibində
saxlanması qərara alındı.
1921-ci il oktyabrın 13-də birtərəfdən Türkiyə Böyük Milli Məclisi
hökuməti, digər tərəfdən rsfsr-in iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR və Gürcüstan SSR arasında dostluq haqqında Kars müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilədə razılığa gələn tərəflərin məqsədi
və amalı aşağıdakı kimi şərh edilir:

O VAXifblBAH
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t
vu a <p a

42-ci şəkil. Naxçıvan MR-in itirilmiş torpaqları

Razılığa gələn tərəflər millətlərin qardaşlıq prinsiplərini və xalqların öz
müqəddaratını tə’yin etmək hüququnu, hər iki tərəfin qarşılıqlı mənafeyini, onlar arasında qəlbən anlaşma və səmimi dostluq arzusunu əsas götürərək RSFSR-in iştirakı ilə dostluq haqqında Müqavilə bağlamağı
qərara alır və bunun üçün öz nümayəndələrini tə’yin edirlər.
Mə’lum olduğu kimi, Ermənistan tərəfi imzaladığı bu dostluq müqaviləsinə xəyanət etdi, dostluğu namərdliklə əsl düşmənçiliyə çevirdi.
Kars müqaviləsinin 1 maddəsində göstərilir ki, razılığa gələn tə191

rəflər ərazi məsələləri barədə əwəlki müqavilələri qüwəsini itirmiş
hesab edirlər. Beləliklə, Zaqafqaziya respublikaları da biri-birinə
qarşı ərazi iddiası ilə tələb qaldırmamağı və üçüncü bir ölkəyə də bu
imkanı verməməyi öhdələrinə götürmüşlər. Ermənistan tərəfi üzərinə götürdüyü bu öhdəliyi də xaincəsinə pozdu. O, nəinki Azərbaycandan Dağlıq Qarabağı və Naxçıvanı, hətta Türkiyədən Karsı,
Ərzurumu, Ərdəhanı və s-ni tələb edir!?
Kars müqaviləsinin 5-ci maddəsində göstərilir: ‘Türkiyə hökuməti,
Sovet Ermənistanı və Azərbaycanı hökumətləri razılığa gəlirlər ki, həmin müqavilənin III əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Naxçıvan
vilayəti Azərbaycanın himayəsi altında Muxtar ərazi təşkil edir. (SSRİnin xarici siyasətinin sənədləri, IV cild, səh. 423. Moslö/a, 1960)”
Kars müqaviləsinin III əlavəsi “Naxçıvan ərazisi” başlığı altında verilir. Bu əlavədə Ermənistan SSR ilə Naxçıvan SSR arasındakı sərhəd
xəttinin keçdiyi əsas nöqtələr qeyd olunur. Bunlar aşağıdakılardır:
(müqavilədə olduğu kimi köçürürük).

Urmiyə kəndi, oradan düz xətlə Arazdəyən stansiyası (O, Ermənistan SSR-də saxlanılır). Şərqi Daşburun dağının suayrıcı xətti ilə
(4180 f.) sonra düz xətt boyunca Qərbi Daşburun dağı (3142 f.) Cəhənnəm dərəsindən keçərək cənuba doğru “Rodn” (Bulaq), (Cənub)
yazısı olan sahədən Bağırsaq dağının (6607 və ya 6587 f.) suayrıcı
xətti ilə və oradan keçmiş Yerevan dairəsi və Şərur-Dərələyəz qəzasının inzibati sərhədi boyunca, 6629 fut yüksəkliyindən Gömürlü
dağına (6639 və ya 6930 f.) oradan 3080 fut yüksəkiiyinə, Sayat dağa (7868 f.), Qurdqulaq kəndinə, Həməsür dağına (8160 f.), 8022 f.
yüksəkliyinə, Küküdağa (10282 f.) və keçmiş Naxçıvan dairəsinin
inzibati sərhədi boyunca uzanır.
Dəhşətli və ağlasığmaz haldır ki, həmin müqavilənin təsbit etdiyi
müqəddəs sərhədlərimiz razılığa gələn birinci tərəfin— Türkiyə
hökumətinin razılığı və xəzbəri olmadan pozulmuş 9 kəndimiz 625
kvadrat kilometr torpaq sahəsiylə birlikdə əlimizdən alınmışdır.
Tarixə və sənədlərə müraciət edək: Erməni millətçilərinin təhriki və
qızışdırması ilə Naxçıvanın Ermənistanla sərhəddə yerləşən 9 kəndi
ilə: Şərur rayonunda Xaçik, Goradiz; Ordubad rayonunda Karçevan,
Şahbuz rayonunda Oğbun, Sultanbəy, Ağxəc, Ses, Almalı, İtqıranla
qonşu Azərbaycan kəndləri arasında nifaq salınır, zorakılıqla torpaqlar, yaylaqlar tutulur, davar sürüləri, mal-qara oğurlanır, çobanlar birbirini öldürür, müntəzəm olaraq nahaq qanlar axıdılırdı. Göstərilən
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kəndlər tarixən Naxçıvanın olsa da, onların əhalisinin iqtisadi əlaqələri, güzəranları Naxçıvanla bağlı olsa da erməni daşnakları və təhrikçiləri bu kəndlərin erməni əhalisini Naxçıvanın hakimiyyot orqanlarına
tabe olmamağa çağırır, millətlərarası düşmənçiliyi qızışdırırlar.
Buna görə də sərhəd kəndlərində torpaq quruluşu işləri aparmaq,
kəndlərin sərhədlərini dəqiqləşdirmək mümkün olmurdu. Bu barədə
Azərbaycan MİK dəfələrlə (12 dekabr 1925,8 noyabr 1926, 8 yanvar
1927 və s.) Zaqafqaziya MİK-nə qərar və məktublarla müraciət etmiş, bu
sahədə qayda yaradılmasını tələb etmişdir. Azərbaycan MİK özünün 8
yanvar 1927-ci il tarixli məktubunda göstərir ki, ”Ermənistanla Naxçıvan
ölkəsi arasındakı sərhəd Zaqafqaziya respublikaları ilə Türkiyə Böyük
Milli Məclisi hökuməti arasında 1921-ci ildə bağlanmış müqavilə
əsasında Zaqafqaziyanın 5 verstlik xəritəsi üzrə müəyyənləşdirilmişdir.
Azərbaycan MİK-nin rəyasət hey’əti 12 mart 1927-ci ildə (protokol
N-66) aşağıdakı məzmunda qərar qəbul edir: Zaqafqaziya MİK-dən
xahiş edilsin ki, Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR
və Türkiyə arasında bağlanmış Müqavilənin 5-ci maddəsi və III
əlavəsi əsasında Ermənistan SSR ilə Naxçıvan SSR arasındakı
möhkəm sərhəd yaradılması barədə sərəncam versin."
Təəssüflər olsun ki, bu tələblərə əhəmiyyət verilməmiş, Azərbaycan
hökuməti də öz haqqını tələb etməkdə tə’kid və dəyanət göstərməmişdir.
Nəhayət, bu məsələ Zaqafqaziya MİK-in 1 fevral 1929-cu il tarixli
iclasında 8-ci məsələ kimi müzakirəyə çıxarılır. Musabəyov sədrlik edirdi. Məsələnin mahiyyəti barədə Çxenkeli mə’ruzə edir. Naxçıvan
respublikasının mənafeyini Abdinov müdafiə edirdi. Ermənistşn tərəfdən
isə Ter-Qabrielyan, Danielyan və Yerzinkyan iştirak edirlər. Sənədlərdən
aydın olur ki, onlar hər vasitə ilə təzyiq göstərir və heç bir qanun-qaydaya
məhəl qoymadan öz haqsız tələblərini qəbul etdirməyə cəhd göstərirlər.
Məsələn, Abdinov sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsində Kars
müqaviləsini əsas götürməyi tələb etdikdə Danielyan cavab verir ki,
“Kars müqaviləsinə istinad etməyə dəyməz. Həm də milli nöqteyi-nəzərdən məsələ qaldırmaq lazım deyii...”
Yaxud, yerquruluşçusu Moskviçev bu məsələnin həllində ardıcıllıqla milli xüsusiyyətlər və mənafelər nəzərdə tutulmalıdır deyəndə;
Ter-Qabrielyan ona cavab verir ki: “Siz texniki məsləhətçi kimi çıxış
etdiyinizdən xahiş edirəm milli-siyasət məsələsinə toxunmayasınız”. (Görün necə “sadiq” beynəlmiləlçidirlər!?)
Nəhayət, Zaqafqaziya MİK “ZSFSR-in tərkibinə daxil olan respublikaların bə’zi qəzalarında torpaq və meşə mübahisələri məsələsinə
dair” 18 fevral 1929-cu il tarixdə qərar qəbul edir. Həmin qərar əsasında
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Naxçıvan respublikasının yuxarıda göstərilən 9 kəndi əkin sahələri,
otlaqları, biçənəkləri və s. ilə birlikdə Ermənistana verilir. Hətta 1921-ci
ildən başlayaraq Karçevanlı ermənilərin Kilit kəndindən icarəyə
götürdükləri, 1923-cü ildən e’tibarən isə zorakılıqla sahibləndikləri torpaqlar da Ermənistana qatıldı.
Sonra Zaqafqaziya MİK 18 fevral 1929-cu il tarixli qərarın həyata
keçirilməsi tədbirləri barədə qərar qəbul edir. Qərarda göstərilir ki, 18
fevral 1929-cu il tarixli qərar qət’idir. Bu barədə heç bir şikayət qəbul
edilmir. Aid olrqanlara tapşırılır ki, bu qərarın icrasına müqavimət və
maneəçilik göstərənləri məhkəmə məs’uliyyətinə cəlb etsinlər.
Beləliklə, heç bir hüquqi əsası olmayan bu qərarla Kars
müqaviləsinin şərtləri pozulur və 625 kvadrat kilometr torpaq sahəmiz fəryad edə-edə yadlara verilir!
Acgöz qonşular bununla kifayətlənmədilər. Müxıəlif yollarla Zaqafqaziyanı xəritələşdirən mütəxəssisləri ələ alıb topoqrafik xəritələrdə bizim ərazinin müəyyən hissələrini qonşuların ərazisinə qatmışlar. Beləliklə, 100-hektarlarla torpaqlarımızın əldən getdiyi neçə
illər keçdikdən sonra mə’lum olmuşdur.
1928-1932-1942 və 1963-cü illərdə Azərb.SSR, o cümlədən Naxçıvan respublikası ərazisinin topoqrafik xəritələri tərtib edilərkən
kartoqraflar Naxçıvanın ziyanına, Ermənistanın xeyrinə yönəldlilən
çoxlu təhriflərə yol vermişlər. Vaxtında bu təhriflər düzəldilmədiyindən sərhəd xətti ilbəil içərilərə doğru sıxışdırılmışdır.
Məsələn, Kars müqaviləsi əsasında Araz sahilində yerləşən Urmiya kəndinin xarabalığından başlayan sərhəd xətti Qərbi Daşburuna,
oradan Həsənqulu bağına doğru yönəlməli idi. Əvvəllər, yə’ni 19241928-1932-ci illərdə çəkilmiş xəritələrdə sərhəd düzgün göstərilmişdir. Lakin 1942-1963-cü illərdə yenidən tərtib olunmuş, 19521955,1957-1982-ci və s. illərdə yenidən çap edilmiş xəritələrdə saxtakarlığa yol verilmişdir. Məsələn, Urmiyədən Arazdəyən stansiyasındakı qırmızı kərpicdən tikilmiş binadan keçməli olan sərhəd xətti tədricən Sədərəyə doğru 700-800 m sıxışdırılaraq 400 hektara qədər torpağımız Ermənistan ərazisinə daxil edilmişdir.
Apardığımız ölçüyə və hesablamaya əsasən əvvəlki xəritələrdə
Kərki kəndinin ərazisi 960-1000 hektara bərabərdir. Onun sərhəd
xətti dağ zirvələrindən keçir və ərazisinin forması trapesi xatırladır.
sonrakı təhriflər nəticəsində Kərki kəndinin ərazisi yarıbayarı
azalmış və xəritədəki forması dairə şəklinə düşmüşdür.
Daha ciddi birdəlil: 1924-cü ildə Rıbakov familyalı ll-dərəcəli kartoqraf
Naxçıvan MSSR-in 1:25000 miqyaslı təkmil və dəqiq xəritəsini işləmişdir.

Bu xəritədə Sədərək kəndinin “Həsənqulu bağı” deyilən sahəsi
Naxçıvan Respublikasının ərazisinə daxil edilmişdir. Təəccübdoğuran
budur ki, həmin xəritə indiyədək ortalığa çıxarılmamış və onun yeganə
nüsxəsi Naxçıvan MR Aqrar sənaye birliyinin yerquruluşu şö’bəsində
saxlanılır. Bu kimi dəlillərin sayını daha da artırmaq mümkündür.
Azərbaycan SSR Ali Soveti RH özünün 7 may 1969-cu il tarixli, 805VII nömrəli qərarı ilə Azərbaycan SSR ilə Ermənistan SSR arasındakı
sərhədin qrafik təsvirini təsdiq etmişdir. Həmin qərarla Azərbaycan
SSR ilə Ermənistan SSR arasında Zaqafqaziya MİK tərəfindən təsdiq
edilmiş sərhədin paritet komissiyası tərəfindən 1:25000 miqyaslı topoqrafik xəritələrin vərəqlərinə keçirilmiş və Azərbaycan SSR Nazirlər
Soveti tərəfindən təqdim olunmuş qrafik təsviri bəyənilmişdir.
Qərarda Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə tapşırılmışdır ki, 1 noyabr 1969-cu ilədək respublika sərhədi təsvirinin müvafiq sahələrdə
Ermənistan SSR nümayəndələri ilə birlikdə naturaya (torpaq üzərinə)
köçürülməsini tə’min etsin1.
Beləliklə, 50 il müddətində torpaqlarımızın zorakılıq, oğurluq,
hiyləgərlik vasitəsilə əlimizdən alınması sənədlərlə birlikdə “qanun
kəfəninə” bükülərək dəfn edilmişdir.
İndi düşmən mülkünə çevrilmiş bu məzlum torpaqlarımız düşmən
tapdağı altında inləyir, fəryad edir, öz övladlarından imdad istəyir.
62500 hektar torpağımızın hiylə, zorakılıq və riyakarlıq yolu ilə
əlimizdən alınması, Kərki kəndinin işğalı, 9 kəndimizin Ermənistana
qatılması, topoqrafik xəritələrin saxtalaşdırılması nəticəşində əlavə
olaraq 100 hektarlarla torpaqlarımızın oğurlanması və s.,məsələlər
aşkarlanmalı, beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə müzakirə edilməli,
haqq-ədalət və qanun dairəsində tədbirlər görülməlidir. Xalqa xəyanət
edib bağlı qapılar arxasında torpaqlarımızı hərraca qoyan başabəla
rəhbərlər və onların vasitəçiləri xalqın mühakiməsinə verilməlidir.
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HARADA NƏ QƏDƏR ERMƏNİ OLMUŞDUR?
1836-cı ildə Sankt-Peterburqda “Rusiyanın Qafqaz arxasındakı
mülklərinin icmalı” adı ilə nəşr edilmiş materialların IV hisəsinin
244-cü səhifəsindən başlayaraq Ermənistan, “İrəvan şəhəri və
vilayəti haqqında” bir sıra mə’lumatlar verilmişdir. “Giriş” hissəsində
qədim Ermənistanın ərazisi, sərhədləri və tarixi barədə mə’lumat
verilir (çast IV, SPB— 1836).
Yuxarıda adı çəkilən “mülklərin icmalı”nın 246-247-ci səhifələrində göstərilir ki, Ermənistan vaxtaşırı Assuriyanın, Midiyanın, İranın,
Makedoniyanın əlinə keçir. Makedoniyalı İskəndərin vəfatından sonra Suriya çarlığının bir hissəsini təşkil edir. Y.e.ə. 190-cı ildə Ermənistan parçalanır və qonşu dövlətlər arasında bölüşdürülür. Göstərilir
ki, bu dövrdə “Kiçik Ermənistan” Fərat çayının qərb hissəsində yerləşirdi (Suriya və İraqın indiki ərazisində). Sonra Ermənistan Roma
İmperiyasının bir əyalətinə çevrilir. 428-ci ildən 632-ci ilədək İranın
mülkü olur. IX əsrin sonunadək Ermənistan Ərəb xəlifələri, Bizans
imperatorları arasında əldən-ələ keçir, 950-ci ildə ərəblər tərəfindən
işğal olunur.
XI əsrin sonunda Ermənistanın şərq hissəsinə yunanlar yiyələnir,
şimal vilayəti türklərin, cənub hissəsi isə kürdlərin mülkünə çevrilir.
XIII əsrdə monqollar, sonra İran, 1552-ci ildə isə türklər Ermənistana
sahib olurlar. “İcmal”dan bu da mə’lum olur ki, ermənilərin heç də özlərinin dediyi kimi, “böyük” vahid və daimi vətənləri olmamışdır. Vətən məfhumu, vətənə bağlılıq hissi onlara yad olmuş, günləri harda
xoş keçirsə, həmin yer onlar üçün Vətən olmuşdur. Odur ki, ermənilər Amerikadan başlamış, Avstraliyaya qədər, Fransadan Çinə, Yaponiyaya qədər dünyanın hər yerinə səpələnmişlər. İndi Kaliforniyada, Fransada, Stavropolda, Kräsnodarda və s. yerlərdə yüz minlərlə erməni toplanmışdır. Onların şüarı belədir: “Harda erməni varsa, ora Ermənistandır”.
“İcmal”da göstəriiir: “...Xalq (ermənilər— S.B.)" ata-baba torpaqlarında sıxışdırılmaqdan yaxa qurtarmaq üçün Asiya və Avropanın
müxtəlif ölkələrinə səpələndi. Monqollar çoxlu ermənini indiki
Həştərxana və Kazan quberniyalarına köçürdü. XII-XIII əsrlərdə
ermənilər Qalisiya və Volının müxtəlif şəhərlərində yerləşdirildi. XIV
əsrdə ermənilərin çoxu Anidən Krıma və Həştərxana köçdü, bir
qismi Konstantinopola və Hindistana rədd olub getdi, bir qismi də
işğalçılar tərəfindən İrana aparıldı” (səh.247).
Erməni tarixçilərinin yazdığına görə, İrəvan vilayəti nə vaxtsa
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“Böyük Ermənistan”ın bir hissəsi olmuşdur. Onun paytaxtını Ptolomey
Terva, türk tarixçiləri Eridze, İran tarixçiləri isə İrəvan adlandırmışdır.
Naxçıvan kimi bu şəhərin inşa edilməsi də, Nuh peyğəmbərlə
əlaqələndirilir. Tarixən bir xalqın əlindən digərinin əlinə keçən İrəvan
1582-ci ildə türklərin mülkünə çevrilir. Türklərin orada tikdikləri qalanın
qalıqları və 1827-ci ildə yunan-rus kilsəsinə çevrilmiş məscidin binası
indi də (1836-cı il nəzərdə tutulur— S.B.) qalmaqdadır.
1604-cü ildə irəvan İran tərəfindən tutulur, burada I Şah Abbas
tərəfindən bəylərbəyilik (xanlıq) yaradılır. Şəhərin ətrafında yeni qala
inşa edilir. I Şah Abbasın ölümündən sonra (1629) türklər yenidən İrəvana sahib olur, lakin 1635-ci ildə İran şahı Səfi onu yenidən geri alır.
Sonrakı dövr ərzində İrəvan gah türklərin, gah da İranın əlinə keçir.
Ermənistanın başabəla tarixçiləri, yazıçıları, alimləri iddia edirlər ki,
Qarabağ, Naxçıvan, Gəncə, Bərdə və s. yerlər Ermənistanın olmuş və
bu ərazilərdə tarixən ermənilər yaşamışdır. Bu iddiaların nə qədər
yalan və uydurma olduğunu “Rusiyanın Zaqafqaziyadakı mülklərinin
icmalı”nda verilmiş bir sıra mə’lumatlar və rəqəmlər sübut edir.
İrəvan bəylərbəyliyi və xanlığı mövcud olduğu 224 il ərzində
(1604-1828) həmişə azərbaycanlı xanlar tərəfindən idarə olunmuşdur. Xanlıqda bütün hakimiyyət sərdarın— şahın valisi olan bəylərbəyinin əlində olmuşdur. Xanlıq mahallara ayrılırdı və onlar naiblər,
mirbölüklər və məliklər tərəfindən idarə olunurdu.
İrəvanın ilk bəylərbəyi olan Əliqulu xan 24 il (1604-1628) bu xanlığı
idarə etmişdir. İrəvan xanlığının sonuncu xanı olan Sərdar Hüseyn
xan öz hakimiyyəti dövründə xalq üçün, xanlıq üçün bir çqx xeyirxah
işlər görməklə özünə əbədi abidələr yaratmışdır. Bu barədə ayrıca
olaraq danışmağa dəyər...
1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsinə əsasən İrəvan və Naxçıvan xanlıqları Rusiyanın əlinə keçir. Bu xanlıqlar əsasında İrəvan
və Naxçıvan əyalətləri və Ordubad dairəsi təşkil olunur. Naxçıvan
əyaləti Kalbalı xan Kəngərli, Ordubad dairəsi naib Şeyx Əli xan
tərəfindən idarə olunur.
Naxçıvan şəhəri Əlixan, Şahab, Sarvantar və Qurdlar məhəlləsinə
ayrılır. Burada, 31 dükanı olan iki karvansaray, 233 dükan, 3 hamam, 11
dəyirman, 1 dəri zavodu, 173 meyvə bağı və 13 üzüm bağı olmuşdur.
1834-cü ildə şəhərdə 1330 ev, o cümlədən 905 tatar, 156 yerli erməni,
269 gəlmə erməni ailəsi olmuşdur.
Rusların işğalı zamanı İrəvan şəhəri qaladan və şəhər ətrafından
ibarət imiş. İrəvan qalasında sərdarın sarayı, hərbi qulluqçuların
evləri, 2 məscid, bir neçə dükan yerləşirdi. Qala üç tərəfdən
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xəndəklə və ikiqat olduqca yüksək divarla əhatə olunmuş, dördüncü
tərəfdən isə Zəngi çayının qayalı sol sahilinə söykənmişdir.
Qalanın divaıiarı kiçik daşlardan, samanla qarışdırılan gəclə tikilmişdir. Suya enən yol eşik tərəfdən torpaq divarla və torpaq qalaqlarla
(traverslə) əhatə olunmuşdur. Qalaya su sol tərəfdən Zəngi çayından,
cənub-şərq tərəfdən isə Qırxbulaq çayından yeraltı gətirilirdi.
Rusların gəlişinə qədər İrəvan qalasında 800-ə qədər ev olmuş,
işğal zamanı evlərin böyük bir qismi dağılmışdır. Şəhər ətrafında
1736 əsasən torpaqdan tikilmiş ev, 5 meydan, 8 məscid, 5 kilsə, 6
karvansaray, 1670 dükan, 9 ümumi hamam, 40 dəyirman, 6 çəltikdöyən karxana, 1470 üzüm və meyvə bağları var imiş. Küçələr dar
olmaqla uca divarlarla əhatələnmişdir.
1834-cü ildə İrəvanın şəhər ətrafında 1807 tatar (azərbaycanlı— S.B.),
898 eıməni, 40 qaraçı ailəsi və bu ailələrdə 5900 nəfər kişi olmuşdur.
23 iyun 1833-cü ildə imperatorun qərarı ilə İrəvan əyaləti İrəvan,
Sərdarabad, Şərur və Sürməli dairələrinə ayrılır. 10 mahal isə əvvəlki
kimi saxlanılır. Dairələr rus mə’murları tərəfindən idarə olunurdu.
1834-cü ilin mə’lumatına görə, İrəvan əyalətində yaşayan 22336 ailədə
65300 nəfər kişi var idi. Bunlardan 29690 nəfəri tatar, 10350 nəfəri yerli
ermşni, 24255 nəfəri isə İran və Türkiyədən köçürülmüş ermənilər idi.
İrəvanda 60 nəfər oğlan uşağının oxuduğu 1 xalq məktəbi və 8 tatar
məktəbi var idi. Burada erməni məktəbi olmadığını nəzərə alıb, 1827-ci
ildə Eçmiədzindən İrəvana bir erməni məktəbi köçürülmüşdür. Bu 9
məktəbdə 120 nəfərə qədər şagird oxuyur və onların hər biri öz
vəziyyətinə görə ayda 20 qəpikdən 1 gümüş manata qədər haqq ödəyirdi.
İrəvan vilayətində Arazın sol sahilində Sərdarabad qalası xüsusi
diqqətə layiqdir. Bu qala Sərdar Hüseyn xan tərəfindən inşa
edilmişdir. Qala ikiqat uca divarlarla əhatə olunmuş dördbucaq
şəklindədir. Uzun tərəflərin hər birində 6, qısa tərəflərin hər birində
isə 4 top qülləsi vardır. 4 verst uzunluğunda dərin xəndəklə əhatələnmiş qalada 700-ə qədər ev və sərdarın sarayı yerləşirdi.
1829-cu ildə qalada 430 tatar, 270 erməni ailəsi yaşayırmış. Burada
1 məscid, 1 kilsə, 33 dükan, 16 dəyirman, 1 çəltikdöyən, 4 yağ e’malı,
1 boyaq karxanası və sərdara məxsus geniş bağ var imiş. Əhali
taxılçılıq, heyvandarlıq, kiçik alver, bez toxumaq, dəmirçilik və s.
sənətlərlə məşğul olurmuş.
Özgə torpaqlarını özlərinin “ata-baba torpağı” hesab edən ermənilər həmişə öbyektiv tarixi sənədləri ya saxtalaşdırır, ya da onları
görməzliyə vurur, arxivlərdə onlara rast gələndə ilandan qorxan kimi
qorxur və tez üstünü örtüıiər. Bir neçə fakta müraciət edək:

“İcmal”ın 363-cü səhfəsində cədvəl “v”-də verilmiş mə’lumatlardan
aydın olur ki, Qarabağ əyalətinin 18751 ailəsində 49792 nəfər əhali
yaşayırmış ki, bunun da 32379 nəfəri tatar, 17413 nəfəri isə ermənilər
imiş. Başabəla erməni yazıçılarının hansısa (səhv etmirəmsə,
Xanzadyan) iddia edir ki, Dağlıq Qarabağda 800 min (?!) nəfər erməni
yaşamış, onların yarısı azərbaycanlılar tərəfindən sıxışdırılıb çıxarılıb,
indi orada 400 min (?!) nəfər erməni yaşayır (Yalan deyəndə də gərək
bir az abır-həya edəsən!)
“Mülklərin icmalı”nın 337-338-ci səhifələrində göstərilir ki, Dərələyəz
mahalında 1283 tatar, cəmi 58 erməni ailəsi olmuşdur. 1827-28-ci
illərdə buraya İrandan və Türkiyədən 731 erməni ailəsi köçürülmüşdür.
Y.A.Lalayants 1910-cu ildə yazdığı “Ordubad polis dairəsi” adlı
əsərində göstərir ki, ermənilər buraya, yə’ni Ordubad şəhərinə
1827-ci ildə Müjəmbərdən, Düxarxanadan və Təbrizdən köçürülmüşlər. Ordubadda isə 4250 nəfər əhali vardır ki, bundan 3891
nəfəri tatar, 352 nəfəri ermənidir (səh.26). “İcmal”da göstərilir ki,
Ordubad dairəsində kişi cinsindən 2157 nəfər tatar, 787 nəfər yerli
erməni, 216 nəfər isə İrandan köçürülmüş erməni olmuşdur.
Nəhayət, Car-Balakən vilayəti və Axalsixi paşalığının bir neçə
sancağı müstəsna olmaqla, Rusiyanın Zaqafqaziyadakı mülklərinin
əhalisi haqqındakı “Ümumi cədaəl”dən aydın olur ki, 1836-cı ildə
tatarlar (müsəlmanlar) sayca birinci yerdə olmuşlar. Belə ki, göstərilən ərazilərdə 319230 nəfər tatar, 147303 nəfər erməni, 103231
nəfər gürcü, 109733 nəfər isə digər xalqlar yaşamışdır.
Bakı qalasında 1358 ev olmuş, burada 3709 nəfər tatar, 184.nəfər
erməni yaşamışdır. Bakı əyalətinin 40 kəndində 11535 nəfər tatar
yaşamış, bir nəfər də erməni olmamışdır.
“İcmal”dan bir məsələ də aydınlaşır ki, müasir Ermənistanın indiki
ərazisində çox qədimdən tatarlar (azərbaycanlılar— S.B.) məskunlaşdığından burada coğrafi adların böyük əksəriyyəti də türk mənşəli
olmuşdur. Mə’lumdur ki, toponimlər tarixin inkaredilməz şahidləri
olub, özlərinin sabitliyi, davamlığı ilə ayrı-ayrı xalqların tarixi coğrafiyasını e’tibarlı şəklində qoruyub saxlayır.
Yazıdan aydın olur ki, istər qədimdə, istər İrəvan xanlığı
dövründə, istərsə də Rusiya işğalından sonra İrəvan qəzası, İrəvan
quberniyası dövründə demək olar ki, siyasi inzibati bölgü adlarının
(Dərələyəz, Qırxbulaq, Dərəçiçiək, Sərdarabad, Zəngibasar, Şərur,
Dərəkənd və s.), yaşayış məntəqələrinin (Dəvəli, Uluxanlı, Çobankərə, Sərdarabad, Qaraqala, Mehri, Qapan), dağ (Alagöz, Saraybulaq, Dərələyəz, Qaraquş, Kəbirli, Əyridağ, Ağ dağ, Ələngöz, Dəmirli
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və s.) çay (Qərbi Arpaçay, Qırxbulaq, Qarasu və s.), göl (Göyçə), arx
və kanal (Kərim arxı, Molla Bayazıt, Şadlı, İydəli, Gəfərabad, Uzunoba, Kəpək arxı və s.) adlarının əksəriyyəti türk, bir qismi də ərəb və
fars mənşəli toponimlər olmuşdur. Bu isə bir daha inkaredilməz şəkildə sübut edir ki, bu ərazinin tarixən yerli əhalisi türklər olmuş və
coğrafi obyektlərin adlarını da onlar qoymuşlar.
Bu araşdırmalardan aydın olur ki, Ermənistana “Şanlı tarix” uyduranların canfəşanlığına baxmayaraq tarixdə heç vaxt “dənizdən dənizə” qədər uzanan qüdrətli, suveren “Böyük Ermənistan” mövcud olmamışdır. Başabəla erməni tarixşünasları qədim dünya Ermənistanından, onun 30 mifik çarından ağızdolusu danışır və ağıllarına gələni yazırlar. Bu cızmaqaralarını “sübuta yetirmək” üçün tarixi hər vasitə ilə, heç nədən çəkinmədən, heç kimdən utanmadan saxtalaşdırırlar. Onlar Ermənistanın indiki ərazisində nəinki qədim alban abidələrini, həmçinin İran və Türkiyənin hökmranlığı dövründə tikilmiş abidələri— məscidləri, karvansaraları, körpüləri, qalaları, kitabələri vəs.
də ya saxtalaşdırmış, ya da özülündən söküb izini itirmişlər.
İrəvanda İslam dünyasının gözəl me’marlıq nümunələrindən olan
Göy məscidin necə söküldüyünü ürək ağrısı ilə müşahidə etmişəm.
Get-gəlimiz olan vaxtlarda Yeğeqnadzor rayonunda Arpaçay üzərindəki Şah Abbas körpüsünün, Səlimin gədiyindəki Şah Abbas karvansarayının, Ələyəz kəndindəki Alban kilsəsi yaxınlığında olan Ocağın
ərəb əlifbası ilə yazılan kitabələrinin və sairlərin bir neçə il ərzində
xaçla “bəzədilib” erməniləşdirildiyinin, onların üzərində olan ərəb
yazılarının “dönüb” erməni yazılarına çevrildiyinin şahidi olmuşam. O
zamanlar bu saxtakarlıqları və fitnəkarlıqları bilsələr də bunu ermənilərin “daxili işi” adlandırır, bu işlərə qarışmırdılar. Ermənilər isə bu sükutdan istifadə edərək öz “şanlı tarixlərini” daha da zənginləşdirmək
üçün Naxçıvan MR-də olan tarixi abidələrdə qazıntı, ölçmə işləri aparır, fotoşəkillər, kinolentlər çəkir, müxtəlif albomlar, kitablar buraxırdılar. Qəbirstanlıqlarımızdan çoxlu at və qoç heykəlləri, Gəmiqayadan
üzərində qaya rəsmləri olan çoxlu yazılı daşlar Ermənistana daşındı.
İş o yerə çatdı ki, ermənilər yerli və xarici mətbuat səhifələrində göstərdilər ki, “Gəmiqayada” qədim dövrlərdə ermənilərin kosmodromu
olmuşdur. (?!) Bu saxtakarlığı biz ancaq öz mətbuatımızda cavab verə
bildik və dünya bizi eşidə bilmədi.
Göstərilən dəlillər və rəqəmlər bir daha sübut edir ki, Sovet
imperiyası “Ermənistan” adlanan respublikanı azərbaycanlıların qə.dim ata-baba torpaqları üzərində bərqərar etmişdir. 1918-ci ildə
Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranarkən 114 min kv.km
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sahəsi olduğu halda, hal-hazırda respublika 86,6 min kv.km sahəyə
malikdir. 27,4 min kv.km torpaq sahəmiə qonşulara, əksəriyyəti isə
Ermənistana “pay” verilmişdir. Zaqafqaziya MİK Rəyasət Hey’ətinin
18 fevral 1929-cu il tarixli qərarı ilə Naxçıvan MR-in 9 kəndi 625
kv.km. sahə ilə btrlikdə Ermənistana qatıldı. 1920-ci ildə Zəngəzur
və Göyçə mahalları Ermənistana verildi.
Ermənilər torpaqlarımızı ələ keçirməklə kifayətlənmədilər. Onlar sahibləndikləri qədim Azərbaycan torpaqlarını azərbaycanlılardan təmizləmək üçün ən iyrənc vasitələrə, o cümlədən kütləvi qırğınlara, soyqırımına əl atdılar. 1905,1918-20-ci illərdə azərbaycanlıların kütləvi qırğını
təşkil edildi, sağ qalanların bir qismi öz doğma yurdlarından qaçqın düşdü. 1948-51 -ci illərdə yüz min nəfər, 1988-ci ilərdə iki yüz min nəfər azərbaycanlı sonuncu nəfərinədək zorla Ermənistandakı dədə-baba torpaqlarından köçürüldü. Eımənilər “Ermənistan ermənilər üçündür” şüarını
həyata keçirdilər. “Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan ermənilər
Azərbaycan ərazisinin 20 faizdən artığını işğal edib, dağıdıb, talan etmiş,
əhalisini öz vətənində qaçqın vəziyyətinə salmışdır.
İndi mə’lum olur ki, azərbaycanlıların köçürülməsi planı Ermənistanın yüksək səviyyəli partiya və dövlət orqanlarında həll edilmiş və
qərara alınmışdır ki, əgər buradan köçürülən azərbaycanlıları Dağlıq
Qarabağda yerləşdirməyə başlasalar, bu prosesi dayandırmaq və
tə’cili olaraq köçkünləri geri qaytarmaq lazımdır. İlk azərbaycanlı
köçkünlər Şuşa ətrafında yerləşməyə başalayan kimi ermənilər
vahiməyə düşdülər, bütün dünyaya haray-həşir saldılar. Moskvaya
müraciət edib, Azərbaycanı təqsirldəndirdilər ki, Qarabağ ermənilərini “dədə-baba torpaqlarından” çıxarırlar. Bizim o dövrdəki rəhbərlər— birinci növbədə MK-nın birinci katibi Ə.Vəzirov Moskva və
Yerevan qarşısında müt’icəsinə qulluq göstərərək qaçqınları Şuşa
ətrafından geri qaytardı. Erməniləri köçməyə qoymadılar. Üstəlik
köçən erməni ailələrini geri qaytardılar.
Ermənistanın Yeğeqnadzor rayonunda qohumlarım olduğuna
görə onların köçürülməsi, daha doğrusu qırğından xilas olmaları
işində mən də iştirak edirdim. Rayon rəhbərlərindən biri e’tiraf etdi
ki, “biz bilirik Ermənistanda azərbaycanlı qalmırsa, demək Azərbaycanda da erməni qalmamalıdır”. Lakin bu aydın həqiqəti bizim o
vaxtkı başabəla rəhbərlərimiz vaxtında başa düşmədilər.
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NAXÇIVAN SƏYAHƏTNAMƏLƏRDƏ *
Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan ölkəsinin əlverişli coğrafi mövqeyi, Qərblə Şərq arasındakı ticarət yolları üzərində yerləşməsi, zəngin təbii sərvətlərə malik olmsı, həmçinin təbiətinin və
me’marlıq abidələrinin gözəlliyi, əhalistnin qonaqpərvərliyi, mərdliyi,
gözəl adət və ən’ənələri onun şöhrətin çox-çox uzaqlara yaymaqla
səyyahların böyük marağına səbəb olmuş, onlar öz səyahətnamə və
yol qeydlərində bu ölkə haqqında xoş təəssüratlarını yazmışlar.
Naxçıvanın tarixi, təbiəti, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, əhalisi və s.
barədə qədim yunan, həmçinin ərəb, fars, türk, gürcü, erməni və
Avropa mə’xəzlərində zəngin mə’lumatlar vardır. Bizim eranın
başlanğıcında Naxçıvan, İran, Hindistan, Çin kimi Şərq ölkələrindən
Qərbə gedən ticarət yolları üzərində yerləşməklə, mühüm ticarət
mərkəzlərindən biri idi. İran və erməni tarixçilərinin verdiyi mə’lumata görə Naxçıvan IV əsrdə “dünyanın ən gözəl və ən məşhur şəhəri idi”. Burada 30 min ev, 150 min nəfər əhali vardı (2. səh.5).
Ərəbdilli müəlliflərdən Əbucəfər ət-Təbəri, əl-Bəlazuri, Əl-Yə’qubi
(IX əsr), İbn-Xordadbeh, İbn əl-Fəqih əl-Həmədani, İbn-Rusta, Qudama İbn Cəfər, Əl-Məs’udi, Əbu-Duləf, Əl-İstəxri, İbn-Havqəl, ƏlMüqəddəsi (X əsr); Əl-Biruni (XI əsr); Əl-İdrisi, Əl-Qərnati (XII əsr),
Yaqut əl-Həməvi, Şahabəddin Məhəmməd ən-Nəsəvi (XIII əsr);
Əbdürrəşid əl-Bakuvi (XV əsr) və başqaları öz əsərlərində Naxçıvana aid maraqlı mə’lumatlar vermişlər.
Naxçıvan şəhərinin orta əsrlər tarixinə dair mə’lumatlar fars
mə’xəzlərində daha çoxdur. Bunlardan müəllifləri mə’lum olmayan
“Hüdud əl-aləm” və “Əcaib əd-dünya” adlı əsərlər, həmçinin Məhəmməd Ravəndinin, Zəhirəddin Nişapurinin (XII əsr) Fəzlullah Rəşidəddinin, Məhəmməd ibn-Nəcib Bəkranın, Həmdullah Qəzvininin,
Məhəmməd İbn Hinduşah Naxçıvaninin (XIV əsr); Həsən Rumlunun,
Qazi Əhməd Quminin (XVI əsr); İskəndər Münşinin (XVII əsr) və
başqalarının əsərləri diqqətəlayiqdir.
Avropa alim və səyyahlarından Klavixo, Adam Oleari, Rubruk,
Rodes, Jan Şarden, Şopen və başqaları da Naxçıvan haqqında fikiriər söyləmişlər. Bunlardan bə’ziləri haqqında qısa şəkildə mə’lumat
verməyi lazım bilirik.
* (Naxçıvan tarixinin səhifələri “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan beynəlxalq
simpoziumunun materialları”. səh.75-83. Bakı— 1996)
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‘Tarixin atası” Herodot (təqr. e.ə. 484-425) özünün “Tarix” əsərində
iki mənbəyə əsaslanaraq 2 Araz çayı haqqında söhbət açır. Akkad
mənbəyinə əsasən Araz Midiyanın Şimal Şərqindən Matiyen dağlarından başlayır. Əsas çay isə müasir Türkiyə ərazisindəki Bingöl
dağlarından başlayıb Kürə qovuşur, o da Qərbdən Xəzər dənizinə
tökülür. Bu, Naxçıvan sərhəddi boyunca axan “Bizim Arazdır". Herodotun Skif-Ellin mənbəyinə əsaslanaraq göstərdiyi ikinci Arazın, yə’ni
vaxtı ilə Pamir dağlarından başlayıb Orta Asiya ərazisindən Xəzərə
tökülən başqa bir Arazın da olduğunu istisna etmək olmaz (3, səh.75)
Qədim yunan alimi, dünyanın geosentrik sisteminin banisi Klavdi
Ptolomey (təqr. 87-165) “Coğrafi tə’limnamə” əsərində dünyanın 7
məşhur şəhərlərindən birinin Naxsuana olduğunu göstərir.
Ptolomey, alban tarixçisi Moisey Xorenski, ərəb coğrafiyaşünası Yaqut Həməvi, İbn-əl-Fəqih və başqaları Naxsuan haqqında fikir söyləmiş,
onun çox qədimdən Naksuana, Naxsuan, Naşava, Naxçuvan, Nakçuvan
və s. adı ilə tanındığını yazmışlar.
Əhməd İbn-Lültfüllah göstərir ki, Naxçıvan Arranın başlıca şəhəridir. XII əsrin ortalarında (1136-1225) Eldəgizlərin hakim olduğu yeni
Azərbaycan dövləti meydana gəldikdə Naxçıvan da bu dövlətin
hakimiyyətinə keçir, daha sonra şəhər paytaxta çevrildi (1, səh.17).
Namə’lum müəllif tərəfindən XIII əsrin 20-ci illərində yazılmış
“Əcaib-əd dünya” əsərində bu haqda göstərilir ki, Naxçıvan Eldəgizin
dövründə tam tərəqqiyə çatdı. Orada padşahlıq iqamötgahı yaratdılar
və dövlətxana tə’sis etdilər.
Vilhelm Rubrik (1215-1270) 1254-cü ilin noyabrında Dərbənddən
Şamaxıya, oradan Muğan düzünə gəlir və Araz boyunca hərəkt
edərək dekabrın sonunda Naxçıvana çatır. O, yerli əhalinin məşğuliyyətindən, həyat tərzindən bəhs edir.
Rubrik “Şərq ölkələrinə səyahət” əsərində monqol istilasından əvvəl Naxçıvanın “böyük bir dövlətin paytaxtı olub, iri və gözəl bir şəhər” kimi təsvir edir.
XII
əsrdə Naxçıvan şəhərinin sahəsi genişlənmiş, əhalinin miqdarı
xeyli artmışdır. “Əcayib əd dünya” əsərində göstərilir: “Deyirlər Yer
üzündə bundan çox əhalisi olan şəhər yoxdur” , bu dövrdə Naxçıvanda
150-200 min nəfər əhali yaşayırmış.
Əsərdə göstərilir: “Orada çoxlu saray, köşk və eyvan vardır. Şəhərin
yaxınlığında daşdan qala tikilmişdir. Qalada mədrəsə və məscid vardır.
Bütün bunlar kəcdən və bişirilmiş kərpicdən inşa edilmişdir. Köşklərin
çoxu qəsrlər kimi üç-dörd mərtəbəlidir. Şəhər başdan-başa yaşıllıqlara
bürünmüşdür”. Adamları xoşxasiyyət, gözəl, qoçaq və qonaqpərvərdir.
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XIII əsrin sonu, XIV əsrin II yarısında yaşamış Azərbaycan alimi Məhəmməd Naxçıvani “Dəstur əl-Katib Fi Tə’yin əl-Məraitb’’ (Dərəcələrin
tə’yin edilməsində katiblər üçün göstəriş) əsərində Naxçıvşnın XI-XII
əsrlərdəki dövründən danışarkən yazır ki, Təbriz və Bağdäddan sonra
Naxçıvan kimi cəlallı və əzəmətli şəhər yox idi. O, xalqın çətin vəziyyəti,
vərgilərin ağırlığı və s. haqqında da mə’lumat verir.
XIV əsrin ikinci yarısı və XV əsrin əwəllərində yaşamış orta əsrlər
Şərqinin görkəmli səyyahj, coğrafiyaşünası və astronomu Əbdürrəşid əl-Bakuvi özünün 1403-1404-cü illərdə ərəb dilində yazdığı
“Abidə”lərin xülasəsi və qüdrətli hökmdarın mö’cüzələri adlı coğrafi
əsərində Naxçıvan haqqında yazır: "Divarları və içqalası olan, Azərbaycanda gözəl şəhərdir”. Şəhər düzənliyin ortasında yüksək yerdə
bina olunub. Bu yerdən Araz çayı görünür. Bağlı-bostanlı, meşəli,
meyvəli və çörəkli yerdir. Havası təmiz, suyu şirindir. Orada məşhur
binalar, mədrəsələr və xanəgahlar var. Əhalisi nəqqaşlıqda və xələnc ağacından qab-qacaq və müxtəlif əşya düzəltməkdə mahirdir.
Bütün bunlar müxtəlif ölkələrə aparılır (1, səh.132).
Klavixo (Ryun Qonsales de Klavixo) adlı ispaniyalı diplomat Kastiliya kralı III Enrikonun 1403-1406-cı illərdə Teymur sarayına göndərdiyi elçilər hey’ətinə başçılıq etmişdir. Onun yol gündəliyində ilk
maraqlı mə’lumat Naxçıvanın Əlincə qalası haqqındadır.
Klavixo göstərir ki, Əlincə qalası “uca dağlarda idi... Divar və
bürclərəhatə edilmişdir. Qalada çoxlu üzümlük, bağlar və əkin yerləri,
çoxlu su, otlaqlar vardır. Qala dağın lap zirvəsində ucalırdı’’(8, səh.14).
Alman səyyahı, görkəmli alim Adam Oleari (1599-1671) Azərbaycan haqqında, onun ayrı-ayrı şəhərləri, xalqın adət və ən’ənəsi,
təsərrüfat həyatı və s. barədə mə’lumat verir.
O, Ordubadda yetişdirilən armudu və bir neçə üzüm növünü təsvir
edərək göstərir ki, “bu üzüm növlərinə və limona oxşayan gözəl iyli, qəribə
dadlı, son dərəcə sulu armuda başqa yerdə rast gəlməzsən”(4, səh.15).
Fransız Rodes Aleksandar (1592-1660) katolik dinini təbliğ etmək
üçün bir sıra Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanın Şamaxı,
Naxçıvan, Təbriz və s. şəhərlərində olur. 1648-ci ilin sonlarında səyyah köhnə Culfanın xarabalıqlarının, xüsusilə oradakı qəbiristanın
təsvirini verir. Onun hesablamalarına görə, burada 10 minə qədər
qəbirüstü abidə yaxşı qalmışdır. O, Naxçıvan şəhəri barədə qısa
mə’lumat verir, əhalinin məşğuliyyətində söhbət açır.
XVII əsrin türk alimi və səyyahı Katib Çələbi Mustafa İbn Abdullah
(1608-1657) özünün “Kitab Cahannümə” əsərində Naxçıvan haq-qında maraqlı mə’lumatlar verir. O, göstərir ki, Naxçıvan şəhərindəki
204

imarətlərin əksəriyyəti kərpicdən tikilmişdir. Burada müxtəlif üzüm,
meyvə növləri və pambıq becərilməsi geniş yayılmışdır.
XVII əsrin məşhurtürk səyyahı Övliya Çələbi (İbn Dərviş Məhəmməd
Milli, 25(111-1611-1679), 1640-44, 1646-48 və 1655-56-cı illərdə Azərbaycanda olmuş, özünün “Səyahətnamə” əsərində bu ölkə haqqında
son dərəcə maraqlı mə’lumatlar vermişdir.
Səyyah, Naxçıvan torpağındakı çox qədim şəhər olan Qarabağların tarixindən, abidələrindən, təbii şəraitindən, təsərrüfatından və
sairdən söhbət açır.
Çələbi göstərir ki, Qarabağlar şəhəri 50 min nəfər əhalisi, 10 minə qədər
evi, 40-a qədər minarəsi, 70 məscidi, karvansaraları, bazarları, hamamları,
meyvə bağları, üzümlükləri, yaxşı havası və suyu olan bol ne’mətli bir
yaşayış məntəqəsidir. Səyyah yazır ki, buradakı bağların birində gəzərkən
Yazdanqulu adlı bir bağban mənə 26 növ armud verdi. “Mələcə”, “Abbası”,
“Ordubadi” nölərindən olan armudu yeyəndə adam ağzında nabat dadı hiss
edir. Burada “yaquf rəngli nar yetişir. Türk səyyahı Qarabağlarda yediyi
“Çox dadlı plovdan da” söz salır (10, səh.113).
Çələbi “Böyük şəhər olan Qarabağların təsviri”ndən sonra Naxçıvan haqqında mə’lumat verir. O, bu şəhəri Nəqşicahan— “dünyanın
bəzəyi” adlandırır və özünün “Səyahətnamə" əsərində göstərir ki, bu
şəhər doğrudan da öz adına layiqdir. “Qəleyi Naxşivan-Nəqşi-cahan
həqiqətən dünyanın ən gözəl şəhəridir”.
Naxçıvan hazırda Azərbaycan ərazisində ayrıca xanlıqdır (10,
səh.114). Səyyah Naxçıvanın tarixi keçmişi, me’marlıq və tarixi abidələri, həmçinin təbiəti haqqında mə’lumat verir. XVI-XVII əsrlərdə
Naxçıvan şəhəri sənətkarlıq və ticarət mərkəzi olmaqla yanaşı, onun
iqtisadiyyatında bağçılıq, əkinçilik, o cümlədən bostançılıq, tərəvəzçilik və heyvandarlıq mühüm yer tuturdu. Səyyahın yazdığına görə,
hətta şəhərin mərkəzindəki geniş bir sahədə taxıl əkilirdi. O, Naxçıvanın təsərrüfat həyatından bəhs edərək göstərir ki, burada 7 növ
pambıq (bəyaz, xaszaği, munlayi, zəfərani, lə’li və s.) bitir, tə’rifə layiq taxıl, xüsusilə pərinc, buğda, dörd növ arpa yetişdirilir. Şəhərətrafı bostanlarda lətafətli qovun, qarpız və s. becərilirdi. Naxçıvan
üzümü xüsusi şöhrət qazanmışdır.
Ö.Çələbi göstərir ki, Naxçıvan ustalarının hazırladıqları nəfis sənətkarlıq
mə’mulatları şöhrət qazanmışdır. Naxçıvan sənətkarları arasında məharətli
ustalar var idi. Naxçıvanda “bəhram yuri” (basma naxışlı pambıq parça)
“qələmkar'’ parçalar, çit süfrələr (dəstərxan) və s. istehsal olunurdu.
XVI-XVH əsrlərdə Naxçıvanda qiymətli sənət abidələri, məscidlər,
türbələr, karvansaralar, hamamlar tikilirdi. Bu dövrdə Naxçıvanda
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yerli ustalar tərəfindən tikilən ƏhmədPaşa, Fərhad Paşa, Gözəl Əli
Paşa, Cığaloğlu, Xadim Cəfər Paşa'cameləri gözəl sənət nümunələridir. Ö.Çələbi yazır: “Bə’zi camelər zərgərlik mə’mulatları, çini, mina və kaşı ilə bəzədilmişdir”. XVII əsrdə Naxçıvanda İstanbul minarələrinə bənzər 33 minarə var idi.
Çələbi göstərir ki, XVII əsrdə Naxçıvanda divarları Çin kaşısı ilə
bəzədilmiş çoxlu hamam var idi. O, gözəl me’marlıq xüsusiyyətlərinə
malik olan bu bəzəkli hamamlardan biri haqqında yazır: “Hamam
olduqca lətif və rövşəndir. Onun qapı və divarları Çin kaşısındandır.
Bütün poşthaləri şətrəncə oxşar naxışlanmışdır. Mehmanxanamıza
yaxın Zal Paşa hamamı vardı. Onun döşəməsi başdan-başa parlaq
və səqfi mərmərdəndir. Elə münəvvər bir hamamdır ki, cümlə şüşələri büllurdur. Qübbəsinin altında böyük bir hovuz vardır. Xülasə, bu
hamamdakı xoş havanın lətafət və nəzafətinin tə’rifini verməyə Həsən və Söhban belə acizdirlər, nəinki bu çox təqsirli Övliyə”.
Övliyə Çələbinin yazdığına görə bu zaman Naxçıvanda 12000 ev,
1000 dükan var idi (10, səh.238). Halbuki bu dövrdə Gəncədə 6000
ev; Mərənddə 3000 ev, 600 dükan; Xoyda 7000 ev, 1000 dükan;
Şamaxıda 7000 ev, 2000 dükan olmuşdur. Lakin XVII əsrin sonlarında ümumi tənəzzül dövründə Naxçıvan şəhərində əhalinin miqdarı
və evlərin sayı xeyli azalmış, orada cəmi 2000 ev qalmışdır.
XVII
əsrin məşhur səyyahlarından biri Jan Şarden (1643-1713)
1672-1673-cü illərdə Konstantinopoldan Qara dəniz vasitəsilə İrəvan-Naxçıvan-Culfaya olan səyahətini təsvir etmişdir. Burada
Naxçıvanın və Culfanın təbii xüsusiyyətlərinə, onların 320 il bundan
əvvəlki vəziyyətinə, tarixinə dair bir sıra maraqlı mə’lumatlar vardır.
(Bax: bu kitabda “Jan Şardenin Naxçıvana səyahəti” məqaləsinə).
İ.Şopen Naxçıvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğal olduğu dövrdə yazdığı 1852-ci ildə nəşr etdirdiyi əsərində Naxçıvanın tarixindən, təbii şəraitindən, əhalisinin igidliyindən, qonaqpərvərliyindən,
gözəl adət-ən’ənələrindən bəhs edir (13, səh.271).
Y.A.Lalayanto “Naxçıvan qəzasının Ordubad polis dairəsi” əsərində
yazır ki, 1910-cu ildə Ordubad şəhərinin sahəsi 45 kv. verst olmuş və 5
məhəlləyə (Sərşəhər, Minqis, Ambaras, Kürdətərvə Hüştərəngi) ayrılmışdır. Şəhərdə 41 məscid olmuşdur. Hər məscidin qarşısında camaatın
yığılması üçün meydança vardır.
Ordubadda illik gəliri 67 000 manat olan 7 ipəkəyrici fabrik olmuşdur.
Şəhərdə 4250 nəfər, o cümlədən 2244 kişi və 2006 qadın yaşayırmış.
Burada yerli erməni olmamışdır. Şəhərdə 47 nəfər rus yaşayırdı.
Rus-İran müharibəsi nəticəsində Ordubad şəhəri və əyalətləri
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(Ordubad, Əylis, Dəşti, Biləv, Çənnab) Rusiyanın ixtiyarına keçir. 182628-ci il Rus-İran müharibəsi qurtaran kimi razılaşmaya əsasən general
Lazarevin təşəbbüsü ilə erməni əhalisinin İrandan Rusiyaya köçürülməsi
işi təşkil olunur. Əsasən Qafqaza köçürülən 45.000 nəfər erməni əhalisinin 1340 nəfəri (250 ailə) Ordubadda, Aşağı və Yuxarı Azada, Derdə, Əlahidə, Bistdə və b. kəndlərdə yerləşdirilir. Bu əhali əsasən İranın Müjənbər,
Düxarxana və Təbriz şəhərlərindən köçürülənlər idi.
Y.Lalayants göstərir ki, Ordubad dairəsinin yerli ermənilərini bütün Qafqaz erməniləri “zok” adlandırırlar. Onlar sayca az olub, əsasən bir neçə kənddə yaşayıblar.
XVIII əsrin sonu, XIX əsrin birinci yarısında yaşamış məşhur Azərbaycan alimi, yorulmaz səyyah və coğrafiyaşünas Hacı Zeynalabdin
Şirvani (1780-1838) Ordubadı belə təsvir edir:
“Ordubad ürək açan bir qəsəbədir. Möhkəm qalası vardır, suları və
bağları çoxdur. Meyvələri gözəl və boldur. O dördüncü iqlimə daxildir,
havası xoşdur. Azərbaycan şəhərlərindən biridir. Əhalisi hüsn və
camal sahibidirlər... Onlar insaflı və mərhəmətlidirlər” (15, səh.53).
Göründüyü kimi, Naxçıvan haqqmda fikir söyləyən hər bir alim və
səyyah onun tarixi, təbiəti, sərvətləri, təsərrüfatı və ictimai həyatı
haqqında verdikləri kiçik mə’lumatlarda belə bu ölkəni müsbət
qiymətləndirir, insanlarının gözəl, igid, mərhəmətli, qonaqpərvər,
zəhmətsevər və mahir sənətkarlar olduğunu ürəkdən vəsf edirlər.
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Hələ da dövründən insanlam məskən sadığı Naxçıvan ölkəsinin əlverişli şəraitdə yerləşməsi onun Şərqlə Qərb arasındakı ticarət əlaqələrində
mühüm rol oynamasını tə’min etmişdir.
Eramızın əvvəllərində İran, Orta Asiya, Hindistan, Çin və Avropa
ölkələrinə gedən ticarət yolları Naxçıvanın ərazisindən keçirdi. Buradakı sənətkarların hazırladığı mallar Zaqafqaziyanın müxtəlif yerlərinə, İrana və başqa ölkələrə göndərilirdi.
XIV-XV əsrlərdə Naxçıvan, Ordubad, Azad-Hiran, Culfa Azərbaycanın inkişaf etmiş şəhərlərindən idi. Ölkənin ərazisində taxıl, pambıq, barama, üzüm, müxtəlif meyvələr və s. becərilirdi. Qonşu ölkələrə daş duz,
zərgərlik mə’mulatları, ağacdan düzəldilmiş məişət əşyaları, saxsı qablar, baş örtükləri, mis və saxsı qablar, xam ipək və s. ixrac olunurdu.
Xaricə göndərilən bu mallar içərisində daş duz mühüm yer tuturdu.
Babək rayonunun Kültəpə kəndində aparılan qazıntı işləri zamanı tapılan daş baltalar, çəkiclər, iskənələr və s.-yə Naxçıvan duz mə’dənində
də təsadüf edilməsi sübut edir ki, burada hələ daş dövründə duz istehsal olunurmuş. Naxçıvan duzu ərazilərində duz olmayan Ermənistana,
Gürcüstana və İranın qonşu royonlarına göndərilirdi.
I Dünya müharibəsinə qədərki dövrdə Zaqafqaziyanın duza olan
ehtiyacı ildə 3,5-4mln. pud təşkil edirdi. Zaqafqaziyanın cənub-qərb
Itissəsi (Kars və başqa rayonlar) Türkiyəyə qaytarıldıqdan sonra
Kaqızman, Kulpin, Oltin kimi zəngin duz yataqları Sovet dövlətinin
əlindən çıxdı. Buna görə də Zaqafqaziyanın duz ilə tə’min edilməsində Naxçıvanın rolu daha da artdı. Naxçıvan ölkəsində olan
Naxçıvan duz mə’dəninin ehtiyatı 97 mln.ton, Sust duz mə’dəninin
ehtiyatı isə 45 mln.ton hesablanır.
Naxçıvan duz mə’dənində 1884-1893-cü illərdə 872444 pud1893-1903-cü illərdə 1732340 pud, 1904-1913-cü illərdə 1755086
pud duz çıxarılmışdır. Onilliklər üzrə göstərilən rəqəmlərdən aydın
olur ki, Naxçıvanda duz istehsalı olduqca zəif inkişaf etmişdir.
Duz əl üsuii ilə çətin şəraitdə çıxarılır, dəmir yoluna qədər qoşqu
malları, kəl arabaları ilə aparılırdı. Duz mə’dənindən Başbaşı stansiyasına qədər 11 km uzunluğunda asma kanat yolunun 1919-cu ildə
istifadəyə verilməsi duzun maya dəyərinin xeyli aşağı düşməsinə,
daşınma #ərcinin azalmasına səbəb oldu. Araba və ya furqonla duzun hər tonunun daşınma xərci 15 mant tuturdusa, asma yolla daşınması 2 manat 2 qəpiyə başa gəlirdi.
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Duz istehsalı 1921-ci ildə 58383 tona çatdırılır, 1934-cü ildə 80
min ton, 1937-ci ildə isə 130 min ton duz çıxarılır.
Əvvəllər Krımdan, Türkmənistandan Zaqafqaziyaya gətirilən duz,
I Dünya müharibəsi illərində və milli toqquşmalar dövründə əsasən
Naxçıvan və Abşeron duzu ilə əvəz olunur. Yalnız Qərbi Gürcüstanın və Abxaziyanın Krım duzu ilə tə’min edilməsi planlaşdırılır. Çünki dəniz yolu ilə daşınan duz daha ucuz başa gəlirdi. Azərduztrestin
bölgüsünə görə bütün Ermənistanın və Gürcüstanın (Qara dəniz sahilləri müstəsna olmaqla), həmçinin Gəncə və Yevlağa qədər
Azərbaycanın qərb hissəsinin duza olan ehtiyacının Naxçıvan duzu
hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur.
Naxçıvan ölkəsi tikinti materialları ilə son dərəcə zəngindir. Ayrıayrı vaxtlarda qonşu respublikalara gəc, əhəng, gips, travertin, mərmər və s. göndərmişdir. 1932-ci ildə yerli müəssisələr tərəfindən 5
min ədəd kərpic, 26 min kub metr tikinti daşı, 2 min ton əhəng və
250 ədəd dəyirman daşı istehsal olunmuşdur.
Culfa rayonunun Darıdağ ərazisində yerləşən dəyirman daşı istehsal
edən karxana bütün Zaqafqaziyada yeganə karxanadır. Burada istehsal
edilən yüsək keyfiyyətli dəyirman daşları Zaqafqaziya respublikalarına,
həmçinin qonşu İrana və Türkiyəyə göndərilirdi. Bu regionlarda dşyirman daşına böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, kustar üsulla az miqdarda istehsal olunan dəyirman daşı ilə tələbatı ödəmək mümkün olmurdu. İ.Tağıyev göstərir ki, “Azacıq xərc qoymaqla dəyirman daşı istehsalını ayda 100*cütə çatdırmaq olar ki, təxmini hesablamaya görə bu
da 200 min manata qədər ümumi gəlir verməlidir” (İ.Taqiev— “Boqatstvo Naxkraə”, “Narodnoe xozəystvo Zakavkazğe”, 1928q.— 20,22).
Müasir dövrdə də su dəyirmanlarını bərpa etmək üçün bu karxananı işə
salmaq faydalı olar.
Naxçıvan faydalı qazıntılarla, o cümlədən qeyri-metal faydalı qa-zıntıları ilə zəngindir. Keçən əsrin 60-cı illərində podporuçik Şan Girey
(Şahin Girey) Şahbuz rayonunun Kömür kəndi yaxınlığında kükürd
yataqlarının, Şərur rayonunun Yaycı kəndi yaxınlığında gümüşqurğuşun filizi yatağının tapılması barədə raport verir. Şan Girey Kömür
yataqlarından 10 ton kükürd filizi çıxartdırıb sadə üsulla 1 ton kükürd
istehsal edir və barıt hazırlamaqdan ötrü İrana satır.
Çox qədim tarixə malik olan Culfa şəhəri Naxçıvan ölkəsinin ticarət və iqtisadi əlaqələrində mühüm rol oynamışdır. İ.Şopen göstərir
ki, Culfa şəhərdir. O çox qədim tarixə malikdir... 1603-cü ildə Şah
Abbas Culfa əhalisinin hamısını İrana köçürmüş, İsfahan yaxınlığında “Yeni Culfa” yaşayış məntəqəsi salınmışdır.
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Yevgeni Zevakin “Elçi Volınskinin 1715-1718-ci illərə aid jurnalı”nda göstərir ki, Culfa kompaniyası tacirlərinin az bir hissəsinin
öz əmtəələri var idi. Bunlar Alep və Smirna vasitəsilə Avropa ilə
ticarət edirlər. Halbuki bunların əksəriyyəti Rusiya vasitəsilə ticarət
etmək arzusunda idilər. Culfa tacirləri öz mənfəətləri üçün başqalarına mane olur, şah sarayına, Şamaxı, Gilan hakimlərinə hədiyyələr verirlər ki, onların kompaniyasından başqa heç kəs əmtəələrini
Rusiyadan keçirib apara bilməsin. Xüsusilə Ordubadda, Naxçıvanda, Culfada yetişdirilən xam ipəyin həm əcnəbilər, həm də yerli
alverçilər tərəfindən alınması və Rusiyadan keçirilib aparılmasına
hər vasitə ilə maneçilik törədirlər.
Bir çox tarixi sənədlər təsdiq edir ki, Culfa Araz çayının hər iki
tərəfində yaşayan əhali arasında əmtəə mübadiləsinin, iqtisadi və
ticarət əlaqələrinin təşkilində tarixən böyük rol oynamışdır.
Culfa XIX əsrdə kiçik ticarət məntqəsi idi. XX əsrin başlanğıcında
o, Aleksandropol (sonrakı Leninakan) İrəvan-Culfa dəmir yolunun
sonuncu stansiyası kimi, Rusiya ilə İran arasındakı əmtəə mübadiləsində əsas ticarət məntəqəsi kimi keçmiş Rus imperiyasında,
həmçinin İranda son dərəcə məşhurlaşır.
Böyüyüb güclənən sənaye və ticarət burjuaziyası üçün öz
dövlətinin sərhədləri darlıq etdiyindən əmtəəsini satmaq üçün Şərq
ölkələrində bazarlar axtarırdı. Nəticədə Culfada iri binalar, geniş
anbarlar tikilir, Dövlət bankının şö’bəsi, digər bankların agentlikləri,
ticarət və sənaye müəssisələri və s. açılır.
1918-20-ci illərin hadisələri şəhərin iqtisadi canlanmasına son
qoyur. O, milli qırğın nəticəsində böyük zərər çəkir. Andronik özünün qaniçən və qatillər dəstəsi ilə birinci zərbəni Culfaya vurur...
Pambıq Naxçıvan ölkəsində yayılmış ən qədim bitki növlərindən
biridir. Pambıqçılıq Hindistandan İrana, oradan da Naxçıvana
keçmişdir. Ərazinin, xüsusilə Şərqi Arpaçay və Naxçıvançay vadilərinin iqlim və torpaq xüsusiyyətləri Naxçıvan ölkəsində pambıq bitkisinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. 1912-ci ilin noyabrından
Tiflisdə keçirilən Zaqafqaziya pambıqçtlarının qurultayının
materiallarında göstərilir ki, Şərur— Dərələyəz qəzasının Ulya—
Noraşen və Xanlıqlar kəndlərində pambıq 1827-28-ci illərdən,
Sarxanlı kəndində isə daha qədimdən əkilirmiş. Rus imperiyasının
işğalından sonra Naxçıvan ölkəsində pambıq istehsalı əvvəlcə tənəzzülə uğrayır, keçən əsrin 40-cı illərindən canlanmağa, 18611870-ci illərdən sür’ətli inkişafa başlayır. Bu illərdə Şimali Amerikada vətəndaş müharibəsi getdiyindən dünyanın hər yerində, o cümlə211

dən Rusiyada pambıq aclığı başlayır.
Naxçıvan, Ordubad və Dərələyəz mahallarının coğrafi-statistik və
kənd təsərrüfatı təsvirinə dair 1880-ci il hesabatında göstərilir ki, bu
mahallarda Amerika, Misir və yerli pambıq növləri əkilirmiş. Axırıncı
2 növ 1864-65-ci illərdən əkilməyə başlanmışdır.
1878-ci ildə Rusiyaya kənardan gətirilən pambığın üzərinə “qızılla”
ödənilən yüksək gömrük haqqı qoyulduqdan sonra Moskva və Lodz
manufakturaçıları yerli əhalini daha amansız istismar etməklə yanaşı, Türküstan və Zaqafqaziyada pambıq əkinlərinin və onun istehsalının genişləndirilməsində özləri də iştirak etməyə başlayırlar.
Keçən əsrin 80-ci illərin əvvəlində Savva Morozov və K-nın Nikolski yoldaşlıq manufakturası bir çox yerlərdə, o cümlədən Naxçıvan ölkəsində pambıqçılığı böyük sə’y və qüvvə ilə genişləndirir.
1886-cı ildə Şərur-Dərələyəz qəzasının Yengicə kəndində B.Yaroslavski yoldaşlıq manufakturasının kotntoru yaradılır. Bu kontor əhalidən
pambıq alır, onu Amerika pambığı toxumu ilə tə’min edir, ayrı-ayrı
kəndlərdə pambıq təmizləyən, presləşdirən maşınlar qurur və s. Eyni
zamanda Naxçıvan ölkəsinə başqa firmalar daxil olmağa başlayır.
1890-cı ildə Naxçıvan ölkəsində 198-200 min pud yə’ni 3300 ton
pambıq istehsal edilmişdir. 1906-cı ildə Naxçıvanda pambıq əkini
sahəsi 8104 desyatin təşkil edirdi. Zaqafqaziya Mərkəzi Statistika
idarəsinin mə’lumatına görə, I Dünya müharibəsindən əvvəl 19091914-cü illərdə Naxçıvan ölkəsində pambıq əkini sahələri 850011300 desyatin arasında tərəddüd etmişdir.
İqlim və torpaq şəraitinin əlverişli olması əhalinin vərdiş və bacarığı sayəsində Naxçıvan ölkəsində pambığın məhsuldarlığı Zaqafqaziyanın digər rayonlarına nisbətən xeyli yüksək olmuşdur. Qafqaz kənd təsərrüfatı cəmiyyətinin mə’lumatına görə, 1912-ci ildə Şərur-Dərələyəz qəzası üzrə pambığın məhsuldarlığı 40 puddan 120
puda qədər olmuş, orta məhsuldarlıq 75 pud olmuşdur (12 sent).
1914-cü ildə Naxçıvan ölkəsi ərazisində 80-dan artıq kiçik bəsit
pambıqtəmizləyən zavodlar işləyirdi. 1918-20-ci illərdə vətəndaş
müharibəsi və milli toqquşmalar dövründə pambıq istehsalı tənəzzülə uğrayır, 1921-ci ildə pambıq əkini cəmi 300-400 hektar təşkil
edir. 1932-ci ildə isə bu rəqəm 10537 hektara çatdırılır.
Əldə olan rəqəmlər aydın göstərir ki, pambığın məhsuldarlığı kollektivləşdirmə ərəfəsində və onun gedişi dövründə kəskin surətdə
aşağı düşür. Belə ki, əgər 1927-ci ildə hər hektardan 910 kq, 1928ci ildə 930 kq pambıq istehsal edilmişdirsə, 1929-cu ildə bu rəqəm
655 kq-a, 1932-ci ildə 434 kq-a enmişdir. Ümumi məhsul 1928-ci
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ildə 6021 ton, 1932-ci ildə isə 3624 ton olmuşdur.
İpəkçilik çox qədimdən Naxçıvan ölkəsində, xüsusilə Ordubad
rayonunda əhalinin başlıca məşğuliyyətlərindən biri olmuşdur. İ.Şopen göstərir ki, Ordubad dairəsinin əhalisi bir vaxtlar yalnız ipəkçiliklə məşğul olmuşdur. Görünür ki, Gənubi Avropada ipək istehsalınm genişlənməsi, təkmilləşdirilməsi və məhsulun qiymətinin aşağı
düşməsi əhalinin daha xeyirli başqa məşğuliyyət seçməyə vadar
etmişdir (İ.Şopen, Peterburq— 1952).
1900-1914-cü illərdə Naxçıvanda kiçik kustar ipəkəyirmə sənayesinin sür'ətlə inkişaf etməsi sayəsində ipəkçiliyə maraq yenidən
artır. Belə ki, ölkədə olan kəndlərin 82 faizə qədəri ipəkçilikdə məşğul
olmağa başlayır. Müharibədən əwəlki illərdə ölkə üzrə e’mal edilən
baramanın miqdarı hər il 10-15 min puda çatırdı. Bir pud xam bäramanın qiyməti illər üzrə 12-25 manat arasında tərəddüd edirdi. Dünya və
vətəndaş müharibələri, milli qırğınlar nəticəsində baramaçılıq tənəzzülə uğrayır, tutluqların yerində taxıl əkilir.
İpəkçilik və ipəkəyirmə Ordubad rayonunun bir çox kəndlərində
xalq təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olmuşdur. 1914-cü ilədək
burada texniki cəhətdən təchiz edilmiş qismən iri 7 zavod tikilmişdi.
Zavod sahibləri Ordubad, Naxçıvan rayonlarının, həmçinin indiki
Ermənistanın ərazisindəki onlarla Azərbaycan kəndlərinin və İranın
sərhəd rayonlarının ipəkçilərinin hesabına özlərini il boyu xammalla
tə’min edirdilər.
Zavod sahibləri e’mal etdikləri ipəyi Moskvaya göndərir, əvəzində
aldıqları manufakturanı geniş peşin olaraq baramaçılara paylayırdılar.
1926-cı ildə Ordubad şəhərində barama toxumu stansiyasının
açılışı ipəkçiliyin inkişafında böyük rol oynadı. Stansiya əhaliyə hər
tərəfli yardım göstərir, elmi məsləhətlər, yüksək keyfiyyətli, məhsuldar barama toxumu verir. Barama toxumu istehsalı ildən-ilə artır.
1926-cı ildə 9350, 1928-ci ildə 22000, 1930-cu iİdə 30000 qutu
barama toxumu hazırlanır. 1931-ci ildə baş verən zəlzələ nəticəsində barama toxumu stansiyası da dağılır. 1933-cü ildə 40000 qutu
barama toxumu verə bilən yeni stansiya tikilir. Hazırlanmış barama
qurdu toxumundan 1926-cı ildə 800,1928-ci ildə 1600,1930-cu ildə
2600 qutu Naxçıvan respublikasında istifadə olunmuş, qalanı Azərbaycanın digər rayonlarına göndərilmişdir.
1921-ci ildə 1500 pud, 1922-23-cü illərdə 2000 pud, 1924-25-ci ildə
4500 pud, 1926-27-ci ildə 5000 pud xam barama təhvil verilmişdir.
1931-ci ildə Ordubad şəhərində Naxsənətbirliyi nəzdində corabtrikotaj arteli təşkil olunur, onun Əylis, Vənənd, Çənnəb və Parağa
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kəndlərində şö’bələri fəaliyyət göstərir. Bu arteldə olan 98 dəzgahda 172
fəhlə işləyir. Fabrikdə ipək, yarımipək və pambıq corablar hazırlanır.
Onun Bist kəndindəki şö’bəsində 20-30 nəfər işləyirdi. Gələcəkdə
fabrikdə 150 nəfərin işləməsi, Şahbuz, Əbrəqunus və Şərur rayonlarında yeni corab karxanalarının açıqlaması nəzərdə tutulur. Fabriklərdə istehsal edilən mə’mulatlar Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarına göndərilirdi.
Naxçıvan respublikasında meyvəçiliyin, üzümçülüyün və bostançılığın inkişafı üçün əlverişli şərait vardır. Ordubadın quru meyvələri hələ
XlX-əsrdə Peterburqa, Moskvaya və b. şəhərlərə göndərilirdi, Naxçıvan
üzümündən hazırlanan şərablar böyük şöhrət qazanmışdı.
1929-cu ildə Ordubad konserv zavodunun tikirrtisi başa çatır və
15 iyuldan işləməyə başlayır. Zavodun ümumi dəyəri 120 min manat
idi. Zavod həmin il 233 ton, 1930-cu ildə 823 ton xammal qəbul edir.
1929-cu ildə 125 min, 1930-cu ildə isə 1 mln. 5 min şərti banka
məhsul istehsal edir.
Zavodun istehsal proqramı son dərəcə rəngarər.g idi: mürəbbə,
kampot, pavidla, püre, tomat, quru meyvə, tərəvəz konservi, duzlu xiyar, ət konservləri və s. 1931-ci ildə zavod 1087 ton xammal qəbul
edib 1 mln. 829 min şərti banka məhsul buraxır. Bu rəqəm 1932-ci ildə 900 ton və 1 mln. 63 min şərti banka olur. Zavodun istehsal gücü
4 mln. 100 min şərti banka idi. Fəhlə və qulluqçularının sayı 1929-cu
ildə 86 nəfər olduğu halda, 1932-ci ildə 282 nəfərə çatmışdır.
1930-cu ildə zavod xammal alınmasına 111067 manat, əmək
haqqına 47395 manat pul vermişdir.
Konserv zavodunun yüksək keyfiyyətə malik olan məhsulları tez
bir zamanda şöhrətlənir və demək olar ki, keçmiş SSRİ-nin hər
tərəfinə göndərilirdi.
Keçmişdə ölkənin başlıca nəqliyyat vasitəsi öküz arabası, fayton,
furqon və minik heyvanlarından ibarət idi. 1828-ci ildən sonra Naxçıvan-Yerevan, Culfa, Ordubad və Sisiyan arasında şosse yolu, 1870ci ildə Naxçıvan-Şuşa poçt yolu çəkildi. 1906-cı ildə muxtar respublikanın ərazisindən ilk dəfə olaraq ümumi uzunluğu 204 km olan Yere*
van-Naxçıvan-Culfa dəmir yol xətti çəkildi. 1941-ci ildə Zaqafqaziya
dairəsini birləşdirən Bakı-Ələt-Mincivan-Culfa-Naxçıvan dəmir yol
xətti istifadəyə verildi. Bakı ilə Naxçıvan arasındakı məsafəni 600
km-ə qədər qısaldan bu yolun istifadəyə verilməsi Naxçıvan MR-da
iqtisadiyyatın inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malik oldu.
(Elmi-təcrübi simpoznumun materialları. NDU. 1992)
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BAĞÇILIQ TARİXİMİZDƏN NAMƏ’LUM BİR
SƏHİFƏ
A.Şangirey 20 avqust 1901-ci ildə Peterburqda nəşr etdirdiyi “Şərur— Dərələyəz mahalında bağçılıq. üzümçülük, bostançılıq və kənd
təsərrüfatının digər sahələri haqqında” məqaləsində göstərir ki, mahalda bağçılığın ümumi inkişaf səviyyəsi aşağıdır. Burada geniş torpaq sahələrinin olmasına baxmayaraq, cəmi 600 desyatin bağ sahəsi vardır. Tinglərin salınması, torpağın becərilməsi, bitkilərə qulluq,
məhsulun satış üçün hazırlanması son dərəcə bəsit vəziyyətdədir.
Məqalədə Şərurda ən çox ərik və şaftalı bağlarını inkişaf etdirmək
tədbirlərindən bəhs edilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, burada onların
hər ikisinin gözəl növləri becərilir. Belə ki, Şərurda süfrə əriyi növrəst, ağcanabad, tökmə qarın qaxı olduqca zərif, şirəli və ətirlidir.
“Abutalıb", “Haxverdi” növləri isə qurutmaq və konserv üçün əvəzedilməzdir. Lakin bu bağlarda suvarmaqdan başqa heç bir becərmə
işi aparılmır. Buna baxmayaraq, iqlimin tə’siri nəticəsində ərik ağaclarının bə’zilərinin gövdəsinin diametri 80 santimetrə çatır. Bol
məhsul əldə etmək və ağacların uzun ömürlülüyünü tə’min etmək
üçün onların qol-budağının düzgün vurulması, torpağın becərilməsi,
zərərvericilər və xəstəliklərlə mübarizə tələb olunur. Halbuki
mahalda bu işlər, demək olar ki, aparılmır.
Görünür ki, Şərurun iqlimi alma və armud üçün o qədər də əlverişli olmamışdır. O, bunu Şərurda, demək olar ki, tropik jstisinin
mövcudluğu ilə izah edir. Onun fikrincə, qışda şiddətli şaxtalar olduğuna görə Şərurda qoz ağaclarına rast gəlinmir. Meyvəçilik üçün
Dərələyəzin iqlim şəraiti Şərura nisbətən daha əlverişlidir. Belə ki,
1896-cı ildə Şərurda şaftalı ağaclarını tamamilə soyuq aldığı halda,
Dərələyəzdə demək olar ki, bunlar zərər çəkməmişdir. Şərurda
üzüm kolları qışda hökmən basdırılmalıdır.
Mahalda bəzək bağçılığı və gülçülüyün inkişaf etdiyi də qeyd
olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, burada müxtəlif akasiya növləri yayılmışdır. Müəllif öz bağında bir sıra bəzək ağacları əkmiş və yaxşı nəticələr əldə etmişdir. Onun bağında əkilən Qazanlıq çay və remontan qızıl
gülləri may ayından oktyabrın sonuna qədər çiçək açmışdır. Lakin
“General Jakemino”, “Suvenir və Vily Vud”, “Fürstin Bismark" və s. kimi
qızıl gül növlərini Günəş şüaları yandırmışdır. O, soğanaq və toxum vasitəsilə də bir çox gül növlərini becərmiş və yaymışdır.
Şərurda meşəsalmanın yalnız qələmə ağaclarının əkilməsilə məhdudlaşdığına diqqət yetirilmişdir. Burada şumlanan torpağın desyati215

ni 300-1000 manat olduğuna görə ən azı 15 ildən sonra gəlir verəcək
meşənin salınması sərfəli hesab edilmir. Yanacaqdan korluq çəkən
əhali bə’zən ərik ağaclarından odun kimi istifadə etməli olur.
Şangirey bu məqaiəsində meyvə və başqa kənd təsərrüfatı məhsullarnın qiymətlərini də göstərmişdir. Belə ki, yayda bir put hesabı
ilə alma 30 qəpiyə, armud 2 manata, ərik 60 qəpiyə, şaftalı 1 manat
20 qəpiyə, “Gülü” şaftalı 2 manata satılmışdır. Payızda və qışda bir
put alma və armudun 3 manata, quru əriyin 1 manat 20 qəpiyə satıldığı göstərilmişdir.
Bu mahalda 20 ildən artıq işləyən A.Şangirey suvaımaya böyük əhəmiyyət
veımişdir. Qnun çəkdirdiyi “Şangirey arxı” indi də istifadə edilməkdədir.
(Naxçıvanda bağçılıq Tarixi təcrübə, mövcud vəziyyət və
müasir problemlər. Elmi-praktik konfransın materialiarı
səh.9-11. Naxçıvan-Bakı. 1991).

JAN ŞARDENİN NAXÇIVANA SƏYAHƏTİ
XVII əsrin məhşur səyyahlarından biri olan Jan Şarden 1643-cü ildə Parisdə varlı zadəgan ailəsində doğulmuş, 1665-ci ildə Hindistanda olmuş, sonra İrana səyahət etmiş əv 6 il orada qalmışdır.
1670-ci ildə Şarden vətənə qayıtmış və “İran şahı III Süleymanın
taxta çıxması haqqında” hekayəsini yazmışdır (Paris, 1671-ci il) . O,
17 avqust 1671-ci ildə II Şah Abbasın sifarişi ilə hazırladığı çoxlu
zərgərlik mə’mulatı ilə Lion taciri Razenin və rəssam Qrelonun müşaiyəti ilə Konstantinopol və Zaqafqaziyadan keçərək İrana getmiş,
4 il İsfahanda qaldıqdan sonra oradan Hindistana, 1677-ci ildə isə
İngiltərəyə qayıtmışdır.
Şarden 1713-cü ildə Londonda vəfat etmişdir.
Şardenin Şərqə olan ikinci səyahətinin təsviri özünün dəqiqliyi və
mə’lumatlarının orijinallığı ilə böyük şöhrət qazanmışdır. Monteskye,
Russo, Qibbon və başqaları ondan çox şey götürmüş, onun haqqında
həmişə heyranlıqla danışmışlar.
Şardenin əsəri ilk dəfə 1686-cı ildə özü tərəfindən Londonda nəşr
edilmişdir. 1711-ci ildə Amsterdamda əsərlərinin 2 nəşrinə (3 cildlik
və 10 cildlik) nail olur. Sonra onun əsərləri 1723-cü ildə Parisdə,
1735-ci ildə isə Amsterdamda nəşr olunur. 1811-ci ildəki 10 cildlik
fransız nəşri bu nəşrlərin ən yaxşısı hesab edilir.
Şardenin əsərləri holland, ingilis və alman dillərinə tərcümə
olunmuşdur. 1901-ci ildə “Kavkazskiy vestnik” jurnalının XIX cildində
onun əsərlərinin ilk dəfə olaraq (Ng 7, iyul) rus dilində tərcüməsi veril216

mişdir. “1672-1673-cü illərdə Kavaler Şardenin Zaqafqaziyaya səyahəti” adlı həmin məqalə Amsterdamın 4 cildlik nəşrindən götürülmüşdür. həmin parçada Şarden Konstantinopoldan Qara dəniz vasitəsilə
Zaqafqaziyaya: Yerevan-Naxçıvan-culfaya olan səyahətini təsvir
etmişdir. Burada Naxçıvanın coğrafi amillərinə, etnoqrafiyasına, Naxçıvan şəhərinin 300 il bundan əwəlki vəziyyətinə, qədim tarixinə, adının mənşəyinə dair bir sıra maraqlı mə’lumatlar vardır.
Şarden Ermənistanda— Eçmiadzində, Yerevanda olmuşdur. O
yazır ki, patriarx çoxlu borca düşdüyündən şahın nazirləri belə bir
fikrə gəlirlər ki, Eçmiadzin kilsəsində, həmçinin Monastırda olan xəzinə, bütün qiymətli bəzək şeyləri satılıb patriarxın borclarını ödəməyə sərf edilsin. Belə qərarın qəbul olunması ermənilər arasında ciddi
narahatçılığa səbəb olur. Əvvəla, bütün bu qiymətli şeylərin satılmasından əldə edilən məbləğ patriarxın külli miqdarda olan borcunu
onsuz də ödəmirdi, ikincisi, Eçmiadzinin xəzinəsini, daş-qaşını və
digər bəzək şeylərini onun əlindən almaq buranı əslində dağıtmaq
demək idi. Halbuki Şərq xristianlarının itaətkarlığından istifadə edən
kilsə hər il onların hesabına külli miqdarda gəlir əldə edirdi. Buna
görə də padşah qərara alır ki, həmin borc Ermənistanın bütün xristian kənlərindən yığılsın. Şarden yazır ki, bu barədə şahın çaparı fərman gətirəndə mən hələ düşərgədə idim.
Padşahın bu fərmanından çox sevinən patriarx çapara hədiyyə
verir. Lakin belə qərar və patriarxın buna sevinməsi erməniləri son
dərəcə qəzəbləndirir. Onlar patriarxın xalqa qarşı e’tinasızlığına,
xristianların yoxsullaşmasına səbəb olan acgözlüyünə və bədxərcliyinə ikrah hissi ilə baxırdılar.
Jan Şarden 1673-cü il aprel1ayının 8-də sübh tezdən Yerevandan
yola düşüb, aprelin 12-də Naxçıvana çatır.
O, Naxçıvana qədər keçdiyi ərazinin landşaftı— relyefi, bitki örtüyü, çayları, həmçinin həmin sahədə yerləşən kəndlər haqqında qısa mə’lumat verir.
Şarden göstərir ki, Yerevandan Naxçıvan istiqamətində dərəli-təpəli sahə ilə 4 milə qədər yol getdik. Hər tərəf bağ-bağatla örtülüdür,
kəndlər çoxdur. Bunların ən böyüyü və gözəli olan Devində (DvindəS.B.) gecələdik. O yazır ki, aprelin 9-da Ararat vadisinin dağlarla əhatə olunmuş düzən və məhsuldar sahəsi ilə 5 mil yol gedib, Kener kəndində dayandıq. Nuh dağı (Ağrı S.B.) sağda qalırdı.
O, aprelin 10-da yoluna davam edərək, 8 mil yol keçmişdir. Şarden qeyd edir ki, Sədərək adlanan böyük yaşayış məntəqəsi yarı yolda bizdən solda qaldı. Sədərək öz əhəmiyyətinə görə Şərurun əsas
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şəhəri olmuş, Şərurun rəisi də həmin məntəqədə (Sədərəkdə) yaşamışdır. Gecəni Nuratşin (Noraşen, indiki Şərur qəsəbəsi— S.B.)
kəndi yaxınlığında uçuq-sökük karvansarada keçirdik.
Aprelin 11-də həmin yolla, eynilə mənzərəli, gözəl, daha az düzən,
lakin daşlı və təpəli sahə ilə 4 mil yol getdik. Biz ətraf torpaqları
suvaran Arapasu (Arpaçay— S.B .) çayını keçdik.
Aprelin 12-də düzən və məhsuldar sahə ilə 5 mil yol gedərək Naxçıvana çatdıq. Şarden İran-Türkiyə müharibələri (1602-1639-cu illər) nəticəsində xarabazarlığa çevrilmiş və yavaş-yavaş bərpa olunmağa başlayan Naxçıvanın təsvirini verir. O göstərir ki, “Naxçıvan— böyük, lakin
dağıdılmış şəhərdir. Onu tədricən bərpaedilən və məskunlaşan xarabazarlıq adlandırmaq daha düzgün olar”.
Doğrudan da beledir. Tarixden mə’lum olduğu kimi, Səfəviləriə Türkiyə
arasında 1590-cı ildə sülh bağlanmasına baxmayaraq 1602-ci ildə İranla
Türkiyə arasında yenidən müharibə başlamış və fasilələrlə 1639-cu ilədək
davam etmişdir. Həmişə olduğu kimi, yenə də Azərbaycan, o cümlədən
Naxçıvan ərazisi müharibə meydanına çevrilmişdir.
I Şah Abbas 1603-cü ılin yayında 15 minlik ordu ilə Tebrizin üzərinə
yeriyib talan etdikdən sonra, payızda Naxçıvan və İrəvana tərəf hərəkətə başlamışdır. Şah qoşunları Naxçıvanı işğal edib, çoxlu adam qırmış və şəhəri xarabazarlığa çevirmişdir. Ordu qabağına çıxan hər bir
şeyi talayıb dağıdır, viran qoyurdu. O dövrün xatirələrindən birində deyilir ki, Cuğadan Naxçıvan, İrəvan və Vana qədər bir bina da olsa salamat qalmadı (“Azərbaycan tarixi” I cild, səh.284).
Şah Abbasın əmri ilə Culfanın, Naxçıvanın, ümumiyyətlə Arazın sol
sahilinin əhalisi İsfahana köçürüldü. Bundan məqsəd həmin yerləri
səhraya çevirib, əks hücuma keçəcəkləri halda, türkləri sursat və ərzaqdan
məhrum etmək idi. O dövrün tarixçilərindən Cünabədi göstərir ki, əhalini
Culfadan köçürməklə Şah Abbas “Nacxçıvanın bərpa edilməsinə yol
vermək” istəmirdi. Naxçıvan və Culfadan əhalinin köçürülməsi çox sür’ətlə
həyata keçirilirdi. Əhali şəhəri tərk edən kimi evlər yandırılır, şəhər yerlə
yeksan edilirdi. Şah əmrini yerinə yetirməyənlərə qanlı divan tutulurdu.
1612-ci ildə İranla Türkiyə arasında bağlanmış sülh 1616-cı ildə Türkiyə tərəfindən pozuldu, hərbi əməliyyat 30-cu illərdə daha da şiddətləndi. Sultan Muradın qoşunları 1635-ci ildə Naxçıvanı tutmuş, Naxçıvan, Ordubad şəherlərini darmadağın edərək xarabazarlığa çevirmişdi.
J.Şarden öz qeydlərində hansı ay olduğunu göstərməsə də, çayların, xüsusilə
Arazın səviyyəsinin ən yüksək dövrünü təsvir etdiyindən yazın başlanğıcı olduğunu
güman etmək olar.
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1639-cu ildə Türkiyənin məğlubiyyəti ilə qurtaran İran-Türkiye
müharibəsinin gedişində dəfələrlə əldən-ələ keçən Zaqafqaziya şəhərləri, o cümlədən Tbilisi, İrəvan, Şamaxı, xüsusilə Təbriz, Naxçıvan, Culfa, Ordubad daha çox dağıntılara mə’ruz qalmışdı.
Bu müharibənin qurtarmasından 32-33 il sonra Naxçıvana gəlmiş
Şarden göstərir ki, hazırda şəhərin mərkəzi bərpa edilmiş və məskunlaşmışdır. Burada uzun örtülü küçələr şəklində böyük bazarlar vardır. Bu örtülü bazarların hər iki tərəfindən müxtəlif mallar və ərzaqla alver edən dükanlar düzülmüşdür. Naxçıvandatəxminən 2 min ev, 5 karvansara, hamam, bazarlar, “papiros çəkilən, kofe içilən böyük müəssisələr” vardır (Şarden yəqin ki, burada çayxanaları nəzərdə tutur— S.B.).
Şarden İran tarixçilərinə əsaslanaraq göstərir ki, qədim zamanlarda Naxçıvanda 40 minə qədər ev olmuşdur. Ərəblər tərofindən alınana qədər burada İran şahı Bəhram Çubin tərəfindən salınmış 5 şəhər
vardı. Şəhərin kənarında keçən əsrin sonunda Şah Abbas tərəfindən
dağıdılmış böyük qalanın və çoxlu istehkamın xarabalıqları görünür.
Naxçıvanı türklərin əlindən alan Şah Abbas buradakı ətraf istehkamiarı öz əlində saxlamaq qüdrətinə malik olmadığını dərk etdiyindən qalanın dağıdılmasını, əhalinin isə köçürülməsini əmr edir.
O, türklərin qalalarda möhkəmlənməsinə və zəruri həyati ehtiyatlarla
tə’min olunmasına mane olmaq üçün hər yerdə müxtəlif tədbirlər
görürdü. Hələ də xarabazarlıq vəziyyətində olan şəhər son dərəcə
zavallı bir görkəmə malikdir. Qabaqda deyildiyi kimi, İran tarixi təsdiq
edir ki, bu şəhər “ən böyük və ən gözəl şəhərlərdən biri.olmuşdur”.
Şarden Naxçıvan şəhərinin qədimliyini sübut etmək,, onun adının
mənşəyini araşdırmaq üçün bir sıra mə’xəzlərə əl atır. 0 göstərir ki, bir
sıra erməni yazıçıları belə hesab edirlər ki, Naxçıvan— qədim Ardaşad,
yunan tarixində göstərilən Artaksat və ya Artaksazatdan daha qədim
olub, onu guya Nuh tikməyə başlamış və daşqından sonra orada
məskən salmışdır. Onlar öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün bu şəhərin
adının mənşəyinə müraciət edirlər. Onların fikrincə, "Naxçıvan” sözü
“ilk qəsəbə”yaxud “ilk qonaqpərəst müsafirpərəst, mehmannəvaz,
qəribnəvaz” (“Pervıy strannopriimnıy dom”) mə’nasını verir.
Ptolomey bu yerdə Naksuan adlı bir şəhərin adını çəkir. CHa bilsin ki, elə
həmin şəhər Naxçıvandır. Şarden göstərir ki, mənim fikrimcə,' Naxçıvan ya
məşhur Artaksatdır, ya da Artaksat onun lap yaxınlığında yerləşirmiş. Belə
ki, Tassit (55-120) qeyd edir ki, Araz bu şəhərin yaxınlığından axırdı.
Doğrudan da bu çay Naxçıvandan bir neçə millik məsafədən axır.
Mə’lum olduğu kimi, Naxçıvan heç də Artaksat və ya Ardaşad
deyildir. Artaksat İrəvan yaxınlığında yerləşən Artaşatdır (keçmiş
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Qəmərli) və o, Arazın lap yaxınlığında yerləşir.
Şarden yazır ki, şəhər xan tərəfindən idarə olunur. Naxçıvana
gələrkən xanın özünü tapa bilmədim, onu əvəz edən oğlu mənim
gəlişimdən xəbər tutub, nahara də’vət etdi və xahiş elədi ki, ona saat və
bə’zi daş-qaşlar göstərim. Onun mənə qarşı olan hərəktindən son
dərəcə narazı qaldım. Mehribançılıq göstərdikdən və yeməyə qonaq
etdikdən sonra məni öz zabitlərinin yanında qoyub getdi. Onlar isə
müəyyən yollarla məni məcbur edib, İrəvanda 60 pistola (Roman
ölkələrində qədim qızıl pul— S.B.) vermədiyim şeyləri 50 pistola aldılar.
Söz yox ki, məndə şah fərmanı və pasportu olmasaydı mənimlə daha
pis rəftar edərdilər. Belə yerlər varlı xariciləri soymaq üçün münasibdir.
Həmişə yol üçün pul ödəmək lazım gəlir.
Şarden.göstərir ki, aprelin 13-də biz laxçıvandan çıxıb, cəmi 7 mil
yol getdik. Birinci mildə Naxçıvan adlanan çayın üstündən salınmış
böyük körpüdən keçdik. Keçdiyimiz sahə susuz və çıplaqdır. Burada
daşlı yamaclardan başqa heç bir şeyə rast gəlmirsən. Biz Araz
çayının sahilində gecələdik. Şərqlilər onu “Aras” və ya “Ares” adlandırırlar. Onun xaraba şəhər olan Əski Culfa (Köhnə Culfa) yerləşən
yerdən keçirlər. İsfahanın qarşısında tikilən Culfadan fərqləndirmək
üçün onu köhnə adlandırırlar və onun belə adlandmlması üçün tam
əsas vardır. Belə ki, o tamamilə dağıl-mış və xarabalığa çevrilmişdir.
İndi isə onun ancaq böyüklüyü haqqında mühakimə yürütmək olar.
O, Arazın sol sahilində, dağ yamacında yerləşmiş, öz coğrafi mövqeyinə görə oraya daxil olmaq çox çətindir. Bundan başqa, çoxlu
istehkamlarla müdafiə olunur. Nəql edirlər ki, şəhərdə 4 min ev var
imiş. Lakin xarabalıqlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu rəqəm 2
dəfə az ola bilərdi. Evlərin əksəriyyəti isə kaha və mağaralardan ibarət olub, insan yaşayışı üçün deyil, heyvan saxlamağa daha münasibdir. Mən başqa elə bir sahə təsəwür edə bilmirəm ki, o, Köhnə
Culfa qədər daha az məhsuldar və dəhşətli olsun. Burada nə ağac
görünür, nə də ot? Düzdür, qonşuluqda az-çox məhsuldar yerlərə
təsadüf edilir, lakin bura kimi quraq və daşlı sahədə yerləşən başqa
bir şəhərə rast gəlmək mümkün deyildir. Bununla bərabər, şəhərin
coğrali mövqeyi gözəl olub, uzun amfiteatra bənzəyir.
Culfanı, onun bütün istehkamlarını və hasarlarını Şah Abbas dağıtmışdır. O, türkləri həyatj sursatlardan məhrum etmək üçün Culfanı da, Naxçıvanı da viran qoymuşdur. (Şardenin Şah Abbasa böyük
hüsn-rəğbəti hiss olunur. Onu hər yerdə “Böyük Abbas", ”dahi sərkərdə”, “mərhəmətli padşah” adlaridırır). Bu incə siyasətçi və dahi
sərkərdə görürdü ki, onun qüvvəsi düşmənin qüwəsinə bərabər
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deyildir. Odur ki, düşmənin hər il İrana daxil olmasının qarşısını almaq üçün Ərzrumla Təbriz arasında olan bütün ərazini səhraya çevirməyi qət etmişdir. Çünki bu yerlər türklərin adi marşrutlarına
yarayır, onlar burada möhkəmlənir, lazımi sursat və ordu üçün ərzaq
əldə edə bilirdilər. İran tarixinin göstərdiyinə görə, o, bu yerlərdən
bütün əhalini və ev heyvanlarını çıxarmış, binaları dağıtmış, ağacları
yandırmış, bulaqların çoxunu zəhərləmiş və beləliklə öz hakimiyyətini tə’min etmişdir.
Şarden sonra göstərir ki, məşhur çay olan Araz öz başlanğıcını Nuhun gəmisinin qaldığı güman edilən dağdan— Araratdan (AğrıdanS.B) götürür. O, Xəzər dənizinə tökülür. Böyük və sür’ətlə axan bu çay
çoxlu miqdarda adsız qollarla qidalanır. Culfa şəhərində və başqa yerlərdə onun üzərində körpülər salınmış, lakin tağlarının indi də görünən
qalıqlarından mə’lum olur ki, bu körpülər özlərinin valehedici əsaslı
tikintilər olmasına baxmayaraq, Arazın güclü axınına tab gətirə bilməmişdir. İstilər düşən zaman ətraf dağlarda əriyən qar çayda suyu
artırır, onu quduzlaşdırır ki, heç bir bənd və qurğu onun qarşısında
dayana bilmir. Doğrudan da heç bir qurğu onun axınının qarşısında
dayana bilmir. Biz çayı həmin vaxtda 20 at və 30 adam yerləşə bilən
böyük gəmidə keçdik. Mən ancaq öz adamlarımı və şeylərimi
keçirməyə icazə verdim. Gəmini 4 nəfər idarə edirdi. Onlar çayın
sahili boyu təxminən 300 addım qalxdılar və tədricən axına girərək
onu böyük bir sükanla qarşıdakı sahilə doğru yönəltdilər. “Axın gəmini
ağlagəlməz sür’ətlə— saniyədə 500 addım sür’ətlə aparırdı”. Söz yox
ki, bu səhvdir və şişirdilmişdir. Belə ki, dağ çayı olan Arazın Naxçıvan
MSSR ərazisində orta axım sür’əti 4-5 m/san-dən, aşağı axınında isə
(Mil və Muğan düzlərində) 2 m/san-dən artıq deyildir.
Şarden göstərir ki, bərəçilərin Arazı o tərəfə keçib, qayıtmaları
üçün 2 saata qədər vaxt sərf olunur. Bu işi yerinə yetirmək üçün son
dərəcə ciddi-cəhd göstərilir.
Qışda, suyun səviyyəsi aşağı düşəndə, Culfadan yarım mil aralı,
yatağın çox genişləndiyi və buna görə də axının daha sakit olduğu
yerdə bu çayı dəvələrlə keçirlər.
(Azərb. EA xəbərləri.
Yer haqqında elmlər seriyası. 1972,Ns 3, cəh.75-79)
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NAXÇIVAN MR-in SU TƏSƏRRÜFATI VƏ
EKOLOJİ PROBLEMLƏR*
Naxçıvan MR ölkəmizin su ilə ən az tə’min olunmuş regionlarındandır. Bu, müəyyən dərəcədə səthi axarların il ərzində qeyri-bərabər paylanması ilə bağlıdır. Suya olan tələbatı ödəmək üçün muxtar
respublikada bir sıra su anbarları tikilib istifadəyə vərilmişdir.
Yaradılmış anbarlar və suvarma sistemləri öz növbəsində təbii
landşaftı və texniki geosistemə mənfi tə’sir göstərən müəyyən problemlər ortaya çıxarmışdır. Bu ilk növbədə şorlaşmaya, sututarların
gətirmələr hesabına dolması və çirklənməsinə aiddir.
Bu baxımdan, Naxçıvan MR-də tədqiqat işlərinin aparılmasını və
qaldırılan problemlərin aktuallığını, onun t_əcrübi, elmi əhəmiyyətini
nəzərə alaraq, ərazinin su problemlərini və onun ekoloji mühitə
tə’sirini öyrənmək üçün elmi-tədqiqat işlərinin planı hazırlanmışdır.
Regionu əhatə edən müxtəlif illərdə çəkilmiş aerokosmik şəkillərin
təhlili, spektrometrik və radiometrik mə’lumatların araşdırılması göstərir ki, su anbarlarında gedən dinamik proseslər ətraf mühitə mənfi
tə’sir göstərməklə ekoloji tarazlığın pozulmasını sür’ətləndirir.
Araz çayının orta axarlarında bir çox məselələri kompleks həll
etmək məqsədilə yaradılan “Araz” su qovşağı respublikamızın ən
böyük su anbarlarından biridir.
Su anbarı mürəkkəb hidro-iqlim rejiminə malikdir. Arazın anbara
töküldüyü mənsəb hissədə axının sür’əti nisbətən böyükdür və bu
sür’ət bəndə doğru azalaraq minimuma yaxınlaşır. Nəticedə suda olan
asılı maddələr dibə çökməyə başlayır. Proses qarın aktiv əridiyi yaz
daşqınları zamanı daha sür’ətlə gedir. Payız fəslində isə həm suyun
səviyyəsi, həm də onda olan asılı gətirmələrin miqdar azalır.
Müxtəlif illərdə çəkilmiş aerokosmik şəkillərin müqayisəli təhlili
nəticəsində “Araz” və muxtar respublikanın ikinci. böyük su anbarı
sayılan “Arpaçay” da şəffaflıq və bulanıqlığa görə bir-birindən fərqlənən zonalara ayrılmışdır. Ayrı-ayrı zonalarda aparılan aerospektral
ölçmələr və infraqırmızı çəkilişlər suyun digər təbii xüsusiyyətlərini
səciyyələndirməyə imkan vermişdir.
Çay gətirmələri rayonu. Çöküntülər çoxluq təşkil edir və dövrdən
asılı olaraq bulanıqlıq dəyişir, kimyəvi elementlərin konsentrasiyası
müxtəlifdir. Dinamik proseslər fəaldır.

'Q.Qədimov və N.Babayevlə birlikdə
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Keçid rayonu. Çöküntülərin, çirklənmənin miqdarının az, şəffaflığın nisbətən çox olduğu rayonudur.
Dərinlik rayonu. Rayon üçün yüksək şəffaflıq, minimal tutqunluq
səciyyəvidir. Çirklənmə yox dərəcəsindədir. Müxtəlif dinamik proseslər olduqca zəif, sirkulyasiya isə fəaldır.
Son illərin, xüsusilə daha quraq keçən 1989-cu ilin şəkilləri göstərir ki, çay gətirmələri hesabına birinci rayonda geniş delta yaranmış və sualtı gətirmə konusu xeyli irəliləmişdir. Bu su anbarlarının
həcminin azalması, onların dayazlaşması, başlıcası isə səciyyəvi
termik rejimin pozulması ilə nəticələnmişdir.
Sututarların dayazlaşması yalnız gətirmələr hesabına deyil, onlara
daxil olan su ehtiyatının azalması nəticəsində də baş verir. Belə ki,
Ermənistandan axan çaylar üzərində tikilmiş su anbarları Araza tökülən axın rejimini pozur. Bu anbarlar çaylarda suyun minimal olduğu isti
dövrdə doldurulur. Digər tərəfdən, Araz çayı üzərində qoyulmuş güclü
nasos stansiyaları respublikalar və dövlətlərarası müqavilələri pozaraq diğər regionların tələbatını nəzərə almadan çoxlu su vururlar.
Dayazlaşma sirkulyasiyanın pozulmasına, suda temperaturun kəskin artmasına və nəticədə suda oksigenin kəskin azalmasına səbəb
olur. Oksigen “azlığı” öz növbəsində balıqların məhvilə, onlarda müxtəlif parazit qurdların inkişafı ilə nəticələnir. Suyun azalması nəinki balıqlar üçün öldürücü olan, hətta insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan
sənaye tullantılarının əsas tərkibini təşkil edən kimyəvi birləşmələrin
nisbətinin artmasına səbəb olur. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,
muxtar respublikanın sututarlarının çirklənməsində onun özmüəssisələri də fəal iştirak edir. “Arpaçay” su anbarının çay gətirmələri rayonunun yuxarı zonasından götürdüyümüz su nümunəsinin analizi göstərir
ki, bu hissədə o nəinki içməyə, hətta suvarmaya belə yararlı deyildir.
Buna səbəb Ermənistandan axıdılan tullantılardır
Bu işdə öz hüquqlarından lazımınca istifadə etməyən Naxçıvan
MR Təbiəti Mühafizə Komitəsinin və Səhiyyə Nazirliyinin də günahı
az deyildir. Hamımız bir şeyi həmişə yadda saxlamalıyıq: ekoloji böhran milli təhlükədir və bu təhlükənin qarşısı vaxtında alınmalıdır.
Muxtar respublikanın əsas su ehtiyatlarından biri də Batabat gölləridir.
Arid kontinental iqlim sahəsində yerləşən Naxçıvan MR-in ərazisində təbii göllər demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Onlar əsasən
Naxçıvançayın və Gilançayın yuxarı hövzələrində moren tirələr arası
təbii çökəkliklərdə formalaşmışlar.
Sonralar meliorativ tədbirlər nəticəsində bu göllərin sututarları artınimış və genişləndirilmişdir. Haqqında söhbət açacağımız Böyük Ba223

tabat su anbarı da belə göllərdəndir. Gölün geoloji və əlverişli təbii
mövqeyi onun qidalanmasında xüsusi rol oynayır. Pliosen mərtəbəsinin buzlaq çöküntüləri üzərində yaranan göl həm səthi axar, həmçinin
də qrunt suları hesabına qidalanır. Bu qidalanmada kasavari ətraf relyefin göl çökəyinə yönəltdiyi qar suları xüsusi yer tutur. 2000-2100
metr mütləq hündürlüyə malik köl ətrafı sahələrdə inkişaf etmiş bitki
örtüyü yayılmışdır. Bataqlıqlarda və rütubətlə doymuş sahələrdə
müxtəlif hidrofil bitkilərtorfa çevrilərək ərazi üçün səciyyəvi olan çimlitorflu torpaqlar əmələ gətirirlər.
Bu cür torflaşma prosesi gölün özündə daha sür’ətlə gedir və
onun labüd məhvini sür’ətləndirir.
Son zamanlar respublika mətbuatı və televiziyasında adanın
“acınacaqlı” taleyi barədə dəfələrlə söhbət salınmış və göldəki üzən
“ada” “7 sual— 7 cavab” televiziya verilişində “Yeganə üzən ada” kimi
göstərilmişdir. Yeri gəlmişkən, belə torf-ada heç də müstəsna deyildir.
Qeyd etmək lazımdır ki, gölün taleyi və “ada”nın qorunması barədə
qaldırılan hay-küy yanlış və elmi cəhətdən əsassızdır. Belə ki, coğrafi
anlayışa görə bu “ada”nı ada adlandırmaq düzgün deyildir.
O, mülayim iqlim qurşağının göllərinə xas olan adi torf yığınından
ibarətdir. Bu torf kütləsi özünün sür’ətli inkişafı nəticəsində göl
sahəsinin tədricən kiçilməsinə və nəhayət, tamämilə yox olmasına
səbəb ola bilər.
“Üzən ada”nı təşkil edən torf üzvi süxur olub, bataqlıq bitkilərinin
çoxillikçöküntülərinin çürüməsi və sıxılması nəticəsində yaranmışdır.
Əlverişli temperatur rejimində və oksigensiz sulu mühitdə gedən çürümə müəyyən bitki növlərinin susevər bitkilərlə əvəz olunmasına və torf
təbəqəsinin daha da qalınlaşmasına səbəb olmuşdur.
Prosesin dinamikası gölün tamamilə quruması ilə nəticələnə bilər. Belə ki, bu tip bataqlıqlaşma nəticəsində torf təbəqəsi bir neçə
on il ərzində, bə’zən isə daha da qısa dövrdə qalınlaşaraq, gölün dibinə qədər enir. Onu təşkil edən evtrof bitkilər isə rütubətin və suyun buxarlanmasında aktiv iştirak edərək quruma prosesini daha da
sür’ətləndirir. Sonrakı mərhələdə mineral duzların və suyun azalması hesabına evtrof bitkilər mezotorof, yə’ni keçid bitkilərlə, müxtəlif kol və ağaclarla əvəz olunur.
Apardığımız ilkin tədqiqatlar və müxtəlif illərin aeroşəkillərinin müqayisəsi göstərir ki, haqqında danışdığımız gölün bataqlıqlaşması
prosesi son 16 il ərzində 5 dəfə artmışdır. Bir neçə il bundan əwəl cəmi bir üzən “ada” olduğu halda, hazırda belə “ada”ların iriii-xırdalı bir
neçə massivi yaranmışdır. Bunların ikisi daha da böyük areala malik224

dir. Əgər gölün məhvini kənardan daha bir neçə il seyr etsək, yaxın
dövrlərdə onunla vidalaşmalı olacağıq.
Nəinki muxtar respublikamızın, həmçinin Azərbaycanın incilərindən sayılan Batabat göllərini qorumaq, bizcə, hamının və hər kəsin
vətəndaşlıq borcudur. Bunun üçün vaxtında düşünmək və əməli
tədbirlər görmək lazımdır.
Naxçıvan MR su anbarlarının yaratdığı mənfi tə’sirlərdən biri də
qrunt sularının səviyyəsinin sür’ətlə qalxmasıdır. Alçaq dağlıq qurşaqda yaradılan bir sıra su anbarları qısa vaxt ərzində Arazboyu düzənliyin torpaq, bitki örtüyünə, hidrogeologiyasına əsaslı tə’sir etmiş
və yeni ekoloji problemlər yaratmışdır.
İstilik və infraqırmızı diapazonlarda aparmış çəkilişlər göstərir ki, qrunt
suyunun səviyyəsi Sədərək qəsəbəsindən başlayaraq, Culfa rayonunun
Yaycı kəndinə qədər geniş bir zonada qalxmış və nəticədə şorlaşma
güclənmiş, çoxillik meyvə ağaclarının bir qismi qurumuş, evlər, müxtəlif
tikililər və qurğular xeyli dərəcədə zərər çəkmişdir.
Dolayı və birbaşa vurulan iqtisadi zərər 100 milyonlarla manata çatmışdır.
Lazımi yerlərdə qrunt sularının səviyyəsini aşağı salmaq üçün
artezian, drenaj sistemlərinin yaradılması zəruridir. Ən başlıcası isə
daha ucuz və sərfəli yeni kəhrizlərin yaradılması və köhnələrin bərpa edilməsidir. Kəhrizlər eyni zamanda torpağın şorlaşmasının qarşısını almış olur. Digər tərəfdən, çıxarılmış qrunt suyu müxtəlif məqsədlər üçün heç bir təmizləmə aparılmadan istifadə edilə bilər.
Xatırlatmaq lazımdır ki, Naxçıvan diyarı hələ qədimdən öz kəhrizləri
ilə dünyada tanınmışdır. Bu barədə müxtəlif dövrlərin səyyah və coğrafiyaşünasları dəfələrlə yazmışlar. Bizim hesablamalara görə, muxtar
respublikada bir neçə on il bundan qabaq 407 kəhriz sistemi mövcud
olmuşdur. Hazırkı dövrdə bu qiymətli qurğuların yarıdan çoxu sıradan
çıxmış, qalanları isə acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdür. Qeyd etmək istərdik ki, Naxçıvan şəhərinin içməli suya olan tələbatı tam ödənilmir. Su
kəməri nəqliyyatı ilə şəhərə daxil olan suyun miqdarı 330 l/san-dır. Təkcə Qarabağlar kəndində olan Asnı kəhrizinin debiti 162 l/san, Xok kəndindəki Çay kəhrizinin debiti isə 114 l/san-dır.
Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstarən Kalbamusa, Qızdırma,
Əliabad kəhrizlərinin su sərfi şəhərə borular vasitəsilə daxil olan sudan çoxdur. Lakin onlardan lazımınca istifadə olunmur, kəhrizlərdə
tə’mir işləri aparılmır. Naxçıvanlı kəhriz ustaları— kənkanlar hazırda
Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında işlədikləri halda Muxtar respublikada onlara nədənsə iş tapılmır.
Naxçıvan MR-in çaylarının da ekoloji vəziyyəti qənaətbəxş deyil225

dir. Onlar kanalizasiya sistemləri, təsərrüfat, sənaye, mülki və kommunal sahələrin çirkab suları ilə daim çirkləndirilir. Çay sularının tərkibində dolayı və birbaşa yolla daxil olan xeyli miqdar mineral gübrə
birləşmələri mövcuddur.
Muxtar respublikanı əhatə edən Dərələyəz və Ələngəz sıra dağlarının yüksək hissələri ilin soyuq dövründə qalın qarla örtülür. Regionun suya olan tələbatını ödəmək üçün qar ehtiyatmın hesablanması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Aerokosmik şəkillərin köməyi ilə gələcək işlərimizdə bu ehtiyatları hesablamaqla əvvəlcədən su
ehtiyatı barədə müvafiq təşkilatlara lazımi mə’lumatlar verəcəyik.
Naxçıvan MR-in su problemi birinci dərəcəli məsələlərdən biridir.
Onların həlli öz növbəsində bir çox iqtisadi, sənaye, təsərrüfat və s.
problemlərin həllinə kömək etmiş olacaqdır. Lakin bu hər bir kəsdən,
idarə, təsərrüfat rəhbərlərindən, problemi həll edən mütəxəssisdən
təbiətə qayğı ilə yanaşmağı və görüləcək hər bir işin törətdiyi nəticələri əvəlcədən araşdırmağı tələb edir.
(Elm və həyat: 1984. Nal 1).
Səfəralı Babayev.
Naxçıvan Muxtar
Respublikasının coğrafiyası.
Elm nəşriyyatı.
Bakı— 1999.
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