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Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, ərazisi və sərhədləri
Azərbaycan Respublikası sahəsinin böyüklüyünə və əhalisinin sayına görə
Cənubi-Qafqazın ən böyük ölkəsidir. O, Qafqaz dağlarının cənub-şərqinin Xəzər
dənizinə geniş məsafədə açılan hissəsində, Avropa ilə Asiyanın qovşağında,
beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat yollarının keçdiyi olduqca əlverişli iqtisadicoğrafi mövqedə (İCM) yerləşir. Qərbdən Şərqə və Şimaldan Cənuba gedən qlobal
nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycandan keçməsi onun tranzit və geosiyasi
potensiyalını artırır.
Ərazinin böyüklüyü, coğrafi mövqeyi, subtropik enlikdə yerləşməsi, təbiətinin
zənginliyi və rəngarəngliyi Azərbaycanın inkişafına daimi təsir göstərən mühüm
amillərdəndir. Ölkəmizin ərazisi başlıca olaraq 3-cü saat qurşağında yerləşir.
Azərbaycanın ərazisini qərbdən şərqə kəsib keçən tranzit İpək yolu
(TRASEKA) və ixracat kəmərləri Xəzərin neft-qaz ehtiyatlarının və Mərkəzi
Asiya ölkələrinin Qərbə çıxışını təmin edir ki? bu da onun regionda fəal rol
oynamasına imkan verir.
Gələcəkdə Rusiya və Baltikyanı ölkələri İran və digər cənub dövlətləri ilə
birləşdirəcək şaxəli şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin, həmçinin Axalkalaki-Qars
dəmir yolu xəttinin çəkilməsi, eləcədə digər layihələrin reallaşdırılması ölkəmizin
tranzit mövqeyinin coğrafi əhəmiyyətini daha da genişləndirəcəkdir.
Azərbaycan dünyanın ən qədim ərazilərindən olub, xalqının məskunlaşaraq
formalaşdığı və əkib-becərərək müasir mədəni hala gətirdiyi bir yurda çevrilib.
Ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə, yadelli qəsbkarların təcavüzü nəticəsində ölkəmiz
geniş ərazilərini itirmiş və xalqı dünyada ilk dəfə bölünmüş vəziyyətdə yaşamağa
məcbur edilmişdir.
Gülüstan (1813-cü il) və Türkmənçay ( 1828-ci il) müqavilələri Azərbaycanı iki
hissəyə – Rusiyanın tərkibinə qatılan Şimali Azərbaycana və İranda qalan CənubiAzərbaycana bölmüşdür. 1918-ci il 28 mayda Şimali Azərbaycanda yaradılmış
Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin ərazisi 144 min km2, yəni indikindən 1,3 dəfə
çox olmuşdur. Lakin sonralar tarixi torpaqlarımızın İrəvanın, Zəngəzurun,
Borçalının, Dərbəndin qonşu ölkələrə verilməsi ərazinin xeyli kiçilməsinə və
Naxçıvanın anklava çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır (anklav – fransız sözü olub,
bir dövlətin ərazisinin bir hissəsinin hər tərəfdən digər ölkəninki ilə əhatələnən və
dənizə çıxışı olmayan ərazidir).
SSRİ dağıldıqdan sonra 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası
müstəqilliyini bərpa etmiş, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (2 mart 1992-ci il)
tərəfindən mövcud sərhədləri ilə tanınmış və dünyanın siyasi xəritəsində öz yerini
tutmuşdur Lakin XX əsrin 90-cı illərində Dağlıq Qarabağa iddia edən erməni
seperatçılarının təcavüzü nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20%-i işğal edilmişdir.
Nəticədə Azərbaycanın 7 rayonu (Ağdam, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı,
Füzuli,Kəlbəcər, Laçın ) və Dağlıq Qarabağın ərazsi işğal olunmuşdur . İşğalın
indiyədək davam etməsi bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunun siyasi, iqtisadi və
sosial vəziyyətinə, xüsusilə inteqrasiya prosesinə mənfi təsir göstərir.
Azərbaycan ərazisi hazırda 86,6 min km2 təşkil edir. Onun ucqar nöqtələri
arasında şimaldan cənuba uzunluğu 400 km, qərbdən şərqə isə 500 km-dir.
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Göründüyü kimi, daha yığcam ərazisi olduğuna görə onun eni ilə uzunluğu
arasında cəmi 100 km fərq vardır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan ərazisinin
konfiqurasiyası daha optimal həndəsi fiqur sayılan çevrəyə yaxındır.
Belə konfiqurasiyalı ərazilərin bir sıra üstünlükləri vardır: daxildə yük və
sərnişin daşınmalarının xərcləri azalır; istehsal və kooperasiya əlaqələri
səmərələşdirilir; sərhədlərin mühafizəsi asanlaşırvə s.
Azərbaycan Respublikası 6 ölkə ilə həmsərhəddir. Onun sərhədlərinin ümumi
uzunluğu 3467 km-dir. Bunun quru hissəsi 2642 km, dəniz hissəsi isə 825 km-dir.
Respublikamız şimalda Rusiya, şimali-qərbdə Gürcüstan, qərbdə Ermənistan,
cənubda İran, cənub-qərbdə Türkiyə, şərqdə Xəzər dənizi vasitəsilə Türkmənistan
və Qazaxıstanla həmsərhəddir.Bu gün ölkəmiz bir neçə tip sərhədlərə malikdir. 1.
Beynəlxalq müqavilələrlə təsdiq olunmuş və keçmiş SSRİ sərhədləri ilə üst-üstə
düşənlər. Bu İran və Türkiyə ilə olan sərhədlərdir. 2. Dövlət sərhədləri kimi təzətəzə rəsmiləşdirilən MDB ölkələri- Rusiya, Gürcüstan və Ermənistanla olan keçmiş
inzibati sərhədlər; 3. Qapalı göl hesab edilən Xəzərin sektorla bölünməsi
nəticəsində yaranan sərhədləri Xəzərin sektorlara bölgüsünün dənizin dibi ilə
aparılması haqqında hövzə ölkələri ümumi razılığa gəlmişlər. Rusiya və
Qazaxıstanla artıq belə razılaşma əldə olunmuşdur. Türkmənistan və İranla bu
istiqamətdə danışıqlar davam etdirilir. Müsbət nəticələr alındığı təqdirdə, Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda neft-qaz ehtiyatlarının axtarışı və hasilatı
genişləndiriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının sərhədləri həm qurudan, həm də dənizdən sərhəd
qoşunlarımız tərəfindən qorunur.
Azərbaycanın MDB ölkələri ilə olan sərhədləri xeyli dərəcədə, «şəffafdır»,
yəni vizasız insanların və yüklərin qonşu ölkələrə keçmələrinə imkan yaradır.
Azərbaycanın MDB ölkələri ilə həyata keçirdiyi xarici ticarət dövriyyəsinin
71,3%-i bilavasitə qonşu Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan və Türkmənistanla
olmuşdur. Bu ölkəmizin daha yaxın qonşuluq münasibətlərinin olması və qarşılıqlı
iqtisadi maraqları ilə bağlıdır.
Ölkəmizin ucqar qərbində yerləşən Naxçıvan MR-sı anklav ərazisi
Ermənistan (sərhədlərinin uzunluğu 246 km), İran İslam Respublikası (204 km)
və Türkiyə ilə (15 km) həmsərhəddir. Ermənistanın işğalı nəticəsində blokada
vəziyyətinə düşmüş. Naxçıvan MR-i belə vəziyyətdən Türkiyə ilə aralarında
Sədərək körpüsünün salınması və Culfadan keçməklə İran ərazisi ilə Bakıya
avtomobil yolunun açılması qurtardı. Özünün geostrateji əhəmiyyətinə görə
Sədərək körpüsü «ümid körpüsü» adlandırılır. Əgər gələcəkdə Türkiyə Avropa
Birliyinin üzvlüyünə daxil olsa, o zaman inamla bu körpünü və gömrük
məntəqəsini Azərbaycanın quru vasitəsilə «Avropaya qapısı» adlandırmaq olar.
Artıq onun vasitəsilə iki ölkə arasında iqtisadi, mədəni əlaqələr həyata keçirilir və
Türkiyədən elektrik enerjisi verilir. Həmçinin İrandan qaz kəməri və elektrik
xəttləri çəkilmişdir. Culfa gömrük keçid, Şaxtaxtı keçid məntəqələri fəaliyyət
göstərir.
Ən uzun quru sərhədlərimiz Ermənistanla olub 1007 km-dir (onun 246 km-i
Naxçıvanladır). Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ölkəmizin 560 km, o cümlədən
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210 km İranla olan sərhədləri pozulmuşdur.Ermənistanla olan sərhədlər Kiçik
Qafqazın Suayrıcısı silsiləsi ilə keçir.
Şimaldan Rusiya (Dağıstan) ilə sərhədin uzunluğu 390 km olub əsasən Samur
yatağı və Baş suayrıcısı silsiləsi üzrə keçir. Hazırda bu sərhədin dəqiqləşdirilməsi
işləri aparılır. Cənubi Qafqaz ölkələrini və İranı Rusiya ilə birləşdirən magistral
yollar Azərbaycanın Xəzərsahili düzənliyindən keçir. Bu yolların üzərində gedişgəliş Samur məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilir ki, onu da ölkəmizin «şimal
qapısı» adlandırmaq olar.
Uzun illər Rusiya ilə bir dövlətin tərkibində olmağımız və hazırda da yaxın
qonşuluq münasibətlərinin davam etdirilməsi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaxşı
səviyyədə saxlanılması hər iki dövlət üçün sərfəlidir. Sərhədin hər iki tərəfində
eyni xalqların-azərbaycanlıların, ləzgilərin və digərlərinin yaşaması, onların
əlaqələrinin daimi saxlanılmasını tələb edir.
Coğrafi şəraitlə bağlı olaraq Azərbaycanda yetişdirilən cəbub kənd təsərrüfat
məhsulları üçün şimalda yerləşən Rusiya həmişə iri satış bazarı olmuşdur və belə
də qalmaqdadır.
Gürcüstanla olan 480 km uzunluğunda sərhədlərimiz Qanıx, Qabırrı çaylarından
və Ceyrançöldən keçir. Bu sərhədlərin hazırda dəqiqləşdirilməsi üzrə işlər aparılır.
Bizim strateji tərəfdaşımız olan Gürcüstan ölkəmizin Qara dəniz limanlarına
çıxışını təmin edir. Öz növbəsində Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Gürcüstanın
Rusiyaya (dəmir yolu vasitəsilə) və Xəzər hövzəsi ölkələrinə çıxışı həyata keçirilir.
Hazırda İpək yolu, Bakı-Tibilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərləri Gürcüstan ərazisindən keçir. Axalkalaki-Qars dəmir yolu və
Transxəzər qaz kəməri çəkildikdən sonra Azərbaycanın həm qərb, həm də şərq
istiqamətlərində tranzit əhəmiyyəti genişlənəcəkdir. Azərbaycanın bu ölkəyə
nəqliyyat çıxış yolları hazırda Qazaxın «Qırmızı körpü», Ağstafanın «Böyük
Kəsik» stansiyası və «Balakən» kömrük məntəqəsindən keçir. İki ölkənin
sərhədlərinin hər iki tərəfində azərbaycanlıların sıx məskunlaşması nəzərə adınaraq
sərbəst gediş-gəlişin təmin olunması xüsusi diqqətdə saxlanılır.
Cənubda İran İslam Respublikası ilə 765 km uzunluğunda olan dövlətlər
arasında quru sərhədlər təbii bölgələrdən – Araz çayı, Bulqarçay, Talış dağları və
Astaraçaydan keçir.Bu sərhədlər Şimali Azərbaycanı işğal etmiş Rusiya ilə İranın
arasında bağlanmış müqavilələr əsasında yaradılmış və ilk dəfə xalqımızı iki yerə
bölmüşdür. Nəticədə daha geniş əraziyə, çox əhaliyə və tarixi mərkəzlərə malik
olan Cənubi Azərbaycan İrana nisbətən kiçik sahəsi olan Şimali Azərbaycan isə
Rusiyanın tərkibinə qatılmışdır.
Hazırda Azərbaycanla İran arasında mehriban qonşuluq münasibətləri
möhkəmlənir: Astara, Biləsuvar, Xudafərin keçid məntəqələri və gömrükxanaları
fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələr genişlənir.
İran şirkətləri Azərbaycanın müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinə sərmayə qoyur, iri
layihələrin həyata keçirilməsində iştirak edir. İranla Rusiya arasında tranzit yük və
Naxçıvandan Azərbaycana sərnişin daşınmaları Astara keçid məntəqəsi vasitəsilə
aparılır.
Araz çayının suyundan və hidroenerji ehtiyatlarından birgə istifadə edilir.
Naxçıvan suqovşağı və SES-i, Bəhramtəpə su anbarı artıq çoxdan birgə istifadə
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olunur və gələcəkdə Ordubad, Xudafərin, Muğan, Qızqalası SES-nin tikintisi
nəzərdə tutulur. Bu stansiyaların çoxunun hazırda Ermənistanın işğalı altında olan
sərhəd zonalarımızda yerləşməsi tikinti işlərini ləngidir.
Ölkəmiz şərqdə Xəzər sahili boyu 825 km məsafədə uzanır. Xəzər dənizində
yerləşən Abşeron və Bakı arxipelaqları, həmçinin son illər orta xətt üzrə götürülən
və ən enli sahəsinin uzunluğu 450 km təşkil edən dəniz sektoru Azərbaycana
məxsus olacaqdır. Ölkə və regionların dənizsahili coğrafi mövqeyi bir sıra
üstünlüklərə malik olur. Bu baxımdan Azərbaycanın Xəzərsahili mövqeyi
aşağıdakı əlverişli cəhətlərə: neyt-qaz ehtiyatları və qiymətli balıq növləri ilə
zənginliyə, liman təsərrüfatının inkişafına, dünya ticarət yollarına çıxışına, turizmrekreasiya kompleksinin formalaşmasına və s. malikdir.
Göstərilən üstünlüklərin istifadə olunmasında ölkə paytaxtı Bakı şəhərinin
Xəzərin sahilində, nəqliyyat yolları qovşağında yerləşməsinin müsbət təsiri
böyükdür. Azərbaycanın iqtisadi, innovasiya, siyasi və intellektual həyatını özündə
cəmləşdirən Bakı şəhəri Xəzərin ehtiyatlarının mənimsənilməsində, dəniz
nəqliyyatının inkişafında həmişə güclü amil kimi çıxış etmişdir və hazırda da bu
funksiyanı davam etdirir. Əlbəttə, Xəzər dənizinin səviyyəsində vaxtaşırı baş
verən dəyişmələrin təsərrüfat sahələrinə ziyanı da böyük olur.
Mərkəzi Asiya və Xəzər hövzəsi ölkələrini Avropa ilə birləşdirən İpək yolunun
Azərbaycanın Xəzər sektorundan keçməsi onun tranzit potensialını və geosiyasi
əhəmiyyətini xeyli dərəcədə artırır. Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana və
Avropaya kütləvi yük daşınmaları Bakı-Türkmənbaşı, Dubəndi (Abşeron) - Aktau
gəmi-bərələri vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Azərbaycan Volqa-Don, Volqa-Baltik-Ağ dəniz çay-kanal su sistemlərinin
köməkliyi ilə dünya okeanına çıxış əldə edə bilir və geniş coğrafi məkanı əhatə
edən bir çox ölkələrlə dəniz-nəqliyyat əlaqələri saxlayır. Avroasiya materikinin
içərilərində yerləşməsinə baxmayaraq bu əlaqələr Azərbaycana dünyanın beş
dənizinə (Xəzər, Azov, Qara, Baltik, Ağ dənizlər) çıxmasına imkan verir.
Azərbaycan Respublikası dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının, o
cümlədən Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının, BMT-nin, Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin, Avropa Şurasının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun,
Ümumdünya B3ankının, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, İslam
İnkişaf Bankının, GUAM (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova)
təşkilatının, Qaradəniz Birliyi ölkələrinin və başqalarının üzvüdür. O,NATO ilə
«Sülh naminə tərəfdaşlıq» haqqında müqavilə bağlayıb. üzvüdür.
Azərbaycanın daxilində insanların, malların, xidmətlərin, sərmayələrin sərbəst
hərəkətini tənzimləyən, təsərrüfat sahələrini əhatə edən beynəlxalq və regiondaxili
əlaqələri həyata keçirən vahid iqtisadi məkan formalaşmaqdadır.Xarici sərmayələr
üçün olduqca əlverişli mühitin yaradılması dünyanın nüfuzlu şirkətlərinin ölkəmizə
maraqlarını artırır.
Bu məkan vahid nəqliyyat, energetika, qaz təchizatı və informasiya sistemləri,
kommunikasiya və digər infrastruktur obyektlərlə birləşdirilmişdir.
Azərbaycanda insanların təsərrüfat fəaliyyətinə, məskunlaşmasına və yaşayış
mühitinin formalaşmasına təsir göstərən coğrafi xüsusiyyətlərin diqqət çəkənləri
ilk növbədə aşağıdakılardır:
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1) ölkə ərazisinin yığcam konfiqurasiyaya malik olması və əksər yerlərdə təbii
sərhədlərlə əhatələnməsi;
2) dağlıq və düzənlik ərazilərin, arid zonaların qeyri-bərabər məskunlaşması və
təsərrüfatda mənimsənilməsi;
3) təbii şəraitinin və təbii ehtiyatlarının zənginliyi, çoxnövçülüyü və nəqliyyat
yollarına yaxınlığı;
4) regionların sosial-iqtisadi inkişafında kəskin qeyri-bərabərliyin mövcudluğu ;
5) dünya azərbaycanlılarını bir araya gətirən yeganə vətən torpağı missiyasını
yerinə yetirməsi və s.
Azərbaycan ərazisi əsasən subtropik zonada yerləşdiyinə görə çoxlu günəş
istiliyi alır ki, bu da müxtəlif cənub bitkilərini yetişdirməyə və hətta bəzilərindən
ildə bir neçə dəfə məhsul götürməyə imkan verir.
Burada kənd təsərrüfatının inkişafı suvarmaya əsaslanır. Özü də suvarılan
torpaqlarda becərilən kənd təsərrüfatı məhsulları günəş istiliyi ilə daha dolğun
təmin etdiyindən yüksək məhsuldarlığı ilə seçilirlər.
Günəşli günlərin istifadəsinin müxtəlif texniki vasitələrlə genişləndirilməsi
ölkəmizin bir çox təsərrüfat-ərazi problemlərinin həllini asanlaşdıracaqdır.
Azərbayvan ərazisini qərb, şərq və şimaldan cənuba kəsib keçən və gələcəyin
informasiya magistralı hesab olunan telekommunikasiya xəttləri çəkilir. Onu qeyd
etmək kifayətdir ki, Trans-Asiya-Avropa (TAE) beynəlxalq fiberoptik kabel xətti
ucqar şərqdən–Çinin Şanxay şəhərindən başlayaraq Azərbaycan ərazisindən keçib
ucqar qərbdə Almaniyanın Franfurt-Mayn şəhərinədək 24 min km bir məsafədə
uzanır. Həmin xəttin bir istiqaməti də ölkəmizdən keçərək Rusiya Federasiyasına
gedib çıxır. Bu kabel magistralının istismara verilməsi nəticəsində ilk dəfə olaraq
Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya, İran, Türkiyə və Ukrayna istiqamətlərinə birbaşa
müasir yüksək keyfiyyətli rəqəmsal beynəlxalq rabitəni təşkil etmək mümkün
olmuşdur. Göstərilən magistral kabel xəttləri, həmçinin ölkənin daxili rayon və
şəhərlərarası əlaqələrini yaxşılaşdırdı və onların internetə çıxış imkanlarını artırdı.
Azərbaycan bir sıra faydalı qazıntı növlərinə, xüsusilə neft-qaz ehtiyatlarına
görə nəinki Qafqaz, hətta dünyanın bir çox ölkələri ilə müqayisə oluna bilər. O,
neft, qaz, metallurgiyanın ayrı-ayrı növlərinə (dəmir, alunit, polimetal filizləri),
yod-brom, mineral-sular, müxtəlif növ tikinti materialları, kurort-turizm və s.
ehtiyatlarına görə, xüsusilə fərqlənir. Zəngin təbii ehtiyatlar nəinki özünün
müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inkişafını təmin edir və həm də iri həcmdə neft-qaz
və digər mineral-xammallarını ixrac edir.
Ölkənin ümumi təbii ehtiyatlarla yüksək təmin olunmasına baxmayaraq, ayrıayrı regionların təminatı eyni dərəcədə deyildir. Əsas neft-qaz mənbələrinin
Abşeronda və Xəzər sektorunda yerləşməsi ilə əhali və əmək ehtiyatlarının daxili
rayonlarda yerləşməsi arasında qeyri-bərabərlik aydın görünür. Ona görə də
hazırda ölkə iqtisadiyyatının neft-qaz ehtiyatlarından istifadəyə əsaslanması,
regionların inkişaf səviyyələri arasında qeyri-bərabərliyin kəskin xarakter almasına
gətirib çıxarmışdır.
Azərbaycan ərazisinin cəmi 1/5 hissəsini tutan Bakı-Abşeron regionu əhalisinin
2/5, ümumi-sənaye məhsulunun və kapital qoyuluşunun 4/5 hissəsini özündə
cəmləşdirmişdir. Bu regionda əhalinin orta sıxlığı hər km2 444 nəfər, yerdə
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qalanlarında isə hər km2 75 nəfərdir, (1 yanvar 2007-ci il) yəni 6 dəfə yüksəkdir.
Belə əsaslı fərqlər öz əksini, Abşeron-Bakı regionunun daha yüksək iqtisadi
potensiala, geniş tərkibli təsərrüfat strukturuna, yerdə qalan regionların isə əsasən
xammalın hasilatı və ilkin emalı mərhələsi və kənd təsərrüfatı sahələri ilə
məhdudlaşmasında, tapmışdır.
Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim məskunlaşmış güşələrindəndir ( Azıx
mağarasının qədim insan məskənləri bunu sübut edir). Əhali əsasən suvarılan və
yaxşı rütubətlənən dağətəyi və düzən zonalarda sıx, dağlarda və arid zonalarda
seyrək məskunlaşmışdır. Respublika ərazisinin yarısından çoxunu kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqlar tutur.
Azərbaycan prezidentli respublikadır. Prezident ümumi gizli səsvermə yolu ilə
5 il müddətinə seçilir. Qanunvericilik hakimiyyəti 125 deputatdan ibarət Milli
Məclis tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycanda bir sıra siyasi partiyalar Yeni
Azərbaycan , Müsavat, Milli İstiqlal, Sosial Demokratlar, Azərbaycan Liberal,
Kommunist,Vətəndaş Həmrəyliyi, Xalq Cəbhəsi, Ana Vətən Partiyaları və b.
fəaliyyət göstərirlər:
Azərbaycan Respublikasının tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikası, 66
kənd, 13 şəhər rayonu, 77 şəhər, 251 qəsəbə və 4263 kənd yaşayış məntəqələri (1
yanvar 2008-ci il) vardır. Son illər yeni demokratik idarəetmə institutu olan
bələdiyyələr yaradılmışdır.
2007-ci ildə ölkəmizdə 1700 kənd ərazi dairələri (keçmiş kənd icra
nümayəndələri) olmuşdur.
Azərbaycan ərazisində qədim zamanlardan başlayaraq müxtəlif xalqlar və etnik
qruplar məskunlaşmışdır. Ölkəmizin konstitutsiyası milli mənsubiyyətindən və
yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarının bərabər hüquq və
azadlıqlarını təmin edir.
Azərbaycanlılar bütün əhalinin 91%-ni təşkil edir və respublikanın rayon və
şəhərlərində böyük əksəriyyətini əmələ gətirirlər.
Şəhərlərdə əhalinin 2/4 hissəsi yaşayır. Hələlik, kiçik şəhərlərin sayı çoxluq
təşkil edir. Azərbaycanda 2007-ci ilin əvvəlinə olan 309 şəhər və qəsəbənin cəmi
70-i şəhər, 209-u isə qəsəbələrdir. Respublikanın ən böyük şəhəri və paytaxtı
Bakı şəhəridir. Onun əhalisi 1893,3 min ( 1 yanvar 2007-ci il) nəfərdir, 2-ci yerdə
Gəncə (308 min nəfər), 3-cü yerdə isə Sumqayıt şəhəridir (297 min nəfər).
Ölkəmizdə urbanizasiya prosesi, neft-qaz sənayesi köhnədən inkişaf edən
Abşeronda intensiv getmişdir.
Azərbaycan ərazisi 10 iqtisadi rayona (Abşeron (Bakı ilə), Gəncə-Qazax, ŞəkiZaqatala, Lənkəran (Astara), Quba-Xaçmaz, Aran, Yuxarı Qarabağ, KəlbəcərLaçın, Dağlıq Şirvan, Naxçıvan iqtisadi rayonu) bölünür.
İqtisadi rayonlar
formalaşma şəraitinə və xüsusiyyətlərinə, miqyasına,
ixtisaslaşmasına, təsərrüfat strukturuna və perspektiv inkişaf yönümünə görə biribirilərindən fərqlənirlər. Onların hər biri ölkənin daxili və beynəlxalq ərazi əmək
bölgüsü sistemində müəyyən funksiya yerinə yetirir.
Müasir şəraitdə yaranan və Azərbaycanın ətraf mühitinə güclü təsir göstərən
mövqelərdən biri də ekoloji-coğrafi mövqeyidir. Ekoloji-coğrafi mövqe ECM
qlobal və regional ekoloji şəraitin gərginləşməsinin təsiri altında yaranır. Gərginlik
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yaradan mənbələrin miqyasına görə Azərbaycanın Qafqaz dağlarının suayrıcısına
və Xəzər hövzəsinə görə olan mövqeyi hövzə, qonşu ölkələrin çirkləndirici
mənbələrinə görə olan mövqeyi qonşuluq, ölkədaxili çirkləndirici mənbələrə görə
olan mövqeyi lokal ECM-ini ayırmaq olar.
Göstərilən hövzə və qonşuluq ECM ilə bağlı olaraq transsərhəd çayları
vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə və Xəzərin sahil sularına ildə 15 mld m3/
çirkləndirilmiş sular axıdılır. Ona görə də Azərbaycanın ekoloji-coğrafi
mövqeyinin onun ətraf mühitinə təsirinin ətraflı öyrənilməsi və beynəlxalq ekoloji
qurumlar qarşısında yaratdığı problemlərin qaldırılması vacib məsələlərdəndir.
Azərbaycanın qonşuluq İCM-nin əhəmiyyətli tərkib hissələrindən birini də onun
geosiyasi mövqeyi təşkil edir. Geosiyasi mövqe Azərbaycan dövlətinin, coğrafi
mövqeyindən asılı olaraq digər ölkələrin, ilk növbədə qonşuların siyasi
sistemlərini, geosiyasi potensiyalını, qarşılıqlı maraqlarını nəzərə olaraq, həyata
keçirdiyi xarici siyasət fəaliyyətidir. Daha qısa şəkildə desək, Azərbaycanın
geosiyası mövqeyi onun dünyanın siyasi xəritəsində tutduğu yerini səciyyələndirir.
Onun təsir səviyyəsi isə regionda artan geoiqtisadi gücü və demokratik təsisatları
ilə ölçülür. Son illər Xəzərin enerji daşıyıcılarının Avropaya çıxarılmasına və
dünya təsərrüfatına inteqrasiyasına fəal surətdə qoşulması Azərbaycanın geosiyasi
mövqeyini xeyli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Regionda özünün coğrafi
mövqeyindən asılı olaraq Azərbaycan dövləti bütün qonşuları ilə (işğalçı
Ermənistan istisna edilməklə) –Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan və Xəzər dənizi
vasitəsilə Qazaxıstan və Türkmənistanla mehriban və səmimi münasibət saxlayır
və iqtisadi-nəqliyyat əlaqələrini inkişaf etdirir. Xüsusi yaxınlığı isə strateji
tərəfdaşları olan Türkiyə və Gürcüstanla birgə nəqliyyat energi və digər layihələri
həyata keçirir. Azərbaycan özünün Avroasiya materikində tutduğu əlverişli coğrafi
mövqeyindən istifadə edərək hər iki qitənin müxtəlif geosiyasi istiqamətli ölkələri
ilə iqtisadi və siyasi münasibətlər qura bilir.
Ən əhəmiyyətli geosiyasi vəzifələr sırasına: yeniləşən Cənubi Qafqaz və Xəzər
hövzəsində özünün mövqeyinin möhkəmləndirilməsi; mərkəzi mövqeyindən
istifadə edərək qonşular və ilk növbədə türkdilli dövlətlərin aralarında
əlaqələndirici rolunun artırılması; torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, quru və su
sərhədlərinin tam bərpası və s. daxildir. Müasir geosiyasi reallıqlara uyğun olaraq
ölkəmizin öz maraqları çərçivəsində qlobal inteqrasiyada iştirakını davam
etdirməsi və yeniləşən sosial-iqtisadi məkanını yaratması daha optimal hesab
edilir.
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Azərbaycan Respublikasının təbii ehtiyat potensialının təsərrüfat
baxımından qiymətləndirilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi
Azərbaycanın təbii şəraitinin müxtəlifliyi, təbii ehtiyatlarının zənginliyi
təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli imkanlar yaradır. Ölkənin təbii şəraiti, xüsusən
kənd təsərrüfatının, mədən sənayesinin yerləşdirilməsinə, nəqliyyatın inkişafına
güclü təsir göstərir. Respublikanın müasir ərazi-istehsal kompleksi yerli təbii şərait
və ehtiyatların istifadəsi ilə sıx surətdə formalaşmış və inkişaf etmiş, nəticədə
respublika iqtisadiyyatının əsas aparıcı sahələri yaranmışdır. Müasir cəmiyyətin
maddi-texniki bazasının yaradılması vəzifəsinin müvəffəqiyyətlə həll edilməsi
bilavasitə ölkəmizdə və onun ayrı-ayrı regionlarında təbii şəraitin, təbii ehtiyatların
və ətraf mühitin öyrənilməsi, onların düzgün qiymətləndirilməsindən asılıdır.
Respublikanın təbii şəraiti və təbii ehtiyatları bütün məhsuldar qüvvələr
kimi əhalinin məskunlaşması və onların təsərrüfat fəaliyyəti üçün də əlverişli şərait
yaradır. Ölkə ərazisinin ümumi sahəsinin 66,0 %-nin iqliminin subtropik, 34,0 %nin mülayim xarakterli olması, rəngarəng torpaq, bitki örtüyü və heyvanat aləmi
kimi təbii elementlərlə yanaşı, zəngin neft-qaz, metal və qeyri-metal, müalicə
əhəmiyyətli mineral su sərvətləri, istehsalın ərazi təşkilinin sürətli inkişafı,
səmərəli yerləşdirilməsi və ixtisaslaşdırılmasında mühüm rol oynayır.
Relyef. İstehsalın inkişafı və onun səmərəli ərazi təşkilində relyefin
öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Respublikanın relyefi mürəkkəb olub,
Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış dağ sistemlərindən, Lənkəran, Xəzərsahili və
Kür-Araz ovalıqlarından, Arazboyu və Ceyrançöl-Acınohur düzənliklərindən
ibarətdir.
Azərbaycanın relyefi əsasən cavan olub, formaları üçüncü dövrdə inkişaf etməyə
başlamış və indi də davam edən alp dağəmələgəlməsi ilə özünü göstərir.
Respublika relyefinin dəniz səviyyəsindən – 28 metrdən başlayaraq 4466 (Bazar
düzü zirvəsi) metrədək yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq ərazidə yarımsəhradan alp,
sub nival və nivala qədər hündürldük qurşaqları əmələ gəlmişdir.
Respublika ərazisinin 57,5 faizi və ya 50 min km2 sahəsi okean
səviyyəsindən 500 metrə qədər yüksəklikdə, o cümlədən 36 min km2-i 200
metrdən aşağıda yerləşir. Respublikanın əksər şəhərləri və yaşayış məntəqələri,
sənaye mərkəzləri, intensiv əkinçilik rayonları və nəqliyyat magistralları əsasən
okean səviyyəsindən 500 metrə qədər hündürlüklərdə yerləşir. Relyefdən asılı
olaraq hündürlüyün və yamacların meylliyi artdıqca ərazinin mənimsənilmə
dərəcəsi və kənd təsərrüfatında istifadədə olan sahələrin payı azalır. Respublika
ərazisinin okean səviyyəsindən 1000 metrə qədər hündürlükdə yerləşən sahələri
yaxşı, 1000-1500 metrədək olan sahələri qismən yaxşı mənimsənilmişdir. 1500
metrdən hündürdə yerləşən ərazilərdən isə əsasən yay otlaqları kimi istifadə edilir.
Bu səviyyələrdə mövcud olan qar örtüyü, gur bulaqlar, 3000-3500 metrdən
hündürlükdəki daimi buzlaqlar çayların qidalanmasında, onların su və enerji
ehtiyatlarının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Ərazinin kənd təsərrüfatında istifadə edilməsinə relyefin hündürlüyü ilə
bərabər ekspozisiyası və meylliyi də ciddi təsir göstərir. Belə ki, respublikanın
dağlıq ərazilərində əkinçilik üçün əsasən meylliyi 6-100 olan sahələrdən, meylliyi
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10-150 olan ərazilərdən isə heyvandarlıq üçün istifadə edilir. Dağlıq ərazilərdə əkin
sahələri kiçik talalar şəklindədir. Meylliyi 150-dən artıq olan sahələr xırda
buynuzlu heyvandarlığın otlaq sahələri istiqamətində ixtisaslaşıb. Respublika
ərazisinin 15 faizini təşkil edən və 1500 metrdən hündürdə yerləşən bu sahələrin
relyefində dik yamaclar, sıldırım qayalar, keçilməz erozion dərələr, sürüşmələr
üstünlük təşkil etdiyindən həmin ərazilərdə yerləşən təbii sərvətlərin
mənimsənilməsini və nəqliyyatın işini çətinləşdirir.
Faydalı qazıntılar. Azərbaycan Respublikası dünyada neft və qaz
ehtiyatları ilə zəngin olan ölkələrdən biri sayılır və ərazisinin 70 %-i perspektivli
strukturlara malikdir. Azərbaycən müstəqillik qazandıqdan sonra Xəzərin şelf
zonasında olan neft ehtiyatları bir çox mənbələrə görə geoloqlar tərəfindən 2,2-2,7
mlrd. t, 4-4,5 mlrd. t və 6,3-6,6 mlrd ton müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da
respublikamızın ildə 20-30 mln ton həcmində daha 100 il neft çıxarmasına imkan
verir. Abşeron yarımadasındakı neft yataqları 1878-ci ildən-yüz ildən artıqdır ki,
sənaye üsulu ilə istismar olunur. Xəzər dənizinin şelf zonasında, xüsusən Abşeron
və Bakı arxipelaqında zəngin neft və qaz ehtiyatları kəşf edilmişdir. Bununla
yanaşı, quruda - Qobustanda, Cənub-Şərqi Şirvanda, Muğanda iri neft yataqları
mövcuddur. Neft-qaz ehtiyatlarına görə respublikanın qərb rayonları, xüsusilə
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun düzənlik sahələri perspektivli sayılır. Son illərdə
burada Qazanbulaq, Dəliməmmədli, Borsunlu, Tərsdəllər, Kəmaləddin və
Ceyrançöl sahəsində neft-qaz yataqları
kəşf edilib, istismara verilmişdir.
Azərbaycanın quru sahələrində olan neft ehtiyatları 377,2 mln. ton
qiymətləndirilmişdir. Hazırda respublikada 70-dən artıq neft və qaz yatağından
istifadə olunur ki, bunların da 53-ü quruda, qalanları isə dəniz şelfində yerləşir.
Dənizdə perspektivli neft yataqları və onların ehtiyatı aşağıdakı cədvəldə əksini
tapmışdır.
Azərbaycanın daha perspektivli neft yataqları
Cədvəl 1
Neft hasil edilən perspektiv yataqlar
Neftin perspektiv ehtiyatı, mln ton
Azəri, Çıraq, Günəşli
700
Şah Dəniz
400
Dan Ulduzu, Əşrəfi
155
Şimali Abşeron
1200
İnam
200
Tağıyev adına
115
Qarabağ
90
Yalama-Samur
50
Lənkəran-Dəniz, Talış-Dəniz
50
Cəmi:
2960
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
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Respublikada neft hasilatına başlanılandan keçən dövr ərzində onun
potensial
neft ehtiyatlarının 40%-dən çoxu, qaz ehtiyatlarının isə 20%-i mənimsənilmşdir.
Qaz ehtiyatlarının 80 %-i dənizdə kəşf edilmiş sərbəst qaz yataqlarının payına
düşür. Qaz kondensat ehtiyatının isə 90 %-dən çoxu dəniz yataqlarında
cəmlənmişdir.
Neft və qaz kondensatı ehtiyatlarının 26 %-i 3000 m; 53 %-i 3000-5000 m
və 21 %-i isə 5000-7000 m dərinlikdə cəmlənmişdir. Neft və qaz kondensatı
ehtiyatının yarıya qədəri Xəzər akvatoriyasının, qalanları Abşeron, Aran, QubaXaçmaz və Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonların payına düşür .
Respublika ərazisində sərbəst təbii qaz yataqları neft olan ərazilərlə yanaşı,
əsasən quruda Qaradağ, Gürgan, və Zirədə, dənizdə isə «Şahdəniz» sahəsində
formalaşmışdır. Təsdiq edilmiş təbii qaz ehtiyatları 225 mlrdr. m3, Xəzər şelfində
«Şahdəniz» yatağı nəzərə alınmaqla 1,5-7 trln m3 ehtimal olunur. Təbii qaz
ehtiyatının dərinliklər üzrə yerləşməsi neft ehtiyatlarından fərqlənərək, onun 10%i 3000 m, 40%-ə qədəri 3000-5000 m, yarıdan çoxu isə 5000-7000 m dərinlikdə
yerləşir.
Respublikamızda neft və qazla yanaşı, 500-ə qədər qara, əlvan və nəcib
metal xammalı, 312 tikinti materialları yatağı, mineral, termal və yodlu-bromlu
sular sənaye əhəmiyyətlidir. Respublika ərazisində qeydə alınan təbii mineralların
28-i əsas faydalı qazıntı hesab olunmaqla, ümumi dəyəri 36,3 mlrd. ABŞ dolları
həcmində qiymətləndirilmişdir ki, bunun da yalnız 40%-i istismar olunur.
Azərbaycanın Böyük Qafqaz vilayətində Şəki-Zaqatala, Kiçik Qafqazda
Gəncə-Qazax, Kəlbəcər-Laçın, Naxçıvan MR və qismən Yuxarı Qarabağ iqtisadi
rayonlarının ərazisi filiz faydalı qazıntılarla zəngindir. Daşkəsəndəki dəmir filizi və
alunit, Balakən və Zaqatala rayonlarındakı polimetal yataqları dünyanın ən iri
yataqlarından sayılır. Keçən əsrin 50-ci illərindən 1990-cı illərə qədər Gürcüstanın
Rustavi Metallurgiya Kombinatını dəmir konsentratla təmin edən Daşkəsən yatağı
Qafqazda istismar olunan ən böyuk dəmir filizi mədənidir. Onun ümumi ehtiyatı
276 mln ton, təsdiq olunmuş ehtiyatı isə 233 mln ton qiymətləndirilmişdir. Bu
yataqda dəmir oksidin tutumu 43% təşkil edir. Dəmir filizi yataqları, həmçinin
Gədəbəy rayonunun Novo-İvanovka, Ordubadın Başyurd, Daşkəsənin Alabaşlı və
Şəmkirin Çardaxlı, Atabəy, Aşağı Morul, Mansurlu, Təknəli yaşayış məntəqələri
sahəsində və son dövrdə Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun Xəzər dənizi sahil
zonasında səpinti şəklində aşkar edilmişdir. Kiçik Qafqazın şimal yamacı kobalt,
kükürd kolçedanı, mis filizi, qranit, mərmər, fülüslü əhəng daşları, barıt və s.
zəngin olduğu üçün bu ərazi «Azərbaycan Uralı» adını almışdır. Xoşbulaq
yatağında yüksək keyfiyyətli fülüslük əhəng daşının təsdiq edilmiş ehtiyatı 50
milyon tondan artıqdır. Respublikada olan mis ehtiyatları 640 min ton
hesablanmışdır və əsasən Gədəbəy, Tovuz, Qazax, Daşkəsən, Ordubad rayonları
ərazisində və Balakən-Zaqatalada yerləşən Filizçay, Kasdağ və Katex yataqlarında
yerləşir.
Azərbaycan ərazisində qeydə alınan əlvan metallardan xüsusən alünit,
polimetal, mis, qızıl, qurğuşun, sink, molibden, civə, sürmə, kobalt, seolit sənaye
əhəmiyyətlidir. 1964-cü ildən istismar edilən və Gəncə alüminium zavodunu
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xammalla təchiz edən Zəylik alunit yatağı ehtiyatına görə Çin Xalq
Respublikasında olan yataqdan sonra dünyada ikinci yeri tutur. Bu yatağın ümumi
ehtiyatları 130,2 mln ton qiymətləndirilmişdir. Respublikada kəşf edilmiş ikinci
böyük alunit yatağı Şəmkir rayonu ərazisindəki Seyfəli yaşayış məntəqəsi
sahəsindədir.
Zəylik aluniti kompleks xammal olub, ondan emal zamanı alüminium
oksidi, sulfat turşusu, kükürd qazı, kalium gübrəsi, kalium duzu alınır. Alunitin
tərkibində vanadium və kalium kimi nadir metallar da vardır. Xammalın emalı
zamanı yuxarıda göstərilən məhsullarla yanaşı, nadir metalların istehsalının təşkili
çox böyük iqtisadi səmərə verə bilər.
Boksit ehtiyatları ilk dəfə 1969-cu ildə Şərqi Arpaçayın aşağı axınındaNaxçıvanda kəşf edilmişdir. Sonradan isə Geran qalası, Qabaqyol, Münx Baloğlu,
Qabaqdağ, Sədərək, Danzik və Kərki sahəsində yeni perspektivli boksit yataqları
aşkar edilmişdir.
Kobalt ehtiyatları rəngli metallar içərisində əsas yer tutur və Daşkəsən
(Qoşqardağ, Çanaxçı), Gədəbəy (Yeni İvanovka), Qazax (Daşsalahlı) və Ordubad
rayonları ərazisində kəşf edilmişdir.
Azərbaycan ərazisində polimetal filiz yataqları geniş yayılmışdır. Xocavənd
rayonunda Mehmana, Naxçıvan MR-də Gümüşlü polimetal filiz yataqları və
Parağaçay, Qapıcıq molibden yataqları daha yaxşı öyrənilmişdir. Çox zəngin
ehtiyatı olsa da hələlik istismar edilməyən Zaqatala-Balakən polimetal filiz rayonu
ehtiyatına görə Müstəqil Dövlətlər Birliyində ən mühüm yerlərdən birini tutur. Bu
yatağın ümumi ehtiyatı 350 min ton hesablanmışdır. 1997-ci ildə Azərbaycanın
doqquz polimetal yatağını özündə birləşdirən «Azərqızıl» Dövlət Şirkəti ilə ABŞın «R.V.İnvestment Qrup Servisis RLS» şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə
əsasən respublika ərazisindəki polimetal yataqlarında 2500 ton gümüş, 400 ton
qızıl və 1,5 mln. ton mis olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Respublika ərazisində qızıl
ehtiyatları Kəlbəcərdə kvars-qızıl, Ağdərədə mis-kvars-qızıl, Gədəbəydə qızılmis-kolçedan, Zəngilanda kvars-qızıl, Qazax və Tovuzda qızıl-sulfid qarışıqlı
olmaqla, ekspertlər tərəfindən 1000 ton hesablanmışdır. Lakin qızılın kəşf olunmuş
ehtiyatı 50 ton, təsdiq olunmuş ehtiyatı 10 ton qiymətləndirilir. Ümumi gümüş
ehtiyatı 4200 tondur. Respublikada olan mis ehtiyatlarının maksimum metal
tutumu hər ton üçün 170 qram, minumum 30 qramdır. Son illərdə Kiçik Qafqaz
vilayətilə yanaşı, Böyük Qafqazın cənub yamacında-Şəki-Zaqatala rayonu
ərazisində «Qara şist lay dərəsi» adlanan sahədə də qızıl ehtiyatlarının olması
müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanda qurğuşun yataqlarının ümumi ehtiyatı 1,66
mln. ton hesablanmışdır və tərkibində metal tutumu 1,54% təşkil edir. Sink
ehtiyatları 3,7 mln. ton olmaqla, əsasən Filizçay hövzəsində formalaşmışdır.
Azərbaycanın Kiçik Qafqaz regionunda digər əlvan metal filizləri ilə yanaşı,
civə ehtiyatları zəngindir və onun respublikada 50-dən artıq yatağı aşkar
edilmişdir. Təkcə Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində altı civə yatağı kəşf
edilmişdir ki, onlardan da Şorbulaq, Ağyataq və Lohçay daha perspektivlidir.
Azərbaycanda qurğuşun yataqlarının ümumi ehtiyatı 1,66 mln. ton hesablanmışdır
və təkibində metal tutumu 1,54 % təşkil edir. Sink ehtiyatları 3,7 mln. ton olmaqla,
əsasən Filizçay hövzəsində formalaşmışdır. Dəmir ehtiyatları isə 0,5 mln. ton
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hesablanmışdır. Sənaye əhəmiyyətli arsen (Darıdağda) və sürmə yataqlarının isə
əsasən Naxçıvan MR-ın Culfa rayonunda və qismən Laçın rayonu ərazisində
yerləşdiyi müəyyənləşdirilmişdir.
Qazax rayonundakı Daşsalahlı bentonit gil yatağından əsasən qara
metallurgiyada metallaşdırılmış dəmir filizi diyircəkləri istehsalında istifadə edilir.
Bentonit gillərdən onlarca istehsalat sahəsində, o cümlədən neft hasilatı, tikinti
materialları sənayesində, irriqasiya qurğularının tikintisində, şərabçılıqda və s.
geniş istifadə edilir. Neftayırma sənayesində bentonit gilindən daha geniş istifadə
etmək imkanı vardır. Belə ki, respublikaya həmin sənaye sahəsinin ehtiyacını
ödəmək üçün hər il Gürcüstandan külli miqdarda qumbirin gətirilir. Qumbirinin bir
tonunun daşınma xərci onun dəyərinin 30 %-ni təşkil edir. Əgər respublikanın
neftayırma sənayesinin ehtiyacları Daşsalahlı bentonit gili hesabına təmin edilərsə,
onda hər il nəqliyyat xərcləri xeyli azala bilər.
Respublikanın ərazisi kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün qeyrimetal xammalları ilə də zəngindir. Bu baxımdan Neftçala, Xıllı, Babazənən,
Muşovdağ, Muğan, Böyükşor və Şirvan yodlu-bromlu suları mühüm yer tutur.
Cənub-Şərqi Şirvanda yerləşən yodlu-bromlu suların ehtiyatı sutkada 250 min
km3-ə bərabərdir. Kəşf edilmiş ehtiyatına və yüksək keyfiyyətinə görə bu yataqlar
digər xammal mənbələrindən fərqlənir. Hazırda Neftçala və Xıllı yataqları
əsasında Neftçala, Abşeron mədən suları əsasında isə Suraxanı yod-brom
zavodları fəaliyyət göstərir. Muşovdağ və Babazənən yataqları əsasında isə yodbrom istehsalını genişləndirmək üçün real imkanlar vardır. Abşeron (Masazır və
Böyükşor göllərindəki) və Qobustandakı çöküntü duz ehtiyatları, Xanlar rayonu
ərazisindəki Başqışlaq (ehtiyatı 133 min ton) və Çovdardakı (68 min ton) barıt,
Balakən, Gədəbəy, Toğanalı və Çıraqdərədəki kükürd kolçedanı, Laçın
rayonundakı Qorçu yatağında və Yuxarı Ağca kənddəki kopal, Naxçıvandakı
Nehrəm dolomit, Xanlardakı Çovdar (ehtiyatı 38 min ton) və Mirzin (ehtiyatı 2,6
min ton) mineral boyalar və piqmentlər, proqnoz ehtiyatı 2-2,5 mlrd. ton A+B+S
kateqoriyaları üzrə isə ümumi ehtiyatı 1,3 mlrd. ton olan Naxçıvan MR-dəki daş
duz yataqları kimya sənayesi üçün əsas xammal mənbəyidir. Nehrəm duz yatağının
sənaye təmayüllü mənimsənilməsi əsasında gələcəkdə Naxçıvan MR-də
kalsiumlaşdırılmış soda istehsalı sahəsi təşkil edilə bilər.
Azərbaycan Respublikasının ərazisi dünyada tikinti materialları xammalı ilə
zəngin və təmin olunmuş ölkələrdən biri hesab edilir. Belə ki, Azərbaycanda 400-ə
qədər müxtəlif növ qeyr-filiz və tikinti materialı yataqları kəşf edilmişdir. Bura
ümumi ehtiyatı 403,5 milyon ton olan 10 sement istehsalına yararlı əhəng daşı, 477
milyon km3 olan 44 divar daşı, 55 milyon km3 olan 22 üzlük daşı, 3,7 milyon km3
ehtiyata malik dekorativ qırma daş, ümumi ehtiyatı 16 milyon km3 olan 2 keramika
xammalı, ümumi ehtiyatla 204,4 milyon km3 24 inşaat daşı, 160,7 milyon km3
ümumi ehtiyatla 73 gil, ümumi ehtiyatla 1,03 milyard km3 61 qum-çınqıl, ümumi
ehtiyatla 48,4 milyon km3 qum və 13 km3 ümumi ehtiyatla 11 milyon 2 perlid və
pemza yataqları daxildir. Zaqafqaziyada ən böyük və yüksək keyfiyyətli hesab
edilən Yuxarı Ağcakənd gips (ehtiyatı 35,2 mln. ton) yatağı da Azərbaycanda
yerləşir. Respublika ərazisindəki bu və digər yataqlardan ildə 500 min tona qədər
gips və gəc çıxarılır ki, bu da sənayedə və kənd təsərrüfatında istifadə edilir.
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Bununla bərabər, Azərbaycan bu xammala olan ehtiyacını hələ tam ödəyə bilmir
və hər il Rusiyadan respublikaya 90 min tona qədər gips gətirilir. İstər keyfiyyət,
istərsə də nəqliyyat xərclərinin baha başa gəlməsi baxımından Yuxarı Ağcakənd
gipsinin daha geniş həcmdə istismara cəlb edilməsinə hazırda böyük ehtiyac
duyulur. Hazırda respublikada gipsə olan təlabat xeyli artmışdır və bununla
əlaqədar Yuxarı Ağcakənd gips yatağı əsasında ildə 1 mln. tondan artıq gips
çıxaran, doğrayan və üyüdən müəssisə yaradıla bilər. Belə olarsa, Azərbaycan bu
xammala olan təlabatını ödəməklə yanaşı, xarici ölkələrə də gips ixrac edə bilər.
Azərbaycan Respublikasının ərazisi kvars və tikinti qumları ilə də zəngindir.
Ehtiyatı 14 min tona yaxın Hacvəlli kvars qumu yatağı respublikada mineral
suların, şərabçılığın şüşə qablara olan tələbatının ödənilməsi üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bu yataqdan çıxarılan kvars qumu zənginləşdirilmədən bir
başa tutqun rəngli şüşə istehsalı üçün də yararlıdır.
Azərbaycanda tikinti xammal ehtiyatları da olduqca çoxdur. Ölkədə sement
sənayesi üçün külli miqdarda xammal ehtiyatı ilə yanaşı, əhəngdaşı, qumdaşı, tuf,
mişar daşı, mərmər, mərmərəbənzər əhəng daşı, travertin-üzlükdaş, tikinti daşı,
kərpic, keramit gili, çınqıl və qum yataqları zəngindir.
Respublikamızda 300-dən çox sənaye əhəmiyyətli mineral su yataqları aşkar
edilmişdir. Bu baxımdan Kiçik Qafqaz və Naxçıvan MR vilayətləri xüsusilə
seçilirlər. Kəlbəcər rayonundakı İstisu, Naxçıvan MR-dəki Sirab, Badamlı,
Vayxır, Darıdağ, Şuşa rayonundakı Turşsu və Şirlan, Dəvəçi rayonundakı Qalaaltı
və başqaları ehtiyatlarına və müalicə əhəmiyyətlərinə görə fərqlənirlər.
Respublikada Kür-Araz, Samur-Dəvəçi və Lənkəran ovalıqları, Qusar maili
düzənliyi və Alazan-Həftəran vadisi xeyli termal su ehtiyatları ilə zəngindir.
İqlim. Təbii şəraitin ən mühüm amillərindən biri iqlimdir. Respublika
ərazisi nisbətən kiçik olmasına baxmayaraq iqlimi olduqca rəngarəngdir. Yer
kürəsində mövcud olan iqlim qurşağının bir neçəsinə respublikanın ərazisində rast
gəlinir.
Azərbaycanın iqlimi özünün termik ehtiyatlarının bolluğu ilə səciyyələnir ki,
bu da əlverişli rütubət və düzgün aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi
şəraitində yüksək məhsuldarlığın təmin edilməsi üçün çox vacibdir. Respublika
ərazisinin yarıdan çox hissəsində fəal temperatur (yəni 100-dən yuxarı
temperaturların cəmi) 4000-47000 arasında tərəddüd edir. Bu termik ehtiyat bir
təsərrüfat ilində eyni sahədən iki dəfə taxıl (payızlıq buğda və qarğıdalı), yaxud
taxıl yığılandan sonra tərəvəz, noxud, yemlik taxıl (xəsil) və s. yetişdirmək üçün
kifayət edir. Ən yüksək orta illik temperatur Şirvan, Muğan, Mil, Qarabağ
düzlərində, Lənkəran ovalığında, Abşeronda müşahidə edilir. Göstərilən ərazilərdə
orta illik temperatur 14-14,50 S olub, pambıq, zeytun, çay kimi çox istilik sevən
bitkilərin yetişdirilməsinə imkan verir. Dağətəyi düzənliklərdə və alçaq dağlıq
ərazilərdə (800-900 m) orta illik temperatur 10-120 arasında tərəddüd edir. Belə və
bundan yüksək temperaturu olan ərazilərdə, respublika əhalisinin 90%-dən çoxu
məskunlaşmışdır. Dağlarda orta illik temperatur azalaraq 2000 m. hündürlükdə
4,5-6,5 0, 3000 m-dən hündürdə isə 00-dən aşağı olur.
Respublika ərazisində yağıntılar qeyri-bərabər paylanaraq, Abşeron
yarımadasında ildə 200 mm-dən az, Lənkəran ovalığının cənubunda isə 1700 mm-
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dən çox təşkil edir. Kür-Araz ovalığında, Naxçıvan MR-də, Arazboyu
düzənliklərdə, Samur-Dəvəçi ovalığında, Gəngə-Qazax düzünün çox hissəsində,
Ceyrançöldə və Bozdağda illik yağıntıların miqdarı 200-400 mm, dağətəyi maili
düzənliklərdə və alçaq dağlıq sahələrdə 400-600 mm, orta dağlıq zonada və
Alazan-Həftəran vadisində 600-1200 mm arasında tərəddüd edir.
Respublika ərazisində yağıntıların qeyri-bərabər paylanması süni suvarma
işlərinin həyata keçirilməsini tələb edir. Belə ki, respublikanın Aran və dağətəyi
rayonlarında yağıntılar əsasən payızın sonunda və qışda düşür. Bitkilərin belə fəal
vegetasiya dövründə illik yağıntının ancaq 10-20%-ə qədəri düşdüyündən və
torpağın səthində buxarlanmanın miqdarı 1000-1100 mm-ə çatdığından suya
böyük ehtiyac duyulur.
Dağlıq və dağətəyi ərazilərinə yaz-yay aylarında yağıntının xeyli hissəsi
dolu halında düşür. Dolu kənd təsərrüfatına, xüsusən pambıqçılığa, üzümçülüyə,
bağçılığa, tərəvəzçiliyə böyük zərər vurur. Onun qarşısını almaq üçün vaxtilə
respublikanın 12 rayonunda doluya qarşı xüsusi hərbiləşdirilmiş mühafizə dəstələri
fəaliyyət göstərirdi. Bu dəstələr 1990-cı ildən fəaliyətlərini dayandırmışlar. Bu
sahənin yenidən bərpa edilməsi, dolunun hər il respublika iqtisadiyyatına vurduğu
külli miqdarda zərərlərin qarşısını almağa imkan verərdi.
Azərbaycanda iqlimin digər səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri şaxtasız dövrün
uzunmüddətli olması, qışın mülayim, yay aylarının isti və quraq keçməsidir ki, bu
da respublikada bir çox sənaye qurğularını açıq hava şəraitində tikməyə imkan
verir. Binaların isidilməsinə az xərc çəkilir, əhalinin geyim xərcləri azalır və s.
Digər tərəfdən isə yayın isti və quraq keçməsi su təchizatına və suvarmaya tələbatı
artırır. Lakin quraqlıq ekstremal iqlim hadisəsi olsa da, suvarma şəraitində kənd
təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinə, meyvələrdə şəkərin və üzvi maddələrin
toplanmasına müsbət təsir göstərir. Azərbaycan ərazisinin 65 faizi subtropik iqlimə
malikdir.
Azərbaycan ərazisində müxtəlif istiqamətli küləklər müşahidə edilir. Abşeron
yarımadasında, Abşeron arxipelaqında, bunlara qonşu ərazilərdə xəzri və gilavar,
qalan düzənlik sahələrdə isə şimal-qərb və cənub, dağlıq sahələrdə dağ-dərə
küləkləri hakimdir. Abşeron yarımadası və ona yaxın ərazilər istisna olmaqla,
respublikanın digər regionlarında küləyin sürəti çox olmur. Abşeron yarımadasında
isə küləyin sürəti çox zaman yüksək həddə-35-40 m/saniyəyə çatır. Belə güclü
xəzri küləkləri Abşeronda kənd təsərrüfatına, xüsusilə bağçılığa böyük ziyan vurur,
dəniz və hava nəqliyyatının, dəniz neft-qaz mədənlərinin işini xeyli çətinləşdirir.
Kür-Araz ovalığında yayda müşahidə edilən quru və isti küləklərin sürəti 8-15
m/san. və davamlığı çox vaxt 30-50 gün olduğundan bəzi illərdə kənd təsərrüfatına
xeyli ziyan vurur. Bu küləklər Azərbaycan ərazisinə əksər hallarda İran və
Ərəbistan yaylalarından daxil olur. İlin soyuq dövründə dağlardan düzənliklərə
doğru əsən bu quru və isti küləklər əkinçiliyin ərazi təşkilində böyük problemlər
yaradır.
Əvvəlcə meyvə ağacları bu küləklərin təsiri altında tez oyanıb
çiçəkləyirlərsə, sonra birdən düşən şaxtalar çiçəkləri məhv edir, bağların
məhsuldarlığını azaldır. Bütün bunlara baxmayaraq, bütövlükdə Azərbaycanın
iqlim şəraiti bir sıra istilik sevən qiymətli texniki bitkilərin, üzümçülüyün,
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bağçılığın və faraş tərəvəzçiliyin, örüş otlaq heyvandarlığının , sənaye, nəqliyyat
və turizm-kurort təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişlidir.
Su ehtiyatları təsərrüfatın inkişafı və yerləşdirilməsində mühüm rol
oynayır. Su ehtiyatları dedikdə buraya çaylar, göllər, su anbarları, ərazidəki yeraltı
sular, habelə sənayedə istifadə edilə bilən dəniz suları aid edilir. İstehsal
sahələrinin inkişafı, əhalinin mənzil, məişət şəraitinin yaxşılaşması, təsərrüfatın
bütün sahələrində su işlədilməsinin artmasına səbəb olur. Məsələn, hər bir nəfər
adam gündə kənd yerlərində 15 litr su işlətdiyi halda, müasir şəhərlərdə 300-500
litr su sərf edilir. Bununla yanaşı, suvarma əkinçiliyinin inkişafı, şoran torpaqların
yuyulması, iri sənaye qovşaqlarının və şəhər aqlomerasiyalarının formalaşması
suya tələbatın kəskin surətdə artmasına səbəb olmuşdur. Orta hesabla ildə
respublikanın xalq təsərrüfatında 12,5 km3 təzə su işlədilir ki, bununda 9 km3-i və
ya 75%-dən çoxu suvarmaya, kənd təsərrüfatının digər ehtiyaclarına sərf edilir.
İstehsalın digər sahələrinin, xüsusilə sənayenin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün 3
km3-ə yaxın təzə su işlədilir ki, bunun da 75%-i Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyası
ərazisindəki müəssisələrin payına düşür.
Çaylar Azərbaycanın təsərrüfat sahələrinin və əhalinin su ilə təchizatında
mühüm yer tutur. Azərbaycanda irili-xırdalı 8359 çay var ki, bunların da 7866-nın
uzunluğu 10 km-dən az olub, əksəri yayda quruyur. Respublikanın çayları
formalaşma və inkişaf xüsusiyyətlərinə görə yerli və tranzit çaylara bölünür.
Tranzit çaylara Kür, Araz, Samur, Qanıx, Qabırrı və sair daxil olmaqla, ümumi su
ehtiyatının 65 %-ni təşkil edir və onların axını əsasən respublikadan kənarda
formalaşır.
Hündürlüyü 1000-1500 m olan orta dağlıq zonanın çay şəbəkəsi daha sıx, bu
zonadan cənuba və şimala doğru isə zəif inkişaf etmişdir. Çay şəbəkəsi Lənkəran
zonasında daha sıx olub 0,84 km/km2, Abşeron-Qobustanda 0,20 km/km2 və
Arazboyu rayonlarda 0,28 km/km2 olub daha seyrəkdir. S.H.Rüstəmovun
hesablamalarına görə, respublikada çayların ümumi uzunluğu 33 665 km, çay
şəbəkəsinin orta sıxlığı isə 0,32 km/km2 təşkil edir.
Azərbaycanın ən böyük çayı olan Kür çayının Salyan şəhərinə qədər olan
hissəsində ümumi axımın 74 %-i və ya 21,1 mlrd. m3-i qonşu ərazilərdən gələn
tranzit suyun payına düşür. Qonşu ərazilərdən Araz çayı vasitəsilə respublikaya
daxil olan su 7,6 mlrd. m3 olub, çayın təbii axımının 84 faizini təşkil edir. Əgər
tranzit çaylardan qarşılıqlı və səmərəli istifadə edilərsə, su ehtiyatdları ilə məhdud
olan respublikamız üçün bu işin böyük əhəmiyyəti ola bilər. Azərbaycanın şirin su
ehtiyatının əsasını çaylar təşkil edir. Azərbaycanın çaylarının bərpa olunan orta
illik su ehtiyatı 30,9 .km3 təşkil edir ki, bunun da 10,3 km3-i yerli axınının,
20,6.km3-i isə qonşu ölkələrdən gələn tranzit axımın payına düşür. Beləliklə, ildə
ərazinin hər km2-nə 353 min m3, respublika əhalisinin isə hər nəfərinə 500 m3-ə
qədər çay suyu düşür. Bu göstəricilərə görə, Azərbaycan MDB ölkələrindən və
qonşu Zaqafqaziya respublikalarından çox geridə qalır. Respublikada yeraltı
suların proqnoz istismar ehtiyatı ildə 5,1 km3 təşkil edir. Azərbaycan MDB
ölkələri içərisində su ehtiyatları ilə zəif təmin olunmuş və daim ondan korluq
çəkən ölkələrə aiddir. Respublikada su qıtlığı probleminin aradan qaldırılması üçün
su ehtiyatlarından düzgün və səmərəli istifadə edilməsinin və başqa hövzələrdən
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Azərbaycana çay axarlarının yönəldilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Azərbaycan
çayları əsasən Kür hövzəsinə aid olduğundan buradakı su çatışmazlığını aradan
qaldırmaq üçün dövlət səviyyəsində Qərbi Gürcüstan və Şimali Qafqaz çaylarından
buraya ildə 3-5 km3 su axıdılmasının sxemi də hazırlanmışdır. Çaylarının
su
rejiminin tənzim edilməsinində yeni su qovşaqlarının və anbarlarının, suvarma
sistemlərinin yaradılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Respublikada olan bütün su
ehtiyatı quraq və orta rütubətli illərdə 23-32 mlrd. m3 təşkil edir ki, bunun da ancaq
10 mlrd. m3-ə qədəri tənzim olunur. Hazırda respublikamızda Mingəçevir, Şəmkir,
Araz, Sərsəng, Ceyranbatan, Xanbulançay, Ağstafaçay, Arpaçay, Varvara, Aşıq
Bayramlı, Cavanşir və s. kimi 34 su anbarı vardır. Respublikada olan su
anbarlarında suyun ümumi həcmi 186,7 mlrd. m3, faydalı həcmi isə 9,6 mlrd. m3-ə
bərabərdir. Yaxın gələcəkdə respublika ərazisində su anbarlarının sayını 75-ə
çatdırmaq və onların faydalı həcmini artıraraq 2 trln. m3-ə çatdırmaq nəzərdə
tutulmuşdur. Azərbaycanda suya və elektrik enerjisinə olan tələbatı ödəmək üçün
hazırda Kür və Araz çayları üzərində kaskad su qovşaqlarının, sel təhlükəsi az olan
dağ çaylarının üzərində isə kiçik SES-lərin tikintisi davam etdirilir. Suvarmaya
ehtiyacı olan ərazilərin su təminatını bərpa etmək üçün yaradılması nəzərdə tutulan
kiçik dəryaça və çaylar üzərində çoxlu miqdarda su anbarları tikməklə yanaşı,
suvarma-drenaj şəbəkəsinin yenidən qurulmasına və qışlaqlara su çıxarılmasına
böyük ehtiyac duyulur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, yeni su anbarlarının tikintisi
çayların su rejimini tənzim etməklə yanaşı, eyni zamanda suyun itkisini də artırır.
Belə ki, bir tərəfdən buxarlanma səthi genişlənirsə, digər tərəfdən, su anbarlarının
doldurulması üçün xeyli su sərf olunur. Su çatışmazlığı probleminin həlli üçün
mövcud suvarma kanallarının faydalı suburaxma əmsalı 0,5-dən 0,65-0,70-ə qədər
qaldırılarsa, bu, əlavə olaraq ildə 2-2,5 mlrd. m3 su əldə etməyə imkan verəcəkdir.
Azərbaycanda su ehtiyatlarının artırılmasında sənayedə və məişətdə
işlədilmiş suların təmizlənib təkrar istifadəyə verilməsi, neft quyularından çıxan
lay sularının, kollektor-drenaj sularının və Xəzər dənizi sularının duzlardan
təmizlənərək su təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb edilməsi mühüm rol oynaya bilər.
Xəzər dənizinin suyundan neft sənayesində, Şimal DRES-də soyutma məqsədi ilə
geniş istifadə edilir. Xəzər dənizinin sularından duzsuzlaşdırmadan suvarmada
istifadə edilərək bəzi bitkilərin yetişdirilməsi sahəsindəki ilk təcrübə sınaq işləri
müsbət nəticələr vermişdir.
Azərbaycan çaylarının potensial enerji ehtiyatı 37,1 mlrd. kvt olub,
Gürcüstanın hidroenerji ehtiyatlarından (135,7 mlrd kvt) xeyli az, Ermənistanın
hidroenerji ehtiyatlarından isə (18,6 mlrd kvt) demək olar ki, iki dəfə çoxdur.
Sərsəng və Şəmkir SES işə düşəndən sonra respublikamızın iqtisadi cəhətdən
səmərəli olan hidroenerji ehtiyatının ancaq 20 %-ə qədərindən istifadə edilmişdir.
Xanlar, Xudafərin SES-ləri və başqaları işə düşdükdən sonra hidroenerji
ehtiyatlarından daha çox istifadə ediləcəkdir.
Respublikanın təsərrüfatında Xəzər dənizinin böyük əhəmiyyəti olub, dənizi
əhatə edən geniş şelf zonası neft və qazla zəngindir. Xəzər dənizinin səviyyəsi
fasilələrlə ya aşağı düşür, ya da qalxır. Bu birinci növbədə Xəzər hövzəsinə aid
olan çayların suyundan təsərrüfatda geniş istifadə edilməsi, həm də qlobal
miqyasda iqlimin istiləşməsi və dənizin dibində gedən tektonik hadisələrlə və s.
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məsələrlə bağlıdır. Dənizin səviyyəsinin dəyişkənliyi neft sənayesinə xidmət edən
hidrotexniki qurğulara, dəniz nəqliyyatına, yaşayış məskənlərinə, əkin sahələrinə,
yollara, balıqçılığa və s. sahələrə mənfi təsir göstərmişdir. Hazırda dənizin
səviyyəsi stabilləşərək aşağı düşməkdədir. Azərbaycanın təbiətinə və təsərrüfatına
böyük təsir göstərən Xəzər dənizinin sahilləri zəngin kurort-turizm resurslarına
malikdir. Xəzər dənizinin ən mühüm sərvətlərindən biri hazırda sənayedə texniki
məqsədlərlə geniş istifadə edilən su və ehtiyatı trilyon tondan artıq olan həll
olunmuş müxtəlif mineral duzlardır.
Torpaq ehtiyatları kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının ən mühüm vasitə
və amillərindən biridir. Respublika ərazisində 800-dən çox torpaq növünün olması,
burada süni suvarma və dəmyə şəraitində bitkiçiliyin məhsuldarlığının yüksək
olmasına və heyvandarlığın səmərəli yerləşdirilməsinə imkan verir.
Respublikanın əsas kənd təsərrüfatı regionu olan Kür-Araz ovalığında süni
suvarma tətbiq olunmaqla boz, boz-çəmən torpaqlardan pambıqçılıq, quru
subtropik meyvəçilik, taxılçılıq və bostançılıqda və heyvandarlıqda qış otlaqları
kimi geniş istifadə edilir. Kür çayı və Şirvan kollektoru boyunca qrunt sularının
səthə yaxın olduğu sahələrdə-çökək və axmazlarda çəmən bataqlıq, gilli bataqlıq,
allüvial-çəmən, çəmən torpaqları (tuqay meşəliyi sahəsində) ayrı-ayrı areallar
əmələ gətirir. Göstərilən torpaq sahələrindən əsasən qış otlaqları kimi istifadə
edilir. Belə torpaqlardan əkinçilikdə istifadə etmək üçün ərazidə geniş meliorasiya
tədbirləri aparılmalıdır.
Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərindəki maili düzənliklərdə və alçaq
dağlıq sahələrində geniş zolaqlar şəklində çox münbit şabalıdı, tünd və açıq
şabalıdı torpaq sahələri yerləşir və onlardan taxıl, üzüm, tərəvəz bitkiləri əkini
üçün istifadə edilir.
Lənkəran-Astara zonasında bol yağıntı düşən ovalıq və Talış dağlarının
yamaclarında sarı dağ-meşə və podzollaşmış sarı torpaqlar yayılmışdır. Bu
torpaqlardan çay, sitrus bitkləri, faraş tərəvəz becərilməsində istifadə olunur.
Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının enliyarpaqlı meşələrlə örtülü sahələrində
qonur və qəhvəyi dağ-meşə torpaqları, dağ çöl və meşə çöllərində qonur və qara
torpaqlar yayılmış və burada dəmyə şəraitində kartof və dənli bitkilər yetişdirilir.
Yüksək dağlıq sahələrdəki dağ-çəmən torpaqlarından yaylaq, duzən və
ovalıq sahələrdə yayılmış şoranlıqlardan isə qış otlaqları kimi, Abşeron
yarımadasının və Lənkəran ovalığının dənizkənarı sahillərində yayılmış
qumluqlardan isə qismən tərəvəz əkini sahələri kimi istifadə olunur. Azərbaycan
ərazisinin 10,8-ni yaşayış məntəqələri, yollar, su tutarları, yarğanlar, buzlaqlar və
çılpaq qayalar tutur.
Azərbaycanda bitkiçiliyin müxtəlif sahələrinin ixtisaslaşdırılması, əkin
sahələrinin genişləndirilməsi və məhsul istehsalının artırılması ilə əlaqədar olaraq
torpaq ehtiyatlarından düzgün və səmərəli istifadə edilməsinin əhəmiyyəti ilbəil
artır. Azərbaycanın ümumi torpaq fondu 8,6 mln ha təşkil edir ki, bunun da 78 %dən çoxu müxtəlif təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edilir. Respublikanın torpaq
fondunun 6,5 %-i dağ-çəmən, 4,8 %-i qonur dağ-meşə, 14 %-i qəhvəyi dağ-meşə,
1 %-ə qədəri dağ qara, 25,5 %-i şabalıdı, 1,8 %-i sarı, 28,9 %-i boz və boz-qonur,
12,2 %-i çəmən, 5,5 %-i şoranlıqlar və digər torpaqların payına düşür. Hər nəfərə
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düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq və əkin sahəsinə görə isə Azərbaycan MDB
ölkələrindən çox geri qalıb 0,90 ha təşkil edir və ya 3,1-3,7 dəfə azdır.
Respublikanın ümumi torpaq fondunun quruluşunda kənd təsərrüfatında
istifadə edilən sahələr 4,5 mln. ha təşkil edir ki, bunun da 1,6 mln. ha-ı və ya 19 %ni əkinlər, 2,7 mln. ha və ya 30 %.-ni örüş və otlaqlar, 172,3 min ha və 2 %-ni
çoxillik əkmələri, 2 %-ni biçənək və dincə qoyulmuş torpaqlar təşkil edir.
Azərbaycanda torpaq ehtiyatlarının dinamikası göstərir ki, 1940-cı ilə nisbətən
2007-ci ildə respublikada hər nəfərə düşən ümumi torpaq sahəsi 2,5 dəfə, əkin
sahəsi isə 2 dəfə azalmışdır. Son 10 ildə respublikanın torpaq fondunda böyük
dəyişikliklər yaranmışdır. Dövlət tərəfindən aparılan özəlləşdirmə nəticəsində
respublikanın ümumi torpaq fondunun 5 mln ha və ya 57 %-i dövlət, 2,1 mln. və
ya 24 %-i bələdiyyə və 1,7 mln. ha və ya 19 %-i xüsusi mülkiyyətə verilmişdir. Bu
aparılan məqsədyönlü dövlət islahatları ilə yanaşı, əhalinin sayının sürətlə artması,
sənaye, tikinti və nəqliyyat yollarının altında daha geniş ərazilərin qalması
əhalinin hər nəfərinə düşən torpaq fondunun getdikcə azalmasına səbəb olur. Eyni
zamanda təbii amillərin və təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri altında torpaq fondunun
tərkibində boyük dəyişikliklər baş verir.
Respublikamızın təsərrüfatı üçün təbii bitki ehtiyatları mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Azərbaycan ərazisində 4100-dən artıq bitki növü vardır ki, bunun da 9
%-nə qonşu ölkələrdə təsadüf edilmir. Talış dağlarının Xəzərə baxan yamaclarında
yayılmış relikt Hirkan meşələrində dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, Qabırrı çayının
sağ sahilində Eldar şamı, Qızılağac qoruğunda Xəzər şanagülləsi kimi nadir
bitkilər yayılmışdır.
Respublikanın okean səviyyəsindən aşağıda yerləşən ovalıqlarından 4,5 min
metrədək ucalan yüksək dağlıq ərazilərinə qədər müxtəlif bitki örtüyü növləri birbirini əvəz edir. Mərkəzi Aran düzlərində, Qobustanda, Abşeronda, Samur-Dəvəçi
ovalığının cənub yarısında və Naxçıvan MR-in Arazboyu hissəsində əsasən
efemer-yovşan və şoran bitkiləri yayılmışdır. Bu bitkilərn qışlaqlarda
heyvandarlığın yem bazasında əhəmiyyəti böyükdür. Eyni zamanda respublikanın
dağətəyi və orta dağlıq sahələrində yayılmış müxtəlif ot bitkiləri və yüksək dağlıq
sahələrindəki subalp və alp çəmənlikləri örüş-otlaq heyvandarlığının yem bazası
kimi çox əhəmiyyətlidir. Təbii bitki ehtiyatları içərisində meşə və kolluqlar
xüsusilə fərqlənir. Azərbaycanda meşələr təxminən 1 mln. ha-ya yaxın olub,
ümumi respublika ərazisinin 11 %-ni təşkil edir. Respublika meşələri əsasən 107
ağac və 328 kol növü ilə təmsil olunub, enliyarpaqlı ağaclardan – fısdıq, vələs və
palıddan ibarətdir. Həmçinin Azərbaycan meşələri tarlaqoruyucu, suqoruyucu,
qoruq və sanitar-gigiyena funksiyalarını təmsil etməklə, tərkibi 70 növ endemik və
relikt ağaclardan şümşad, Qafqaz xurması, dəmirağac, Eldar şamı və qərzəkli
meyvə ağaclarından qoz, fındıq və şabalıdla zəngindir.
Azərbaycanın meşələrində ən çox palıd, fısdıq və vələs ağacları (82 %)
yayılmışdır. Ümumiyyətlə, respublikada meşə və kolluqların torpaq və suqoruyucu
əhəmiyyətinin böyüklüyü nəzərə alınaraq əhalinin yanacaq təminatı
yaxşılaşdırılmalı və meşə sahələrində oduncaq tədarükü dayandırılmalıdır.
Bununla yanaşı, İsmayıllı, Laçın və Lənkəran rayonlarında fəaliyyət göstərən
parket və mebel istehsalını məhdud miqyasda saxlamaq lazımdır.
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Respublikanın meşə və kolluqları yabanı və cır meyvələrlə zəngin
olduğundan hər il burada külli miqdarda zoğal, alça, armud, alma, əzgil, yemişan,
qoz, fındıq əldə olunur. Kolluqlarda sumağ, zirinc, çaytikanı, nar, böyürtkan,
itburnu və s. yetişir. Azərbaycanda qeydə alınan 800 növ dərman bitkisinin 100
növü sənaye əhəmiyyətlidir və respublikada əczaçılıq sahəsinin inkişaf etdirilməsi
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Müxtəlif növlü dərman bitkilərinin ehtiyatı
böyük olub boyaq, aşı və sair məqsədlər üçün istifadə olunur. Çılpaqlaşmış dağ
yamaclarında, 2345 sürüşmə və sel, daşqın hadisələrinin tez-tez təkrarlandığı çay
hövzələrində belə dərinə kökatma qabiliyyətinə malik olan kolluq və meşəliklərin
salınmasına böyük ehtiyac vardır.
Bioloji ehtiyatlara balıqlar, müxtəlif heyvan növləri, ovçuluq
təsərrüfatlarında mövcud olan quş, zəli, ilan və həşaratlar daxildir. Azərbaycanın
təbiəti çox zəngin olub, 20 min faunanı, o cümlədən 100 növ canlı və məməli, 357
quş, 100-ə qədər balıq, 360 xərçəngkimilər, 1250-ə yaxın yosun, 563 mamır, 774
şibyə, 5000-ə qədər göbələk növünü özündə birləşdirir. Respublika ərazisində
mövcud olan bu təbii varlıqlardan səmərəli istifadə edilməsi, nəsli kəsilmiş və
kəsilməkdə olan, Qırmızı Kitaba düşən 414 heyvan, 516 bitki, 20 quş və 17
göbələk və digər növlərin bərpası, qorunub mühafizə edilməsi üçün böyük işlər
görülməlidir. Bu məqsədlə hazırda Azərbaycan ərazisində altı Milli Park, on üç
dövlət qoruğu, on altı yasaqlıq fəaliyyət göstərir. Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
Azərbaycanda otuza yaxın qanun qəbul edilmişdir ki, bunlardan bilavasitə on beşi
tətbiq olunur. Əsas qanunlardan «Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında», «Xüsusi
mühafizə olunan ərazilər haqqında», «Ekoloji təhlükəsizlik haqqında», «Meşə
məcəlləsi» və s. göstərmək olar. Azərbaycan Respublikası həmçinin son on ildə
«Bitkilərin mühafizəsi», «Biomüxtəliflik», «Nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan
təbii flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti», «Səhralaşmaya qarşı mübarizə
haqqında» və digər iyirmidən çox beynəlxalq konvensiyaya qoşulub.
Rekreasiya ehtiyatlarına Azərbaycanda yüzlərlə regional və dünya
miqyaslı tarixi-mədəni obyektlər, müqəddəs yerlər, nadir təbiət abidələri, ekoloji
muzeylər, yaşı 2000 il olan nadir ağaclar, 200-dən çox balneoloji əhəmiyyətli
mineral sular, ovçuluq təsərrüfatları, milli parklar, müxtəlif turizm obyektləri,
istirahət bazaları daxildir. Vətənimiz 3000-dən çox canlı və 400-dən çox cansız
təbiət abidəsini özündə saxlamaqla, demək olar ki, bütün genetik və morfoloji
müxtəliflikləri-bioloji, poliontoloji, geoloji, geomorfoloji, petroloji və hidroloji,
landşaft-təcəssüm etdirir. Ölkəmizin ərazisi enedemik, nadir heyvan və bitki
növləri, onların «qəbiristanlıqları», göllər, bulaqlar, şəlalələr, buzlaqlar, təbiət
mənzərələri ilə yanaşı, geoloji-geomorfoloji abidələr olan faydalı qazıntı yataqları,
minerallar, süxur kütlələri, prizmavari bazalt sutunları, lava axınları, palçıq və
sönmüş maqmatik vulkanlar, ekstruziv gümbəzlər, vulkan konusları, kraterlər,
möhtəşəm qayalıq və dağ massivləri, uçqun qayalar, tektonik strukturlar,
antisedent və kanyonvari dərələr, karst mağaraları və formaları, ekzotik eol aşınma
qaya və torpaq pramidaları və oymaları kimi relyef abidələri ilə də zəngindir. Padar
antisedent dərələri, Göyəzən, İlandağ, Duzdağ sratotipik kəsilişi, Naftalan nefti,
Binəqədi fauna-flora qəbiristanlığı, Eldar şamı, Dəmirağac, Bəsitçay, Təbii çinar
meşəsi və s. abidələr ilə də zəngindir.
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Azərbaycanın əhalisi
Əhalinin sayı və təkrar istehsalı
Əhalinin təbii hərəkəti, formalaşması, müxtəlif demoqrafik proseslər ictimai,
iqtisadi, bioloji amillərin təsiri ilə əhalidə gedən kəmiyyət və keyfiyyət
dəyişikliklərinin nəticəsidir. Bu dəyişikliklər zaman və məkan daxilində dinamik
olub tarixi-coğrafi şəraitdən çox asılıdır.
Hər hansı bir ərazi daxilində əhali qrupunun səciyyələndirilməsi əhalinin
ümumi sayı və onun dinamikası, yəni zaman çərçivəsində dəyişməsi ilə müəyyən
edilir. Əhalinin say dəyişməsi nəinki təbii hərəkət, yaxud əhalinin təkrar istehsalı
(yəni doğumun və ölümün nisbətindən) nəticəsində baş verir, həm də əhalinin ərazi
üzrə bölgüsündən, onun miqrasiyasından da asılıdır. Əhalinin sayını və tərkibini
dəyişdirən bütün bu proseslər bütövlükdə demoqrafik proseslər adlandırılır.
Yer üzərində ilk insanların nə zaman və harada əmələ gəlməsi məsələsi bu
günədək qızğın elmi diskussiyaların mövzusudur. İndi alimlərin əksəriyyəti hesab
edir ki, Homo sapiens (“kamil insan”) təqribən 50 min il bundan əvvəl Şərqi
Afrikada mərcan rifləri bölgəsində qədim hominidlərdən əmələ gəlmişdir.
Buna görə də sosial-iqtisadi proseslərin planlı idarə olunmasında əhalinin
formalaşması və səmərəli yerləşdirilməsi qanunları konkret ərazilər üzrə daha
dəqiq öyrənilməlidir. Azərbaycanda əhalinin formalaşmasının özünəməxsus
xarekter xüsusiyyətləri olmuşdur. Burada əhalinin demoqrafik göstəriciləri
haqqında olan məlumatlara yalnız XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq rast gəlmək
olar.
Respublikamızın ərazisində xalqların mövcud olduğu dövrdən, yəni XVIII
əsrin əvvəllərindən hal-hazırdakı müstəqillik illərinə qədər müşahidə olunan
demoqrafik göstəriciləri-əhalinin sayı, artım və başqa dəyişmələrini müvafiq olaraq
bir neçə dövrə ayırmaq olar:
I dövr: Xanlıqlar dövrü. Bü dövrdə Azərbaycanda 532,4 min, İrəvan
xanlığında 115 min nəfər əhali yaşamışdır. Məhz bu dövrdə İrəvan xanlığında
yaşayan əhalinin təqribən 4/5 hissəsini (84500 nəfər) azərbaycanlılar, 1/5 hissəsini
isə (22-25 min) ermənilər təşkil etmişdir.
Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra artıq xanlıq sistemi ləğv
olunmuş, ümumi idarəetmə sistemi tətbiq olunmağa başlanmışdır. Zaqatala dairəsi,
Bakı və Yelizavetpol (Gəncə) quberniyaları yaradılmış, onlarla qəzalar ayrılmışdır.
Naxçıvan isə İrəvan quberniyasına aid edilmişdir.
Bu dövrdə əhalinin sayında artım müşahidə edilmişdir ki, buna da əsas səbəb
kimi azərbaycanlıların İrandan, Gürcüstandan və Ermənistandan Azərbaycana
köçməsini göstərmək olar. Bu dövrdə Azərbaycan əhalisi 9 min nəfərdən çox
artmışdır. 1832-1866-cı illərdə Azərbaycan əhalisinin sayı 450,0 min nəfər
artmışdır. 1832-ci ildə Azərbaycan əhalisi 634 min, 1866-cı ildə əhali 1084 min
nəfər idi. 1800-1860-cı illər üçün hesablanmış artım əmsalı göstərir ki,
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə artım 7-9 nəfər təşkil etmişdir.
Neft sənayesinin tədricən inkişaf etməsi və Abşeronun əsas neft sənayesi
rayonuna çevrilməsi nəticəsində 1863-1875-ci illər arasında şəhər əhalisi iki
dəfədən çox artmış və təxminən 12,2% olmuşdur. Bu artımın əsas səbəbi Abşerona
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ölkəmizin bölgələrindən və digər qonşu ölkələrdən əmək qabiliyyətli əhalinin
gəlməsi olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin dinamikası haqqında müfəssəl
məlumatları məhz siyahıyaalma materialları əsasında toplamaq olar. Bütövlükdə
həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda ilk siyahıyaalma 1897-ci ildə aparılmış və bu
siyahıyaalmanın nəticəsinə görə respublikamızda 1,8 mln nəfər qeydə alınmışdır.
1886-1897-ci illərin məlumatlarının təhlili göstərir ki, bu dövrdə təbii artım
aşağı, yəni hər 1000 nəfərə 9-10 nəfər olmuşdur. Mexaniki artım bu dövrdə
əhalinin 17%-ə qədər artmasına səbəb olmuşdur.
Təhlil olunan dövrdə Azərbaycan əhalisinin mexaniki hərəkəti mürəkkəb
olmuşdur. Dəmir yollarının tikintisi, sabit təsərrüfat həyatına keçməsi, kapitalist
təsərrüfatının inkişafı və s. amillər Azərbaycanda əhalinin, xüsusilə şəhər
əhalisinin inkişafına şərait yaradırdı.
Abşeron rayonunda neft emalı, neft-kimya, müxtəlif avadanlıqların istehsalı,
elektroenergetika sənayesinin inkişafı, hərəkət şəbəkəsinin xeyli genişlənməsi
nəticəsində rayonun orta artım tempi Azərbaycanla müqayisədə yüksəlmişdir. Bu
dövrdə (1913-cü ilə qədər) Azərbaycanda əhalinin orta artım tempi 1,34% olduğu
halda, Bakı şəhərində 3,37% olmuşdur.
1913-20-ci illərdə I Dünya müharibəsi, inqilabi hərəkat, ölkə daxilindəki
münaqişələr və s. nəticəsində əhalinin artımında azalma müşahidə edilmişdir. Bu
əsasən təbii artımın azalması hesabına baş vermişdir. Bütövlükdə, Azərbaycanda
bu mərhələdə təbii artım 2,5 dəfə azalmış, ölüm 1,5 dəfə artmış, ümumilikdə isə
əhali 387 min nəfər azalmışdır.
II dövr: (1920-1945-ci illər). Bu dövr ərzində respublikada əhalinin sayında
sürətli artım baş vermişdir. 1920-ci ildə Azərbaycanın əhalisi 1952 min nəfər idisə,
1926-cı ildə bu rəqəm 2 mln 313 min nəfər olmuşdur. Müharibədən əvvəlki illərdə
əhalinin təbii artımı çox dəyişməsə də, mexaniki artım xeyli artmışdır.
Respublikaya gələnlərin sayı müxtəlif illərdə 40 min nəfərdən çox
olmuşdur. 1926-1939-cu illər arasında əhalinin sayı 891 min nəfər və ya 38,5%,
mexaniki artımın hesabına 23,2% artmışdır. Azərbaycanda orta illik artım 2,7%
olmuşdur.
Müharibə illərində (1941-1945-ci illər) əhalinin sayında azalma baş
vermişdir. Bu illərdə əhali 568 min nəfər azalmışdır. Onlardan 300 min nəfəri
məhz müharibədə həlak olmuşdur. Bu mərhələdə əhalinin yaş və cins tərkibində də
əsaslı pozğunluqlar baş vermiş və bunların bərpası üçün xeyli vaxt lazım
gəlmişdir.
III dövr: Müharibədən sonrakı illəri əhatə edir. Bu mərhələdə həm mexaniki
artım, həm də təbii artımda yüksəliş müşahidə olunmuş və bununla bərabər
ümumilikdə əhalinin sayında artım baş vermişdir. 1960-65-ci illərdə hər il əhalinin
sayı təqribən 130-150 min nəfər artmışdır. 1970-1980-ci illər təbii artımın nisbətən
aşağı olması ilə xarakterizə olunur.
Siyahıyaalınmaya görə, 1970-ci ildə əhali 5 mln, 1979-cu ildə isə 6 mln
nəfər qeydə alınmışdır. Bu mərhələdə respublikada urbanizasiya prosesi daha da
güclənmişdir. 1979-1989-cu illər ərzində Azərbaycanın əhalisi 6,1 mln nəfərdən
7,1 mln nəfərə qədər artmış, ümumi artım 10% müşahidə olunmuşdur. On il
ərzində şəhər əhalisi 590 min nəfər və ya 18% artmışdır. 1988-1990-cı illər ərzində
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məcburiyyət qarşısında 250 min nəfərdən çox insan respublikaya miqrasiya
etmişdir.
1990-cı illərdən sonrakı dövrdə əhalinin təbii artımı bir neçə dəfə aşağı
düşmüşdür. Mexaniki artımda isə yüksəliş müşahidə edilmişdir. Əgər 1995-ci ildə
əhalinin sayı 83 min nəfər, 1,08% artmışdırsa, bu göstərici 2000-ci ildə 64 min
nəfər və ya 0,8% olmuşdur. 1999-cu ildə Azərbaycanda 8 mln-cu insan dünyaya
gəlmişdir. 2007-ci ildə isə əhalinin sayı 1,3% artmış və 8532,7 min olmuşdur.
Sosial və iqtisadi amillərin əhalinin artımına və digər demoqrafik proseslərin
gedişinə təsiri böyükdür. Sosial şərait cəmiyyətdə şəxsiyyətin formalaşmasına
hərtərəfli təsir göstərir. Azərbaycanın əhalisi 1999-cu ildən 2007-ci ilə qədər 676
min nəfər və ya 6,8% artmışdır. Respublikada əhalinin formalaşmasında əsas yeri
təbii artım tutur. Müasir dövrdə əhalinin təbii artımının hərəkəti daha mürəkkəb və
müxtəlifdir. Bu proses təbii-bioloji əsasa malik olmasına baxmayaraq, sosialiqtisadi amillərdən çox asılıdır. Sosial-iqtisadi və mədəni amillərin təsirini
müəyyənləşdirmək üçün bir çox məlumatların təhlil olunması vacibdir. Məsələn,
əhalinin cins və yaş tərkibi, evlənmə və boşanmaların nisbəti, əhalinin təhsil
səviyyəsi, etnik və ixtisas tərkibi, maddi təminat, mənzil şəraiti və s. Müasir
dövrdə əhalinin təhsil və ixtisas tərkibində çox ciddi dəyişiklik nəzərə çarpır.
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, urbanizasiya prosesi gücləndikcə əhalinin təbii
artımı aşağı düşür.
Əhalinin cins-yaş strukturu
Cins-yaş strukturu əhalinin ən mühüm xarakteristikalarındandır.
Coğrafiyaşünaslar və iqtisadçılar ölkələrin və bölgələrin əhalisinin yaş və cins
tərkibinin öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət vermişlər. Əhalinin yaş və cins tərkibi
haqqında
məlumatlar
əmək
ehtiyatlarının,
uşaqların,
təqaüdçülərin
hesablanmasında zəruridir.
Bununla yanaşı, hər hansı ərazidə təsərrüfat sahələrinin planlaşdırılması,
eləcə də əhali tərəfindən çox işlənən malların çeşidini müəyyənləşdirmək və s.
məsələlərdə əhalinin cins tərkibi öyrənilməli və nəzərə alınmalıdır. Tarixən
Azərbaycanda kişilər qadınlardan üstün olmuşdur. Məsələn, 1897-ci ilə görə,
Azərbaycanda 54,9% kişi, 45,1% qadın, 1926-cı ildə 52,4% kişi, 47,6% qadın
olmuşdur. 1939-cu ilə görə də kişilər əhalinin tərkibində üstün olmuşdur, 51,2%:
Qadınlar isə 48,2% təşkil edirdi. Ikinci dünya müharibəsindən sonrakı illərdə
itkilərlə əlaqədar olaraq əhalinin tərkibində qadınlar üstünlük təşkil etmişdir. 1999cu ildə əhalinin 48,8%-i kişilərin, 51,2% qadınların, 2007-ci ildə isə bu göstərici
49,3% kişilərin, 50,7% qadınların payına düşürdü.

Azərbaycan əhalisinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü
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Dünya üzrə əhali statistikasına dair məlumatlar göstərir ki, oğlan uşaqlarının
doğum göstəriciləri, bir qayda olaraq qızların doğum səviyyəsini bir qədər üstələyir
və ildə 100 qız müqabilində 104-107 nəfər təşkil edir. Sonradan bu nisbət əsaslı
dəyişikliyə məruz qalır. Bu da müxtəlif ölkələrdə bir çox ictimai-iqtisadi amillərin
təsiri altında baş verir. Məsələn, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə daha
gərgin, ağır iş şəraiti və s. səbəblər nəticəsində kişilər arasında orta ömürlülük
aşağıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusi ilə islam dininin hakim olduğu
ölkələrdə qadınların təsərrüfatda və evdə gərgin işləmələri, erkən yaşlarında nikah
bağlamaları və çox uşağa malik olmaları nəticəsində qadınlar arasında orta
ömürlülük aşağı, ölüm halları isə yüksəkdir. Yuxarıda araşdırdığımız ümumi
qanunauyğunluqlardan başqa hər bir rayonda mövcud olan əhalinin mexaniki
hərəkəti də əhalinin cins tərkibinin dəyişilməsinə təsir göstərir.
Müxtəlif yaş qrupları üzrə əhalinin cins tərkibinin təhlili maraqlı nəticələr
əldə etməyə imkan verir. Bu ona görə vacibdir ki, yaş qrupları üzrə qadın və
kişilərin nisbəti müxtəlifdir. Məsələn, 1897-ci ilə görə, 70 yaşdan yuxarı olanlar
içərisində qadınlar üstünlük təşkil edirdilərsə, 1926-cı ilə görə, 60 yaşdan, 1939-cu
ilə görə isə 50 yaşdan yuxarı olanlar içərisində qadınlıar üstünlük təşkil edirdilər.
Bu da 30-40-cı illərdən sonra Azərbaycanda qadınlar arasında ölüm hallarının
azalması ilə əlaqədardır. Respublikada qadın və kişilərin nisbəti şəhər və kəndlər
üzrə də müxtəlifdir.
Bu prosesə əhalinin mexaniki hərəkəti güclü təsir göstərir. Kənddən şəhərə,
eləcə də başqa yerlərə köçən əhalinin 80 %-ni kişilər, ancaq 20 %-ni qadınlar təşkil
edir. Əgər bu proses bir qədər də davam edərsə, arzuolunmaz demoqrafik, sosial və
iqtisadi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ona görə də respublikanın kəndlərində qadın
və kişilərin nisbətinin saxlanılması vacib məsələlərdən biridir. Azərbaycanın ayrıayrı iqtisadi rayonları üzrə məhsuldar qüvvələrin qeyri-bərabər inkişafı da şəhər və
kəndlər üzrə qadın və kişilərin nisbətinin pozulmasına təsir göstərən amillərdəndir.
İctimai həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada əhalinin yaş tərkibi nəzərə
alınmasın. Yaş doğum və ölümün intensivliyinə təsir göstərməklə, özü bu
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proseslərin nəticəsi kimi formalaşır. Hər hansı bir ərazidə əhalinin bugünkü
vəziyyətini, onun perspektiv dəyişilməsini qabaqcadan müəyyənləşdirərkən yaş
tərkibinin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Əhalinin yaş tərkibi əsasən üç
yaş qrupunun nisbəti ilə müəyyən olunur; əmək qabiliyyətli yaşına qədər (0-15
yaş), əmək qabiliyyətli (15-62 kişilər, 15-57 qadınlar), təqaüdçülər (62 yaşdan
yuxarı kişilər, 57 yaşdan yuxarı qadınlar).
1999-2007-ci illərin məlumatlarının təhlili göstərir ki, yaş qruplarının nisbəti
dəyişikliyə məruz qalmışdır. Məsələn, 0-14 yaşda olanların ümumi əhalidə xüsusi
çəkisi illər üzrə 31,8%-lə 23,8%, 15-49 yaşda olanlar 54,0 %-lə 59,3 %, 50 yaşdan
yuxarı olanlar isə 14,2 %-lə 16,9 % arasında dəyişilmişdir. Respublika əhalisinin
müasir yaş strukturu əhalinin təkrar istehsalında proqressiv tipə aid olmaqla çox
mürəkkəb tarixi şəraitdə formalaşmışdır.
Əhalinin təkrar istehsalı (təbii hərəkəti) insan nəsillərinin fasiləsiz bərpa
olunmasını və əvəzlənməsini təmin edən doğum, ölüm və təbii artım proseslərinin
məcmusudur.
Təbii artım göstəricilərini əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən miqdarla (promil
0
/00), bəzən isə faizlə ifadə etmək qəbul olunmuşdur. Əhalinin təkrar istehsalına bir
çox amillər təsir göstərir. Əhalinin təbii hərəkətində sosial-iqtisadi amillər, rifah
halının səviyyəsi, səhiyyənin inkişafı, qadının ictimai vəziyyəti, əhalinin təhsil və
mədəni səviyyəsi, dinlər və s. müəyyənləşdirici rol oynayır.
Doğumla ölüm göstəriciləri arasındakı fərqə təbii artım deyilir. Doğumun
ümumi əmsalı bir il ərzində əhalinin hər min nəfərinə düşən yeni doğulanların
sayını göstərir və promillə əks etdirilir. Bir il ərzində əhalinin hər min nəfərinə
düşən ölənlərin sayı eynilə ölüm əmsalında əks etdirilir. Doğum əmsalı ilə ölüm
əmsalı arasındakı fərqdən təbii artımın əmsalı alınır və həm promil, həm də faizlə
əks etdirilir. Məsələn, əgər hər hansı bir ölkədə doğum əmsalı 25%, ölüm əmsalı
isə 10%-sə, bu o deməkdir ki, bir il ərzində bu ölkənin hər min nəfər əhalisi 15%
artmışdır. Ölüm əmsalı doğum əmsalından yüksək olduqda, fərq mənfi olur və təbii
azalma sayılır (depopulyasiya). Əhalinin təkrar istehsalının aşağıdakı üç əsas tipi
mövcuddur.
I tip-sadə (yaxud, ona yaxın) təkrar istehsal-nəsillərin əvəzlənməsi gedişində
əhalinin sayı artmırsa; yaxud məhdud təkrar istehsal ölənlər doğulanlardan çox
olduqda;
II tip-geniş təkrar istehsal-sonrakı nəslin sayı əvvəlkinin sayından çox olduqda;
III tip-qarışıq tip;
Təbii artım bir çox amillərlə əlaqədardır. Başlıca istehsal sahəsi sənaye olan
inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin əksəriyyəti şəhərlərdə yaşayır, qadınlar təsərrüfatın
müxtəlif sahələrində məşğul olurlar, əhalinin maddi, sosial və mədəni tələbatı artır.
Bu ölkələrdə doğum göstəriciləri aşağı olur və azalma meylləri ilə
səciyyələndirilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə əksinə, doğum halları çox
yüksəkdir və bu, əsasən, dini ənənələrlə bağlıdır. Ölüm əmsalı da bir çox amillərlə
əlaqədardır. Doğrudur, inkişaf etmiş ölkələrdə ölüm göstəricisi iqtisadi səviyyənin
yüksəkliyi və yüksək tibb xidməti sayəsində inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
olduğundan çox aşağıdır. Lakin əhali arasında yaşlıların sayı get-gedə artdığından,
ölüm əmsalı artır və bəzi ölkələrdə hətta doğum göstəricisini də ötüb keçir.
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Əhalinin təbii hərəkətinin əsaslı surətdə təhlilində vacib məsələlərdən biri də
əhalinin qocalması probleminin öyrənilməsidir. Tədqiqatlarda qocalmanın yaş
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi də vacibdir. Ümumiyyətlə, qocalmanın yaş
sərhədi 60 yaş (bəzi ölkələrdə 65-67 yaş təklif edilir) bu və ya digər dərəcədə
qəbul edilmişdir. Bütövlükdə, ölkə üzrə əhalinin qocalması daha intensiv gedir.
Əhalinin miqdarı əhalinin hamılıqla siyahıyaalınması zamanı müəyyən edilir.
Azərbaycanda ilk siyahıyaalınma 1863-cü ildə aparılmışdır və 1129,9 min nəfər
təşkil etmişdir. Ondan əvvəlki illərdə əhalinin miqdarı təqribi hesablanmışdır.
Daha sonra 1913-cü ildə 2339 min, Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulduğu
1920-ci ildə 1952 min, SSRİ dağıldığı 1991-ci ildə isə 7296,92 min nəfər
olmuşdur. Ən sonuncu siyahıyaalınma müstəqilliyimiz dövründə 1999-cu ildə
aparılıb və 8,1 miln nəfər olub.
Cədvəl 1.
Azərbaycan ərazisində təbii artımın əsas göstəricilərinin dinamikası

İllər

1989
1995
1999
2003
2007

Əhalinin hər 1000 nəfərinə
doğulanlar ölənlər təbii 1 yaşa
artım qədər
uşaq
ölümü
26,4
6,4
20,0 26,2
18,9
6,7
12,2 23,3
14.9
5.9
9
16,5
14
6
8
12,8
18,0
6,3
11,7 12,1

Kişilərdə
Əhali gözlənilən
cəmi ömür
uzunluğu
69,8
69.1
71,6
72,3
72,4

65,2
68,1
69,5
69,7

Qadınlarda
gözlənilən
ömür
uzunluğu

69,9 75,9
72,9
75,1
75,1
75,1

Təbii hərəkət əhalinin tərkibinə, yaxud strukturuna böyük təsir göstərir. Bu
ilk növbədə cins-yaş strukturuna aiddir. Doğum halları və təbii artım çoxaldıqca,
əhali arasında gənclərin xüsusi çəkisi də artır və ya əksinə azalır. Əhalini yaş
strukturuna görə demoqrafik cəhətdən gənc və yaşlı xalqlara bölürlər. Gənc
xalqlara nümunə olaraq Asiya, Afrika və Latın Amerikası xalqlarını göstərmək
olar. Həmin ölkələrdə əhalinin yarısı 18-20 yaşındadır. Avropa və Şimali Amerika
xalqları isə qocalmış xalqlar sayılır, çünki burada gənclərin xüsusi çəkisi get-gedə
azalır, yaşlıların sayı isə artır. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, yaşlıların sayının
dönmədən artması nəticəsində əhalinin strukturunda gənclərin xüsusi çəkisi
azaldığından, Azərbaycan da bu qrupa daxildir. Məsələn, əgər 1926-cı ildə yaşı 35i ötənlərin sayı bütün əhalinin 28,5%-ni təşkil edirdisə, hazırda bu göstərici 45%-i
ötüb keçir.
Təbii hərəkət əhalinin cinsi strukturuna da təsir göstərir. Yeni doğulanlar
arasında oğlanlar qızlardan artıqdır. Bu üstünlük 20 yaşınadək saxlanır. Lakin
kişilərin ölüm hallarının səviyyəsi daha yüksək, qadınların ömrü isə daha uzun
olduğundan, yaşlı qadınların sayı kişilərin sayından artıqdır. Asiya, Afrika və Latın
Amerikasında əhalinin təqribən yarısını 20 yaşlı gənclər təşkil etdiyindən və
qadınların həyat şəraiti nisbətən ağır olduğundan, bu ölkələrdə kişilərin sayı
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qadınların sayını ötüb keçir. Əhalinin demoqrafik baxımdan qocaldığı və dünya
müharibələrinin təsirinin hələ də özünü hiss etdirdiyi Avropada və Şimali
Amerikada isə qadınların sayı kişilərin sayından xeyli artıqdır. Azərbaycan da belə
ölkələrdəndir.
Əmək bazarı və əhalinin məşğulluğu
Təsərrüfatda işləmək qabiliyyətinə malik olan əhali əmək ehtiyatları adlanır.
Həmçinin əmək ehtiyatları ölkə əhalisinin əmək fəaliyyəti üçün zəruri, fiziki
inkişaf və sağlamlığa malik hissəsidir. Onun əsas tərkib hissəsi əmək qabiliyyətli
yaşda olan əhalidir. Azərbaycanda bu kateqoriyaya 15-62 yaşlı kişilər, 15-57 yaşlı
qadınlar daxildir. Azərbaycanda bu göstərici əksər Qərb ölkələrində olduğundan
aşağıdır; Qərb ölkələrinin çoxunda kişilər 65, qadınlar 60 yaşda, yəni Azərbaycana
nisbətən 3 il gec təqaüdə çıxırlar.
Əmək ehtiyatlarının digər kateqoriyası əmək yaşlı olmayan, lakin
təsərrüfatda işləyənlərdir. Bu təqaüd yaşına çatıb işləməyə davam edənlər və
əsasən mövsümü (yayda) işləyən bir qrup yeniyetmələrdir. Əmək yaşlı əmək
qabiliyyətli əhalinin bir hissəsini ali təhsil ocaqlarında-texnikumlarda, texniki peşə
məktəblərində, orta məktəblərin yuxarı siniflərində təhsil alanlar (16 yaş və ondan
yuxarı) təşkil edir. Digər hissəsi isə yalnız ev təsərrüfatında (bir qayda olaraq, kiçik
yaşlı uşaqları olan qadınlar) və ya öz fərdi təsərrüfatında-həyətyanı və ya bağ
sahəsində çalışanlardır. Lakin bütün əmək qabiliyyətli yaşda olanlar əmək
qabiliyyətli deyil: bir çoxları xəstəliklər və ya xəsarətlər üzündən işləyə bilmir
(əlillər), digərləri ağır və zərərli iş şəraitində uzunmüddətli işə görə təqaüdə tez
çıxmaq hüququ qazanır. Əmək qabiliyyətli əhali, işləməyən I-II qrup əlillər, habelə
güzəştli şərtlərlə təqaüd alan şəxslərin əmək qabiliyyətli yaşlı əhalinin sayından
çıxılması ilə müəyyən edilir.
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UMUMİ

ƏMƏK QABİLİYYƏTLİ
YAŞDAN GƏNC ƏHALİ
(2760 min)

Ə H A L İ (8.6 mln )

ƏMƏK QABİLYYƏTLİ
YAŞLI ƏHALİ (5697 min )

ƏLİLLƏR ,GÜZƏŞTLİ
TƏQAÜDÇÜLƏR
(1423 min )

ƏMƏK QABİLYYƏTLİ
YAŞDAN YUXARI
(801 min)

ƏMƏK QABİLİYYƏTLİ YAŞLI
(5539 min)

ONLARDAN
İŞLƏYƏNLƏR

ƏMƏK EHTİYATLARI (3973 min )

İQTİSADİ CƏHƏTDƏN FƏAL
ƏHALİ (4295 min )

EV TƏSƏRRÜFATI İLƏ
MƏŞĞUL OLANLAR
(1907 min )

İŞSİZLƏR
(281 min)

TƏHSİL ALANLAR

(313 min )
()

XALQ TƏSƏRRÜFATI
İLƏ MƏŞĞUL OLANLAR
(1209 min)

Əmək ehtiyatları əhalinin ümümi sayının əsasında formalaşır. Ona görə də
əhalinin say dinamikası və strukturu əmək ehtiyatlarının say dinamikasını və yaş
tərkibini müəyyənləşdirir. Beləliklə, bütün əhalinin göstərilən əlamətləri əmək
qabiliyyətli əhalinin keyfiyyət və kəmiyyət aspektlərinin öyrənilməsinin əsasını
təşkil edir. Azərbaycanda əhalinin yaş strukturu aşağıdakı kimidir: əmək
qabiliyyətli yaşdan kiçik olanların sayı 2031 min nəfər; əmək qabiliyyətli yaşlıların
sayı 4299 min nəfər; əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı olanların sayı 890 min
nəfərdir. Əhalinin yaş tərkibində əmək qabiliyyətli yaşa qədər uşaq və
yeniyetmələrin xüsusi çəkisi 2007-ci ildə 27,5%-ə enməklə 1999-cu ilə nisbətən
9,8%, 2005-ci illə müqayisədə 0,9% azalmışdır ki, bu da əsasən əhalinin təbii artım
göstəricilərinin dinamik olaraq aşağı düşməsi və yaş həddində dəyişikliklərlə
əlaqədardır.
Əmək bazarı-işçi qüvvəsinə olan tələbin təklifinə olan nisbətidir. Tələb və
təklifin nisbəti hər şeydən əvvəl işçi qüvvəsinin qiyməti ilə müəyyən olunur: əgər
qiymət aşağıdırsa, işi təklif edən daha çox işçi yığmağa çalışır, əhali isə əksinə,
aşağı əmək haqqı olan işə maraq göstərmir. Nəticədə boş iş yerləri, daha doğrusu,
işçi çatışmazlığı yaranır. Əmək bazarı anlayışını təyin edərkən ilk növbədə bu
bazarda alqı-satqı obyekti olan malı müəyyənləşdirmək lazımdır. Burada
fəaliyyətdə olan işçi qüvvəsinin həyat vasitələrinə dəyişdirilməsi, tələb və təklif
qanunları əsasında real əmək haqqının təyini, əmək məhsuldarlığı həddinin
müəyyənləşdirilməsi və rəqabət özünəməxsus rol oynayır. Belə münasibətlərin
toplusu əmək haqqının formalaşmasına təsir göstərir. Əmək bazarı sosial-iqtisadi
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kateqoriyadır. Əmək bazarı muzd şərtləri, işçi qüvvəsinin həyat vasitələrinə
dəyişdirilməsi, onun özünü reallaşdırma mexanizmi, əməyin qiymətinin (əmək
haqqının) dəyişməsi şəklində daxil olan məlumat əsasında təyin olunan tələb-təklif
mexanizmi üzrə sosial-əmək münasibətlərinin kompleksidir. Müasir əmək
bazarının aşağıdakı komponentlərini ayırmaq olar: 1) əmək bazarının subyektləri;
2) subyektlərin qəbul etdikləri iqtisadi proqramlar, qərarlar, hüquqi normalar; 3)
bazar mexanizmi (işçi qüvvəsinə tələb və təklif, işçi qüvvəsinin qiyməti, rəqabət);
4) işsizlik və onunla bağlı sosial ödənişlər; 5) bazar infrastrukturu. İnkişaf etmiş
ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, əmək bazarı bazar mexanizminin ən mühüm
şərtlərindən biridir. O, ölkənin əmək potensialından səmərəli istifadə etməyə imkan
verir, iş yeri üçün rəqabət yaradır, kadrların ixtisasının artmasına və onun axınının
aşağı düşməsinə kömək edir.
Əmək qabiliyyətli yaşlı əhalinin bir hissəsi təsərrüfatda çalışır (məşğul əhali) və
ya iş axtarır (işsizlik). Hər iki kateqoriya iqtisadi fəal əhali adlanır. Əmək
ehtiyatları 2007-ci ildə 5 mln 99 min nəfər olmaqla ümumi əhalinin 60,4%-ni təşkil
etmişdir. Onların 3,9 mln-u yaxud 76,6%-i iqtisadi fəal əhali qrupuna aiddir.
İqtisadi fəal əhalinin tərkibində məşğulluq səviyyəsi 98,6%-ə bərabərdir, 1,4%-i
isə məşğulluq xidmətində qeydiyyatdan keçərək işsizlik statusu almışdır. 1990-cı
illərdə iqtisadiyyatın dağılması ilə əlaqədar digər sənaye müəssisələrinin
bağlanması prosesi baş verdi ki, bu da güclü işsizliyin yaranmasına səbəb oldu.
Daha sonra Ermənistandan gələn qaçqınlar təxminən 150 minə qədər iqtisadi fəal
əhalini təşkil edirdi. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda 300
mindən artıq iş yerlərinin itirilməsi, həmin rayonlarda aqrar sahə ilə məşğul olan
əhalinin iri şəhərlərə axını Azərbaycanın əmək bazarında böyük problemlər
yaratmışdır. Əmək qabiliyyətli əhalinin tərkibində iqtisadi cəhətdən fəal və qeyri fəal əhali fərqləndirilir. İqtisadi cəhətdən fəal əhali dedikdə əmək qabiliyyətli
əhalinin bütün fəaliyyət sahələrində çalışan, yaxud istehsalatda iştirak etmək
niyyətində olan hissəsi nəzərdə tutulur. İqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayına həm
işləyənlər, həm də işsizlər daxildir. İqtisadi cəhətdən qeyri-fəal əhali dedikdə isə
onun işə düzəlməyə səy göstərməyən hissəsi başa düşülür.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, iqtisadi cəhətdən fəal əhaliyə nisbətdə
işsizliyin səviyyəsi ABŞ-da 6,7%, İsveçrədə 18%, Finlandiyada 9%-dir.
Azərbaycanda işsizliyə münasibət dəyişir: əgər əvvəllər buna yol verməmək zəruri
sayılırdısa, indi məlum olmuşdur ki, işsizlik olmadan sürətli struktur dəyişikliyi
mümkün deyildir və beləliklə, iqtisadiyyatın inkişafı, onun səmərəliliyinin artması
çətinləşir, tam məşğulluq inkişafı ləngidir. Hələ son zamanlara qədər bizdə
insanların işsiz qalmaması üçün köhnəlmiş və səmərəsiz istehsalatları bağlamaq
olmazdı. İşsizlik rəqabət doğurur və daha yaxşı işçi qüvvəsi seçməyə imkan verir.
Bu da öz növbəsində, daha geniş bilik verən orta və ali təhsil bazasında dar
istiqamətlərdə şəxsi təhsil zərurəti yaradır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin sosialiqtisadi geriliyi, əhali strukturunda kiçik yaş qruplarının üstünlüyü bu ölkələrdə
əmək ehtiyatlarının məşğulluğunun aşağı səviyyəsini (43%-dək) əvvəldən
müəyyən edir. Buna demoqrafik gərginlik deyilir. Dünyada orta hesabla, 100
əmək qabiliyyətli adam öz qazancı ilə 70 uşağı və təqaüdçünü təmin edir. İnkişaf
etməkdə olan ölkələrdə bu göstərici çox vaxt 100-ə 100 olduğu halda, Yaponiyada
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100-ə 41-dir. Azərbaycanda, Rusiyada, Ukraynada və MDB-nin bəzi digər
ölkələrində demoqrafik yüklənmə təqribən orta dünya göstəricisinə bərabərdir.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə hər bir işləyənin üzərinə iqtisadi cəhətdən inkişaf
etmiş ölkələrdəkindən daha çox yük düşür. İqtisadi cəhətdən fəal əhalinin
tərkibində qadınların payı aşağıdır və təqribən 25% təşkil edir. Təəssüf ki, dünyada
qadınların, ümumiyyətlə, siyasi, sosial və iqtisadi hüquqlarının olmadığı ölkələr
hələ də qalmaqdadır. Onların bəzilərində bu hüquqlar ya məhdudlaşdırılıb, ya da
formal xarakter daşıyır. Köhnəlmiş ənənələr-kişilərlə eyni əməyə görə qeyribərabər ödəniş, qadınların işə götürülməsində məhdudiyyət və digər ayrı-seçkilik
halları indi də təzahür edir.
Azərbaycan Respublikasının əmək ehtiyatlarının dinamikasına nəzər salsaq,
aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar:
1. Azərbaycanın əmək ehtiyatlarının sayında artım meyli var. Son 5 ildə
onun sayı artmışdır. Bu, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərir.
2. İqtisadiyyatda çalışan əhalinin sayı durmadan artır. Bu vəziyyət cəmiyyət
qarşısında ölkənin artıq təşəkkül tapmış, əmək potensialından istifadəni artırmaq
kimi çox mühüm vəzifə qoyur.
3. Təhsil alanların sayı, ləng də olsa, artır.
4.Ev təsərrüfatında çalışan əmək qabiliyyətli əhali çoxdur.
Əmək bazarının fəaliyyət göstərməsi üçün onun komponentləri arasında
qarşılıqlı əlaqələr qurulmalıdır. Əmək bazarı mexanizmi işverənlərlə əməyin
qiymətinin dəyişməsi şəklində alınan məlumat əsasında muzdla işləmək istəyən
əmək qabiliyyətli əhalinin (fəaliyyətdə olan işçi qüvvəsinin) müxtəlif maraqlarının
qarşılıqlı əlaqəsi və uzlaşdırılmasıdır.
Müasir şəraitdə insanın əmək ehtiyatı kimi həyat fəaliyyətini təminetmə
funksiyasını əmək bazarı öz üzərinə götürür. Əmək bazarı şəraitində əmək
ehtiyatının istifadə olunmasının ilkin sosial-iqtisadi xüsusiyyətinə müasir əmək
bazarının formalaşması, onun tipləri və modelləri çərçivəsində baxılmalıdır. Əmək
sahəsində bazar münasibətlərinin qərarlaşması, müvafiq anlayış və kateqoriyaların
istifadə olunmasını tələb edir. Bu gün Azərbaycanda əmək bazarını təhlil etsək,
kəskin şəkildə işsizlik problemi yoxdur. Amma əmək bazarının keyfiyyət
problemləri var.
Əlbəttə, demoqrafik vəziyyətin əmək ehtiyatları prizmasından təhlili ölkədə
əmək ehtiyatlarının miqrasiyası baxımından da öyrənilməsini tələb edir.
Azərbaycanda ümumi miqrasiya prosesinin son illər üçün xarakterik iki tərəfini
qeyd etmək lazımdır. Bu ölkədaxili və ölkəxarici miqrasiyalardır. Erməni işğalı
nəticəsində əhalinin istər əmək qabiliyyətli, istərsə də əmək qabiliyyətli olmayan
hissəsinin miqrasiyası baş vermişdir. Bu prosesdə həm respublikanın öz
ərazilərindən olan vətəndaşların miqrasiyası (məcburi köçkünlər), həm də
Ermənistan ərazisindən qovulmuş azərbaycanlıların (qaçqınlar) miqrasiyası baş
vermişdir. Bununla yanaşı, respublikada əmək ehtiyatlarının yaranmış vəziyyətlə
bağlı əmək miqrasiyası hadisəsi də baş vermişdir. Bu proses də ikili səciyyə daşıyır
və daxili, eləcə də xarici miqrasiya ilə müşayiət olunur. Xarici miqrasiya əmək
qabiliyyətli əhalinin bir qisminin respublika hüdudlarından kənara axını kimi

behruzmelikov.com

özünü göstərmişdir. Xarici şirkətlərin respublikaya gəlişi xarici əmək
miqrantlarının ölkədəki çəkisini artırmışdır.
1993-cü ildən başlayaraq yeni yaranmış müstəqil dövlətlərin böyük
əksəriyyətində statistikada əhalinin tərkib təsnifinin beynəlxalq sistemi tətbiq
olunur. Həmin təsnifata görə, əmək ehtiyatlarının tərkibinə aşağıdakılar daxil
edilir:
-iqtisadi cəhətdən fəal əhali;
-iqtisadi cəhətdən qeyri-fəal əhali;
İqtisadi cəhətdən fəal əhali əhalinin ictimai-faydalı fəaliyyətlə məşğul olub
gəlir gətirən, mal və xidmətlərin istehsalı üçün işçi qüvvəsini təmin edən və fəal
şəkildə iş axtarıb əmək fəaliyyətinə başlamağa hazır olan işsizlər hissəsidir.
İqtisadi cəhətdən fəal əhalinin say tərkibinə işləyənlər və işsizlər daxil edilir.
İqtisadi cəhətdən qeyri-fəal əhali isə əmək bacarıqlı olub əmək fəaliyyəti
göstərməyən, iş axtarmayanları özündə birləşdirir.
Əmək cismi və əmək vasitələri birlikdə istehsal vasitələrini təşkil edir.
İşçi əmək prosesində psixofizioloji itkilərə məruz qalır. Təkrar əmək prosesi
üçün onun əmək bacarığı bərpa olunmalıdır. Bu isə işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı
deməkdir. İşçi qüvvəsinin təkrar istehsalı insanın fiziki və əqli bacarıqlarının
fasiləsiz bərpası, qorunması, onun peşə-ixtisas, təlim-təhsil səviyyəsinin
təkmilləşməsi prosesidir.
İşçi qüvvəsinin təkrar istehsalı dörd mərhələni əhatə edir. Bu mərhələlər
aşağıdakılardır:
1. İşçi qüvvəsinin formalaşması;
2. İşçi qüvvəsinin paylanması;
3. İşçi qüvvəsinin dəyişdirilməsi;
4. İşçi qüvvəsinin istifadə edilməsi.
Qeyd olunan komponentlərin mövcudluğu və onlar arasında qarşılıqlı
əlaqələrin qurulması əmək bazarının formalaşmasına imkan verir.
Əmək bazarının subyektləri muzdlu işçilər, onların birlikləri, həmkarlar
ittifaqları, işverənlər (sahibkarlar) və onların ittifaqları, dövlət və onun
orqanlarıdır.

Cədvəl 2
Əmək ehtiyyatları (min nəfər)

Cəmi:
o cümlədən:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4685,84890,54896,2 4923,05021,25098,9 5444,55696,5
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əmək
qabiliyyətli
yaşda əmək 4530,84736,04740,6 4767,14865,14942,4 5287,55539,6
qabiliyyətli
əhalinin sayı
iqtisadiyyatda
məşğul olan
əmək
142,8 142,2 142,6 142,7 142,8 143,0 143,2 143,8
qabiliyyətli
yaşdan yuxarı
şəxslər
iqtisadiyyatda
məşğul olan 12,2 12,3 13,0 13,2 13,3 13,5 13,8 13,1
yeniyetmələr
Son illər əsas sənaye sahələrinin paytaxtda cəmləşməsi rayonlarda iş
yerlərinin məhdud olması əhalinin iş axtarmaq üçün Bakıya axınının güclənməsinə
səbəb olmuşdur. Bu isə Bakının sosial-iqtisadi həyatında bir sıra mənfi halların
yaranmasına gətirib çıxarmış, həm də rayon əhalisinin dinamikasına mənfi təsir
göstərmişdir. Bunları aradan qaldırmaq üçün dövlət qeyri-neft sektorunu inkişaf
etdirməyə, bu sahəni rayonlarda yerləşdirməklə regionların tarazlı inkişafına nail
olmağa çalışır. Azərbaycan Respublikasının Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) hazırlanması bunu sübut edir. Proqramda
nəzərdə tutulmuş bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində ayrı-ayrı
rayonlarda həm iqtisadi, həm də sosial sahədə nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
Bunlardan biri yeni iş yerlərinin açılmasıdır.
Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlətin ən mühüm
qayğılarından biridir. Bu sahədə dövlətin əsas məqsədi əhalinin əmək və təsərrüfat
fəaliyyətini stimullaşdırmaqla ölkə vətəndaşlarının həyat səviyyəsini
yüksəltməkdir.
Əhalinin miqrasiyası
Əhalinin daimi olaraq, yaxud müəyyən müddət ərzində yaşamaq üçün bir
yaşayış məntəqəsindən digər yaşayış məntəqəsinə köçməsinə miqrasiya deyilir.
Miqrasiya latınca “köçüb getmək” deməkdir. Miqrasiya öz məqsədinə görə
müxtəlif olur. Onu bir neçə qrupa bölürlər. Daxili və xarici, daimi, yaxud
müvəqqəti, könüllü, yaxud məcburi miqrasiyalar bir-birindən fərqlənirlər.
Miqrasiya öz səbəblərinə görə iqtisadi, sosial, siyasi, dini, ekoloji xarakter daşıya
bilər, istiqamətinə görə isə kənddən şəhərə, şəhərdən şəhərə, kənddən kəndə,
şəhərdən kəndə miqrasiya ola bilər. Əhalinin müəyyən yerdən köçüb getməsinə
emmiqrasiya, köçüb gəlməsinə isə immiqrasiya deyilir. İmmiqrasiya ilə
emmiqrasiya arasındakı fərq bizə köçmə saldosunu verir. Əgər müəyyən zaman
vahidində köçüb gələnlərin (immiqrantların) sayı
köçüb gedənlərin
(emmiqrantların) sayından artıq olarsa, saldo müsbətdir və əhalinin mexaniki
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artımına səbəb olur. Əks təqdirdə saldo mənfidir və əhalinin mexaniki azalmasına
səbəb olur.
Ağır tarixi keçmişinə baxmayaraq, könüllü miqrasiya Azərbaycan əhalisi
üçün səciyyəvi deyildi. XIX əsrdən başlayaraq dünyada iqtisadiyyatın və
sənayenin güclənməsi və urbanizasiya nəticəsində əhalinin miqrasiyası zəifləməyə
başladı. Sonrakı dövrlərdə miqrasiya proseslərinə səbəb əsasən konfliktlər və
müharibələr olmuşdur. XX əsrdə baş vermiş I və II Dünya müharibələri
miqrasiyanın səviyyəsini və miqyasını yenidən genişləndirmişdir. XX əsrin 50-ci
illərindən sonra miqrasiya saldosu daim mənfi qiymət almışdır. 1960-70-ci illərdə
respublikadan 69,7 min nəfər adam getmişdir, bu da təbii artımın 5,3%-i qədərdir.
1976-80-ci illərdə miqrasiya saldosu -74,9 min nəfər, sonrakı 5 ildə 116,3 min
nəfər olmuşdur. XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq sovet rejimi zəifləməyə,
separatçı meyllər isə yenidən güclənməyə başlandı. Bu hadisələr Azərbaycana öz
təsirini daha tez göstərdi. Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişə qızışdığı bir dövrdə
Ermənistan Respublikası öz ərazisində olan azərbaycanlıları kütləvi şəkildə
deportasiya etməyə başladı və bu proses 1989-cu il dekabrın 8-ə qədər sona
çatdırıldı. Nəticədə Azərbaycan Resplikası ərazisinə Ermənistandan 186 min
azərbaycanlı, 18 min kürd-müsəlman, 3,5 min rus, xeyli digər qeyri-müsəlman
millətlərin nümayəndəsi deportasiya olundu.
1920-ci ildən sonrakı dövrdə respublikamıza miqrasiya axını baş vermişdir.
Buna əsasən yeni müəssisələrin tikilməsi, təsərrüfat sahələrinin yaradılması və
bununla əlaqədar olaraq Azərbaycana çoxlu sayda işçi qüvvəsi və ixtisaslı kadrın
gəlməsi səbəb olmuşdur.
İkinci Dünya müharibəsinə qədər Azəraycana xeyli miqdarda əhali
köçmüşdür. Məhz 1921-1941-ci illərdə əhali artımının 473,5 min nəfəri və 34,4%-i
mexaniki artım hesabına olunmuşdur. Bu dövrdə Bakı şəhərində respublikanın
regionlarından gələnlər hesabına əhalinin sayı 304,2 min nəfər çoxalmışdır. 1939cu ilin məlumatlarına görə, respublikada əhalinin xüsusi çəkisində ikinci yerdə
ruslar dururdular. Bu dövrdə respublikaya 500 min nəfər rus miqrasiya etmişdir.
Məhz bu ilin hesablamalarına diqqət yetirsək, respublika üzrə yalnız Abşeron
əhalisinin sayında mexaniki artım hesabına artım müşahidə edilmişdir. Bu da qeyd
etdiyimiz kimi, neft sənayesi müəssisələrinin Abşeronda yerləşməsi ilə əlaqədardır.
XX əsrdə baş vermiş I və II Dünya müharibələri miqrasiyanın səviyyəsinə öz
təsirini göstərmişdir. XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq miqrasiya saldosu
mənfi qiymət almışdır. 1988-ci ildən etibarən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
güclənmiş və nəticədə 186 min azərbaycanlı 18 min kürd müsəlman millətləri
Azərbaycana deportasiya olunmuşdur. Gürcüstandan 1944-cü ildə Qazağıstana və
Mərkəzi Asiyaya sürgün edilmiş mesxeti türklərinin bir hissəsi Azərbaycana
gəlmişdir. Onlar əsasən Xaçmaz, Saatlı və Sabirabad rayonlarında
məskunlaşmışdılar. 1970-ci ildən sonra Azərbaycanda kənd əhalisinin
miqrasiyasında artım müşahidə edilmişdir. Bu əsasən iş və yaşayış şəraitinin aşağı
düşməsi infrastruktur sahələrinin arzu olunmaz vəziyyətdə olması hesabına baş
vermişdir. 1990-cı ildən respublikada miqrasiya gedişində bir sıra dəyişikliklər
müşahidə olunmuşdur. Şəhər və kənd əhalisinin miqrasiyası azalmışdır.
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1990-cı ildən sonra Azərbaycanda miqrasiyanın gedişində bir sıra dəyişiklik
olmuşdur. Təbii artımın azalması ilə eyni vaxtda şəhər və kəndlərdən əhalinin
miqrasiyası azalmışdır. Eyni zamanda ölkədən MDB-dən kənar xarici ölkələrə
miqrasiya artmışdır. 1991-1995-ci illərdə miqrasiya saldosu -87,2 min nəfər olmuş,
sonrakı 6 ildə bu göstərici -35,2 min nəfərə enmişdir. Şəhər əhalisi arasında
ölkədən gedənlərin sayı kənd əhalisinə nisbətən xeyli çoxdur. Ölkədən miqrasiya
edənlərin sayı azalsa da təbii artımın kəskin şəkildə aşağı enməsi ilə əlaqədar
əhalinin ümumi illik artımı getdikcə azalır.
Miqrasiya proseslərinin intensivliyi daha çox iki amildən-insanların həyat
şəraitindəki fərqlərlə bağlı iqtisadi və yeni dövlətlərin yaranması, sərhədlərin
dəyişməsi, digər ölkələrdən siyasi-iqtisadi dəyişikliklərlə əlaqədar siyasi
amillərdən asılıdır.
Miqrasiya istiqamətinə görə xarici (qitələrarası və dövlətlərarası) və daxili
(bölgədaxili və bölgələrarası) miqrasiyaya bölünür.
Daxili miqrasiyaya aşağıdakılar daxildir:
1.Mövsümi miqrasiyalar;
2.Məcburi köçürülmələr;
3.Əhalinin kənd yerlərindən şəhərlərə yer dəyişməsi;
4.Yeni torpaqların mənimsənilməsi və boş yerlərin məskunlaşması;
Ölkə əhalisinin 10%-i (800 min nəfər) məcburi köçkünə, qaçqına
çevrilmişdir. Keçid dövründən on beş illik müddətin keçməsinə baxmayaraq,
məcburi köçkünlər hələ də çətin vəziyyətdədirlər. Əvvəllər kənd yerlərində
yaşamış məcburi köçkünlər indi yaşadıqları şəhər şəraitinə alışmaqda çətinlik
çəkirlər. Məhdud iqtisadi imkanları olan və işsizliklə üzləşən məcburi köçkünlər
əhalinin ən çox müdafiəyə ehtiyacı olan təbəqələri sırasındadır.
Xarici miqrasiya-əmək miqrasiyası Azərbaycanda vacib problemlərdən
birinə çevrilmişdir. Başqa ölkələrə iş axtarmaq üçün köçən azərbaycanlılar əhalinin
artım səviyyəsinə mənfi təsir göstərmişdir. Digər ölkələrdən insanların (sığınacaq
axtaranların və ya qaçqınların) Azərbaycana miqrasiya etməsi onsuz da məhdud
resursları bir qədər də məhdudlaşdırır. Yaxın keçmişdə hökumət inkişaf proqramı
üzrə tərəfdaşların köməyi ilə çox vacib addımlar atmışdır (qaçqınlarla bağlı yeni
qanunvericilik, qaçqın statusunun müəyyən edilməsi üzrə bölmənin yaradılması,
vətəndaşlıq haqqında qanun, treninqlər və miqrasiya menecmentinin
təkmilləşdirilməsi və s.). Bu addımlar sığınacaq axtaranlarla hökumət arasında
qarşılıqlı anlaşmanı asanlaşdırır və gərginliyi azaldır.
Azərbaycana gələn miqrantları məqsədlərinə görə üç qrupa ayırmaq olar.
1.Əməkçi miqrantlar;
2.Qaçqın statusu almaq üçün gələnlər;
3.Azərbaycandan tranzit ölkə kimi istifadə edənlər;

Əhalinin beynəlxalq miqrasiyası
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Hazırda respublikamızda 100 minə yaxın miqrant var. Respublikaya gələn
əməkçi miqrantlar əsasən Gürcüstan, Orta Asiya respublikaları, Rusiya
Federasiyası, İran, İraq, Əfqanıstan, Hindistan, Banqladeş, Pakistan, Nigeriya, Çin,
Filippin və digər ölkələrdəndir.
Azərbaycandan əhali əsasən, ABŞ-a, İsrailə, Almaniyaya, MDB
ölkələrindən Rusiya, Ukrayna, Belarus və digər ölkələrə gedir. 1990-2005-ci
illərdə ABŞ-a gedənlərin sayı 5866 nəfər, İsrailə 21715 nəfər, Almaniyaya 1004
nəfər, Rusiyaya 154574 nəfər, Ukraynaya 21778 nəfərdən çox olmuşdur.
Gürcüstandan bu dövrdə 17610 nəfər, Qazaxıstandan 3495 nəfər əhali ölkəmizə
gəlmişdir.
XIX əsrin əvvəllərində baş vermiş Rusiya-İran müharibələri nəticəsində təbii
ki, yaşayış məntəqələrinin, təsərrüfat sahələrinin dağılması əhalinin yaşayış
səviyyəsinə mənfi təsir göstərmişdir. Belə şəraitdə əhali daimi yaşayış yerlərində
yaşaya bilmirdi. Birinci və Ikinci Rusiya-İran müharibələri dövründə yerli əhali öz
doğma torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı. Məhz bu dövrdə ölkə
daxilində olan miqrasiyalar hesabına əhalinin sayı iki dəfə azalmışdı. 1804-1917
illərdə Şəmşəddin və Borçalı qəzalarında, 1796-1820-ci illərdə Qubada olan
əhalinin sayı iki dəfədən çox azalmışdır. XIX əsrin əvvəlində Qarabağda olan 10
min ailədən 4845-i, Naxçıvanda olan 4170 ailədən 1400-ü, İrəvan quberniyasında
olan 2984 ailədən 2137-i İrana və Türkiyəyə miqrasiya etmişdir.
Cədvəl 3
XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda əhalinin artım göstəriciləri
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1858-65 142,1

127,8 +13,3

1866-70 58,8

61,0

-2,2

1871-75 64,8

55,4

+9,4

1876-80 67,8

66,8

+1,0

1881-85 66,3

65,2

+1,1

1886-90 131,4

109,1 +22,3

1891-95

167,4

106,2

18961900
19011905
19061910
19111913
19141917
19181920

Miqr.
saldosu

Təbii
artım

Ümumi
artım

İllər

Miqrasi
-ya
saldosu

Təbii
artım

Ümumi
artım

İllər

(min nəfərlə)

166,7

97,4

+72,3

175,0

99,9

+75,1

169,3

91,2

+78,1

75,9

58,7

+17,2

-89,0

76,9

-165,9

-197,0

-37,0

-234,0

+61,2

- Rusiya-İran müharibələri əhalinin respublikadan miqrasiya etməsinə səbəb
olmuşdur.
- 1828-ci ildə Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından sonra regiona
erməni, rus, alman və kürdlərin kütləvi miqrasiyası baş vermişdir.
- XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində ermənilər İrəvana, Qarabağa kütləvi
surətdə köçmüşdür.
- XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycana gələn almanların sayı azalmışdır.
- 1913-1920-ci illərdə regionda olan gərgin ictimai-siyasi vəziyyət əhalinin
emmiqrasiyasına səbəb olmuşdur.
Respublika əhalisinin ümumi sayına yalnız respublikalararası miqrasiya təsir
göstərir. Miqrasiyanın hər iki növü, şübhəsiz, respublikanın iqtisadi həyatı ilə sıx
əlaqədardır.
Təşkilatçılıq dərəcəsinə görə miqrasiyanın iki növü vardır: təşkil olunmuş və təşkil
olunmamış. Təşkil olunmuş miqrasiya dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilir
və əmək ehtiyatlarının daha səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə əhalinin planlı
şəkildə bir inzibati ərazidən digərinə köçürülməsini təmin edir. Təşkil olunmuş
miqrasiya miqrantların dövlət tərəfindən maddi imtiyazlarla təmin olunması ilə
müşayiət olunur və aşağıdakı növlərə bölünür:
- əhalinin bir ərazidən digərinə köçürülməsi ilə əlaqədar ictimai təşkilatların
çağırışları;
- işçi qüvvəsinin toplanması;
- xidməti işlə əlaqədar digər inzibati əraziyə köçürülmələr;
- peşə məktəblərinin və peşə litseylərinin məzunlarının və gənc
mütəxəssislərin bölgüsü və təyinatı.
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Təşkil olunmamış və ya fərdi miqrasiya dedikdə, maddi vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq, habelə təhsil almaq və ya təkmilləşmək məqsədilə yerdəyişmə,
fəaliyyət növünün dəyişməsi, yeni işə keçmək və ya vəzifəyə təyin olunmaq
nəticəsində bir inzibati ərazidən digərinə köçmək, məişət və mədəni xidmətin daha
yüksək olduğu rayonlara fərdi yerdəyişmə, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar, məsələn,
evlənmək, hər hansı qohumun yanına köçmək və s. yerdəyişmə nəzərdə tutulur.
Miqrasiya prosesi növündən asılı olmayaraq işçi qüvvəsinin və əmək
ehtiyatlarının regionlar arasında mütənasib qaydada bölüşdürülüb paylanmasına öz
tənzimləyici təsirini göstərməlidir. Yaşayış yerinin dəyişilməsinə miqrantın
münasibətindən asılı olaraq miqrasiya iki növə bölünür: könüllü və məcburi.
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında durğunluq dövründə yığılıb qalmış
siyasi və sosial problemlərdən doğan narazılıq, millətlərarası münasibətlərdə
cərəyan edən mənfi proseslər milli münaqişələrə, insan tələfatı və qaçqınlar ordusu
ilə müşayiət olunan faciəli nəticələrə gətirib çıxarmışdır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, əhalinin və əmək ehtiyatlarının respublika ərazisi
üzrə optimal qaydada bölüşdürülməsi təsərrüfatın vacib problemlərindən biridir.
Buna baxmayaraq, qeyd edilən müddətdə respublikadaxili və respublikaxarici
miqrasiyalar əhalinin ərazi üzrə bölüşdürülməsinə əmək ehtiyatlarının
paylanmasında mütənasiblik prinsiplərinin pozulmasına həlledici təsir
göstərmişdir.
Miqrasiya prosesləri məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi ilə sıx
əlaqədar olub ictimai inkişafın, demək olar ki, bütün tərəflərini əhatə edir. Odur ki,
miqrasiya əhalinin ərazi üzrə yerləşdirilməsi sisteminin dəyişilməsi və yaşayış
məntəqələrinin
inkişafı
proseslərinin
əsas
tərkib
hissəsi
kimi
səciyyələnir.
Miqrasiyanın səmərəliliyi-miqrasiya artımının ümumi miqrasiyaya, yəni
gələnlərin və gedənlərin ümumi sayına nisbətinin faizlə ifadəsidir. Azərbaycan
Respublikası Keçmiş Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu zaman, demək olar ki,
respublikaya kənardan əhali axını müşahidə olunmamışdır. Lakin 1989-cu ildən
başlayaraq respublikada miqrasiyanın növləri və istiqamətləri müxtəlif formalarda
daha intensiv inkişaf etməyə başlamışdır. Buna bir tərəfdən məlum hadisələr
zəminində baş vermiş milli münaqişələr nəticəsində ölkə daxilinə qaçqınlar
ordusunun axını, digər tərəfdən isə daha da ağırlaşmış sosial problemlərin təsiri
altında dolanışıq məqsədi ilə əsasən Rusiyaya və keçmiş SSRİ-nin digər
respublikalarına, habelə xarici ölkələrə üz tutanların sayının sürətlə artması böyük
təsir göstərmişdir. Bu baxımdan, respublikanın şəhər və kənd əhalisinin
miqrasiyası nəzərəçarpacaq dərəcədə intensivləşmiş və respublikanın iqtisadi
rayonlarında yaranan miqrasiya prosesləri onun göstəricisinə (saldo) mənfi təsir
göstərmişdir. Belə ki, gedənlərin əksəriyyətini şəhər əhalisi təşkil etmiş, gələnlərin
əksəriyyəti isə kənd yerlərində yerləşmişdir. Beləliklə, respublikanın ərazisində
sosial-sinfi quruluş dəyişilmiş, bu da demoqrafik proseslərdə öz əksini tapmışdır.
Əhalinin milli tərkibində azərbaycanlılar digər millətlərə nisbətən xüsusi yüksək
çəkiyə malikdir.
Respublika əhalisinin intensiv miqrasiya dövrü, əsasən, 1990-1991-ci illərə
təsadüf edir. Lakin 1992-ci ildən başlayaraq əhalinin miqrasiya saldosu

behruzmelikov.com

nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşür və dinamik olaraq azalmağa doğru meyl
göstərir. Əhalinin miqrasiyasının, demək olar ki, əsasını şəhər yaşayış yerləri təşkil
edir. Kənd yaşayış yerlərində miqrasiya saldosu çox aşağıdır.
Miqrasiya vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsində əhalinin hər 1000 nəfərinə
düşən miqrantların say göstəricisi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 19902006-cı illərdə hər 1000 nəfər əhaliyə düşən miqrasiya artımı həm ümumilikdə
respublika üzrə, həm də şəhər və kənd yerlərində mənfi olmuşdur.
Miqrasiya artımı nöqteyi-nəzərindən Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan
Respublikasına nisbətən irəlidədir. Eyni zamanda burada əhali tez-tez yerdəyişmə
proseslərinə məruz qalır. Əhalinin struktur tərkibinin və sayının dəyişməsi də məhz
bu
səbəbdən
irəli
gəlir.
Son on il ərzində respublikaya gələn əhalinin 61,7%-i Bakı şəhərinin, 1,1%-i
Naxçıvan MR-in, 36,4%-i respublika şəhərlərinin payına düşmüşdür.
Respublikadan gedənlərin xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 62,9%, 1,5% və 35,7%
təşkil etmişdir. Bakı şəhəri üzrə miqrasiya artımı 1,2%, Naxçıvan MR-də 0,4% və
respublika tabeli rayonlarda 0,7% olmuşdur. Miqrasiyanın müsbət saldosu yalnız
kənd yerlərinə gələnlərin sayı hesabına yaranmışdır. Şəhərlərdən gedənlərin sayı
isə çox yüksək olmuşdur. Bu cür intensiv miqrasiya gələcəkdə Bakı şəhərinin
əhalisinin sosial tərkibinin kəskin surətdə dəyişməsindən xəbər verir. Ona görə də
paytaxtın istehsal potensialının elmi əsaslarla idarə olunmasının təşkili prosesində
yuxarıda qeyd edilən demoqrafik vəziyyətin nəzərə alınması məqsədəuyğundur.
Əhalinin sosial tərkibi
Ölkənin siyasi, iqtisadi və mədəni həyatındakı iştirakına və öz maraqlarına
görə sosial qruplara və siniflərə bölünən cəmiyyət həmişə müxtəlif tərkibə malik
olmuşdur. Müəyyən ərazidə yaşayan insan cəmiyyətinin coğrafi təsvirinin
verilməsində mühüm amillərdən biri olan bu cəhət əhalinin xarekterik
xüsusiyyətlərinin təyin edilməsində də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Sovet dövründə marksizmin məşhur müddəaları əsasında istehsal vasitələrinə
olan münasibətə görə aşağıdakı siniflər və siniflər arası sosial təbəqələr və qruplar
ayrılırdı; 1) dövlət müəssisələrində məşğul olan fəhlə sinfi və ya muzdlu işçilər; 2)
kolxozçu kəndlilər (kollektiv surətdə ümumxalq mülkiyyəti kimi torpaqdan istifadə
edənlər); 3) ümumxalq torpağında çalışan fərdi-kəndlilər, onlara kooperativə
(birliyə) qoşulmayan sənətkarlar da aid edilirdi; 4) burjuaziya-istehsal vasitələri
üzərindəki şəxsi mülkiyyətindən istifadə edərək, muzdlu əməyi istismar edənlər.
Bundan başqa, təbəqə və ya sosial qrup kimi formalaşan qulluqçular və onların da
daxilində təhsilinə və ixtisasına görə ayrılan ziyalı qrupu fərqlənirdi.
Ölkə əhalisinin sosial tərkibinin qeydiyyatı uzun illər bu sxemə əsasən
aparılmışdır. Belə ki, 1929-cu ildə, yəni kollektivləşmənin ilk dövründə, SSRİ-nin
əhali tərkibində fərdi kəndlilər-74,9%, kolxozçu kəndlilər-2,9%, fəhlə və
qulluqçular-17,6%, qolçomaqlar-4,6% təşkil edirdilər. Bu müddətdə digər
istismarçı siniflər artıq qalmamışdı. Müqayisə üçün deyək ki, 1913-cü ildə
Azərbaycanda bütün əhaliyə düşən burjuaziya 11,3%, fəhlə və qulluqçular isə 14%
təşkil edirdi.
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SSRİ-nin son dövrlərində tam kollektivləşmədən və kənd təsərrüfatında
sovxozların üstünlük təşkil etməsindən sonra əhalinin sosial tərkibi rəsmi
statistikaya görə, belə idi: (1989-cu ildə) fəhlələr-58,8%, qulluqçular-29,3%,
kolxozçular-11,7%, şəxsi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar-0,2%. Kolxozçu
kəndlilərin payının surətlə aşağı düşməsi, ilk növbədə, kənd əhalisinin urbanizasiya
nəticəsində azalması, ikinci halda isə sovxozların əsaslı inkişafı və orada
çalışanların artıq kəndlilər deyil, kənd təsərrüfatı işçiləri olması ilə izah olunurdu.
Aydındır ki, sosial tərkibi əks etdirən sadə və ehkam sxem müasir sosialiqtisadi şəraitdə yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Hətta indinin özündə belə sosioloqların
və iqtisadçıların arasında bizim müasir və gələcək cəmiyyətimizin sosial tərkibinin
elmi cəhətdən əsaslandırılmış sxemi haqqında ümumi rəy yoxdur. Bu barədə
bəzən tamamilə bir-birinə zidd fikirlər söylənilir. Bu məsələnin çox az öyrənilməsi
və ümumi fikrin formalaşma ilə əlaqədar, təəssüf ki, müvafiq statistik məlumatlar
da mövcud deyildir.
Sosial struktur-cəmiyyətin həyatı ilə bağlı hansısa vahid əlamətlərlə
səciyyələnən qarşılıqlı surətdə əlaqəli sosial birliklərin toplusudur. Sinfi (siniflər,
sosial təbəqələr və qruplar), demoqrafik (gənclər, qadınlar, ahıllar), etnik
(qəbilələr, etnoslar, millətlər) və s. iri sabit sosial birliklərdir. İqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrin əsas sinfi qurumları aşağıdakılardır:
İstehsalçı və qeyri-istehsalçı işçilər sinfi istehsal vasitələrinə sahib olmayan,
yaxud onlara müxtəlif maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrində məhdud həcmdə
malik olan muzdlu əməkçiləri (əvvəllər bu birlik fəhlə sinfi adlanırdı) birləşdirir.
Hazırda bu sinfin 75%-ə qədərini əmək fəaliyyəti iqtisadiyyatın istehsal sahəsi ilə
bağlı olan fəhlə və qulluqçular təşkil edir. Bu sinfə məxsus əsas meyllər: sayının
daim artması, qeyri-fiziki, zehni əmək funksiyalarının xüsusi çəkisinin çoxalması,
xeyli işçi təbəqəsinin-səhmdarların meydana gəlməsi, ümumtəhsil və ixtisas
səviyyələrinin ümumi yüksəlişi, həyat standartlarının və istehlak səviyyəsinin
artmasıdır. Bu sinfin sayı milli işçi qüvvəsinin 60-65%-ni təşkil edir.
Hakim sinif-əsas istehsal və dövriyyə vasitələrinə sahib olan, ali nəzarətidarəetmə funksiyalarını yerinə yetirən şəxsləri (bu qrup əvvəllər burjuaziya
adlandırılırdı) birləşdirir. Yüksək mənsəbli menecerlərin onun tərkibinə daxil
edilməsi həm iri sahibkarları, həm də postindustrial ölkələrin iqtisadiyyatında
aparıcı mövqelər tutan muzdlu əmək nümayəndələrini birləşdirən hakim sinif
anlayışını şərtləndirdi. Bu, sosial statusu idarəetmə sahəsindəki mövqeyi və
intensiv surətdə artan müvafiq gəlir səviyyələri ilə müəyyən edilən yüksək rütbəli
qulluqçuların və menecerlərin rolunun artması ilə bağlıdır. İqtisadi cəhətdən fəal
əhalinin 3-4%-ni təşkil edən hakim sinif müasir millətlərin iqtisadi və siyasi
elitasını təşkil edir.
Orta təbəqələr (yaxud orta sinif)-göstərilən iki sinif arasında orta mövqe
tutur. «Orta sinif» anlayışında birləşən aralıq qrupları müstəqil işçiləri, kiçik və
orta biznes nümayəndələrini (kiçik sahibkarlar, fermerlər, sənətkarlar) əhatə edən
ənənəvi, yaxud köhnə və ziyalıları, menecerləri, aparıcı istehsal sahələrinin
mütəxəssislərinin böyük əksəriyyətini orta qulluqçular qrupunu birləşdirən yeni
orta təbəqələrə, yaxud yeni orta sinifə bölürlər. Gəlirlərinin səviyyəsinə görə sosial
qrupların qalan hissəsindən xeyli fərqlənən bu sinif inkişaf etmiş ölkələrin işçi

behruzmelikov.com

qüvvəsinin təqribən 30-40%-ni təşkil edir. Orta təbəqələrin inkişafında aparıcı
meyllər istehsal sahələrinə xidmət göstərən kiçik sahibkarların sayının artması,
ziyalıların sayca xeyli çoxalması, birliyin sosial tərkibinin mürəkkəbləşməsi,
fəallığının, çevikliyinin artmasıdır. Kiçik biznes formalarının və ictimai həyatın
bütün sahələrinin intellektuallaşdırılmasının geniş yayılması müasir millətlərin
sosial strukturunda onların əhəmiyyətinin artmasına səbəb olur.
1993-cü ildə sosioloq A.B.Dmitriyev tərəfindən təklif olunan struktur
sxemlərdən biri müəyyən əlavələr edildikdən sonra nisbətən uğurlu hesab olunub,
əsas kimi götürülə bilər. O, beş əsas sosial qrupu qeyd edir: a) inzibati elita (köhnə
partiya, təsərrüfat nomenklaturasının yeni siyasi elita ilə birləşməsindən əmələ
gələn qrup); b) sənaye sahələri, ixtisaslaşma və başqa əlamətlərə görə sosial
qruplara bölünən fəhlə sinfi; c) bir çox sosial qrupların-həkimlərin, müəllimlərin,
ədəbiyyatşünasların, peşəkar hərbiçilərin və başqalarının da daxil olduğu ziyalılar
təbəqəsi; ç) bütün növ fəaliyyətlərlə məşğul olan sahibkarlar-“yeni burjuaziya“; d)
kəndlilər.
Bizim fikrimizcə, bu sxemə növbəti əlavələr edilməlidir: 1) muzdlu
işçilərdən istifadə etməyən şəxsi mülkiyyət əsasında fərdi əməklə məşğul olanlar;
2) “sinfi simasını itirmiş elementlər“ (daimi yaşayış yerlərinə malik olmayan
tüfeylilər, cinayətkarlar və peşəkarlar). Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, inzibati
elitada iki yaş qrupu dəqiq seçilir: bütövlükdə köhnə sovet standartlarına uyğun
tərbiyə olunmuş və təhsil almış gənc olmayan insanlar; “köhnə” və yeni ideyaları,
mənəvi prinsipləri bir-birinə uyğunlaşdıran gənclər. Onlar, təbii ki, “köhnə“
qvardiyanı əvəz edəcəklər, ancaq hələ uzun müddət onunla yanaşı fəaliyyət
göstərəcəklər. Mövcud sxemə edilmiş əlavələrdən biri də kəndlilərin sosial
münasibətlər daxilində təbəqələşməsi və fərqlənməsidir. Onların içərisində şəxsi
mülkiyyəti olan fərdi sahibkarları, yəni muzdlu əməyi istifadə edən və etməyən
fermerləri müxtəlif “paylı“ istehsal kollektivlərinin üzvlərini və nəhayət, yalnız
əsas mülkiyyət vasitələrinin bir hissəsinin sahibi olan aqrofirma işçilərini qeyd
etmək lazımdır; Digər əlavə fəhlələrin də sosial cəhətdən çox dəqiq olaraq dövlət
idarələrində və şəxsi şirkətlərdə çalışanlara bölünməsi ilə bağlıdır; hər iki qrupun
öz sosial maraqları mövcuddur. Sosial tərkibdə şəxsi müəssisələrin şərikləri,
aksiyaların bir hissəsinə sahib olan aralıq qruplar da olub və inkişaf edəcəkdir.
Nəhayət, beşinci, əlavə “yeni burjuaziyanın“ arasında bir qismi-küçə
ticarətçilərinin, firma və bank rəhbərlərinin, alverçi və maliyyə fırıldaqçılarının
olması ilə bağlıdır.
İqtisadi-coğraflar müxtəlif ekspedisiyalarda işləyərək ən müxtəlif yerlərdə
əhalinin ərazi birliyini, müasir sosial tərkibini, onun dinamikasını və region
fərqlərini öyrənərək bu işin tədqiqatına öz hissolunacaq töhfələrini verə bilərlər.
Əhalinin təhsil səviyyəsi
Təhsil dərəcəsi və ya səviyyəsi, xüsusilə əmək qabiliyyətli əhalinin
demoqrafik göstəricisi olmaqla, həm də hər bir ölkənin, regionun, ayrıca qəsəbənin
vacib xarakteristikasından biridir. O, əhalinin müasir istehsal qüvvəsi kimi
keyfiyyətini göstərir, eyni zamanda bu, ərazi birliyi insanlarının maddi-mənəvi
ehtiyacının dərəcəsi və strukturundan xəbər verir.
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Hər hansı ərazinin əhalisinin təhsil səviyyəsi bir göstərici ilə xarakterizə
edilə bilməz. İlk göstərici kimi, əhalinin tərkibində savadlı insanların payı nəzərdə
tutulur. Savad deyiləndə bir çox ölkələrdə sadə mətnin oxunması, mənasının başa
düşülməsi, həm də yazılması nəzərdə tutulur.
İkincisi, inkişaf etmiş ölkələrin vacib göstəricisi-orta (natamam 8-9 yaş və
ya tam 10-11 yaş) təhsili olan insanların payı, ümumi və xüsusi (yəni eyni
zamanda ixtisas verən) təhsili olan insanların payıdır.
Üçüncüsü, ali təhsilli insanların (bütün əhalinin və ya işləyənlərin arsında)
payıdır.
İnqilaba qədərki Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində savadsızlar əhalinin
82%-ni (şəhərlilər arasında-33%, kəndlərdə-86%) təşkil edirdi. Kişilər arasında
savad yüksək idi, ancaq onların arasında 70%, qadınlarda isə 93% savadsızlar idi.
Ali və orta humanitar və ya texniki təhsili olanlar çox az idi.
Oktyabr inqilabından sonrakı dövrdə ən böyük nailiyyət ölkədə ümumi
mütləq təhsil və yaşlı nəslə (50 yaşa qədər) təhsilin əsaslarının vacib öyrədilməsi
haqqında geniş kampaniyanın olması idi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu proqram
1920-ci ilin sonunda, ağır iqtisadi-siyasi şəraitdə reallaşmağa başlamışdır. Yazısı
olmayan bəzi xalqlar üçün əlifbalar, dərs ədəbiyyatı tərtib olunurdu.
Ümumi təhsilin tətbiqi çox mürəkkəb və bahalı tədbir idi. Artıq ilk
siyahıyaalma (1926) zamanı o vaxtkı SSRİ əhalisi arasında savadsızların xüsusi
çəkisini 44%-ə qədər azaltmaq mümkün oldu. YUNESKO-nun məlumatlarına
əsasən 1990-cı ildə dünyada 49 yaşa qədər əhalinin 1 mlrd. nəfəri savadsız idi.
(Afrika və Asiya ölkələrinin bəzilərində savadsız əhalinin xüsusi çəkisi 80% təşkil
edirdi). Azərbaycanda əhalinin təhsil səviyyəsinin müasir vəziyyəti haqqında dörd
saylı cədvəl üzrə mülahizə yeritmək olar.
Cədvəl
4
Əhalinin təhsil səviyyəsi (əhalinin hər min nəfərinə)
Təhsil səviyyəsi
Ali
Natamam ali
Orta ixtisas
Ümumi orta
Natamam orta
Cəmi (natamam orta daxil
olmaqla)

1979

1989

1999

2007

77
24
96
304
269
770

105
20
144
417
192
878

106
8
126
518
151
909

115
9
118
523
148
913

Ölkədə ümumi və peşə təhsilinin artması ilə yanaşı, təsərrüfatda məşğul olan
əhalinin təhsil səviyyəsinin göstəriciləri də sürətlə yüksəlirdi. Əgər bu prosesləri
bizim ölkə və dünyanın daha çox inkişaf etmiş ölkələri üçün müqayisə etsək
görərik ki, bu yüksəliş, əməyin texniki təchizat səviyyəsinin artımından da sürətli
idi.
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1939-cu ildə SSRİ-də hər 1000 nəfər işləyənə, təhsil səviyyəsi natamam
ortadan aşağı olmayan 124 nəfər uyğun gəlirdisə, 1970-ci ildə bu rəqəm 656 nəfər,
1989-cu ildə isə 915 nəfər təşkil etmişdi.
Ölkəmiz müharibə şəraitində yaşamasına baxmayaraq əhalinin təhsil
səviyyəsi də artmaqdadır. Belə ki, 1999-2007-ci illər ərzində 15 və yuxarı yaşda
olan əhalinin hər 1000 nəfərinə ali və orta təhsili olanların sayı 909-dan 914 nəfərə,
o cümlədən ali təhsillilərin sayı 107-dən 116 nəfərə, ali məktəblərdə təhsil
alanların sayı 1999-cu ildə 116 min nəfərdən 2007-ci ildə 130 min nəfərə
çatmışdır. Orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxuyanların sayı isə qeyd edilən
dövrdə 40 min nəfərdən 54 min nəfərə yüksəlmişdir.
Orta təhsilin ümumiliyinə və icbariliyinə baxmayaraq Azərbaycan ərazisində
təhsil səviyyəsinin göstəricilərində müəyyən regional fərqlər də mövcuddur. Bunu
dedikdə biz hər 1000 nəfərə 15 yaşdan yuxarı əhali arasında təhsil səviyyəsi
natamam ortadan aşağı olmayanların sayını nəzərdə tuturuq. Bu fərqlər adətən
birgə fəaliyyət göstərən bir neçə səbəbin təsiri ilə müəyyənləşdirilir. İlk növbədə
əmək qabiliyyətli əhali arasında cavanların xüsusi çəkisi çox olan regionlarda
təhsil səviyyəsi yüksək olur (belə ki, yaşlı nəslin hamısı öz vaxtında orta təhsil ala
bilməyib). Buna görə də sənaye cəhətdən gec mənimsənilmiş və yeni tikililər olan
rayonlarda təhsil səviyyəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəkdir. İkincisi,
şəhərlərdə, yəni şəhər əhalisi arasında təhsil səviyyəsi, kənd məskənlərinə nisbətən
həmişə yüksək olur. Bu şəhərlərin funksiyası ilə, onlarda elm tutumlu istehsalların,
mədəniyyət, elm, incəsənət, inzibati müəssisələrin cəmlənməsi ilə bağlıdır. Buna
görə də regionda şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi nə qədər yüksək olarsa, təhsil
səviyyəsi də bir o qədər yüksək olur. Öz növbəsində şəhərlər, onlardakı
yüksəkixtisaslı kadrların cəmlənmə səviyyəsinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir.
Hazırda Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin tədris proqramlarını həyata
keçirən 46 ali təhsil müəssisəsi (31 dövlət, 15 qeyri-dövlət) fəaliyyət göstərir.
Bunlardan 25-i universitet, 10-u akademiya, 11-i institut və digər ali təhsil
müəssisələridir. Ali təhsil müəssisələrinin sayının kifayət qədər olması, onların
ölkə üzrə bərabər paylanması təkcə iqtisadiyyatın və sosial sferanın bütün sahələri
üçün kadrların hazırlanmasında deyil, həm də məhdud iqtisadi imkanlı əhalinin
təhsil tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayır.
Ali məktəblərin kitabxanalarında 20 milyon nüsxə kitab fondu var və
onlarda 121 fakültə, 668 kafedra, 100-ə qədər elmi-tədqiqat laboratoriyası və 4
elmi-tədqiqat institutu fəaliyyət göstərir. Son üç il ərzində ali təhsil müəssisələrinin
hər iki pillə üzrə mütəxəssis hazırlığı strukturuna 170-dən çox yeni ixtisas və
ixtisaslaşma daxil edilmişdir.
Bununla yanaşı, problemlər də yox deyil. Magistratura hazırlığı Azərbaycan
reallığında yeni olmaqla, ali məktəblərin pedaqoji kadrlarının formalaşmasının
mühüm potensial mənbəyidir və onun vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi fikir
vermək lazımdır. Lakin bu təhsil növünün son illərdə azalma meyli görünür. Belə
ki, magistraturada təhsil alanların sayı 2004-2005-ci ildə 5 min nəfərdən 20072008-ci ildə 3,2 min nəfərə qədər azalmışdır. Digər bir problem odur ki, qeyridövlət ali məktəblərinin həm sayı, həm də onlarda oxuyan tələbələrin miqdarı
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azalır. Məsələn, bu ali məktəblərdə oxuyan tələbələrin sayı 2000-ci ildə 28,1 min
nəfərdən 2007-2008-ci ildə 22,2 min nəfərə düşmüşdür.
Əhalinin milli tərkibi
Əhali coğrafiyasının mühüm məsələlərindən biri də əhalinin milli tərkibinin
öyrənilməsidir. Çünki Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir və burada 100-ə yaxın
xalqın nümayəndəsi yaşayır. Etnik xüsusiyyətlər demoqrafik proseslərin ərazi
fərqlərinə, ailələrin cins-yaş tərkibinə və ölçülərinə, əhalinin yerləşməsinə və
təsərrüfat fəaliyyəti formalarına böyük təsir göstərir. Son illər əhalinin milli tərkibi
ölkədə gedən siyasi proseslərə də kifayət qədər təsir edir.
Etnos-(yunanca ethnos-qəbilə, xalq sözündəndir) insanların spesifik bioloji,
dil, mədəniyyət və psixoloji xüsusiyyətləri, habelə özünüdərk şüuru ilə
səciyyələnən, tarixən təşəkkül tapmış sabit birliyidir. Etnosa mənşə və tarixi
keçmişin ümumiliyi, ümumi adət- ənənələr, davranış normaları, mərasimlər,
xalqların ictimai münasibətlərin bütün sahələrində vərdişlərinin və həyat fəaliyyəti
vasitələrinin nəsildən-nəslə spesifik ötürülmə mexanizminin mövcudluğu xasdır.
Etnoslar insanın özünün Homo sapiens növünün təmsilçisi kimi formalaşmağa
başladığı dövrdə meydana gələrək, təbii-tarixi prosesdə qəbilə-tayfa icmasında
birləşən insanların bioloji və sosial varlığının xüsusiyyətlərini əks etdirir. Xalqların
yaşadıqları və təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olduqları ərazi ümumiliyi onların
təşəkkülünün və inkişafının maddi şərti kimi həmin xalqların mənəvi həyat
formalarının spesifikasını müəyyənləşdirir.
Bəşəriyyətin bütün mövcudluğu ərzində insanları dəfələrlə sovet elmi
ədəbiyyatında qəbilə, tayfa, xalq, millət və s. adlandırılan ümumiliklərə bölmüşlər.
Bu terminlər müxtəlif cür yozulsa da, çox vaxt onlara eyni məzmun şamil edilirdi.
Tədricən, yuxarıda sadalanan bütün etnik ümumiliklərin ekvivalenti kimi, elmi
cəhətdən daha dəqiq “etnos” terminini işlətmək mümkün oldu. Zaman keçdikcə
etnosun mədəniyyəti, məskunlaşma coğrafiyası, yaşayışlarının siyasi və sosialiqtisadi vəziyyəti çox dəyişə bilər. Lakin etnosun qorunub-saxlanması üçün onun
ən vacib əlaməti-etnik özünüdərkin dəyişilməz qalmasıdır.
Etnosların yaranması (etnogenez) nəzəriyyəsinin hazırlanması hələ
tamamlanmayıb. Hazırda bu tipologiyaya yenidən baxılır. L.N. Qumilyovun
əsərlərində etnogenez dedikdə etnosun yaranmasından süqutuna qədər olan bütün
tarixi başa düşülür.
İstənilən, hətta kifayət qədər konsolidar (birləşmiş) xalqların tərkibində
özünün müəyyən xüsusiyyətlərini (dialekt, yerli şivə, dini ayinlər) saxlayan qruplar
mövcuddur. Belə etnik qrupları subetnos adlandırırlar. Çox vaxt onlar xalqın bir
hissəsinin uzun müddət əsas etnik kütlədən ayrı qalması nəticəsində formalaşırlar.
Konsolidasiya-bir neçə qohum etnik birliklərin milli əlamətlər əsasında
qaynayıb-qarışmasıdır. Məsələn, konsolidasiya prosesində Altay-Sayan yaylasının
20-dək kiçik xalqı birləşərək, iki iri xalqı-altaylıları və xakasları əmələ gətirmişlər.
Assimilyasiya-etnosların, yaxud ayrı-ayrı insanların başqa etnoslarla
uzunmüddətli ünsiyyəti nəticəsində doğma dillərini və milli özünüdərkini itirməsi,
yəni etnik qrupların çoxmillətli mühitdə əriməsi, etnik özünüdərki itirməsidir. Bu
daha çox etnik azlıqlar üçün xarakterikdir, baş verməsinin əsas səbəbi isə
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etnosların say və sosial-mədəni səviyyələrinin qeyri-bərabərliyidir. Bununla
yanaşı, etnosun parçalanmasına, yaxud onun bir hissəsinin qopmasına gətirib
çıxaran ayırıcı etnik proseslər də mövcuddur. Onlar daha çox miqrasiyalarla
(xüsusilə ilkin tarixi mərhələlərdə) və ya etnik ərazilərin dövlətlərarası sərhədlər
tərəfindən bölünməsi ilə əlaqədardır.
Assimilyasiya zorakı və qeyri-ixtiyari olur. İnqilabaqədərki Rusiya buna misal
ola bilər. Çarizm başqa xalqları zorla ruslaşdırırdı. Bu, rus dilinin, rus yazısının,
pravoslavlığın zorla qəbul etdirilməsində təzahür edirdi. Sovet dövründə isə guya,
əksinə, obyektiv, könüllü proses gedirdi, azsaylı xalqların rus dilini bilməsi onların
dünya mədəniyyəti xəzinəsi ilə tanış olmalarını təmin edirdi. Hətta yeni vahid
birliyin-sovet xalqının yarandığı da elan olunmuşdu.
Etnik tərkib –Azərbaycanda ilk müstəqil siyahıyaalınma 1999-cu ildə
özünüdərk ilə təyin edilən milliyyət və ana dili haqda suallara malik əhali
siyahıyaalınmalarının nəticələri əsasında aparılıb. Hazırda etnik birliyin üç tipi –
qəbilə, qövm və millət – ayırd edilir.
Qəbilə-Homo sapienslə eyni vaxtda meydana gəlmiş etnik birliyin ilk pilləsidir.
Onun əsasında qan qohumluğu əlaqələri durur. Sonra onlar ərazi əlaqələri ilə əvəz
olunur, qəbilə ittifaqları meydana gəlir, onların əsasında qeyri-sabit etnoslar
yaranır. Qəbilələrin müəyyən məskunlaşma ərazisi, öz adı, ümumi dili, bir sıra
ümumi maddi və mənəvi mədəniyyət əlamətləri vardır. Lakin qəbilələrin etnik
birliyi və onları sıx birləşdirən amillər o qədər də sabit deyillər. Qəbilələrin bir
çoxu dağılır, başqaları ilə qaynayıb-qarışır, dilləri dəyişir və s., bəziləri isə öz
bütövlüyünü uzun müddət qoruyub saxlayır. O, tarixi kateqoriyadır. Əvvəllər
qəbilə birliyi mərhələsində olmuş evenklər, nanaylar, nenlər və bir sıra keçmiş
müstəmləkə ölkələrinin əhalisi buna misal ola bilər.
Qövm-etnos tipi, ibtidai icma quruluşunun dağılması və onun quldarlıqla
(məsələn, Qədim Misirdə və Romada), yaxud ibtidai icma quruluşunun
feodalizmlə əvəz olunması əsasında yaranmış etnososial birlikdir. Həm quldarlıq,
həm də feodal istehsal üsulu əsasında yaranmış qövmlər, sosial əlaqələrin
səviyyəsindəki və xarakterindəki fərqlərə baxmayaraq, ərazi ümumiliyi, iqtisadi
əlaqələr, hələ də qalmaqda olan bir sıra qəbilə dialektləri ilə birlikdə dil eyniliyi
kimi əlamətlərlə səciyyələnən müəyyən etnomilli insan birliyidir.
Milliyyət-insanın biososial identikliyinin müəyyən növü kimi etnosa, yaxud
etnik qrupa mənsubluğudur. Milliyyət «millət» sözü ilə eyni kökdən olsa da, onun
çərçivə və sərhədləri ilə üst-üstə düşmür, çünki milli ümumiliyi, əksər hallarda,
müxtəlif millətlərə mənsub insanlar yaradırlar, eyni milliyyətdən olanlar isə
müxtəlif millətləri təşkil edə bilərlər. Məsələn, fransız millətinə fransızlardan
(əhalinin təqribən 83%-i) əlavə, elzaslılar, bretonlar, əlcəzairlilər, portuqallar,
yəhudilər, korsikalılar, italyanlar, ispanlar və digər millətlərin nümayəndələri
daxildir. Belçika milləti flamandlardan (Belçika əhalisinin 50%-dən çoxu) və
vallonlardan (40%), habelə almanlar, fransızlar, italyanlar və digər millətlərin
nümayəndələrindən ibarətdir.
Çoxmillətli ölkə olaraq, Azərbaycanda onlarla millət təşəkkül tapmışdır. Onun
tərkibində azərbaycanlılardan (əhalinin təqribən 90,6%-i) əlavə, ləzgilər (2,2%),
ruslar (1,8%), talışlar (1,0%), avarlar (0,6%), türklər (0,5%), tatarlar (0,4%),
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gürcülər (0,2%), kürdlər (0,2%) və s. vardır.
Qərb metodologiyasında milliyyət dövlət ümumiliyinə mənsubiyyət kimi
qiymətləndirilir. Bunun Azərbaycan şəraitinə tətbiqi istər elmi ictimaiyyət, istərsə
də ölkədə yaşayan çoxsaylı xalqlar tərəfindən pislənilir, çünki bu cür nəzəriyyə və
praktika onların milli mənafelərinə ziddir.
Müasir Azərbaycan 100-dən artıq bərabərhüquqlu millət və xalqın, o cümlədən
sayı 100 mindən çox olan dörd xalqın nümayəndələrinin yaşadığı çoxmillətli
dövlətdir.

AZƏRBAYCANIN MÜASİR ETNİK XƏRİTƏSİ

ШИРВАН

1999- cu il Azerbaycan
əhalisinin milli tərkibi

Cədvəl 5-dən göründüyü kimi, ayrı-ayrı xalqların sayı dəyişir və bunun nəticəsində
respublika əhalisinin milli tərkibində dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər
demoqrafik proseslərlə (təbii artım sürətinin müxtəlifliyi ilə), eləcə də etnik
proseslərlə, milli cəhətdən qarışıq nikahların yayılması, habelə son illərin siyasi
hadisələri ilə bağlıdır.
Ayrı-ayrı bölgələrin etnik tərkibini nəzərdən keçirərkən yerli və gəlmə əhalini
ayırd etmək lazımdır. Bu bölgü olduqca şərtidir, belə ki, yerli əhali arasında da
daha qədimləri və nisbətən sonradan məskunlaşanları fərqləndirmək mümkündür.
Məsələn, Oğuz rayonunda udinlər min illərlə yaşayırlar, ermənilər isə, ancaq XVIII
əsrin əvvəllərində gəlmişlər.
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Cədvəl 5
1989-1999-cu illərdə Azərbaycan əhalisinin milli tərkibi
Xalqlar
Azərbaycanlılar
Ləzgilər
Ruslar
Talışlar
Avarlar
Türklər
Tatarlar
Ukraynalılar
Saxurlar
Gürcülər
Kürdlər
Tatlar
Yəhudilər
Udinlər
Başqaları

Xalqların sayı
1989
min nəfər
5805,0
171,4
392,4
21,2
44,1
17,7
28,6
32,3
13,3
14,2
12,2
10,2
30,8
6,1
390,5

% - lə
82,7
2,4
5,6
0,3
0,6
0,2
0,4
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,1
5,6

1999
min nəfər
7205,5
178,0
141,7
76,8
50,9
43,4
30,0
29,0
15,9
14,9
13,1
10,9
8,9
4,2
120,7

% - lə
90,6
2,2
1,8
1,0
0,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,05
1,5

Qonşu xalqlar, adətən, məişət və mədəniyyətcə bir-birinə yaxın olurlar.
Qonşuluq nə qədər uzunmüddətlidirsə, mənşədən asılı olmayaraq, onların məişət
və mədəniyyətlərindəki ümumi cəhətlər də bir o qədər çox olur. Azərbaycanda
yaşayan xalqlar mənşə və dil cəhətdən bir-birindən fərqlənsələr də, onların
mədəni-məişət tərzində bir sıra ümumi əlamətlər-geyim tipi, qidalanma, adətlər,
etiqad və s. yaranmışdır.
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Urbanizasiyanın yüksək tempi, miqrasiya prosesləri və millətlərarası
nikahlar assimilyasiya və inteqrasiya proseslərinə səbəb olur. Bu daha çox öz
ölkələri xaricində yaşayan milli qrupların ana dillərini dəyişməsində hiss olunur.
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Milli münaqişələrin çoxu tarixi köklərə malikdir. Onlar etnodemoqrafik,
iqtisadi problemlərlə kəskinləşib və buna görə də razılaşmaların sadə yolları
yoxdur. Milli münaqişələrin həlli üçün milli siyasəti təkmilləşdirmək, milli dillərin,
mədəniyyətlərin sərbəst inkişafı üçün şərait yaratmaq, milli mənsubiyyətinə görə
vətəndaşların hüquqlarının pozulmasını qeyri- mümkün edən zaminləri
möhkəmləndirmək, milli ənənələrə qarşılıqlı hörmət şəraitində tərbiyələndirmək,
yaşadıqları əsas ərazilərdə iri layihələr həyata keçirərkən kiçik xalqların
maraqlarını diqqətlə hesaba almaq lazımdır.
Etnogenetik prosesdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də
dillərin inkişafı və öyrənilməsidir. Bu və ya digər ərazidə üstünlük təşkil edən
xalqın dili başqa etnik qruplar tərəfindən qəbul edilir və ümumi ünsiyyət vasitəsi
yaranmış olur. Mütəxəssislər dünya xalqlarını dillərinə görə ailə və qruplara
bölürlər. Azərbaycanlılar türkdilli xalqlar içərisində nisbətən yüksək yer tutur. Bu
etnik birliyin əmələ gəlməsində qədim Qafqaz, Atropaten, Alban əhalisi və
eramızdan əvvəl buraya gələn türk və irandilli xalqlar (oğuzlar, bulqarlar,
xəzərilər, peçeneqler, skiflər və b.) iştirak etmişlər. Sonralar Azərbaycana istila
məqsədilə gələn ərəblər, farslar, ruslar, türkdilli xalqlar azərbaycanlıların dilinə və
mədəniyyətinə müəyyən təsir göstərmişlər. X-XIII əsrlərdə Azərbaycan ərazisinə
basqınların nisbətən dayanması, təsərrüfat, ictimai və mədəni həyatın yaranması
Azərbaycan xalqının formalaşmasına təkan vermişdir. Sonralar ayrı-ayrı
dövrlərdəki müharibələr, feodal münasibətləri bu prosesi müəyyən dərəcədə
ləngitmiş, lakin Şimali Azərbaycanın Rusiya ilə birləşməsi nəticəsində
Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin inkişafı, digər rayonlarda iqtisadi-mədəni
əlaqələrin yaranması, feodal xalqların pərakəndəliyinin aradan qaldırılması ərazidə
etnik prosesin inkişafına və digər etnik qrupların qarışmasına təsir göstərmişdir.
Azərbaycanlılar Böyük Qafqazın cənub və cənub şərq ətəklərində, Kür-Araz
ovalığında və Kiçik Qafqazın şərq hissəsində yayılmışdır. Dünyada
azərbaycanlıların sayı 50 mln nəfərdən çoxdur. Onlar əsasən Gürcüstanda,
Türkmənistanda, Özbəkistanda, Ukraynada, Rusiyada, İranda, İraqda və Türkiyədə
yaşayırlar.
İlk baxışda Azərbaycanın etnik xəritəsi çox sadə görünür. Amma əslində bu
proses çox mürəkkəb inkişaf yolu keçmişdir və respublikanın müasir əhalisi ayrıayrı dövrlərdə müxtəlif xalqların assimilyasiyası və konsoldasiyası nəticəsində
əmələ gəlmişdir. Kapitalizmin inkişafı bu prosesi daha da gücləndirmişdir.
Təsadüfi deyil ki, artıq XIX əsrin axırları üçün Azərbaycanda rus adları ilə
yaşayış məntəqələri də yaradılmışdır. Bu da yerli toponimlərlə bu gün də uzlaşmır.
Azərbaycanda 1897-ci ildə aparılmış ilk siyahıyaalmada Rusiya çalışmışdır ki,
etnik tərkib milli xüsusiyyətlərə görə deyil, ana dilinə görə aparılsın. Bu ona görə
lazım idi ki, Azərbaycanda yaşayan başqa xalqlar ruslarla daha çox assimilyasiya
olunurdu. Bütün bunların nəticəsi idi ki, 1897-ci ilin məlumatına görə, Şimali
Azərbaycanda azərbaycanlılar cəmi 59,8% olmuşdur. Həmin ilin məlumatına görə,
yerli əhali (azərbaycanlılar da daxil olmaqla, dağıstanlılar, tatlar, talışlar, kürdlər
və s.) 80,9%-dən çox idi. Sonrakı siyahıyaalmalarda ölkədə yaşayan bütün
xalqların bərabərliyi və suverenliyi nəzərə alınmış, bu da öz əksini 1926-cı il
siyahıyaalmasında tapmışdır. Həmin ilin məlumatına görə, Azərbaycanda
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azərbaycanlıların xüsusi çəkisi 62,1%-ə
qədər artmışdır. Sonrakı
siyahıyaalmalarda azərbaycanlıların xüsusi çəkisi artmış 1999-cu ildə 90,6%
olmuşdur. 1999-cu ildə siyahıyaalma zamanı milliyyətlə yanaşı ana dili və sorğusual edilənlərin sərbəst danışdıqları ikinci dil nəzərə alınmışdır. Əldə edilən
məlumat sübut edir ki, respublika əhalisinin 97,7%-i öz milli dilini və 2,3 faizi
digər xalqların dilini ana dili hesab edir.
Əhalinin milli tərkibinin şəhər
və kəndlər üzrə
təhlili də vacib
məsələlərdəndir. Məsələn, 1979-cu ildə azərbaycanlıların 68,2%-i şəhərlərdə,
89,1%-i kəndlərdə cəmlənmişdirsə, 1999-cu ildə 91,1%-i şəhərlərdə, 90,1%-i
kəndlərdə yaşamışdır. Azərbaycanın şəhərlərində yaşayanların 14,1%-ni ruslar
təşkil edirdi, 1999-cu ildən sonrakı illərdə isə bu nisbətən xeyli azalmış, şəhərlərdə
azərbaycanlıların xüsusi çəkisi artmağa başlamışdır. Bunu da mütərəqqi hal kimi
qeyd etmək lazımdır. Respublikada Bakı, eləcə də başqa böyük şəhərlərin
əhalisinin milli tərkibinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.
Azərbaycanın əhalisi əsasən dörd dil ailəsinə aiddir. Əhalinin əsas hissəsini
təşkil edən azərbaycanlılar, həmçinin tatarlar və türklər Altay dil ailəsinin türk dili
qrupuna daxildir. 1999-cu ildə onlar ümumi ölkə əhalisinin 91,5%-ni təşkil
etmişdir (7279,0 min nəfər).
Əhalinin sayına görə ikinci yeri Hind-Avropa dil ailəsinə daxil olan xalqlar
tutur. Ruslar, ukraynalılar və belaruslar slavyan dil qrupuna aiddir. Onların ümumi
sayı 178,7 min nəfərdir və ümumi əhalinin 2,4%-ni təşkil edirlər. Hind-Avropa dil
ailəsinə ölkə əhalisinin 5,4%-i daxildir.
Ümumi sayı 248,9 min nəfər (3,1%) olan Dağıstan xalqları Qafqaz dil ailəsinə
aiddir. Bu dil ailəsinə ləzgilər, avarlar, udinlər, saxurlar, həmçinin qeydiyyatı
aparılmayan xınalıqlılar, laklar, darginlər, buduqlar, kırızlar və s. millətlər daxildir.
Gürcülər xüsusi olaraq ayrılmış kartvel dil qrupuna, yəhudilər Avrasiya dil
ailəsinin Sami- Hami qrupuna aiddir.
Şəhər və kənd məskunlaşması.
Məskunlaşmanın tipləri və formaları
«Məskunlaşma» termini ərazinin tarixən məskunlaşma prosesini, əhalinin
ərazi üzrə yerləşməsini və təşkil olunmasını xarakterizə edir. Məskunlaşma
özünün qanuna- uyğunluqlarından birini təmsil edən istehsalın daha dinamik
dəyişən coğrafiyasına doğru meyl etdikcə, mövcud məskunlaşma sisteminə
əsaslanan istehsal sahələrinin formalaşması və məhsuldar qüvvələrin əsasını təşkil
edən əmək ehtiyatlarının yerləşdirilməsi prosessini də gücləndirir.
Əməyin ictimai bölgüsünün inkişafı bəşər tarixində məskunlaşmanın iki
əsas-şəhər və kənd tipinin yaranmasına gətirib çıxardı.
Sənaye sahələrinin cəmləşdiyi və müxtəlif iqtisadi əlaqəllərin yarandığı
mərkəzlərə çevrilən şəhərlər, mühüm təşkilatçılıq və idarəetmə rolunu da
oynayırlar. Belə şəhərlər məskunlaşma şəbəkəsində qovşaq məntəqələr hesab
edilir.
Şəhərlərin bu cür qəbul edilməsi yaşayış məntəqələrinin şəhər və kənd
tiplərinə bölünməsi qanunverciliyinin əsasını təşkil edir. Hətta, müəyyən say
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meyarları da tətbiq olunmuşdur. Şəhər kateqoriyasına əhalisinin sayı 12 mindən
az olmayan, həmçinin 85%-i fəhlə, qulluqçu və onların ailə üzvlərinin olduğu
yaşayış məntəqəsi aid ola bilər. Həmçinin həmin məntəqənin inzibati
əhəmiyyəti, onun inkişaf perspektivləri, təminatı, kommunal təsərrüfatının
inkişafı və ictimai-mədəni şəbəkəsinin olması nəzərə alınmalıdır. Qəsəbələrin
tərkibi isə 85%-i fəhlə, qulluqçu və onların ailə üzvləri də olmaqla 3 min
sakindən ibarət olmalıdır.
Ölkəmizdə və xaricdə şəhər meyarlarına cavab verməyən bütün yaşayış
məntəqələri kənd hesab olunur. Onların əsas və üstünlük təşkil edən hissəsini
kənd təsərrüfatı müəssisələrinin olduğu kəndlər və qəsəbələr təşkil edir. Bura
həmçinin
xüsusi qrup kimi kiçik istehsal, nəqliyyat və meşə təsərrüfatı
müəssisələri olan, lakin kənd təsərrüfatı ilə bağlı olmayan qəsəbələr və
əhalisinin sayı az olduğuna görə şəhərlərə aid edilməyən yaşayış məntəqələri
də aiddir. Nəhayət, elə qarışıq tipli kənd yaşayış məntəqələri var ki, onlar öz
funksiyalarına və təsərrüfat əhəmiyyətinə görə şəhər və kənd arasında aralıq
mövqe tuturlar. Onların bir hissəsi tədricən sənayenin və nəqliyyatın inkişafına,
mövcud xidmət sahələrinə görə şəhərə çevrilirlər. Kənd təsərrüfatı məhsullarını
istehsal və emal edən aqrar sənaye tipli qəsəbələr də geniş yayılmaqdadır.
Bir sıra rayonlarda mövsümü yaşayış məntəqələri yaradılır. Belə yaşayış
məntəqələrinə ucqar əkin və biçin sahələrində yaradılan və kənd təsərrüfatı
işlərinin ən qızğın çağında istifadə edilən əkinçi düşərgələri, heyvandarlıq üçün
müəyyən edilmiş otlaqların mənimsənilməsini nəzərdə tutan “yaylaq” və
“qışlaqlar”, balıqçılar, ovçular və meşə nəzarətçiləri üçün inşa edilən tənha tikililər
aiddir.
Ekstremal şəraitə malik rayonlarda faydalı qazıntıların istismarı zamanı
növbə heyətinin yerüstü və ya hava nəqliyyatı ilə çatdırıldığı keşikçi qəsəbələri
yaradılır.
Zəif məskunlaşmış rayonlarda sənaye və nəqliyyat tikintisinin inkişafı ilə
əlaqədar olaraq, inşaatçıların, buruq briqadalarının və geoloji kəşfiyyat
ekspedisiyalarının müvəqqəti yerləşdirilməsi üçün çevik qəsəbələr meydana
gəlmişdir.

Azərbaycanda
urbanizasiya.
Urbanizasiyanın mahiyyəti.
Şəhər
məskunlaşmasının inkişaf prosesləri və qanunauyğunluqları
Urbanizasiya-ETİ dövründə kəskin inkişaf sürəti ilə fərqlənən, məhsuldar
qüvvələrin və sosial ünsiyyət formalarının cəmləşməsi ilə əlaqədar olan və şəhər
həyat tərzinin məskunlaşma rayonlarında geniş yayılması ilə səciyyələnən
çoxşaxəli, qlobal sosial-iqtisadi prosesdir.
Urbanizasiya eninə və dərininə inkişaf edir. Birinci halda onun ekstensiv
prosesləri müəyyən həddə malikdir, məsələn, şəhər əhalisinin artma payı
urbanizasiyanın yüksək səviyyəsinə çatıb dayanır. Əksinə, urbanizasiyanın
intensiv dərininə prosesləri bu zaman davam edir və artır. Fəaliyyət növlərinin
cəmləşməsi, diferensiasiyası və intensivləşməsi, əlverişli areal şəraitində
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məskunlaşmanın yeni məkan strukturunun formalaşması və şəhər həyat tərzinin
geniş yayılması baş verə bilər.
Məskunlaşma prosesləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan müasir urbanizasiyanın əsas
xüsusiyyətlərinə aşağdakılar daxildir:
a) iri şəhərlərin böyüməsi ilə müqayisədə, şəhər əhalisinin artım sürətinin və
onun ümumi saydakı payının yüksək olması;
b) məskunlaşma ziddiyyətlərinin güclənməsi və yeni məkan strukturlarınınşəhər aqlomerasiyalarının və məhsuldar qüvvələrin ərazi üzrə təşkilinin
dəyişməsi ilə əlaqədər geniş urbanizasiya zonalarının formalaşması;
Şəhərlərin sayı 1999-cu ildə 181 şəhər, 2007-ci ildə isə 70 olmuşdur (Cədvəl 6).
Cədvəl 6
Azərbaycanda şəhərlərin sayı
Şəhərlər
qrupu

Kiçik
(əhalisi
50 minə
qədər)
Orta
(əhalisi
50-99
minə
qədər)
Böyük
(əhalisi
100
mindən
çox)
O
cümlədən
əhalisi 1
mln.çox
Cəmi:

Şəhərlərin sayı Ümumi sayda Əhalinin sayı, Ümumi əhali
payı, %-lə
min.nəfər
sayında payı,
%-lə
1999 2007 1999 2007 1999 2007
1999 2007
170

61

43,2

87,1

1126,6

13,2

8,6

405,2

4,7

2,9

576,3

6,8

1893,3

22,1

4001,4

46,8

13,0
8
6
13,7
2
2

1

1

26,8

1,4

181

70

100,0

100,0

94,5

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanda şəhər əhalisinin artım
sürəti kəskin şəkildə aşağı düşdü. Əgər 1970-1979-cu illərdə şəhər əhalisinin illik
artımı 710 min nəfər təşkil edirdisə, 1979-1989-cu illərdə bu rəqəm 60,6 min,
1989-1999-cu illərdə 27,5 mindən az olmuşdu. 1999-2007-ci illərdə isə artım
dinamikası artaraq 31,2 min nəfər təşkil etmişdir.
Yəqin ki, müharibənin uzun müddətli demoqrafik nəticələrini və keçid
dövrünün çətinliklərini əks etdirən bu proseslər müvəqqəti xarakter daşıyır və
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müxtəlif regionlarda şəhər tipləri üçün eyni deyildir. Hal-hazırda Azərbaycan
ərazisində 1 milyonçu şəhər mövcuddur.
70-ci illərin əvvələrindən nəhəng və geriyə yolu olmayan urbanizasiya
prosesi bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə dayandı və bütövlükdə dünyada çətin
asimmetrik xarakter aldı. Keçmiş ənənələrini saxlayan İnkişaf etməkdə olan
ölkələrdə urbanizasiya yüksək sürətlə inkişaf edirsə, İEÖ-də əhalinin yeni
rayonlara intensiv axını ilə yanaşı (məsələn, ABŞ-ın cənubu və qərbi),
“aqlomerasiyaların dartılması”, yəni onların ətrafında şəhər tipli məntəqələrin
salınması prosesi müşahidə edilir. Bununla yanaşı müəyyən dövrlərdə şəhər
mərkəzlərinin reanimasiyası üçün edilən çağırışlar və cəhdlər yəqin ki, əhalinin
tədricən şəhər mərkəzlərində və onlara yaxın zonalarda toplanmasını stimullaşdıra
biləcək.
Cədvəl 7
Azərbaycanda şəhər əhalisinin artım sürəti
İllər
1913
1939
1959
1970
1979
1989
1999
2007

Ümumi
əhalinin Şəhər əhalisinin sayı, Şəhər
əhalisinin
sayı, min.nəfər
min.nəfər
payı, %-lə
2339,2
555,9
23,8
3205,1
1156,8
37,0
3697,7
1767,3
47,8
5117,1
2564,6
50,1
6028,3
3200,3
53,1
7021,2
3805,9
54,2
7953,4
4086,4
51,0
8532,7
4397,6
51,5

Hazırda Azərbaycanın şəhər aqlomerasiyalarında ölkənin şəhər əhalisinin
yarıdan çoxu cəmləşib. Şəhər aqlomerasiyasının inkişafının mahiyyəti məhsuldar
qüvvələrin artması və toplanması, məskunlaşma təzadlarının güclənməsi, bir çox
fəaliyyət növlərinin inkişafı üçün onların daha effektiv yayılma sahələrində
cəmləşməsi prosesini əks etdirir. Nəticədə, yaşayış məntəqələrinin iqtisadi
əlaqəsini əks etdirən və ərazi sistemlərinə çevrilən şəhər aqlomerasiyaları, ümumi
sosial-texniki infrastrukturla, sabit əmək, mədəni-məişət və istehsal əlaqələri ilə sıx
bağlanan yeni məskunlaşma formasıdır.
Sürətlə aktiv inkişaf edən mərkəzlərin öz orbitinə yeni ərazilər cəlb edən fəal
mərkəzlərin olduğu geniş şəhər toplularının güclənməsi, əhalinin böyük bir
hissəsinin bir yerdə cəmlənməsi, şəhərətrafının sürətli inkişafı və əhalinin
mərkəz-şəhər və şəhərətrafı zonalar arasında tədricən bölüşdürülməsi, kənd
əhalisinin kənd təsərrüfatına xas olmayan əməyə cəlb olunması, xüsusilə
yaxınlıqda yerləşən kənd və qəsəbələrdən aqlomerasiyanın əmək, təhsil, mədəniməişət xidməti və zəhmətkeşlərin istirahət ocaqlarına istiqamətlənmiş kütləvi
miqrasiyası, şəhər aqlomerasiyası üçün xarekterik əlamətlərdir.
Şəhər aqlomerasiyasının sərhədləri zaman baxımından mütəhərrik olub,
mühüm parametrlərdən birinin-yaşayış məntəqələrindən iş yerlərinə qədər uzanan

behruzmelikov.com

məsafənin dəyişməsindən asılıdır. Bu məsafənin uzaqlığı ərazi daxilindəki
nəqliyyat vasitələrinin sürətinin artmasına proporsionaldır. Sərf edilən vaxt isə bu
halda nisbətən az artır.
İstehsalın inkişafı və bir yerdə cəmlənməsi proseslərinin təsiri altında
məskunlaşmanın sonrakı təkamül forması bəzi yerlərdə aqlomerasiyaların ərazi
yaxınlaşmasına və hətta birləşməsinə, yeni urbanizasiya zonalarının yaranmasına
gətirib çıxarır.
İerarxiya sistemində məskunlaşma probleminin tədqiqi və təcrübi
öyrənilməsi onun getdikcə mürəkkəb və çoxtəbəqəli olduğunu aşkar etmişdir. Çox
güman ki, məskunlaşmanın qarşılıqlı əlaqədə olan iki ierarxiyası
formalaşmaqdadır:
1. İnteqral iqtisadi rayonlaşdırmaya uyğun gələn ierarxiya: Buradakı
məskunlaşma sistemi əsasən lahiyənin, planlaşdırmanın və idarəetmənin əsas
obyekti olan iqtisadi rayonların formalarıdır. İqtisadi rayonlaşdırmanın
taksanomiyasına müvafiq olaraq məskunlaşmanın
növbəti sistemlərini
fərqləndirmək lazımdır: “aşağıdan yuxarıya”, vilayətdaxili, diyardaxili, (iqtisadi
mikrorayonun, dairənin, vilayətin, diyarların), regionların (iqtisadi rayonun),
makroregionların (ölkənin makroregionları), bütün ölkə üçün vahid olan.
2.Keyfiyyətcə yeni sistemyaradıcı əlaqələrin əsasında formalaşan ierarxiya:
əhalinin bir sıra işgüzar və epizodik mədəni-məişət yerdəyişmələrinin, bəzi istehsal
əlaqələrinin, məskunlaşma yerlərinin və nəqliyyata ehtiyacının ödənilməsi
infrastrukturasının yerləşdirilməsinin sıxlığı və s.
Məskunlaşmanın ikinci sisteminin tədqiqi (şəhər aqlomerasiyaları,
urbanizasiya zonaları və s.) istehsal qüvvələrinin inkişafı üçün yerləşdirmə,
həmçinin onun bir yerə toplanmasının və müsbət tərəflərinin istifadə olunmasının
arzuolunmaz nəticələrinin qarşısının alınması məqsədilə çox vacibdir.
Şəhərlərin funksiyaları: Hər bir şəhər iqtisadi və qeyri-iqtisadi sahələrə
bölünən təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirir. Iqtisadi sahəyə istehsal və
idarəetmə sferasındakı fəaliyyət: sənaye, nəqliyyat, maliyyə fəaliyyəti, ticarət
paylaması, tədarük və təchizat funksiyaları daxildir. Sənaye şəhəri məhsuldar
qüvvələrin ərazi üzrə təşkilinin ümumi qanunauyğunluqlarına tabe olan
özünəməxsus istehsal müəssisələrinə malik kompleksdir. O şəhərlər çox təsərrüfat
effekti verirlər ki, orada bir-biri ilə kombinə və kooperasiya yolu ilə əlaqələri olan
istehsalatlar var.
Şəhərlərin ən sintetik təsnifatı onların daşıdıqları müxtəlif təsərrüfat
funksiyalarının məcmuunu ifadə edən funksional tiplərə ayrılmasıdır. Məhz
funksional əlamətlərə görə şəhərlərin qruplaşdırılması onların cəmiyyətdəki yerini
və rolunu dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan verir. Şəhərlərin funksional tiplərini
biz əməyin strukturuna əsasən, yəni əhalinin təsərrüfat sahələrində məşğulluq
dərəcəsinə görə müəyyən etmişik. Funksional əlamətlərinə görə Azərbaycanda
aşağıdakı tip şəhərləri ayırmaq olar.
1) Ən inkişaf etmiş polifunksional şəhərlər;
2) Sənaye şəhərləri;
3) Qarışıq tipli şəhərlər;
4) İnzibati şəhərlər;
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5) Kurort şəhərləri;
Azərbaycan şəhərlərini funksional təsnifatı ilə yanaşı aşağıdakı genetik
tiplərə də ayırmaq olar:
A. Öz profilini xeyli dəyişdirmiş qədim şəhərlər;
B. Öz profilini az dəyişdirmiş qədim şəhərlər;
C. Kapitalizm dövründə yaranmış və sonralar öz funksiyasını genişləndirmiş
şəhərlər;
Ç.Yerli təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsi əsasında yaranan yeni şəhərlər;
D. Əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeyinə görə kəndlərdən törəmiş yeni
şəhərlər;
Polifunksional şəhərlərin (Bakı, Naxçıvan) inkişafı öz sənaye, sənayenəqliyyat, siyasi-inzibati, təşkilat-təsərrüfat, elmi və mədəni-maarif, ticarət
funksiyalarının miqyasına görə digər şəhərlərdən kəskin fərqlənirlər. Təbii ki, bu
funksiyalar ölkənin paytaxtı Bakı şəhərində daha çox inkişaf etmişdir.
Azərbaycanın bütün siyasi, iqtisadi və mədəni həyatına rəhbərlik edən Bakı
respublikanın şəhərlər sistemində xüsusi yer tutur. Buna oxşar funksiyaları muxtar
respublika paytaxtı Naxçıvan da daşıyır. İnzibati funksiyası olsaydı, Gəncə şəhərini
də bütün parametrlərinə görə polifunksional şəhərlər sırasına aid etmək olardı.
Sənaye yuxarıda göstərilən bütün şəhərlər üçün aparıcı funksiyadır. Çoxsahəli
emaledici sənaye sahələri içərisində maşınqayırma, yüngül və yeyinti sənayesi əsas
yer tutur. Bakı şəhəri mühüm nəqliyyat qovşağı olduğuna görə onun nəqliyyat
funksiyasının əhəmiyyəti də böyükdür.
Polifunksional şəhərlər mühüm istehsal mərkəzləri olmaqla yanaşı, həm də
əsas istehlak mərkəzləridir. Bu şəhərlərdə iri kommersiya strukturları, banklar və s.
yerləşir. Bu şəhərlər həmçinin inkişaf etmiş sosial infrastrukturlarına görə də
fərqlənirlər. Polifunksional şəhərlər mühüm elm və mədəniyyət mərkəzləridirlər.
Bu şəhərlərdə çoxlu ali və orta ixtisas məktəbləri, teatr və muzeylər,
mərkəzləşdirilmiş səhiyyə müəssisələri və digər xidmət sahələri obyektləri
toplanmışdır.
Sənaye şəhərləri qrupu öz tərkibi etibarilə müxtəlif inkişaf səviyyəli
şəhərlərdən ibarətdirlər. Bu şəhərlərdə əsasən emaledici sənaye sahələri inkişaf
etmişdir. Çoxsahəli sənaye strukturu və iri sənaye müəssisələrinə görə Sumqayıt,
Gəncə, Mingəçevir və Şəki şəhərləri xüsusi ilə fərqlənirlər. Öz sənaye məhsulunun
həcminə görə Sumqayıt və Gəncə şəhərləri Bakıdan sonra Azərbaycanda 2-ci və 3cü yeri tuturlar. Bu qrupdan olan şəhərlər içərisində yalnız Sumqayıtda ağır sənaye
sahələri üstünlük təşkil edir, qalan şəhərlərdə isə yüngül və yeyinti sənayesi
sahələrinin də xüsusi çəkisi çox böyükdür.
Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir və Şirvan şəhərlərində respublikanın ən iri
elektrik stansiyaları yerləşir. Sənaye şəhərləri respublikanın digər qruplardan olan
şəhərləri ilə sıx istehsal-iqtisadi, mədəni, ticarət-təchizat əlaqələrinə malikdirlər.
Bakı ilə Sumqayıt şəhərləri arasında xüsusilə sıx istehsal əlaqələri yaranmışdır. Bu
qrupdan olan şəhərlərin çox əlverişli nəqliyyat-coğrafi mövqeyi vardır. Təbii
amillər də inkişaf üçün əlverişlidir və onların genişlənməsinə mane olmur. Yalnız
Sumqayıt şəhəri sudan korluq çəkir, Şəki şəhəri isə tez-tez sel hadisələrinə məruz
qalır.
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Funksional sutrukturunun müxtəlifliyinə görə qarışıq tipli şəhərlər demək
olar ki, heç nə ilə fərqlənmirlər. Onlar sənaye-nəqliyyat, ticarət, mədəni-məişət və
kənd təsərrüfatından ibarət məhdud miqyaslı funksiyalar daşıyırlar. Bu şəhərlərdə
əsasən kənd təsərrüfatı xammalını emal edən yeyinti sənayesi müəssisələri
fəaliyyət göstərir. Qarışıq tipli şəhərlər əlverişli nəqliyyat-coğrafi mövqeyə malik
olmaqla potensial inkişaf imkanlarına malikdirlər.
Azərbaycanda sırf kurort funksiyası daşıyan şəhər yaşayış məntəqələri
hələlik çox deyildir. Ən inkişaf etmiş kurort şəhəri məşhur müalicə nefti əsasında
yaranan, inkişaf etmiş kurort infrastrukturu olan və bütün ilboyu fəaliyyət göstərən
beynəlxalq əhəmiyyətli Naftalan şəhəridir. Şuşa şəhəri də əhamiyyətli kurort
funksiyası daşıyırdı. Kurort funksiyaları Hacıkənd, İstisu, Şüvəlan, Mərdəkan,
Buzovna kimi şəhər tipli qəsəbələr üçün də xarakterikdir. Bu məntəqələri
balneoloji (Naftalan, İstisu), dəniz (Xəzər sahili qəsəbələr) və dağ-iqlim
(Hacıkənd) kurortlarına bölmək olar. Digər funksional qruplara düşmüş Şəki,
Zaqatala, Qəbələ, Quba, Qusar şəhərləri də müəyyən istirahət funksiyalarına
malikdirlər.
Sayca çoxluq təşkil edən inzibati şəhərlər qrupudur. Bu şəhərlər inzibati
rayon mərkəzləri funksiyasını daşımaqla yanaşı, nəzərəçarpacaq istehsal profilinə
də malikdirlər. Bu qrupa daxil olan şəhərlərdə əsasən konserv zavodları, yağpendir emalı müəssisələri, şərab zavodları, müxtəlif məhsullar buraxan yüngül
sənaye müəssisələri, bəzilərində isə maşınqayırma, tikinti materialları və digər
sənaye sahələrinə aid olan obyektlər vardır. Bu şəhərlərin bir çoxu nisbətən yaxın
zamanlarda şəhər adı aldıqlarına görə müəyyən mənada bir sıra kənd
xüsusiyyətlərini saxlamaqdadır.
Azərbaycan şəhərlərinin funksional tipləri keçici xarakter daşıyır. Məhsuldar
qüvvələrin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq onların ümumi təsnifat cədvəlində
tutduqları yer daima dəyişmiş və gələcəkdə də dəyişəcəkdir.
Nəqliyyat və ticarət-paylaşdırma funksiyaları, az da olsa bir çox kənd
məskunlaşma
məntəqələrinə-böyük olmayan kənd təsərrüfatı rayonlarının
mərkəzlərinə də aiddir. Rayonlararası əlaqələrə qulluq edən nəqliyyatın iqtisadi
əhəmiyyəti hər bir şəhərin həyatında çox böyükdür.
Əgər şəhər böyük iqtisadi mərkəzdirsə, o daha çox iqtisadi, inzibati-siyasi,
mədəni, elmi və təşkilati funksiyalar həyata keçirir. İqtisadi və qeyri-iqtisadi
funksiyaların qarşılıqlı əlaqəsi şəhərlər üçün səciyyəvidir. Bir çox ölkələrdə (ABŞ,
Kanada, Avstraliya, CAR və s. ) sənayesi olmayan və paytaxt rolu üçün
ixtisaslaşan şəhərlərə inzibati-siyasi funksiyalar verilir.
Şəhərin hər hansı funksiyası iqtisadi ya qeyri-iqtisadi şəhərəmələgətirən və
şəhərə xidmət edən əhəmiyyət daşıyır. Şəhərin iqtisadi, mədəni, inzibati fəaliyyəti
onun sərhədlərindən kənara çıxırsa, bu, şəhərəmələgətirən əlamətdir. Şəhərin
özünün, həmçinin onun sənaye və nəqliyyat ehtiyaclarının ödənilməsi isə şəhərə
xidmət edən amildir. Təcrübi olaraq bunlar bir-biri ilə əlaqəli olduğu üçün onları
ayrılıqda müəyyən etmək çətindir.
Şəhərlərin müxtəlif istiqamətli fəaliyyətinin uyğunluğu onların funksional
strukturunu müəyyən edir. Şəhərlər poli və mono funksiyalarına bölünürlər.
Birincilər müxtəlif funksiyaları, ikincilər isə yalnız bir funksiyanı yerinə yetirirlər
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(məsələn, inzibati mərkəz, istirahət qəsəbəsi, neft-qaz, dağ-mədən və digər sahələr
üzrə ixtisaslaşmış sənaye qəsəbəsi). Bu tipli şəhərlərə nisbətən az, əsasən kiçik
şəhər qəsəbələri arasında rast gəlinir.
Şəhərin iqtisadi-coğrafi mövqeyi-onun ənənəvi inkişaf perspektivinin və
proqnozlarının təhlilinin əsasıdır. N.N.Baranskiy şəhərin iqtisadi coğrafi
mövqeyini onun bu və ya digər iqtisadi əhəmiyyəti olan kənar məlumatlara
münasibəti kimi müəyyən edir.
Şəhərin İCM-i iqtisadi coğrafiyanın ən mürəkkəb kateqoriyalarından biridir.
Onun xarakterik cəhətlərini nəzərdən keçirək:
Şəhərin İCM-i tarixi kateqoriyadır. O zamanla dəyişilir və bütün zamanlar
üçün əvvəlcədən müəyyən olunmayıb. Bununla belə, konkret bir vaxtda iqtisadi,
siyasi və təbii faktorların birləşməsinin təsiri nəticəsində İCM-in təsirini məhz bu
coğrafi nöqtədə qətiyyətlə müəyyən edən «tarixi-imperativlik» (yəni amiranəlik)
yaranır ki, bu da şəhərin inkişafını yaradır.
İCM-in unikallığı, fərdi rolu-şəhərin vacib xarakteristikasıdır (iki şəhər
əhalisinin sayına görə, sənaye profilinə görə, təbii şəraitinə görə, tikililərin
xarakterinə görə eyni ola bilər, ancaq onların iqtisadi coğrafi mövqeyi fərdidir).
Şəhər İCM-in yaratdığı ərazidə yaranır, amma, inkişaf edərək onu
formalaşdırır, və paytaxt funksiyası yerinə yetirirsə onu gücləndirir.
İCM inteqraldır (onun komponentləri bütövlükdə «işləyir»), ona görə də
İCM anlayışının məntiqi olaraq ayrı-ayrı komponentlərə bölmək və onların
hərəkətlərini təhlil etmək lazımdır. Bu şəhər üçün əhəmiyyəti olan əlaqələri,
onların qarşılıqlı asılılığını üzə çıxarmağa, digər şəhərlər sistemində onun
vəziyyətini göstərməyə imkan verir.
Şəhərin İCM-i qarşılıqlı əlaqə, bir-birinə təsir edən makro, mezo və mikro
vəziyyəti əhatə edir. Ancaq hərdən şəhərin inkişafına onların təsiri eyni deyil,
əlverişli makrovəziyyət narahat, uyğunsuz mikrovəziyyətlə birləşə bilər. Ona görə
də əvvəllər rayonda birinci olan şəhərlər sonralar sıxışdırılır.
Məşhur coğrafiyaşünas N.N. Baranskinin işləyib hazırladığı “İqtisadi-coğrafi
mövqe” nəzəriyyəsindən yaxşı bəllidir ki, şəhərlərin iqtisadi-coğrafi mövqeyi
onların inkişafında və talelərində necə böyük rol oynayır. Bu mövqeyin əlverişli
olması şəhərin daha yaxşı inkişafına, əlverişsiz olması və ya durğunluq şəhərin
passivliyinə və yaxud da tənəzzülünə səbəb olur. Bu baxımdan çox mühüm və
mürəkkəb bir məfhum olan İCM anlayışının müsbət və mənfi cəhətlərinin dəqiq
kompleks qiymətləndirilməsinə imkan verər. Azərbaycanda regional şəhər
mərkəzlərinin demək olar ki, hamısının iqtisadi-coğrafi mövqeyinin ən səciyyəvi
cəhəti çox əlverişli aqrar-coğrafi, sənaye-coğrafi, nəqliyyat-coğrafi və democoğrafi xüsusiyyətlərə malik olmasıdır. Şəhərlər kənd əhalisi sıx olan məskunlaşma
arealları daxilində yerləşmişlər. Bu areallar daxilində istehsal olunan yerli kənd
təsərrüfatı məhsulları həmin şəhərlərin sənaye müəssisələrini xammalla təmin edir.
Meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük, pambıqçılıq, çayçılıq, heyvandarlıq
məhsulları istehsalı əsasında konserv və şərab zavodları (Quba, Xaçmaz, Lənkəran,
Göyçay, Zaqatala, Tovuz, Ağdam, Şamaxı, Kürdəmir, Xankəndi, Naxçıvan),
pambıqtəmizləmə zavodları (Şirvan, Salyan, Yevlax), çay fabrikləri (Zaqatala,
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Lənkəran), yağ-pendir zavodları (İmişli, Şamaxı, Quba və s.), ət kombinatları
(Şəki, Lənkəran, İmişli, Naxçıvan, Xankəndi) və s. yaradılmışdır.
Sənaye-coğrafi mövqeyinə görə şəhərlərin vəziyyəti yanacaq ehtiyatlarına,
qazıntı xammalına, tikinti materialları sənayesi rayonlarına yaxın olmaları ilə
səciyyələnir.
Azərbaycanın regional şəhərlərinin hər biri bu və ya digər dərəcəli nəqliyyatcoğrafi (NCM) mövqeyə malikdir. Onun nisbi əlverişliyi şəhərin magistral yollar
üzərində yerləşməsindən və qovşaq olmasından asılıdır.
Magistral-qovşaq mövqeyinə görə Yevlax, Xaçmaz, Şirvan, İmişli,
Lənkəran, Kürdəmir, Göyçay, Şəki, Ağdam, Naxçıvan, Xankəndi şəhərləri
xüsusilə fərqlənirlər. Bu şəhərlər mühüm magistral dəmir və avtomobil yolları
üzərində yerləşirlər, onlardan əlavə dəmiryol qolları və şose yolları ayrılır. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu şəhərlərin bəziləri öz əlverişli nəqliyyat-coğrafi mövqelərini
özləri yaratmışlar.
Digər şəhərlər dəmir yolları üzərində olsalar da bu onların mövqeyinə az
təsir göstərir, bəziləri isə uzaqda yerləşdiklərinə görə əlverişsiz İCM-yə
malikdirlər. Lakin onların hamısı dəmir yolları ilə təmin olunmuşlar, avtomobil
yolları qovşağıdırlar və gələcəkdə öz mövqelərini yaxşılaşdırmaq imkanlarına
malikdirlər.
Regional şəhərlərin demoqrafik-coğrafi mövqeyinə gəldikdə qeyd etmək
lazımdır ki, onların böyük əksəriyyətində ümumən əlverişli vəziyyət mövcud olsa
da, əhalisinin məşğulluq dərəcəsinin yüksək olmaması müəyyən sosial gərginlik
yaradır. Bu gərginlik qaçqınlar dəstəsinin meydana gəlməsi ilə əlaqədar bir qədər
də kəskinləşmişdir. Yalnız nadir hallarda şəhərin makro, mezo və mikro mövqeyi
eyni dərəcədə əlverişli olur.
İCM şəhərin inkişafını müəyyən edən bəzi amillərlə-ərazinin keyfiyyəti,
sənaye müəssisələrinin mümkün kombinə və kompleks inkişafı, tikinti bazalarının,
mühəndis infrastrukturunun olması və s. ilə sıx bağlıdır. Bu amillərin bir qismi
şəhərin mikromövqeyi ilə əlaqəlidir. Nəhəng əlaqələr fonunda, iri əraziləri özündə
birləşdirən, sürətlə inkişaf edən sənaye və kənd təsərrüfatı ərazilərinin və sahələr
arası əlaqələrin mərkəzində, müxtəlif zonaların qovuşma nöqtələrində, iqtisadi
potensialların bir-birilə üst-üstə düşdüyü və beynəlxalq əlaqələrin kəsişdiyi
yerlərdə, yeni rayonların mənimsənildiyi ərazilərdə yerləşən şəhərlərə sürətli
inkişaf potensialı məxsusdur. Yeni şəhərlərin salınması və inkişaf perspektivlərinin
müəyyən olunması üçün İCM-i nəzərə almaq və proqnozlaşdırmaq çox vacibdir.
Onun qiymətləndirilməsi və xüsusən keyfiyyətinin ölçülməsi hələ də iqtisadi
coğrafiyanın həll olunmamış problemi olaraq qalmaqdadır.
Şəhər tipləri: Şəhərlərin iqtisadi-coğrafi təsnifatı həm ayrı-ayrı, həm də
ümumi əlamətlərə görə aparılır.
1. Əhalinin sayına görə təsnifat yalnız iqtisadi coğrafiyada tətbiq olunmur.
Əhalinin sayı şəhərin böyüklüyündən, onun inkişafının sürətindən, strukturunun
demoqrafiyasından, funksionallığından və planlaşdırılmasından asılıdır.
Şəhərlərin tipologiyasının işlənib hazırlanmasında əhalinin sayı əsas əlamət
kimi götürülür. Statistik mənbələrdə və şəhər tikintisi təcrübəsində şəhərlərin
növbəti qrupları seçilir: kiçik şəhərlər-50000-ə qədər; orta-50-100000 arası, böyük-
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100-250000; iri-250-500000; ən iri-500000-1000000-a qədər; milyonçu şəhərlər1000000 dan çox əhaliyə malikdir.
2. İCM rayonda və ya onun hər hansı nöqtəsində olan iqtisadi strukrurun və
istiqamətin ümumi cizgilərini müəyyən etməyə imkan verir.
3. Xalq təsərrüfatı funksiyalarına görə təsnifat mahiyyət etibarı ilə
sintetikdir. Funksional təsnifat əsasında şəhərlər aşağdakılara bölünür:
-polifunksional-inzibati, siyasi, mədəni və iqtisadi fəaliyyəti birləşdirən
şəhərlər. Bura paytaxt, diyar və vilayət mərkəzləri, həmçinin şəhərəmələgətirmə
əhəmiyyətinə malik olan funksiyaları özündə birləşdirən bir çox böyük şəhərlər də
aiddir.
-rayonlararası əhəmiyyətə malik olan sənaye və nəqliyyatın üstünlük təşkil
etdiyi şəhərlər. Bütün şəhərləri şərti olaraq sənaye və nəqliyyat şəhərlərinə bölmək
olar. Sənaye şəhərləri çox müxtəlifdir, onların arasında sənaye üzrə ixtisaslaşan
şəhərlər, məsələn, metallurgiya mərkəzləri, maşınqayırma, kimya sənayesi üzrə
ixtisaslaşmış şəhər tipi çoxdur.Yerli mərkəzlərdə, milli dairələrdə, sənaye və
nəqliyyatla yanaşı inzibati və təşkilati funksiyaları yerinə yetirən, çox da böyük
olmayan şəhər tipli qəsəbələr də mövcuddur.
-Xüsusi qrupu kurort şəhərlər təşkil edir. Son illər elmi və elmi-sənaye
mərkəzləri sürətlə inkişaf edir.
4. İctimai əmək bölgüsünə görə şəhərin böyüklüyünə, funksiyalarına və
əlaqələrinə görə təsnifat:
5. Genetik əlamətlərə görə təsnifat. Təsərrüfat funksiyalarının obyektiv
qanunauyğunluqlarının inkişafı və keyfiyyətcə yeniləşməsi müasir şəhər tipinə
böyük təsir göstərir. Genetik şəhər tipi onun müəyyən keyfiyyətlərini
formalaşdıran əlamətlər toplusunu özündə birləşdirən anlayışdır. Şəhərin iqtisadi
inkişafının proqnozlaşdırılması zamanı onun təsərrüfat funksiyalarının və onların
keyfiyyətcə yeniləşməsinin genezisini bilmək vacibdir.
6. Perspektiv inkişaf tipinə görə təsnifat şəhərlərin inkişafının əsas
amillərinin təhlili əsasında rayon planlaşdırılmasında işlənib hazırlanır. Şəhərlərin
perspektiv tipologiyası onların məqsədyönlü inkişafına və yerləşdirmə sisteminin
yenidən yaradılmasına şərait yaradır.
Şəhərin ərazi təşkilini təbii şərait, şəhərsalma funksiyalarının miqyası və
xarakteri, əhalinin sayı, tarixi planlaşdırma strukturu müəyyən edir.
Təbii şərait şəhərlərin yerləşdirilməsi üçün ərazinin seçilməsinə və onların
ərazi inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə təsir edir. Tikinti
meydançalarının ölçüsü və konfiqurasiyası, relyef, qruntun keyfiyyəti, hidrolojı və
hidrogeoloji şərait, çirkab sularının axıdılması və su təchizatının imkanları, mikro
iqlim, torpaq və bitki örtüyü, dağıdıcı təbii fəlakət proseslərinin yayılması şəhər
ərazilərinin seçilməsində nəzərə alınan mühüm amillərdir.
Şəhərlərin təbii şəraitə görə inkişafının qiymətləndirilməsi üçün onun
perspektiv iqtisadi-coğrafi proqnozu vacibdir. Şəhərlərin mikrocoğrafiyası
şəhərsalmanın lahiyələşdirilməsində əsas sahə olan şəhərplanlaşdırılması ilə sıx
bağlıdır. Şəhərlərin mikrocoğrafiyası ilə məşğul olan iqtisadi coğrafiya, müasir
şəhər tikintisinin yaradıcı problemləri və axtarışlarından düzgün istiqamət
götürməyi bacarmalıdır.
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Ərazidən qənaətlə, yeni yaşayış rayonları yerləşdirməklə və artıq olanları
rekonstruksiya etməklə istifadə etmək lazımdır. Bu vaxt sosial, iqtisadi, sanitargigiyenik texniki tələblərə və normalara riayət etmək lazımdır. Böyük şəhərlərin
mərkəzi zonalarında ərazinin defsiti zamanı yeraltı ərazinin istifədəsi ərazi
strukturasını təkmilləşdirməyə böyük təsir göstərməklə, nəqliyyat və mühəndis
sistemlərinin «iflic» vəziyyətdən çıxmasına, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına
gətirib çıxara bilər.
Şəhərlər şəbəkəsi iqtisadi coğrafiyada tarixən qarşılıqlı əlaqədə olan
genezisə, ölçüsünə, funksional strukturuna və istehsal profilinə görə müxtəlif olan
şəhər məskunlaşmalarının bütöv bir toplusu kimi nəzərdə tutulur.
Sənayeləşmə şəhərlərin coğrafiyasında böyük irəliləyişlərə səbəb oldu.
Sənayenin və nəqliyyatın inkişafı, hidroenerji qurğularının tikintisi nəticəsində
yeni şəhər məskunlaşmaları yarandı. Bu proses bütün ölkəni əhatə etdi, şəhər
şəbəkəsi köhnə şəhər məskunlaşmalarının sahələrinin genişlənməsi hesabına,
həmçinin yeni şəhər qruplarının yaranması hesabına sıxlaşdı. Azərbaycanın şəhər
şəbəkəsi ölkənin müxtəlif hissələrinin təbii, tarixi və iqtisadi şərtlərinə görə
coğrafi cəhətdən eyni deyildir.
Kənd əhalisi
2007-ci ilin məlumatına görə, kənd əhalisinin sayı 4135 min nəfər olub
(Azərbaycan əhalisinin 48,5%-i), 4272 müxtəlif ölçülü yaşayış məntəqələrində
yaşayırlar. Lakin heç də kənd əhalisinin hamısı kənd təsərrüfatında məşğul olmur.
2007-ci ildə fəal kənd əhalisinin yalnız 45%-i kənd təsərrüfatı sahələrində, 25%-i
isə sənayedə, nəqliyyat və tikinti sahələrində çalışırlar. Bu əhalinin bir qismi
kənddə yaşasa da, səhərlərdə işləyir və digər 30% əhali isə xidmət sahələrində
çalışır. Bu sahələrə kənd (ticarət, təhsil, səhiyyə) və şəhər əhalisinə göstərilən
xidmət (istirahət evləri, sanatoriyalar, turist bazaları) daxildir. Qeyd etmək lazımdır
ki, 4272 kənd məntəqəsindən 67-nin əhalisi qeyri-kənd təsərrüfati ilə məşğul olan
qəsəbələrdir. Bu qəsəbələrdə daha çox dəmiryolu və rekreasiya sahələri inkişaf
etmişdir.
Məlumdur ki, ölkənin sənayeləşdirilməsi və şəhərlərin böyüməsi ilə əlaqədar
Azərbaycanın kənd əhalisi 60-cı illərin sonlarından azalmağa başladı (təqribən 90cı illərə qədər).
Aqrar ölkənin aqrar-sənaye ölkəyə çevrilməsi prosesində kənd əhalisinin
sayının azalması qanunauyğun haldır. Çox güman ki, Azərbaycan üçün bu proses
hələlik davam edəcək. Hazırda Azərbaycanda əhalinin kəndlərdən axını şəhərlərdə
sənaye istehsalının artması, əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi və bazar iqtisadi
münasibətlərinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar baş verə bilər.
Kənd əhalisinin sayının azalması ilə yanaşı kənd məntəqələrinin də sayı
azalır. İlk növbədə kiçik kəndlər ləğv olunur. Bu həm də onunla əlaqədardır ki,
belə kəndlərin gəncləri şəhərə üz tutur və kənd “təqaüdçülər qəsəbəsinə” çevrilir.
Sonradan əhalisiz qalan belə kəndlər uzun müddət xəritədən silinmir. Eyni
zamanda müxtəlif kateqoriyalı qəsəbə və kəndlərin də əhalisi azalır.
Kiçik qəsəbələrin və kəndlərin qalıqlarının ləğvi 60-70-ci illərdə
düşünülməmiş siyasət nəticəsində daha böyük sürətlə həyata keçirilirdi. Bu zaman
kiçik kənd və qəsəbələrin əhalisinin böyük kəndlərə köçürülməsi nəzərdə
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tutulurdu. Lakin bu prosesin həyata keçirilməsi üçün kapital qoyuluşu eləcə də
ayrılan vəsait cox azlıq təşkil edirdi və nəticədə əhali kəndlərə deyil, şəhərlərə
köçürdü. Qeyri-perspektiv və rentabelli olmayan kəndlər məktəb və mağazalardan,
poçt xidmətindən və infrastrukturun digər sahələrindən məhrum edilirdi.
Cədvəl 9
1970-2007-ci illər üzrə Azərbaycanın kənd
məskunlaşmasında baş verən dəyişikliklər
Göstəricilər
1.Kənd
əhalisinin
sayı (mln nəfər)
2.Kənd
məntəqələrinin sayı
(min)
İri (əhalisi 1000-dən
çox)
Orta (əhalisi 100 1000 nəfər)
Kiçik (əhalisi 100
nəfərə qədər)

1970
2,552

1979
2,828

1989
3,215

1999
3,889

2007
4,135

4225

4212

4189

3422

4272

649

808

992

1152

1344

3163

2955

2781

2018

2405

483

449

416

252

483

Azərbaycanda kənd məskunlaşmasının formalaşması və inkişafı aşağıdakı
əlverişli ərazilərdə daha çox baş verir: çayların sahili və mənsəbi, dəmir və
avtomobil yolları boyu, suvarma kanalları boyu, iri əkin sahələrinin
mənimsənildiyi və mövcud sahələrdən istifadə edildiyi ərazilərdə, dənizlərin
sahilboyu ərazilərində, dağlıq və dağətəyi zonalarda heyvandarlıq təsərrüfatları
yaradıldığı və kənd təsərrüfatı məhsulları becərildiyi sahələrdə, iri şəhərlərin
əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edilməsi üçün şəhərlərin ətrafında
kənd yaşayış məntəqələri salınır.
Azərbaycanın təbii-iqlim şəraiti, kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarma
əkinçiliyi əsasında becərilməsi ilə əlaqədar burada kənd məskunlaşmasının çox
hissəsi mühüm su arteriyaları olan Kür və Araz çayları boyunca, həmçinin digər
suvarmada istifadə edilə bilən və su anbarları yaradılan çayların ətrafında
formalaşmışdır. Xüsusilə, Kür-Araz ovalığında pambıqçılıqla məşğul olan inzibati
rayonlarda kənd yaşayış məntəqələri çaylara yaxın ərazilərdə yerləşmişdir.
Naxçıvan MR, Yuxarı Qarabağ, Gəncə-Qazax, Aran, Dağlıq Şirvan iqtisadi
rayonlarında kənd məskunlaşması daha çox çayların sahilboyu zonalarında
formalaşır və inkişaf edir. Dəmir və avtomobil yollarının Bakı-Qazax istiqamətinin
Kür çayına təxminən paralel uzanması da kənd məskunlaşmasına öz təsirini
göstərmişdir. XX əsrin 50-ci illərindən sonra respublikada iri çayların üzərində su
anbarları yaradılması ilə torpaqların suvarılması üçün iri kanallar-Yuxarı Qarabağ,
Yuxarı Şirvan, Orta Muğan-çəkilmişdir. Kənd təsərrüfatına yararlı yeni ərazilərin
əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi, kollektor-drenaj və kanallar kompleksinin
yaradılması şoran torpaqların yuyulmasına, kənd təsərrüfatında yeni ərazilərin
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istifadə edilməsinə səbəb olmuşdur. Bunlar kənd məskunlaşmasının iqtisadi
bazasının genişlənməsinə, iri təsərrüfatların yaradılmasına səbəb olmuşdur.
Xüsusilə, Kür və Araz çaylarının orta və aşağı axarlarında bu tədbirlərin həyata
keçirilməsi həmin ərazilərdə kənd məskunlaşmasının inkişafına böyük təsir
göstərmişdir.
Respublikada kənd məskunlaşmasının müəyyən hissəsi Xəzər sahillərinə
yaxın ərazilərdədir. Lənkəran, Aran və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarında kənd
məskunlaşması dəniz sahili düzənliklərdə kənd təsərrüfatı məhsulları becərilməsi,
onların emalı əsasında inkişaf edir.
Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış dağlarının ətəklərində yerləşən kəndlər
çayların dərələri boyu, dağların məskunlaşma üçün əlverişli olan ərazilərində çox
böyük olmayan məskunlaşma arealları əmələ gətirmişdir. Əkin üçün nisbətən az
ərazilərin olması burada əhalinin əsasən heyvandarlıqla məşğul olmasına səbəb
olmuşdur. Düzənlik və dağətəyi zonaların kəsişdiyi yerlərdə iri kənd məskunlaşma
arealları vardır.
Azərbaycanın iri şəhərləri ətrafında olan kənd məskunlaşmasına şəhərlərin
təsiri çoxdur. Şəhər əhalisinin və onun təsərrüfatının müxtəlif ehtiyaclarının
ödənilməsi bu kəndlərdə yaşayan əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biridir.
Xüsusilə, şəhər əhalisinin təzə kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edilməsi,
şəhərlərdə olan müxtəlif emal müəssisələrinə xammal göndərilməsi, şəhər
əhalisinin ətraf ərazilərdə istirahət etməsi üçün olan zonaların ayrılması şəhərlə
kənd arasında olan əlaqələrin əsas istiqamətləridir.
Kənd məskunlaşmasının formalaşması və inkişafına təbii coğrafi amillərdən
başqa sosial-iqtisadi, inzibati-idarəetmə funksiyası yerinə yetirməsi də müəyyən
təsir göstərir. Kənd əhalisinin müxtəlif sosial-mədəni ehtiyaclarının ödənilməsi
üçün obyektlər şəbəkəsi yaradılması, kənd ərazi dairəsi mərkəzi kimi mövcud olan
kəndlərin ayrılması kənd məskunlaşmasına və onun inkişafına təsir göstərir.
Respublikada kənd ərazi dairəsi mərkəzi kimi mövcud olan kəndlərin əksəriyyəti
ona tabe olan kəndlərdən əhalisinin sayına, iqtisadi və sosial imkanlarına, inkişaf
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və təbii-iqlim şəraiti ilə əlaqədar düzən
ərazilərin əksəriyyəti arid rayonlarına aiddir. Belə ərazilərə Kür-Araz ovalığı,
Abşeron-Qobustan, Samur-Dəvəçi ovalığı, Şərur-Ordubad düzənliyi və s. sahələr
daxildir. Respubliknın qalan əraziləri dağlardan ibarətdir və yaşayış üçün az
əlverişlidir. Ona görə ölkə əhalisinin çox hissəsi düzən ərazilər olan arid
rayonlarda məskunlaşır.
Kənd məntəqələrinin böyüdülərək əhalisinin 1000-2000 nəfərə
çatdırılması prosesinin özündə də düzgün bir məntiq var idi. Belə ki, böyük
kəndlərdə əhaliyə göstərilən xidmətin adambaşına düşən qiyməti nisbətən aşağı
olur və kiçik kəndlərlə müqayisədə böyük səmərə verir. Lakin bu prosesin həyata
keçirilməsi üçün kənd infrastrukturuna külli miqdarda vəsait ayırmaq lazım idi.
Bununla yanaşı, heyvandarlıq fermalarının yerləşdiyi bir sıra kiçik kəndlərin də
saxlanılması zəruri idi. Həmçinin məskunlaşma mərkəzlərindən meşə, bataqlıq və
yarğanlarla ayrılan və nisbətən uzaqda yerləşən əkin sahələrinin mənimsənilməsi
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üçün də bəzi kiçik kəndlər saxlanmalı idi. Təsadüfi deyil ki, ölkə ərazisində belə
kiçik kəndlərə bu gün də rast gəlinir.
Vahid Məskunlaşma Sistemi
Məskunlaşma termini çox mürəkkəb anlayış olub, əhalinin tarixən
məskunlaşması və yerdəyişməsi, onun hansısa yeni əraziləri tutması prosesini və
bu proses nəticəsində məskunlaşmış yerlər məcmusunu, hətta cəmiyyətin məkanca
təşkili formasını da bildirə bilər. Məskunlaşma sosial-iqtisadi coğrafi amillərlə
şərtlənir.
Vahid məskunlaşma sistemi şəhər məskunlaşma formasının dəyişdiyi və
kənd məskənlərinin yenidən qurulduğu və yeniləndiyi bir vaxtda əmələ gəlmişdir.
Vahid məskunlaşma sisteminin əsas məqsədi şəhər və kənd arası fərqliliyin aradan
qaldırılmasından ibarətdir. Vahid məskunlaşma sisteminin formaları ölkənin və
həmin ölkənin ayrı-ayrı rayonlarının yaşayış məntəqələrinin qarşılıqlı əlaqəsini
təmin edir.
Bu sistem elə bir sistem üzərində qurulmuşdur ki, bunun da əsasını 3 qrup
təşkil edir. Bu sistemin vasitəsilə biz aşağıdakı problemlərin həllini tapmış olarıq:
1. Məskunlaşmanın öyrənilməsi;
2. Əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması;
3. Xüsusilə kiçik və orta miqyaslı şəhərlərin inkişafına yer verilməsi;
4. Əhaliyə göstərilən xidmətlərin (xüsusilə də mədəni xidmətlərin) səviyyəsi.
Şəhər məskunlaşmasının nizama salınması və kənd məskunlaşmasının
iqtisadi sosial əsaslar üzrə yenidən qurulması inkişaf etmiş kapitalizm
cəmiyyətində məskunlaşmanın daha yüksək mərhələsinə-Vahid Məskunlaşma
Sisteminə keçməsinə şərait yaradır. Vahid Məskunlaşma Sisteminin nəzəri, elmi
əsası kapitalizm cəmiyyətində şəhərlə kənd arasındakı fərqin tədriclə aradan
qaldırılması zərurəti haqqındakı təlimdən irəli gəlir. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın
inkişafı, əhalinin sosial mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi Vahid Məskunlaşma
Sisteminin yaradılması ilə yanaşı, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, ekoloji
tarazlığın qorunması dövlətin diqqət mərkəzindədir. Bununla əlaqədar olaraq
Azərbaycan Respublikasının Regionlarının Sosial İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı
(2004-2008-ci illər) həyata keçirilir. Bu proqram bütün iqtisadi inkişafdan geridə
qalan kənd yerlərində yaşayış məntəqələrinin yenidən qurulması, mədəni-məişət
şəraitinin yüksəldilməsinə və eyni zamanda kənd yerlərində məhsuldar qüvvələrin
inkişafına təsir göstərəcəkdir. Bu proqramın həyata keçirilməsi kənd əhalisinin
məskunlaşmasında olan fərqi aradan qaldıracaqdır. Kənd əhalisinin məskunlaşması
ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən müəssisələrə, meşə
təsərrüfatına, dəmir yoluna və s. xidmət etmək məqsədilə xeyli kənd əhalisi cəlb
olunur. Bununla əlaqədar olaraq yuxarıda göstərildiyi kimi, kənd yaşayış
məntəqələri içərisində başqa təsərrüfat sahələri üzrə ixtisaslaşan və yaxud əhalisi
qarışıq tipli təsərrüfatla məşğul olan kənd yaşayış məntəqələri meydana gələcəkdir.
Bu da öz növbəsində iqtisadi cəhətdən məqsədə uyğun olduqca aqrar sənaye
birlikləri yaradacaqdır. Bu birliklərə kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə sənaye
müəssisələrinin səmərəli surətdə ixtisaslaşdırılıb koperativləşdirilməsi şəraitində
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həm kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, həm də məhsulların sənaye üsulları ilə
emalı üzvi surətdə birləşəcəkdir. Vahid Məskunlaşmanın maddi əsası
formalaşdıqca yaşayış məntəqələri şəbəkəsi və bütün məskunlaşma sistemi yenidən
qurulacaqdır.
Lakin bu dəyişmə tədrici olaraq, uzun dövr ərzində gedir. Bəzən
məskunlaşmanın təsərrüfatın və ümumiyyətlə, məhsuldar qüvvələrin inkişaf
səviyyəsindən geri qaldığı müşahidə edilir. Ona görə də kənd əhalisini təsərrüfatın
inkişaf perspektivinə uyğun olaraq məskunlaşdırmaq lazım gəlir.
ETT müasir inkişaf mərhələsində bir çox elm sahəsində olduğu kimi
urbanizasiya proseslərinin öyrənilməsində də sistemli yanaşma metodundan
istifadə olunur. Məlumdur ki, sosial amillərin təbiəti çox mürəkkəbdir və vahid
sistem-struktur metodla yanaşma məqsədə uyğundur. Sistem dedikdə öz vahidliyi
və bitkinliyi ilə fərqlənən sosial orqanizm başa düşülür. Bu baxımdan şəhər yaşayış
məntəqələri sistemi də mürəkkəb və qarşılıqlı əlaqələri olan sosial orqanizmdir.
Azərbaycanın şəhər məskənlərinin vahid sistemi müxtəlif funksiyalı və dərəcəli
şəhər və qəsəbələrdən ibarət olmaqla çoxlu komponentlərdən malikdir.
İstehsal xarakterli əlaqələr-xammal material istehlak malları ilə mübadilə
Azərbaycan şəhərlərinə çox qədim zamanlardan xasdır. Lakin Azərbaycanın nə
qədim, nə də kapitalizm dövründəki şəhərləri öz inkişaf səviyyəsində vahid sistem
yarada bilməmişdir. İnqilabdan əvvəlki şəhərlərdə maşınlı sənaye yenicə yaranırdı.
Bakıdakı neft sənayesi istisna olmaqla digər sahələr arasında istehsal əlaqələri
formalaşma mərhələsində idi. Nəqliyyat və digər kommunikasiya şəbəkəsi zəif
inkişaf etmişdi və o zamankı istehsalın ehtiyaclarını tam ödəmirdi. Bir sözlə,
inqilabdan əvvəl şəhərlərimiz və onların yaratdığı urbanizasiya vahid şəhər
sisteminin yaranmasında hazırlıq mərhələsində olmuşdur.
Azərbaycanda 1930-cu ildə aparılan yeni inzibati ərazi bölgüsünün qəbulu
və digər quruculuq işləri şəhər məskənlərinin sayının artmasına, şəhər həyat
tərzinin inkişafına, iqtisadi və mədəni-kütləvi əlaqənin genişlənməsinə və vahid
sistem yaradan amillərin artıb formalaşmasına gətirib çıxarırdı. İqtisadi inkişafın
təsirilə şəhər yaşayış məntəqələri sosial-iqtisadi həyatda aparıcı rol oynamağa
başladılar. Şəhər əhalisi 1920-ci ildəki 406 min nəfərdən 1940-cı ildə 1,2 mln
nəfərə çatdı, yəni 3 dəfə artdı. Şəhər yaşayış məskənlərinin sayı isə 15-dən 85-ə
çatdı.
Müharibədən sonrakı illərdə respublikada xalq təsərrüfatının yenidən
qurulması, yerli xammal əsasında iri sənaye obyektlərinin tikilməsi, ümumi iqtisadi
inkişafı təmin edə biləcək səviyyədə ali, orta və peşə təhsilli kadrlar hazırlayan
təhsil ocaqları şəbəkəsinin genişləndirilməsi şəhər əhalisinin sürətlə artmasına
səbəb oldu.
Respublikada vahid məskunlaşma sistemi daxilində müxtəlif dərəcəli
şəhərlər arasında ierarxiya tabeçiliyi mövcuddur. İerarxiyanın əsasını hər bir
şəhərin, respublikanın siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında oynadığı rol
təşkil edir. Hər bir şəhərin ierarxiya pilləsində tutduğu yer onun yerinə yetirdiyi
funksiyaların xarakteri və miqyası, təsir dairəsinin və mənimsənilmə areallarının
ölçüləri ilə müəyyən olunur. Belə ki, mərkəzin böyüklüyü onun bütün
funksiyalarını müəyyən edir.
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Hazırda Azərbaycan şəhərləri öz ierarxiyasına görə aşağıdakı pillələrə bölünür:
1. Respublika tabeliyində olan şəhərlər;
2. Naxçıvan Muxtar Respublikası daxilindəki şəhərlər;
3. Rayon tabeliyində olan şəhərlər.
Respublika şəhərlərinin vahid bir sosial-iqtisadi sistem kimi mövcudluğu
onun ətrafındakı mühitlə əlaqələrinin sabitliyindən asılıdır. Urbanizasiyalaşma
səviyyəsinin inkişafı ətraf mühitə olan təsirin artması ilə paralel gedir. Belə
vəziyyət böyük və iri şəhərlər ətrafında özünü daha qabarıq göstərir. İnkişaf etmiş
şəhərlərdə təbii şərait parametrlərinin dəyişməsi şəhər əhalisinin həyat şəraitini
xeyli pisləşdirir. Bu da ətraf mühitin qorunması məsələsini günün vacib
problemləri sırasına çıxarmışdır. Respublikanın vahid şəhərlər sisteminin özəyini
və bütün məskunlaşma sisteminin karkasını təşkil edən vahid mərkəzlərin sağlam
bir sosial-iqtisadi orqanizm kimi normal fəaliyyətinin təmin olunması bütün
respublikanın sağlam mühitdə yaşaması deməkdir. İri şəhərlərin, o cümlədən
respublikanın paytaxtı olan Bakının iqtisadi, sosial, mədəni, səhiyyə sahələrinin və
s. inkişafında əhali, onun fəal tərkibi olan əmək qabiliyyətlilər həlledici
əhəmiyyətə malikdir.
Respublika şəhərlərində məskunlaşmış 4085,5 min nəfərdən 2283 min
nəfəri, yəni 51%-nin yarısı Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyasında, o cümlədən Bakı
şəhərində 1789 min, Sumqayıt şəhərində isə 283 min cəmlənmişdir.
Respublika tabeliyində olan Şirvan, Mingəçevir, Naftalan, Şəki, Yevlax
şəhərində 283 min nəfər, yəni ümumi şəhər əhalisinin 16,9%-i yaşayır.
Azərbaycanın qalan şəhərlər və qəsəbələrində 1817 min adam məskunlaşıb.
Azərbaycan ərazisinin məskunlaşma səviyyəsi. Təbii şəraitin və təsərrüfatın
təsiri ilə əhalinin müxtəlif yerləşmə formaları məskunlaşma adlanır. Hər hansı bir
ərazidə, ölkə, yaxud regionda insanların tarixən yayılması, yaşaması prosesi olan
məskunlaşmaya sosial-iqtisadi, coğrafi və demoqrafik amillər təsir göstərir.
Bildiyimiz kimi, insanların əsas məskunlaşma formasını şəhərlər və kəndlər
təşkil edir. Bu formaların bəzi bölgələri əhali tərəfindən sıx, bəziləri isə seyrək
şəkildə məskunlaşıb.
Əhalinin qeyri-kənd təsərrüfatı sahələrində (sənaye, nəqliyyat, təşkilattəsərrüfat, mədəni, siyasi və s.) çalışması, şəhər xüsusiyyətlərinə müvafiq əhalinin
təbii təkrar istehsalının, strukturunun formalaşması, şəhər memarlıq-planlaşdırma
mühitinin yaranması, şəhər həyat tərzinin formalaşması şəhərlərin səciyyəvi
xüsusiyyətlərini əks etdirir. Kənd məskənlərinə isə əhalisi kənd təsərrüfatı
sahələrində fəaliyyət göstərən kiçik yaşayış məntəqələri daxildir.
Ərazinin məskunlaşması üçün hər bir qitənin, ölkənin, regionun sosial,
iqtisadi və təbii şəraitlə şərtlənən özünəməxsus məkan xüsusiyyətləri mövcutdur.
Azərbaycan Respublikasında da məskunlaşmanın respublikamıza xas cəhətləri
vardır. Azərbaycanı təşkil edən iqtisadi-inzibati rayonların təbii, tarixi, iqtisadidemoqrafik, sosial şəraiti bir-birindən fərqlidir. Məhz buna görə də
respublikamızın ərazisində məskunlaşma heç də hər yerdə eyni dərəcədə inkişaf
etməmişdir. Belə ki, Azərbaycanın mürəkkəb relyefi, rəngarəng iqlim şəraiti,
torpaq və su ehtiyatlarının qeyri-bərabər paylanması istehsalın inkişaf səviyyəsinə
və əhalinin ərazi üzrə yerləşməsinə mühüm təsir göstərir.

behruzmelikov.com

Məlumdur ki, respublikamızın relyefi dağlıq və düzənlikdir. Hesablamalara
görə Azərbaycan ərazisinin 42%-i 200 m-ə qədər yüksəklikdə, 31% 200-1000 m
yüksəkliklər arasında, 19,5% 1000-2000 m yüksəkliklər arasında, 6,5% 20003000 m yüksəkliklərdə və yalnız 1% 3000 m-dən yüksəkdə yerləşir. Təbii ki, belə
olan halda əhalinin əksər hissəsi əlverişli şəraiti ilə fərqlənən düzənlik və
ovalıqlarda cəmləşmişdir. Ümumi halda respublikada məskunlaşmanın inkişaf
sxemi aşağıdakı kimidir:
-Daimi yaşayış məntəqələri əmələ gətirməyən köçəri və yarımköçəri əhali;
-Məskunlaşmış və ya oturaq əhali.
Əvvəllər əlaqələr zəif olduğundan şəhər və kənd bir-birindən təcrid olunmuş
kimi inkişaf etdiyi halda, sonradan yaşayış məntəqələri arasında istehsal, əmək,
mədəni-məişət əlaqələrinin inkişafı qrupşəkilli yaşayış məntəqələri sistemlərinin
əmələ gəlməsinə şərait yaratmışdır. Hazırda respublikamızda lokal ( yerli )
qrupların iki tipi ayrılır: şəhər və kənd qrupları. Kəndlərin lokal qrupları yerli
ehtiyatlara əsaslanır. Şəhər qrupları isə nisbətən əlverişli coğrafi mövqedə yerləşən
və iqtisadi potensiala malik olan şəhərlərin cazibə qüvvəsinin təsiri altında əmələ
gəlir.
İnkişaf mərhələsində tutduğu mövqeyə görə lokal qrupları bir neçə tipə bölmək
olar:
1. Eyni təbii iqtisadi arealda yerləşən kənd və ya qəsəbənin mərkəzi
ətrafında birləşən yaşayış məntəqələri qrupu. Belə qruplarda əlaqələr zəif olur və
respublikanın hər bir inzibati rayonunda vardır.
2. Nisbətən inkişaf etmiş şəhərin ətrafında bir və bir neçə kənd və qəsəbəni
birləşdirən yaşayış məntəqələri qrupu. Bütün inzibati rayonların mərkəzi ətrafında
yaranmış qruplar bura aiddir.
3. Rayon mərkəzi və ya sənaye şəhərlərinin ətrafında formalaşmış nisbətən
böyük yaşayış məntəqələri qrupu. Belə qruplarla yaşayış məntəqələri arasında
istehsal, əmək, mədəni-məişət əlaqələri formalaşmağa başlayır.
4. Bu tipə daxil olan yerli yaşayış məntəqələri qruplarında əlaqələr daha
intensivdir, mərkəzi şəhər, qəsəbə və kəndlər arasında bağlılıq vardır.
5. Beşinci tipə Abşeron yarımadasında formalaşmış ölkənin böyük şəhər
sistemlərindən biri olan Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyası daxildir. Bu ərazidə olan
yaşayış məntəqələri Bakı ilə əlaqədə inkişaf etmiş, sonradan bu əlaqələr daha da
genişlənmişdir.
Şəhər və kənd məskənləri insanların tarixən formalaşmış həyat şəraitini,
tarixi-coğrafi xüsusiyyətlərini əks etdirir. İnqilabdan əvvəlki dövrlərdə şəhərlər hər
hansı yaşayış məntəqəsinin mütləq qala ilə əhatələnməsi və yaxud xanlığın
mərkəzi olması ilə müəyyən olunurdu. Karvan yolu üzərində yerləşən şəhərlərdə
ticarət və sənətkarlığın inkişafı bu yaşayış məntəqələrinin daha sürətlə böyüməsinə
gətirib çıxarırdı.
XX əsrin əvvəlində neft istehsalı və emalı, maşınqayırma, energetika və s.
sahələrin yaranması məskunlaşma strukturunun dəyişilməsinə səbəb olmuşdur. I
Dünya müharibəsi şəhərlərin iqtisadi və sosial inkişafını xeyli zəiflətdi və şəhər
əhalisi 40%-ə qədər azaldı.
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1950-ci illərdən başlayaraq respublikanın zəif inkişaf etmiş rayonlarında
böyük sənaye müəssisələrinin yaradılması ilə sənaye və yaşayış məntəqələrinin
ərazi strukturunda böyük dəyişikliklər yarandı. Bu dövrdə Aran iqtisadi rayonunda
43, Gəncə-Qazaxda 37, Şəki-Zaqatalada 11, Lənkəranda 11, Naxçıvan iqtisadi
rayonunda 11, Quba-Xaçmazda 8, Dağlıq Şirvanda 7 və s. sənaye müəssisələri
yaradıldı. Bütün bunlar respublikada şəhər yaşayış məntəqələrinin sayının
inkişafına, əhalisinin artımına güclü təsir göstərmişdir. Şəhərlərdə əhalinin artması
onların böyüklük dərəcəsinin dəyişməsinə, bu da öz növbəsində urbanizasiya
prosesinin güclənməsinə, yaşayış məntəqələrinin daha mürəkkəb sistemlərinin
əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu amillərin nəticəsidir ki, bir çox qəsəbələrin
iqtisadi funksiyası güclənmiş, bəziləri şəhərlər qrupuna keçmişdir. Azərbaycan
qəsəbələrinin çox hissəsi Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyasında cəmlənmişdir.
1 yanvar 2007-ci il məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasında şəhər
yerlərinin sayı 309, o cümlədən 70 şəhər, 240 qəsəbə; kənd yaşayış məntəqələrinin
sayı isə 4279-dur. 2007-ci ilin əvvəlinə olan məlumatlara görə, respublika
əhalisinin 4356,6 min nəfər və ya 51,7% şəhər; 4079,8 min nəfər və ya 48,3%-i isə
kənd yerlərində yaşayır.
Respublikada şəhər yaşayış məskənlərinin, şəhər əhalisinin sayının
dinamikası prosesi tarixi zaman kəsimində müxtəlif səbəblər nəticəsində
dəyişmişdir. Belə ki, şəhər əhalisi 1913-1921-ci illərdə 26,3% azalmışdır. 1926-cı
ildə şəhər əhalisi 28,1% olmuş, 1939-cu ildə isə bu göstərici 36,1%-ə bərabər
olmuşdur.
1950-ci illərdən sonra yeni neft yataqlarının istifadəyə verilməsi bir neçə
şəhər yaşayış məntəqələrinin yaranmasına (Şirvan, Siyəzən); respublikanın
qərbində dağ-mədən sənayesinin inkişafı Daşkəsən şəhəri və onun ətrafındakı
qəsəbələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. 1950-60-cı illər arasında bir çox rayon
mərkəzləri şəhər hüququ alandan sonra özlərinin şəhər əmələgətirici bazasını
möhkəmlətmiş oldular.
Ərazi əmək bölgüsündə iştirakına görə respublikamızın şəhərləri aşağıdakı
qruplara bölünür; 1) Ancaq yerli əlaqələrdə iştirak edən şəhərlər; 2) Respublika
daxili əlaqələrdə fəal iştirak edən şəhərləri; 3) Bir-birinə yaxın olan iqtisadi
rayonlarla əlaqələrdə mühüm rola malik olan şəhərlər (Gəncə, Mingəçevir, Şəki və
s.); 4) Beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən şəhərlər (Bakı, Sumqayıt).
Hazırda respublikamızın şəhər məskunlaşması ayrı-ayrı iqtisadi rayonlar üzrə
müxtəlifdir. Belə ki:
-Abşeron iqtisadi rayonunun şərq və mərkəz hissəsində Bakı-Sumqayıt
aqlomerasiyasında məskunlaşma yüksək intensivliyi ilə fərqləndiyi halda, qərb və
şimal hissə zəif məskunlaşmaya malikdir. İqtisadi rayonda şəhər əhalisinin sayı
2007-ci ildə 2 mln 281 min nəfər olmuşdur. Respublikanın böyüklüyünə görə
seçilən iki şəhəri məhz bu iqtisadi rayonun payına düşür. Bakı və Sumqayıt (2007ci il məlumatına görə, iki qəsəbəni-Hacı Zeynalabdin və Coratı özündə birləşdirən
Sumqayıt şəhərinin əhalisinin sayı 309,1 min nəfər olmuşdur.)
-Aran iqtisadi rayonu şəhər əhalisi və şəhər yaşayış məntəqələrinin sayına
görə respublikada ikinci yeri tutur. Rayon üzrə şəhər əhalisinin artım tempi
respublikanın şəhər əhalisinin artım tempindən yüksəkdir. Hidroenerji, başqa
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sərvətlərin istifadəyə verilməsi, kənd təsərrüfatı emalı müəssisələrinin, əmək
tutumlu sənaye sahələrinin inkişafı şəhər yaşayış məntəqələrinin artımına şərait
yaradan göstəricilərdir. Bunlara baxmayaraq, rayonda urbanizasiya səviyyəsi
respublikaya nisbətən aşağıdır.
-Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu şəhər əhalisinin sayına və şəhər yaşayış
məntəqələrinin miqdarına görə üçüncüdür (Abşeron və Arandan sonra).
Şəhər yaşayış məntəqələrinin əksəriyyəti 500 m-dək olan ərazidə, nəqliyyat
yollarının kəsişdiyi düzən və dağətəyi zonada yerləşir. Azərbaycanın ikinci böyük
şəhəri olan Gəncədə 300 min nəfərdən çox əhali məskunlaşmışdır. Respublika
tabeliyində olan Şirvan, Mingəçevir, Naftalan, Şəki, Yevlax şəhərlərində 280 min
nəfərdən çox əhali, yəni ümumi şəhər əhalisinin 17%-i yaşayır. Azərbaycanın
şəhər və qəsəbələrində 1 mln 800 min nəfərdən çox adam məskunlaşıb.
Ölkəmizdə şəhər yaşayış məntəqələri göstəricilərinə cavab verməyən,
əhalisinin əksər hissəsi kənd təsərrüfatı əməyi ilə məşğul olan, fəhlə və qulluqçusu
olmayan məskənlər kənd məskənlərinə aid edilir. Azərbaycanda kənd əhalisinin
artımı 1959-cu ildə yüksək idisə, 90-cı illərdə əhali azalmışdır. SSRİ-nin dağılması
və sosial-iqtisadi yenidənqurma kənd əhalisinin sayının artımında dəyişiklik
yaratdı. Azərbaycanda kənd əhalisinin sıxlığı respublika üzrə göstəricidən artıqdır,
kənd əhalisinin məskunlaşma amplitudu isə -28 m-lə okean səviyyəsindən 2330 m
hündürlük arasındadır. Kənd əhalisinin yerləşməsi kənd təsərrüfatı sahələrinin
ərazi təşkili ilə sıx əlaqədardır. Respublikanın relyef şəraiti kənd məskunlaşmasına
da təsir göstərir. Belə ki, 15o – dən çox meylli sahələr əkinçilik üçün yararsızdır,
əsasən yay otlaqları kimi istifadə olunur. Belə ərazilərdə yaşayış məntəqələri
yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, otlaq-heyvandarlıq bölgələrində, kəndlərdən
uzaqdakı yay və qış otlaqlarında mal-qaranın otarılması və yem tədarükü ilə
məşğul olan əhalinin müvəqqəti yaşaması üçün yay və qış alaçıqları xüsusi kənd
yaşayış formalarıdır. Azərbaycanda Kür-Araz ovalığında, Kiçik Qafqaz, Ağstafa,
Tovuz rayonları, Qarayazı bölgəsində belə formalara rast gəlinir.
Respublika kəndlərində ümumi məhsul istehsalının ildən-ilə artması, ictimai
və ərazi əmək bölgüsünün təkmilləşməsi təsərrüfatın strukturunun
mürəkkəbləşməsinə, kəndlərin planlaşdırılmasına, yenidən qurulmasına gətirib
çıxarır.
Ərazinin iqlimi, region üçün xarakterik olan təsərrüfat sahəsi əhalinin
kəndlərdə məskunlaşmasına təsir göstərir. Belə ki, respublikamızın ərazisinin
52%-i üçün quru iqlim xarakterikdir və belə şəraitdə müxtəlif istisevər bitkiləri və
heyvandarlığı inkişaf etdirmək olar. Mülayim isti və quru qışı olan sahələr ümumi
ərazinin 8%-ni əhatə edir. Bu sahələr yemçiliyi, balıqçılığı, tütünçülüyü,
üzümçülüyü və heyvandarlığı inkişaf etdirmək üçün sərfəlidir. Dağətəyi ərazilərdə
kartofçuluq, taxılçılıq, heyvandarlıq inkişaf etdirilir. Dağ tundra iqliminə malik
olan sahələr ümumi ərazinin 3%-ni əhatə edir. Bu da əhalinin yerləşməsi, kənd
təsərrüfatı sahələrinin inkişafı üçün əlverişli deyil.
Şəhər və kənd yerlərində yaşayan əhalinin 1990-2007-ci illər ərzində say
dinamikası göstərir ki, şəhər yerlərində yaşayan əhalinin çəkisi ümumi əhali
sayında azalmağa doğru getsə də (1990-cı ildəki 53,9%-dən 2007-ci ilin
əvvəlindəki 51,6%-ə qədər), həmişə kənd əhalisinə nisbətən üstünlük təşkil etmiş,
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lakin bunlar arasındakı nisbət fərqi 1990-cı ildəki 7,8-dən 2007-ci ilin əvvəlində
3,2-yə qədər azalmışdır.
Şəhər və kənd əhalisinin artım səviyyəsinin arasında fərqlər müşahidə
olunur. Hesablamalara görə, gələcəkdə şəhər əhalisinin artımı kənd əhalisinin
artımına nisbətən azalmağa doğru olacaqdır. Lakin bu o demək deyildir ki,şəhər
əhalisinin artımı aşağı düşəcəkdir.2005-ci ildən 2020-ci ilə qədər hər beş illiklər
üzrə bu göstərici şəhər yerlərində demək olar ki,orta hesabla 103-104% arasında
tərəddüd edəcəkdir. Kənd əhalisinin təbii artımı beş illiklər üzrə orta hesabla
107% olacaqdır. Şəhər və kənd yerlərinin bir-birindən fərqli olması əhalinin təbii
artım əmsalının dinamikasından asılıdır.Şəhər və kənd əhalisinin təbii artımı 2000ci ildə 6,5% və 11,3%, 2005-ci ildə isə 8,7% və 13,3% təşkil etmişdir. Kənd
yerlərində təbii artımın şəhər yerlərinə nisbətən yüksək olması şəhərlə müqayisədə,
kəndlərdə doğumun səviyyəsinin yüksək olması ilə izah edilir.
Əhalinin sıxlığı əhalinin ərazi üzrə yerləşməsinin əsas göstəricisidir və
əhalinin sayının sahəyə bölünməsi ilə hesablanır. Buraya bir km2 sahəyə düşən
adamların sayı daxildir. Azərbaycan əhalisinin hər km2 üzrə orta sıxlığı təqribən
100 nəfər təşkil edir. Eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın
ayrı-ayrı iqtisadi rayonları əhalinin sıxlığına görə bir-birindən kəskin surətdə
fərqlənir. Məsələn, Abşeron iqtisadi rayonunda orta sıxlıq 123,7-ni təşkil edirsə,
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda isə 4,2 təşkil edir. Əhalinin sayını sahəyə
bölərkən, ərazinin mühüm hissəsinin məskunlaşmadığı və təsərrüfat məqsədləri
üçün istifadə olunmadığı nəzərə alınmır. Əgər bütün sahənin əvəzində əhalinin
yerləşdiyi və təsərrüfat fəaliyyətinə cəlb olunmuş ərazini götürsək, əhalinin
sıxlığının real göstəricisi daha yüksək olar.
Əhalinin məskunlaşma tiplərinin dəyişməsi hər şeydən əvvəl, əsas inkişaf
qanunauyğunluqları və ictimai-iqtisadi formasiyaların dəyişməsi ilə bağlıdır.
Məskunlaşma formasının özünəməxsus tarixi tipləri var:
I tipi-“dispers” ( dağınıq ) qəbilə məskunlaşması adlandırmaq olar. Bu tip
oturaq həyata keçmək meylinin artıq üstünlük təşkil etdiyi və daimi məskənlərin
yayıldığı ibtidai icma quruluşu dövrüdür.
II tip-“antik polis” (şəhər) üçün dəniz və çay sahillərində yerləşən, hətta 1
milyonadək əhalisi olan iri şəhər-dövlətlər səciyyəvidir. Əhalinin hərəkətinin
miqrasiyası əsasən hərbi yürüşlərlə məhdudlaşmışdır.
III tip-“feodal kəndi“-dir. Burada kiçik kənd məskənləri üstünlük təşkil
edir, şəhərlər böyük deyil. Əhalinin mütəhərrikliyi aşağıdır (hər hansı başqa
səbəblərlə müharibələr, dini və s. ilə deyil, iqdisadi səbəblərlə bağlı miqrasiya
nəzərdə tutulur).
IV tip-“urbanizasiyalı məskunlaşma” yüksək dərəcədə şəhərləşmiş, bir sıra
(xüsusilə şəhər-kənd)
cəhətdən qütbləşmiş məskunlaşmadır.Yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, əhali yaşayış yerlərinə görə şəhər və kənd əhalisinə bölünür.
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada şəhər kateqoriyasına aid edilən
yaşayış məntəqələri şəhər yerləri, digər yaşayış məntəqələri isə kənd yerləri
hesab edilir. Şəhər yerlərinə şəhərlər və qəsəbələr aiddir. Şəhər və kənd
yerlərində yaşayan əhalinin 1990-2007-ci illər ərzində say dinamikası göstərir ki,
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şəhər yerlərində yaşayan əhalinin çəkisi ümumi əhali sayında azalmağa doğru
getsə də (1990-cı ildəki 53,9%-dən 2007-ci ilin əvvəlindəki 51,6%-ə qədər),
həmişə kənd əhalisinə nisbətən üstünlük təşkil etmiş, lakin bunların arasındakı
nisbət fərqi 1990-cı ildəki 7,8-dən 2007-cı ilin əvvəlində 3,2-yə qədər
azalmışdır.Yəni 1990-cı ildə şəhər və kənd əhalisi arasındakı mütləq say fərqi
562,7 min nəfər təşkil edirdisə, 2007-ci ilin əvvəlində bu rəqəm 276,8 min nəfər
olmuşdur.

Cədvəl 10
İqtisadi rayonlar üzrə əhalinin orta illik sayı
1990
min
nəfər
Azərbaycan 3852,5
Res.
Bakı şəhəri 1785,0
Naxçıvan
89,4
MR
Abşeron
315,2
Gəncə463,9
Qazax
Şəki116,4
Zaqatala
Lənkəran
142,5
Quba124,1
Xaçmaz
Aran
550,3
Yuxarı
171,4
Qarabağ
Kəlbəcər35,5
Laçın
Dağlıq
59,1
Şirvan
İqtisadi
rayonlar

2000
min
nəfər
4096,9

2007
min
nəfər
8484,5

1990
%-lə

2000
%-lə

2007
%-lə

100.0

100,0

100.0

1802,0
96,3

1883,5
377,9

46,3
2,3

44,6
2,4

22,2
4,5

353,3
498,6

407,1
1138,3

8,2
12,0

8,6
12,5

4,8
13,4

130,0

551,0

3,0

3,2

6,5

161,3
138,8

795,3
473,7

3,7
3,2

3,9
3,4

9,4
5,6

619,3
189,1

1740,8
627,8

13,9
4,4

14,8
4,6

20,5
7,4

38,9

217,4

0,9

0,9

2,6

69,3

271,7

1,5

1,7

3,2

Torpaqlarımızın 20%-nin erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunması
nəticəsində məcburi köçkünə çevrilmiş bir milyona yaxın əhalinin başqa
regionlarda
məskunlaşması
regionlarda demoqrafik proseslərə təsir
göstərmişdir.Bu isə həm məcburi köçkünlərin, həm də yerli əhalinin iqtisadi
zəmində müxtəlif çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olmuşdur. Lakin bütün bu
çətinliklərə baxmayaraq ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafı, əhalinin sosial-mədəni
səviyyəsinin yüksəldilməsi sayəsində Vahid Məskunlaşma Sisteminin yaradılması,
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təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, ekoloji tarazlığın qorunması dövlətin diqqət
mərkəzindədir. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Regionlarının Sosial
İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı həyata keçirilir. Bu proqram bütün iqtisadi
inkişafdan geridə qalan kənd yerlərində yaşayış məntəqələrinin yenidən qurulması,
mədəni-məişət şəraitinin yüksəldilməsinə, kənd və şəhər əhalisinin
məskunlaşmasında olan fərqin aradan qaldırılmasına təsir göstərəcəkdir.
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Azərbaycan təsərrüfatının formalaşması xüsusiyyətləri
Tarixin tam hüquqlu subyekti kimi Azərbaycan keçən əsrin 90-cı illərində
müstəqil dövlət olaraq dünyanın siyasi xəritəsində öz yerini tutmuşdur. Hazırki
mərhələdə o müstəqil dövlətə xas olan və hərtərəfli fəaliyyət göstərən
təsərrüfatının sahə-ərazi strukturunun formalaşdırılmasını davam etdirir. Belə ki,
tarixən uzun illər Rusiya və keçmiş SSRİ tərkibində asılı vəziyyətdə olmuş
Azərbaycan özünün hərtərəfli inkişaf etmiş iqtisadiyyatını qura bilməmişdir. Çünki
respublikaya əsasən hasilat sahələri üstünlük təşkil edən və ərazidə qeyri-bərabər
yerləşən təsərrüfat strukturu miras qalmışdır.
Müasir şəraitdə onu aşağıdakı xüsusiyyətlər səciyyələndirir:
1) müstəqilliyin ilk illərində ortaya çıxmış çətinliklərin əlaqələrin kəsilməsi və
bazaların itirilməsi, Qarabağ münaqişəsi, yeni quruculuq təcrübəsinin
azlığı, siyasi qeyri-sabitliyin hökm sürməsi və s. təsiri altında dərin böhran
vəziyyətinin yaranması;
2) iqtisadiyyat və siyasət sahələrində baş verən böhranın aradan qaldırılması,
radikal islahatların həyata keçirilməsi, bazar münasibətlərinin
formalaşdırılması;
3) tədricən iqtisadi və sosial inkişafın sabitləşdirilməsi, neft sahəsinə iri həcmli
xarici investisiyaların cəlb edilməsi, öz potensialını artıraraq makroiqtisadi
(ÜDM) göstəricilərinin sürətinə görə dünyanın və MDB-nin öndə gedən
ölkələri sırasına çıxması;
4) qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqətin artırılması, iqtisadiyyatın sosial
meylinin gücləndirilməsi;
5) yerli təbii, material və əmək ehtiyatlarının istifadəsinə əsaslanması;
6) regionların qeyri-bərabər inkişafı, işğal olunmuş ərazilərin siyasi və
cəbhəyanı rayonların sosial-iqtisadi problemlərinin həllinin gücləndirilməsi;
7) beynəlxalq əmək bölgüsü və qlobal inteqrasiya proseslərində iştirakının
fəallaşdırılması.
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmədən ölkəmizin iqtisadi dirçəlişi qeyrimümkündür. Ona görə də Azərbaycan üçün malik olduğu müxtəlif imkanlardan
səmərəli istifadə edərək dünya iqtisadi mühitinə inteqrasiya etmək mexanizmin
yaradılması, dünya maliyyə resursları və bazarına qəbul edilməsi, müstəsna
əhəmiyyət kəsb edir və bu istiqamətdə güclü irəliləyişlər baş verir. Gənc
Azərbaycan dövləti bütün mövqelərdən düzgün xarici və daxili siyasət yeritməklə
aparıcı ölkələr və beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən dəstəklənir.
Özünün əlverişli coğrafi mövqeyindən istifadə edərək Azərbaycan Avropa və
Asiya ölkələri, eləcə də regional təşkilatlarla geniş əlaqələr qurur. Belə əlaqələr
bazar münasibətləri quruculuğu təcrübəsi əldə edilməsi, texniki, iqtisadi və sosial
yardımlar alınması və s. ilə bağlı problemlərin həllində istifadə olunur. İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT), Türkiyə (TİKA) və Almaniya (GTZ)
texniki yardım agentlikləri vasitəsi ilə Azərbaycanda pilot fermer təsərrüfatlarının
yaradılması, özəl bölmənin inkişaf proqramı, dövlət müəssisələrinin
özəlləşdirilməsi, ölkənin cənub regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı, kiçik
müəssisələrin kreditləşdirilməsi, aqrar bölmədə bazar münasibətlərinin inkişafına
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kömək, təbii ehtiyatlar haqqında informasiyanın hazırlanması və s. proqram və
layihələri həyata keçirir. İƏİT Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir.
Ölkəmizin Avropa Birliyi ( AB) ilə çoxtərəfli iqtisadi münasibətlərini inkişaf
etdirməsi olduqca əhəmiyyətlidir. TASİS (MDB-yə texniki yardım göstərilməsi)
Proqramı vasitəsilə AB Azərbaycanın prioritet sahələrinin: energetika, kənd
təsərrüfatı, dövlət müəssisələrinin yenidən qurulması, nəqliyyat, maliyyə xidməti,
ərzaq yardımı göstərilməsi və s. maliyyələşdirilməsini həyata keçirir.
Azərbaycanın Avropa Birliyi əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlaması və
Mərkəzi Asiya yolu üzərindəki əlverişli coğrafi mövqeyi ölkəmizə iri həcmli
kreditlərin ayrılmasına səbəb oldu. AB həcminin tarixi “İpək yolunun” – AvropaQafqaz Asiya (TRASEKA) nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasını maliyyələşdirdi.
Hazırda AB Azərbaycanın əsas ticarət-iqtisadi tərəfdaşıdır. Ölkəmizin xarici ticarət
dövriyyəsinin 45%-i onun payına düşür.
Azərbaycanın üzv olduğu Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun
ölkəmizdə fəaliyyəti çoxsahəlidir – müxtəlif sahə və regional layihələrin
maliyyələşdirilməsi, sərfəli və uzunmüddətli kreditlərin verilməsi və s. Belə
proqramlar ölkənin regionlarında geniş miqyaslı struktur dəyişikliklərinin
aparılmasını, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin özəlləşdirilməsini və s. əhatə edir.
Azərbaycan Respublikası, həmçinin MDB, Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
təşkilatı, İslam Konfransı Təşkilatı, GUAM və b. təşkilatlarla ilə iqtisadi
əməkdaşlıq həyata keçirir. Gələcəkdə Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət
Təşkilatına ( ÜTT) qəbul edilməsi onun beynəlxalq iqtisadi əlaqələrini və ticarət
strukturunu xeyli dərəcədə tamamlayacaqdır.
Təsərrüfatının inkişaf səviyyəsinə görə Azərbaycan hazırda MDB ölkələri
arasında yüksək yerlərdən birini tutur. Müstəqilliyin ilk illərində xarici təcavüzlə
və daxili çətinliklə qarşılaşan Azərbaycan dərin böhran vəziyyətinə düşmüşdü.
Lakin sonrakı illərdə ölkədə bərqarar olan siyasi sabitlik, islahatların aparılması,
neft-qaz hasilatı sahələrinə xarici şirkətlərin iri həcmli investisyalarının cəlb
edilməsi iqtisadi inkişafa öz müsbət təsirini göstərməyə başladı.
Artıq 2006-cı ildə MDB ərazisinin cəmi 0,4%-ni tutan Azərbaycan onun
əhalisinin 3,0%-ni, ÜDM-in (Ümumi daxili məhsul) 1,6%-ni, sənaye məhsulunun
2,1%-ni, kənd təsərrüfatı məhsulunun 2,0%-ni, investisiya qoyuluşunun 3,0%-ni,
xarici ticarətin 1,8%-ni təşkil etmişdir. Göstərilən təsərrüfat sahələri üzrə ölkəmiz
MDB respublikaları arasında beşinci yeri tutmuşdur ( Rusiya, Ukrayna,
Qazaxıstan, Belorusiyadan sonra).
İqtisadi inkişaf səviyyəsinin inteqral göstəricisi sayılan ÜDM həcminə görə
isə Azərbaycan MDB ölkələri arasında 4-cü yeri tutur (Rusiya, Qazaxıstan,
Belorusiya). Heç də az əhəmiyyət daşımayan daha bir məsələ səlahiyyətli
beynəlxalq
təşkilatların
apardıqları
araşdırmalara
görə,
informasiya
texnologiyasının inkişaf səviyyəsinə görə Azərbaycan MDB ölkələrinin hamısını
qabaqlamışdır. Bu da ölkəmizin gələcək inkişafı və dünya sisteminə
inteqrasiyasının intellektual bazası deməkdir.
Azərbaycan Respublikası həm MDB, həm Avropa Birliyi və digər təşkilatlarla
sıx ticarət-iqtisadi əlaqələr həyata keçirir. Xarici ticarət dövriyyəsinin 27%-i MDB
ölkələrinin payına düşür. Özü də coğrafi yaxınlıq, keçmişdən mövcud olan
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nəqliyyat sistemləri bu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrimizin səmərəli qurulmasını və
uzunmüddətli olmasını tələb edir. Azərbaycan neft-qaz sərvətlərindən istifadəsini
səmərəli qurmaqla xarici ticarət əlaqələrini təkcə MDB ilə məhdudlaşdırmayaraq
dünya təsərrüfat sisteminə sıx qoşulmaqla milli iqtisadiyyatını birtərəfli
embarqolardan (qadağalardan) sığortalayır və onun inkişafına əlverişli şərait
yaradır.
MDB ölkələri arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün müxtəlif səviyyəli
müqavilələr, iqtisadi əlaqələndirmə şuraları və b. yaradılmışdır. Bunların başlıca
vəzifəsi birlik daxilində malların, xidmətlərin, işçi qüvvəsinin, kapital vəsaitlərinin
yeni bazar münasibətləri əsasında vahid iqtisadi məkanda sərbəst hərəkətini təmin
etməkdir. Lakin bu və ya digər razılaşmalara baxmayaraq, hələlik bu ölkələr
arasında sıx inteqrasiya əməkdaşlığı tələb olunan səviyyədə deyildir. Onların
bazarlarında müxtəlif malların, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının (meyvətərəvəz, şirələr, şərab-konyak məmulatları, digər ərzaq məhsulları və s.) sərbəst
daxil olmasında hələlik çətinliklər mövcudur. Belə vəziyyət ölkələrarası bəzi siyasi
münasibətlərdəki gərginlik, münaqişəli zonaların inhisarda saxlanılması, ayrıseçkiliyə yol verilməsi və s. ilə bağlıdır. Bunlardan fərqli olaraq Azərbaycanın da
daxil olduğu GUAM ölkələri arasında hərtərəfli əlaqələr həm də beynəlxalq
miqyasda genişləndirilir. 2001-2005-ci illərdə bu ölkələrin ticarət dövriyyəsinin
həcmi 3,3 dəfə artmış və ümumirespublika dövriyyəsində xüsusi çəkisi 6% təşkil
etmişdir.
Azərbaycanın müasir iqtisadi və sosial inkişafı bazar münasibətlərinin təsiri
altında radikal dəyişikliklərlə müşayiət olunur Tədricən islahatların əhatə etdiyi
sahələrin və regionların coğrafiyası genişlənir, yeni-yeni fəaliyyət növləri yaradılır.
Ölkənin
iqtisadiyyat sahələrində aparılan islahatları mürəkkəbliyinə və
əlamətlərinə görə dörd mərhələyə bölmək olar:
Birinci mərhələ müstəqilliyin əldə edilməsindən 1993-cü ilin ortalarınadək
olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə ölkə iqtisadiyyatında dərin böhran vəziyyəti
yaranır. Hökm sürən özbaşınalıq şəraitində mövcud istehsal potensialı dağıdılır,
İqtisadiyyatın bir çox sahələrində geriləmələr baş verir.
İkinci mərhələ 1993-1995-ci illəri əhatə edir. Bu mərhələ ölkədə dövlət
müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi və
köklü iqtisadi islahatlara başlanması ilə əlamətdardır. 1994-cü ildə ölkəmizin
siyasi-iqtisadi və sosial taleyində həlledici rol beynəlxalq neft müqavilələri
bağlandı. Bu müqavilədə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dünyanın 15
ölkəsindən 30-dan çox şirkət iştirak etmiş və 60 mlrd. dollar İnvestisiya qoyulması
nəzərdə tutulmuşdur. Bazar iqtisadiyyatına keçid və sahibkarlığın inkişafı
istiqamətində qəbul olunmuş çoxsaylı qanunlar, eləcə də neft müqavilələri ölkə
iqtisadiyyatının bütün sahələrinin böhrandan çıxarılmasına, siyasi sabitiyə müsbət
nəticələrini verməyə başladı.
Başlıca vəzifə dövlət mülkiyyətinin və müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin
həyata keçirilməsindən ibarət idi. Dövlət mülkiyyəti özəlləşdirilərkən strateji
əhəmiyyətli sahələr, xüsusilə neft-qaz bölməsi, səhiyyə təhsil, mədəniyyət, dəmir
yolu və dəniz nəqliyyatı, boru kəmərləri və b. Azərbaycan dövlətinin
səlahiyyətlərində saxlanıldı.
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Respublika vətəndaşlarının özəlləşdirmədə iştirakı birinci mərhələdə
özəlləşdirmə payları əsasında çeklərlə, sonrakı mərhələdə isə pulla aparıldı. İlkin
olaraq ticarət, ictimai iaşə, məişət xidməti obyektləri, təmir-tikinti təşkilatları
özəlləşdirildi. Daha sonra prosesə sənayenin müxtəlif sahələrinin orta və iri
müəssisələri və xalq təsərrüfatının digər bölmələri cəlb edildi. İri müəssisələrin
özəlləşdirilməsi auksion (hərrac) vasitəsilə həyata keçirilir.
Özəlləşdirmə sahəsində iqtisadiyyatda qeyri-dövlət sektorunun payı getdikcə
artır. Sənaye məhsulu istehsalının 71%-ə qədərini qeyri-dövlət mülkiyyəti
vermişdir. Onun payı xüsusilə neft-qaz, yeyinti, yüngül, mebel və b. sənaye
sahələrində daha yüksək olmuşdur.
1996-cı ildən başlayaraq 2004-cü ilədək davam edən Üçüncü mərhələdə ölkə
iqtisadiyyatının intensiv inkişaf yoluna çıxarılmasına nail olundu. Tədricən
aparılan islahatların coğrafiyası genişləndirildi, neft-qaz ehtiyatlarının
mənimsənilməsi ilə bağlı həm dənizdə, həm də sahildə çoxsahəli kompleks işlər
görüldü.
Bazar münasibətlərinə keçidlə bağlı olaraq üçüncü mərhələ Azərbaycanın
iqtisadi və sosial inkişafında radikal dəyişikliklərin aparılması ilə sıx bağlı oldu.
Bazara keçidin ölkəmizdə alternativi yoxdur. Məhz, o, bütün istehsalı istehlakçının
tələbatına yönəldən sosial iqtisadiyyatın yaradılmasını nəzərdə tutur. Belə
iqtisadiyyat isə əhalinin sosial təbəqələrinin həyat təcrübəsi və azad əməyi əsasında
şəxsi gəlirini artırdığı təsərrüfat sistemi kimi qəbul olunur. Bu mərhələdə qarşıda
duran vəzifələrdən ən əhəmiyyətlisi bazar mexanizminin təsir xüsusiyyətlərinə
əsaslanaraq ölkə iqtisadiyyatının balanslaşdırılmasının təmin edilməsi, bütün
istehsalçıların fəaliyyətlərinin daha yaxşı əlaqələndirilməsi, əmək, material və
maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təşkili və dünya təsərrüfatı ilə
inteqrasiyaya nail olmasıdır .
İqtisadiyyatın liberallaşdırılması və pul sisteminin sabitləşdirilməsi əhalinin
iqtisadi fəaliyyətinə və sahibkarlığın inkişafına geniş yollar açır. Bütün bunların
kökündə isə özəlləşdirmə və şəxsi mülkiyyətin fəaliyyəti durur. Məhz buna görə
Azərbaycanda sənaye, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə özəlləşdirmə əsaslı
surətdə həyata keçirilməyə başladı.
Həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan
kəndlisi torpaq sahibkarına çevrildi və özü də ona torpaq dövlət tərəfindən pulsuz
və daimi istifadə üçün verildi. Respublikanın ümumi torpaq fondu üç mülkiyyət
forması dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti və xüsusi mülkiyyət arasında
paylandı. Ümumi torpaq sahəsinin 44%-i dövlət, 31%-i bələdiyyə və 25%-i xüsusikəndli (fermer) təsərrüfatlarına verildi. Hazırda ölkədə istehsal olunan kənd
təsərrüfatı məhsullarının 98%-dən çoxunu fərdi kəndli təsərrüfatları verirlər. Ölkə
iqtisadiyyatının sahə və ərazi strukturunda dəyişikliklər aparılır və onların
birtərəfli-xammal yönümlü inkişafının aradan qaldırılmasına ciddi diqqət yetirilir.
Bu istiqamətdə dövlətin həyata keçirdiyi qeyri-neft sektorunun inkişafının
genişləndirilməsi siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
2005-ci il dördüncü mərhələnin “böyük neft-qaz axınının” başlanması ilə
əlamətdardır. Bu mərhələ Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda istismara
hazırlanan neft-qaz yataqlarının tammiqyaslı (Azəri, Çıraq yataqlarının dərin
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hissələrindən neft hasilatını təmin edən “Faza-1”, “Faza-2” layihələri və Şahdəniz
qaz-kondensat yatağının) işlənməsinə başlanmasını əhatə edir. Həmçinin bu
mərhələ ölkənin makroiqtisadiyyatının bütün sahələrində davamlı inkişafa geniş
imkanların açılması ilə səciyyələnir.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı quruculuğu əlaqəli şəkildə bir neçə
istiqamətdə aparılır:
- liberal-bazar iqtisadiyyatı şəraitinin yaradılması ( sahibkarlığın inkişafı, qiymət
qoymada sərbəstlik, təsərrüfat əlaqələrinin qurulması, xarici iqtisadi fəaliyyətə
icazə verilməsi, sərbəst ticarətin inkişafı və s.);
- maliyyə və pul sisteminin sabitləşməsi, antiinfilyasiya tədbirlərinin görülməsi və
b. mexanizmlər əsasında ölkə ərazisində manatın məzənnəsinin qorunması;
- özəlləşdirmə, sahibkarlığın inkişafı, radikal torpaq islahatları, səmərəli bazar
təsərrüfatı və iqtisadi tərəqqiyə yeni imkanların açılması;
- idarəetmədə iqtisadiyyatın və xidmətin bütün sahələrində struktur
dəyişikliklərinin aparılması;
- xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə ölkənin təsərrüfat sahələrində və
regionlarında əlverişli mühitin yaradılması və onların dünya təsərrüfat sisteminə
inteqrasiyasının gücləndirilməsi;
- sosial siyasətin davam etdirilməsi, əhalinin və əmək ehtiyatlarının yeni şəraitə
uyğunlaşdırılmasına köməklik göstərilməsi, kasıbçılığın səviyyəsinin aşağı
salınması, zəif müdafiə olunan təbəqənin neqativ hallardan qorunması, təqaüdlərin
verilməsində islahatların aparılması, toplanmış şəxsi əmanətlərin iqtisadi inkişafa
cəlb olunmasına şəraitin yaradılması və s.
Təsərrüfatın strukturu. Azərbaycanda müstəqil təsərrüfat sisteminin
formalaşması və onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının ən vacib şərti
özəlləşdirmənin ardıcıl həyata keçirilməsi əsasında köklü struktur dəyişikliklərinə
nail olmaqdır. Belə ki, həm keçmiş planlı (inzibati amirlik) şəraitdə, həm də
müstəqilliyin ilk illərində iqtisadiyyatın strukturunda yaranmış deformasiyaların
aradan qaldırılması vacib istiqamətlərdən hesab olunur.
Azərbaycan təsərrüfatının inkişafı və strukturu haqqında daha yığcam məlumatı
ÜDM-in həcmindən əldə etmək olar. ÜDM ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində
il ərzində istehsal olunan və son istehlaka, yığıma və xalis ixracata ayrılan malların
və xidmətlərin cəmidir. 2007-ci ildə ölkəmizdə ÜDM-in həcmi 25,2 mlyr manata,
yəni 2005-ci ilə nisbətən 25% və ya 13,3 mlyr manat artmışdır. Tədqirəlayiq haldır
ki, ÜDM-in böyük əksəriyyəti (76%) qeyri-dövlət müəssisələrində istehsal
edilmişdir. Adambaşına onun həcmi 3474 ABŞ dol. (2981 manat) olmuşdur. Özü
də Azərbaycan ÜDM inkişaf sürətinə görə MDB-də birinci, dünyada isə qabaqcıl
yerlərdən birini tutur ÜDM-in 72%-i iqtisadiyyatın istehsal, 20,2%-i xidmət
sahələrinin payına düşmüşdür. 1995-ci ildə onların nisbəti 93% və 7% təşkil
etmişdir. Göründüyü kimi, xidmət sahələrinin xüsusi çəkisinin belə kəskin artması
bir tərəfdən istehsalın bir çox sahələrinin zəifləməsi, digər tərəfdən isə bazar
iqtisadiyyatının xidmətə və onun yeni növlərinə tələbatın getdikcə artması ilə
bağlıdır. Adətən bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə xidmətin xüsusi çəkisi
daha yüksək olur (məsələn, ABŞ-da 75%, Almaniyada 60%-dir).
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ÜDM tərkibində 2007-ci ildə istehsal olunan məhsulların 59%-ni sənaye, 7,1%ni tikinti, 6,2%-ni kənd təsərrüfatı, 6,1%-ni nəqliyyat və rabitə vermişdir.
Özəlləşdirmə sahəsində ÜDM qeyri-dövlət bölməsinin payı 81%, o cümlədən,
sənayedə 87%-i, kənd təsərrüfatında 99%, ticarətdə 98%, tikintidə 70%,
nəqliyyatda 64% təşkil etmişdir. Bazar münasibətinə keçidin ilk illərində
Azərbaycan iqtisadiyyatındakı struktur dəyişiklikləri bir sıra sahələrdə kəskin
geriləmələrin baş verməsi ilə bağlı olmuşdur. 1991-1995-ci illərdə ölkənin ÜDM
həcminin 75%-i, sənaye məhsulunun 75%-i, kənd təsərrüfatı məhsulunun 55%-i
itirilmişdir.
Neft-qaz sənayesinin inkişafı zəifləyən təsərrüfat sferasında sahibkarlıq
strukturlarının yaradılması 1996-cı ildən başlayaraq ölkə iqtisadiyyatının artım
meyllərini davamlı etdi.
ÜDM istifadəsinin strukturunda son istehlaka çəkilən xərclərin xüsusi çəkisi
artaraq 2006-cı ildə 42%-ə çatmışdır. Ümumi yığımın xüsusi çəkisi 30%, malların
və xidmətlərin xalis ixracı (idxalı çıxmaqla) 28% təşkil etdi. Bunlardan əlavə neft
gəlirlərinin bir hissəsi Dövlət Neft Fondunda toplanaraq sonralar müxtəlif
təsərrüfat və sosial sahələrdə istifadə olunur, həmçinin gələcək nəsillər üçün
saxlanılır.
Son illər həyata keçirilən davamlı islahatlar ölkənin strateji iqtisadi
məsələlərinin həllinə güclü təkan verdi. Sürətlə artan neft gəlirləri getdikcə daha
çox daxili investisiya qoyuluşuna, qeyri-neft sektoru və regionların inkişafına,
elektroenergetikanın
genişləndirilməsinə,
əhalinin
sosial
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına əlverişli şərait yaradır. Getdikcə daxili investisiya qoyuluşunun
artması mütərəqqi hal kimi qəbul olunur və ölkənin təsərrüfat sahələri və
regionların inkişafının əsas amillərindən sayılır. 2007-ci ildə xarici investisiyaların
xüsusi çəkisi əvvəlki illərlə müqayisədə azalaraq 40%-ə enmiş, daxildən
ayrılanınki isə 60%-ə qalxmışdır. Bu illərin əsas iqtisadi əlamətlərindən biri də
Azərbaycanın investisiya
ixracat ölkəsinə çevrilməsi oldu. Qara dənizin
sahillərində salınan Kulevo terminalı Azərbaycana məxsusdur. Türkiyənin Ceyhan
limanında iri neftayırma zavodunun tikintisinin lisenziyası alınmışdır və bir sıra
digər ölkələrlə bu proses genişlənir.
2002-ci ildən Avropa standartlarına keçən Azərbaycan Dövlət Statistika
Komitəsi Azərbaycanın təsərrüfat sahələrini iki bölməyə ayırır – məhsulların
istehsalına və xidmətlərin istehsalına. Məhsulların istehsalı bölməsinə sənaye, kənd
təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı, tikinti daxil edilir. Xidmətlərin istehsalına:
nəqliyyat, rabitə, topdan və pərakəndə ticarət, mehmanxana və restoranlarda
xidmətlər, sosial və bir çox digər xidmət (məişət xidməti, sərnişin nəqliyyatı,
əhaliyə rabitə xidməti, mənzil-kommunal təsərrüfatı, daşınmaz əmlak bazarı üzrə
xidmətlər, təhsil, mədəniyyət, turist-ekskursiya, bədən tərbiyəsi və idman, səhiyyə
xidmətləri, sanatoriya-kurort xidmətləri, hüquqi və bank xidmətləri və b.) növləri
aid edilir.
Yuxarıda verilən təsərrüfat bölgüləri üzrə hər il statistik məlumatlar hazırlayır və
məcmuələr çap edilir. Bu yeni statistik bölgü bazar iqtisadiyyatı strukturunun daha
ətraflı və dərin təhlilinin aparılmasını asanlaşdırır.
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Ölkəmizin hazırkı istehsal bazasını sənaye, onun neft-qaz mədən çıxarma
sahələri, kənd təsərrüfatı, tikinti təşkil edir. 2008-cı ildə ölkədə məşğul olan
əhalinin 51,4%-i istehsalın, 48,6 %-i xidmət sferasının payına düşmüşdür.
Hazırkı mərhələdə baş verən inkişaf amillərinin və struktur dəyişikliklərinin
təsiri ilə sənayenin mövqeyi yenidən güclənərək Azərbaycan iqtisadiyyatının
aparıcı sahəsinə çevrilmişdir. Ölkəmiz dunyanın sənaye-aqrar dövlətləri sırasında
bu sahə üzrə öz potensialını artırır. 2007-ci ildə ölkənin ümumdaxili məhsulunun
2\3 sənayenin payına düşmüşdür. Sənaye ilk növbədə ölkənin elmi-texniki
inkişafını, xarici valyuta gətirilməsini, təbii sərvətlərin, material və əmək
ehtiyatlarının səmərəli istifadəsini təmin edir. Xüsusilə, neft-qaz hasilatı
sənayesinin inkişafı Azərbaycana yeni texnologiya və qabaqcıl təşkilatçılıq
təcrübəsinin gətirilməsinə, qlobal nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasına güclü təkan
vermiş, ölkəmizin Avrasiya məkanında qovşağa çevrilməsinə səbəb olmuşdur.
Tikinti ilə birlikdə sənaye sahələri ölkənin müasir növ infrastrukturunun
qurulmasına, istehsal-ərazi əlaqələrinin (komplekslərinin) yaradılmasına güclü təsir
göstərir.
XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq bütün zamanlarda neft sənayesi
Azərbaycan təsərrüfatının inkişafının lokomitivinə çevrilmişdir. Məhz hazırkı
mərhələdə ilkin kapital yığımı rolunu yerinə yetirən bu sahənin köməkliyi ilə biz
keçid mərhələsində zəifləyən ölkə iqtisadiyyatını dirçəltdik və hələ gələcəkdə də
onun hesabına inkişafımızı təmin edə biləcəyik
Təbii ehtiyatların istifadəsi ilə sıx bağlı olduğundan Azərbaycanın təsərrüfat
strukturunda «xammal» tutumlu hasilat sahələri üstünlük təşkil edir. (cədvəl. 4.1)
Azərbaycan təsərrüfatının strukturu
(2007-ci il yekuna görə %-lə)
Cədvəl 4.1
Tərkibi

Məşğul
əhali

olan Əsas kapitala, ÜDM-in
investisiyalar həcmi

Məhsul istehsalı sahələri,

51,0

66,0

72,0

o cümlədən, sənaye
kənd təsərrüfatı

7,0
39,0

62,2
3,3

59,0
6,0

tikinti

5,0

0,1

7,0

xidmət sahələri o cümlədən

49

34

28

nəqliyyat, rabitə

5,0

14,0

6,2

ticarət və ictimai iaşə

17,0

1,0

6,0

sosial və digər fərdi xidmətlər

27

19,0

8,0
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sair sahələr

-

-

7,8

Cəmi:
100,0
100,0
100,0
1) 2006-ci ilin məlumatı.
2007-ci ildə Azərbaycanın ilkin hasilat sahələri-mədənçıxarma sənayesi kənd
təsərrüfatı ümumi məhsulun və əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 2/3-ni
əhatə etmişdir. Sənayenin özünün ümumi məhsulunun 3/4 mədənçıxarma və cəmi
1/4-ni emal sahələri vermişdir. Məhsul istehsalında yüksək yer almasına
baxmayaraq az əmək tutumlu olan hasilat sahələri ölkədə əhalinin məşğulluğuna
əsaslı təsir göstərə bilmir. Özü də təbii şərait və ehtiyatların mənimsənilməsinə
əsaslandıqlarına görə hasilat sahələri birbaşa xammal rayonlarının yerləşməsi ilə
üst-üstə düşürlər.
Təsərrüfatın strukturu iki başlıca cəhəti ilə seçilir – sahələrarası mütənasibliyi
və sahələrarası əlaqələnməsi. Əmək bölgüsünün təsiri altında yeni-yeni sahələrin
yaranması ilə yanaşı, həm də onların arasında müxtəlif əlaqələrin inkişafı
nəticəsində sahələrarası komplekslər (əlaqələnmələr) formalaşırlar.
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində tam tərkibdə iki böyük sahələrarası
komplekslər yanacaq-energetika və aqrar-sənaye fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda
bu komplekslərin bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun yenidən qurulması və
inkişafı həyata keçirilir. Əlbəttə, ölkənin iqtisadi və texniki inkişafı gedişində
müxtəlif sahələrin əlaqələnməsi əsasında metallurgiya, maşınqayırma, neft-kimya,
tikinti və digər komplekslər formalaşa bilər.
Aqrar-sənaye kompleksi (ASK) kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi,
tədarükü, emalı və istehlak bazarlarına çatdırılması ilə bağlı olan əlaqəli
mərhələlərin birləşməsini əhatə edir. Keçmiş illərdə Azərbaycan regionlarında
güclü meyvə-tərəvəz konserv (şirə), üzümçülük-şərabçılıq, pambıqçılıq-toxuculuq
və digər aqrar-sənaye kompleksləri fəaliyyət göstərirdi. Ölkəmizdə kənd
təsərrüfatının geniş miqyaslı inkişafı əsasında həmin komplekslərin yenidən
dirçəldilməsi üçün güclü və əlverişli təbii-iqtisadi baza mövcuddur. Hazırda bu
sahələrin inkişaf səviyyəsi yerli təbii-iqtisadi potensialdan və daxili bazarın
tələbatından xeyli geri qalır. Ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması,
xarici bazarlardan asılılığın azaldılması yerli potensiallardan və müasir aqrotexniki
yeniliklərin istifadəsindən çox asılıdır.
Tikinti kompleksi ölkə iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf edən əhəmiyyətli bölməsi
olub bir sıra sahələrin əlaqəsindən təşkil olunmuşdur. Onlardan ölkəmizdə daha
yaxşı inkişaf edəni tikinti işi və ayrı-ayrı tikinti materialları istehsalıdır. Tikinti işibina və evtikmənin müasir metodlardan istifadə edən yığcam və yüksək
mexanikləşdirilmiş tikinti-quraşdırma şirkət və təşkilatlardan ibarət təsərrüfat
sahəsidir. Ölkəmizin Bakı, Gəncə, Sumqayıt və digər şəhərlərində iri miqyaslı
evtikmə işləri aparılır ki, onların da bəzilərində şəhərsalma landşaftına və
mikrocoğrafi xüsusiyyətlərinə az diqqət yetirilir. Azərbaycanda aparılan tikintiyə
görə 2007-ci ildə ayrılan investisiyanın 52%-i dövlət, 48%-i qeyri-dövlət
mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatların payına düşmüşdür.
Ölkə təsərrüfat sisteminin tərkib hissəsini təşkil edən infrastruktur (lat. bünövrə,
təməli qurmaq) çoxtərəfli əhəmiyyətə malikdir. O, ölkə və regionların istehsal və
sosial-məişət əlaqələrini həyata keçirən müxtəlif maddi-texniki vasitələrin

behruzmelikov.com

məcmusundan ibarətdir. Yerinə yetirdiyi funksiyalarına görə istehsal və sosial
infrastrukturlara ayrılır. Bu bölmələr arasında kəskin sərhəd qoymaq qeyrimümkündür, belə ki, onların bir çoxu eyni zamanda həm istehsal, həm də sosial
sahələrə xidmət göstərirlər (məsələn, nəqliyyat, rabitə və s.).
İstehsal infrastrukturu əsasən mübadilə prosesi daxilində istehsalı davam etdirir,
başqa sözlə, xammal, yanacaq, enerji və hazır məhsulların daşınmasını,
saxlanılmasını və informasiyanın verilməsini təmin edir. Hazırkı mərhələdə
istehsal infrastrukturuna: 1) nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə, maddi-texniki
təchizat; 2) topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin təmiri; 3) mehmanxana və
restoranda xidmətlər (şadlıq evləri daxil edilməklə); 4) daşınmaz əmlakla əlaqədar
xidmətlər; 5) kənd təsərrüfatında irriqasiya-meliorasiya sistemləri; 6) elektrik
enerjisi, qaz və su təchizatı (elektrik xətləri, boru-kəmərləri); 7) aqrolizinq (kənd
təsərrüfatı maşınları, anbarlar və s. satışı və arendaya verilməsi) xidmətləri; 8)
gömrük xidməti; 9) ekoloji xidmətlər; 10) fövqəladə hallar üzrə xidmətlər və b.
daxildir.
Sosial infrastrukturuna: sərnişin (şəhər) nəqliyyatı, rabitə, mənzil kommunal
təsərrüfatı, məişət xidmətləri, informasiya internet və telekommunikasiya
xidmətləri, təhsil üzrə xidmətlər, səhiyyə və sosial xidmətlər, sanatoriya-kurort və
turist-ekskursiya xidmətləri, hüquqi səciyyəli və bank xidmətləri və b. daxil edilir.
Həm istehsal və həm də sosial infrastrukturlar müxtəlif səviyyələrdə ölkə
təsərrüfatının və məskunlaşmasının bütövlüyünü, kompleksliyini və ən başlıcası
fəaliyyətlərini təmin edirlər. Müasir bazar strukturlarının-fərdi kəndli təsərrüfatları,
müəssisələr, şirkətlər, firmalar və s. daxili və beynəlxalq əlaqələrin inkişafında,
xammal, yanacaq-energetika ehtiyatlarının mənimsənilməsində infrastrukturun
rolu xüsusilə böyükdür.
Bazar iqtisadiyyatına keçid Azərbaycanda bir çox yeni infrastrukturların
yaradılması ilə müşayiət olunur. Banklar, valyuta dəyişmə məntəqələri, torpaq
alqı-satqısı ilə məşğul olan daşınmaz əmlak xidmətləri, sığorta təşkilatları,
miqrasiya xidməti, ixtisaslaşdırılmış iri ticarət şirkətləri, mağazaları və s. geniş
inkişaf etdirilir.
Təsərrüfatın ərazi təşkili. Təsərrüfat coğrafiyasının öyrənilməsinin əsas məqsədi
ölkənin istehsal və xidmət sahələrinin, sahibkarlıq formalarının və b. ərazi
təşkilinin təhlilini verməkdir. Tarixi baxımdan Azərbaycan təsərrüfatının ərazi
təşkili, uzun illər digər dövlətin (Rusiya və SSRİ-nin) tərkibində asılı vəziyyətdə
formalaşması, istehsalın xammal, yanacaq-energetika mənbələrinə yaxın
yerləşməsi, məhdud sahə strukturu və birtərəfli ixtisaslaşmış regionların olması və
s. ilə səciyyələnirdi. Elə bu deyilənlərin təsiri altında yaranan təsərrüfatın ərazi
strukturu kəskin qeyri-mütənasib şəkil almışdır. Uzun illərdən bəri aparılan
struktur təkmilləşdirilməsinə baxmayaraq, Abşeron iqtisadi rayonu ilə ətraf
regionlar arasındakı kəskin fərqlər hazırda da qalmaqda davam edir və ağrılı
problemlər yaradır. Bazar münasibətlərinə keçidlə bağlı olaraq ölkə
iqtisadiyyatında aparılan təkmilləşdirmələr təsərrüfatın ərazi təşkilində yeni
xarakterik cəhətlər əmələ gətirmişdir. Əsas məsələ kimi ona diqqət yetirilməlidir
ki, müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni yaradılır, cavandır və ona görə də
dövlətin eyni vaxtda bütün regionlarda sənaye və ya digər sahələrin hamısının
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inkişafını təmin etməsi qeyri-mümkün olardı. Ona görə də imkanlar nəzərə
alınmaqla əsas diqqətin, ölkənin neft-qaz hasilatı, maddi-texniki və intellektual
potensialı toplanmış köhnə sənaye rayonu olan, Abşerona yönəldilməsi daha
məqsədəuyğundur. Belə ki, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və regionların tarazlı
inkişafı ilk növbədə Abşeronun neft-qaz sənayesi və onun məhsullarının
ixracatından əldə olunan gəlirlərin hesabına təmin olunmalıdır. Bununla yanaşı,
filiz və digər qeyri-neft sərvətlərinin mənimsənilməsi əsasında Abşerondan
kənardakı köhnə sənaye mərkəzlərinin dirçəldilməsinə, yenilərinin yaradılmasına,
nail oluna bilər. Gəncə-Daşkəsən sənaye qovşağının dəmir və alunit filizlərinin
emalı əsasında metallurgiya kompleksinin genişləndirilməsi Qərb regionlarının
bütövlükdə inkişafına güclü təsir göstərəcəkdir. Kənd təsərrüfatının dərin zonal
ixtisaslaşmasının aparılması və əlaqəli emal sənayesinin inkişafı, turizm
komplekslərinin coğrafiyasının onların müvafiq potensialları ilə əlaqələndirilməsi
ölkənin məhsuldar qüvvələrinin ərazi təşkilinin yeni mərhələsini təmin edəcəkdir.
Deyilənlərlə yanaşı, ölkə regionlarının böhrandan çıxarılmasında azad iqtisadi
zonaların (AİZ), şəhərciklərin salınması, sərhədyanı ticarətin təşkili (Gürcüstan,
Türkiyə, İran, Rusiya ilə) və b. yeni inkişaf mənbəyinə çevrilə bilər.
Azad İqtisadi Zona (AİZ) aşağıdakı tərifi vermişdir. Yerli (milli) və xarici
sahibkarların güzəştli iqtisadi şərtlərlə təsərrüfat fəaliyyəti nəzərdə tutulmuş
ölkənin məhdud ərazi hissəsinə deyilir. Azərbaycanda ilkin olaraq Sumqayıt
xüsusi AİZ-i layihələşdirilmişdir, lakin bir çox obyektiv səbəblər üzündən hələlik
o, reallaşdırılmamışdır. Hazırda isə Ələtdə (liman tipli), Yeni Yaşmada azad
zonaların yaradılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının ərazi təşkilinin təkmilləşdirilməsi,
regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin tənzimlənməsi istiqamətlərində
dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl regional siyasət böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan regionlarının, Bakı qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı, turizm,
ərzaq təhlükəsizliyi, sahibkarlığa kömək, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və s.
bağlı iri dövlət proqramları, layihələr həyata keçirilir. Onların sırasına
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
(2004-2008-ci illər), “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair Proqram”, “Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji
kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan
Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması
üzrə Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasının ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına dair kompleks tədbirlər planı (2006-2010-cu illər)” və b.
daxildirlər. Bunlardan başqa, Azərbaycanın regionlarının şəhər və inzibati
rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının artırılmasına, azad iqtisadi zonaların
(Yaşma, Ələt, beynəlxalq dağ-turizm kompleksləri) yaradılmasına və s. dair əlavə
tədbirlər haqqında qərarlar qəbul olunmuşdur. Artıq göstərilən proqramların
bəziləri həyata keçirilməkdədir.
Hazırda isə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının
2009-2013-cü illəri əhatə edəcək yeni Dövlət Proqramı hazırlanır.
Regional Dövlət proqramlarının əsas məqsədi onların mövcud potensialından
səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, ixracat
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yönümlü məhsul istehsalının artırılmasına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin və
həyat şəraitinin yüksəldilməsinə və s. nail olmaqdır. Göründüyü kimi, proqramlar
qarşısında kompleks xarakterli məqsəd qoyulur. Belə ki, hələlik Azərbaycan
regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsində kəskin qeyri-bərabərlik
mövcuddur. Ölkəmizin iqtisadi həyatı, investisiya qoyuluşu və əhalinin böyük
hissəsi Bakı-Abşeron regionunda təmərküzləşmişdir. Belə vəziyyətin davam
etməsi bu regionun şəhərsalmasında, nəqliyyat kommunikasiya sistemində, su
təchizatında ekoloji şəraitinin gərginləşməsində ciddi problemlər yaradır.
Göstərilən problemlərin həlli yanacaq-energetika kompleksinin potensialından
istifadə əsasında qeyri-neft sektoru və regionların qeyri-mütənasib inkişafının
yumşaldılmasnın həyata keçirilməsindən asılıdır.
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Sənaye
Dünyanın inkişaf etmiş bütün qabaqcıl ölkələri kimi Azərbaycanda da
iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi sənayedir. Həmişə olduğu kimi, indi də ölkədə hasil
edilən ümumi daxili məhsulun əsas hissəsi sənayenin payına düşür. İqtisadiyyatın
bütün sahələrində məşğul olan işçilərin də çox hissəsi sənaye sahəsində çalışır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olan sənaye müstəqil şəkildə
inkişaf etmək üçün əsas imkanlara malikdir. Məlumdur ki, müasir dövrdə hər bir
ölkənin inkişafının həlledici sərvətlərindən biri yanacaq-enerji ehtiyatlarıdır.
Azərbaycan zəngin neft-qaz yataqları ilə yanaşı, çox etibarlı su enerji, külək, günəş
enerji ehtiyatlarına da malikdir. Elmi-texniki tərəqqi dövründə metallurgiya və
maşınqayırmanın yüksək səviyyədə təmsil olunması inkişaf etmiş ölkələrin başlıca
əlamətlərindən biridir. Bu sahələri lazımi səviyyədə və uzun müddətə inkişaf
etdirmək üçün Azərbaycanın kifayət qədər faydalı qazıntı ehtiyatlarına (dəmir,
alunit, qızıl, molibden, sink, qurğuşun) vardır.
Müasir dövrdə çoxsahəli kimya sənayesi inkişaf etmiş ölkələrin sənaye
tərkibində zəruri sahələrdən birini təşkil edir. Respublikada zəngin neft-qaz
ehtiyatları əsasında yaranan kimya xammal növləri ilə yanaşı, yod-borm, duz,
kükür və başqa ehtiyatları yayılmışdır. Geniş quruculuq fəaliyyəti ilə daima
fəaliyyətdə olan Azərbaycanda təbii tikinti materiallarının demək olar ki, bütün
növlərinin yataqları vardır. Əhalini əsas geyim materialları ilə təmin etmək üçün
respublika kifayət qədər xammal (pambıq mahlıcı, təbii ipək, yun, gön-dəri)
ehtiyatlarına malikdir. Azərbaycanda əhalinin qaneedici təbii artımı imkan verir ki,
iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi, sənaye də işçi qüvvəsi ilə təmin etsin, ölkəni
idarə etmək üçün tələb olunan yüksəkixtisaslı kadrlarla ehtiyacını ödəsin və s.
Beləliklə, respublika sənayesinin inkişafı çoxsaylı faydalı qazıntıların,
müxtəlif istiqamətli kənd təsərrüfatının, habelə kənardan alınan çoxlu xammal
növlərinin emalına və yerli tələbatın ödənilməsinə əsaslanır.
Müasir Azərbaycan o cümlədən onun sənayesi öz inkişafına 1849- cu ildə
Abşeronun Bibi-Heybət sahəsində neftin fantan vurması və sənaye üsulu ilə
karbohidrogen xammalının çıxarılması ilə başlanmışdır. 1871-ci ildə
Azərbaycanda cəmisi 19,3 min ton neft çıxarılmışdır. Həmin dövrdən başlayaraq
Azərbaycanda neft hasilatı ildən-ilə sürətlə çoxalır. XX əsrin əvvəllərində ildə 10
milyon tondan artıq neftçıxaran Azərbaycan dünyada hasil edilən neftin 50%-ni
verərək, onun ümumi həcminə görə 1-ci yerdə dururdu. Uzun müddət tərkibində
olduğu Rusiya imperiyasında da istehsal edilən neftin əsas hissəsi Azərbaycanın
payına düşürdü. Azərbaycanın 1913-cü ildə çar imperiyasının tərkibində neft
çıxarılmasında yeri 83,0 faizdən çox olmuşdur, Sovet İttifaqının ilk dövrlərində
(1920/21-ci illər) isə bu rəqəm 65% təşkil edirdi. Neft sənayesinin müasir üsullarla
istismara başlamasından sonra onun çıxarılmasının çox sürətlə artması, Bakı
şəhərində müxtəlif sənaye məhsullarına olan tələbatın genişlənməsi və başqa
xammal növlərinin mənimsənilməsi nəticəsində XIX əsrin axırlarında və XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycan sənayesinin ilk mərhələsi təşəkkül etməyə başlayır.
Buraya neft çıxarılmasından başqa, neft emalı, metal əridilməsi, elektroenergetika,
əlvan metallurgiya, yüngül (pambığın və ipəyin ilkin emalı, toxuculuq istehsalı),
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tikinti materialları istehsalı və yeyinti sənayesi (balıqçılıq, biyan kökünün emalı,
şərabçılıq, un sənayesi, çörəkbişirmə, qənnadı, pivə istehsalı), nəşriyyat, başqa
sahələr daxil idi. Lakin faktlar göstərir ki, bu istehsal sahələrinin əksərində məhsul
hasilatının həcmi çox az və əhatə etdiyi sahələr son dərəcə məhdud olmuşdur.
XX əsrin ortalarında sənayenin bir-sıra yeni mühüm sahələrinin respublikada
meydana gəlməsinə baxmayaraq əvvəlki kimi neft sənayesinin inkişafının böyük
üstünlüyü davam etmiş, yenə də onun əsas sahəsi olmuşdur. XX əsrin ortalarına
qədər davam edən bu vəziyyətin çox ciddi səbəbləri var idi. Əvvəla, Sovet
dövlətinin ilk mərhələsində onunla geniş ticarət əlaqələri aparmaq arzusunda
olmayan xariji ölkələr yüksək keyfiyyətli Bakı neftinin üstünlüyünü qəbul
edirdilər. Onun xarici bazarlarda satışından əldə edilən valyutaya o zaman Sovet
İttifaqının sənayeləşdirilməsi üçün zəruri olan texnika və texnologiyalar alınırdı.
Müxtəlif dövrlərdə əsasən SSRİ-də hasil edilən neftin 70-90% verən Azərbaycanın
hesabına Sovet İttifaqında neft məhsullarının ixraçı 1921-22-ci ilə nisbətən 1932-ci
ildə 4,3 dəfədən çox artaraq, onun həcmi 6114 milyon tona bərabər olmuşdur.
İkinci tərəfdən, geniş inkişaf yoluna qədəm qoymuş ölkənin özünün o zaman
müxtəlif neft məhsullarına tələbatı xeyli böyük idi. Nəhayət, Bakı nefti Sovet
İttifaqının Hitler Almaniyası üzərində qələbəsinin mühüm amillərindən birini təşkil
etmişdir.
Bu böyük və çoxcəhətli vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycan neft
sənayesi öz inkişafının XX əsrin birinci yarısında ən yüksək mərhələsinə qalxdı.
Hər şeydən əvvəl respublikada neft çıxarılmasının həcmi artaraq, 1941-ci ildə
rekord səviyyəyə qalxdı və onun istehsal həcmi 41,0 milyona çatdı. Bundan başqa
XX əsrin 20-ci illərində respublikada sənaye üsulu ilə qaz çıxarılmasına başlandı.
Həmin dövr neft sənayesinin tələbatı əsasında Azərbaycanda onunla əlaqədər olan
çoxlu sahələrin daha yüksək səviyyədə inkişafının əsası qoyuldu. Bununla belə,
XX əsrin 50-ci illərində Azərbaycan sənayesinin əsas sahəsi olan neft sənayesinin
inkişafının özündə də müəyyən problemlər meydana çıxdı. Həmin vaxtlar
Azərbaycan mütəxəssislərinin də köməkliyi ilə əvvəl Rusiyanın Volqaboyu
ərazisində sonralar isə Qərbi Sibir hissəsində böyük neft ehtiyatları aşkar edildi.
Yeni neft yataqlarının ucuz, həm də onların bol ehtiyatları əsasında inkişaf etməyə
başlayan Rusiya neft sənayesi nəticəsində Azərbaycanın köhnə neft mədənlərinə
(baxmayaraq ki, onun keyfiyyəti çox yüksək idi) maraq azaldı və respublikanın bu
aparıcı sahəsinin maliyyələşdirilməsi tədricən məhdudlaşdırıldı. Nəticədə
respublikada neft çıxarılmasının həcmi də tezliklə aşağı düşməyə başladı və 17
milyon ton səviyyəsinə endi. Azərbaycan sənayesinin inkişaf sürəti 1970-1985-ci
illərdə özünəməxsus şəkildə inkişafa malik olmuşdur. Bu illər ərzində
Azərbaycanda 218 yeni iri sənaye müəssisəsi tikilib, istifadəyə
verilmişdir.Müəssisələr əhəmiyyətinə və texniki təminatına görə əvvəlki fabrik və
zavodlardan çox yüksək olmuşdur. Bakı kondisioner zavodu, Bakı və Gəncədə
tikilən elektron zavodları, Naxçıvan iri trikotaj fabriki, mineral sular dolduran və
şüşə zavodları, Gəncə xalça və qənnadı fabrikləri, Ağdam dəzgahqayırma zavodu,
Xankəndi avtomobil təmiri zavodu, Yevlax yun təmizləmə zavodu və s. Neft
hasilatının həcmi 13-14 milyon tona çatdı. Bakıda hərəsinin istehsal gücü 6 milyon
ton olan 2 yeni müasir, həm də ekoloji cəhətdən xeyli təmiz olan neft emalı
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qurğusunun tikilməsi ilə Azərbaycan nəinki özündə çıxan neftin, habelə Rusiya,
Türkmənistan və Qazaxıstandan gətirilən çoxlu miqdarda xam neft emal etməyə
başladı. Onun təsiri nəticəsində bütövlükdə neft sənayesinin respublikada
əhəmiyyəti müəyyən dərəcədə bərpa edildi. Digər tərəfdən, ölkədə qaz istehsalı
1970-ci ildəki 3,3 mlrd. m3, 1985-ci ildə 14,5 mlrd. m3-ə çatdırıldı. Nəticədə
respublika qaza olan tələbatını tam ödəməklə, xeyli miqdarda başqa ölkələrə ixrac
etməyə başladı. Digər tərəfdən, Azərbaycanda neft sənaye kompleksinin tərkibinə
daxil olan əlaqəli sahələrin də inkişafı genişləndirildi. Kimya sənayesində neft
emalı nəticəsində, onun müxtəlif xammalının istehsalının həcmi xeyli artdı.
Sumqayıt şəhərində tikilən EP-300 nəhəng qurğusu nəticəsində hazır kimya
məhsulları
istehsalının
həcmi
əhəmiyyətli
dərəcədə
genişləndirildi.
Maşınqayırmanın neft sənayesi ilə əlaqədar istehsalının, cihazqayırma və
dəzgahqayırma sənaye sahələrinin istehsal həcmi xeyli artdı. Artıq keçən əsrin
ortalarında Azərbaycan Sovet İttifaqında hasil edilən neft-mədən avadanlığının 70
%-ə qədərini verərək, bu sahənin həcminə görə dünyada ABŞ-dan sonra ikinci
yerdə dururdu. Alüminiumun xammal kimi ixracı əvəzinə onun emalı məhsullarıməişət soyuducuları üçün buxarlayıcılar, qab-qacaqlar, tikinti hissələri və s.
istehsalı sahələri yaradıldı. Respublikanın yüngül və yeyinti sənayesinin yeni
istehsal sahələri meydana gəldi. Məsələn, Azərbaycan şərab və tütün fermentatsiya
məhsullarının istehsalına görə birinci yerə çıxdı, çay yarpağı emalına görə ikinci
yeri, natural xam ipək istehsalında üçüncü, pambıq təmizləmə sənayesində
dördüncü, tərəvəz toplanılmasında və emalında beşinci yeri və s. tutdu. İqtisadi
rayonlarında sənaye məhsulları qalxdı. İstehsalı növlərinə görə ixtisaslaşmağa
başladılar. Məsələn, Aran iqtisadi rayonu əhəmiyyətli elektrik enerji istehsalı,
kimya, maşınqayırma, yüngül sənaye məhsulları, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu çox
vacib dağ-mədən, maşınqayırma, yüngül və yeyinti sənaye məhsulları istehsalı,
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu mühüm ipək sənaye məhsulları hasilatına, LənkəranAstara və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonları əsasən yeyinti, xüsusən konserv
məhsulları istehsalının vacib mərkəzlərinə çevrildilər və s.
Azərbaycan Dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi ilk dövrlərdə iqtisadi əlaqələrin
kəsilməsi, satış bazarlarının itirilməsi, Qarabağ münaqişəsi, daxili ziddiyyətlər və
s. nəticəsində iqtisadiyyatın xeyli hissəsi dağıdıldı, sənayenin mühüm sahələrinin
bir hissəsi ciddi tənəzzülə uğradı. Lakin keçən əsrin 90-cı illərində ölkədə iqtisadi
islahatları neft strategiyasını həyata keçirməyə başladı. 20 sentyabr 1994-cü ildə
reallaşan, sonralar «Əsrin müqaviləsi» kimi tarixə düşən bu müqavilə xarici
investorların iştirakı ilə Xəzər dənizində yerləşən «Çıraq», «Azəri» və «Günəşli»
yataqlarında neft istehsalını nəzərdə tuturdu. Sonralar bu müqavilələrin sayı 20-dən
çox oldu. Bu neft strategiyasını tamamlamaq üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərinin 1730 kilometr uzunluqda xətti çəkildi və 2006-ci ilin 13 iyununda
istismara verildi. Bundan başqa, Xəzər dənizində yerləşən zəngin «Şahdəniz» qazkondensat yatağının istismarı üçün Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri tikildi. Bu
lahiyələrin həyata keçirilməsinin başlıca vəzifələri bir tərəfdən Azərbaycanın və
Avropanın bir neçə ölkəsinin enerji təhlükəsizliyini təmin etmək, digər tərəfdən,
neft gəlirlərindən istifadə edib respublikada qeyri-neft sahələrini inkişaf
etdirməkdən ibarət idi. Neft gəlirlərinin artması ilə Azərbaycanda zəruri sahələrin
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inkişafı hər il genişləndirilir və müxtəlif təyinatlı infrastruktur obyektlərinin
salınması, habelə yenidən qurulması həyata keçirilir və bu kurs uğurla
gerçəkləşdirilir. Ölkə sənayesinin çoxsahəli istehsal quruluşu mütəmadi olaraq
təkmilləşməkdədir. 2007-ci ilin məlumatına görə, respublika sənaye məhsullarının
həcmi cari qiymətlərlə 22,4 milyard manat təşkil edir. Göstərilən sənaye məhsulu
istehsalının 74%-i qeyri-dövlət, qalan hissəsi isə dövlət mülkiyyəti müəssisələrinin
payına düşür. Sənayenin müxtəlif sahələrinə son dövrlər ildə 4 milyarddan çox
investiya qoyulur ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinə sərf edilən
sərmayələrin 70-80 %-ni təşkil edir. Ümumi Daxili Məhsulun həcmində sənaye
məhsulu istehsalı birinci yerdə duraraq, onun bütün məhsulunun 60,6 %-ni verir.
Sənayeda çalışan işçilər respublika iqtisadiyyatında işləyənlərin 14.1 faizə qədərini
təşkil edir. Respublikada fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrin 74 % kiçik, 26%
isə orta və iri müəssisələrdir. Orta və iri müəssisələr ən çox emal sənayesinin
tərkibində cəmləşmişdir. Bazar iqtisadiyyatı təsərrüfat sisteminin Azərbaycanda
yaranmasından az vaxt keçməsinə baxmayaraq onun fəaliyyətini səciyyələndirən
əsas ünsürlər də təşəkkül tapmışdır. İndi respublikada yüzlərlə səhmdar cəmiyyət
fəaliyyət göstərir ki, onların da əksər müəssisələrinin, (neft, kimya və s.)
səhmlərinin əsas hissəsi dövlətə məxsusdur. Bundan başqa ölkədə müxtəlif
fəaliyyət növləri ilə məşğul olan müəssisələr birliyi də (holdinqlər) yaradılmışdır.
Onlardan «Azərsu», «Qorqud»və s. göstərmək olar.
Sənaye istehsalı ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılmasında və əhalinin maddi
rifahının yüksəldilməsində də əhəmiyyətli rol oynamışdır. Məsələn, 2007-ci ildə
ölkə iqtisadiyyatında əldə edilən ümumi mənfəətin 73 %-i sənayenin payına
düşmüşdür. Onun müəssisələrində işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 345 manat, o
cümlədən qeyri-dövlət sektorunda 430 manat təşkil edir. Sənaye məhsulunun
ümumi həcminə görə Azərbaycan MDB ölkələri içərisində Rusiyadan,
Ukraynadan, Belarusiyadan, Qazaxıstandan və Özbəkistandan sonra altıncı yerdə
durur.
Azərbaycan sənayesinin ümumi məhsulunun 72.0 %-ni (2007-ci ilin
məlumatlarına görə) mədənçıxarma sənayesi vermişdir. Bu neft – qaz istehsalının
böyük üstünlüyü və başqa zəruri sənaye sahələrinin artan həcmi ilə əlaqəlardır.
Hazırda emal sənaye sahələri bütövlükdə ümumi sənaye məhsulunun 22 %-ni
təşkil edir. 2007-ci ildə Azərbaycan sənayesinin sahə quruluşu aşağıdakı cədvəldə
verilir (cədvəl 5.1).
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi indii
di Azərbaycan sənayesinin quruluşu çoxsahəlidir. Onların sənayenini quruluşunda
mövqei müxtəlifdir. Bunu 2007-ci ildə sənayenini təşəkül etmiş quruluşu da təsdiq
edir (ümumi yekuna nisbətən,2000-ci ilin müqayisəsi qiymətlərlə, faizlə).
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Azərbaycan sənayesinin sahə quruluşu
(2007-ci il, yekuna görə %-lə)
Cədvəl 5.1.
Bütün sənaye
Neft-qaz hasilatı və emalı

Xüsusi çəkisi
%-lə
100,0
85,7

Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi
Kimya sənayesi
Metallurgiya
Maşınqayırma
Meşə və ağac emalı
Yüngül sənaye
Yeyinti sənayesi

5,1
2,4
2,0
1,4
0,5
0,4
2,5

Sahələr

Cədvəlin materialları göstərir ki, Azərbaycan sənayesinin əsas sahəsi yenə
də yanacaq istehsalıdır.
1.1. Yanacaq- energetika kompleksi: Bu kompleks respublikada tarixən
klassik şəkildə inkişaf etmişdir, yəni bütün tərkib hissələri ilə təmsil olunmuşdur.
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Onun tərkibinə neft-qaz hasilatı , neft-kimya, elektrik enerjisi və istilik istehsalları
daxildir ki, bu da ölkə iqtisadiyyatında aparıcı yer tutur.
Neft sənayesi: Respublikada yanacaq sənayesi əsasən neftin və qazın
çıxarılması və onların emalı ilə təmsil olunmuşdur. Neft və qaz hasilatının ilk
dövrlər mütəmadi olaraq Abşeron yarımadasında, sonralar isə Aran iqtisadi
rayonunun əsasən Muğan-Salyan hissəsində və Quba – Xaçmaz iqtisadi
rayonunda, nəhayət, ən böyük həcmdə Xəzər dənizinin şelf zonasından çıxarılır.
Hazırda neft və qaz istehsalı dənizdə sürətlə artır, quruda isə xüsusən QubaXaçmaz iqtisadi rayonunda hasilat getdikcə azalır. Vaxtilə istismar edilmiş neft
yataqlarını da nəzərə almaqla, indi respublika ərazisində 90-a qədər neft-qaz yatağı
vardır. Azərbaycanda aşkar edilmiş və sənaye istismarı üçün yararlı neft ehtiyatları
1,5 milyard ton neft, qaz ehtiyatları isə 2 trilyon kubmetrdir. Başqa kateqoriyaları
da nəzərə alsaq, Azərbaycanda ümumi həcmi hesablanmış bir necə milyard ton
neft və daha çox miqdarda təbii qaz ehtiyatları vardır.
Uzun müddət yanacaq sənayesinin inkişafında böyük təcrübəsi olan və bu
fəaliyyətdə çox yeniliklərin təşəbbüskarı kimi tanınan Azərbaycan neft və qaz
sənayesinin geniş məkanda təcrübəsi təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirilmişdir.
Rusiyanın əsas neft rayonlarının «Birinci Bakı», Volqaboyu və «İkinci Bakı»
adlandırılan, Qərbi Sibirin zəngin neft yataqlarının kəşfində Azərbaycan
geoloqlarının və mütəxəssislərinin böyük rolunun olması Azərbaycanın «Neft
Akademiyası» adlandırılması bunların bariz numunəsidir. Azərbaycan dünyanın
bir çox rayonlarında neft çıxarılma üsullarının təkmilləşdirilməsi, yeni texnikanın
tətbiqi və neftçi mütəxəssislərin hazırlanmasında da görkəmli xilmətlər
göstərmişdir.
«Əsrin müqaviləsi» layihəsi vəzifələrinin uğurla həyata keçirilməsi ilə
Azərbaycanın yanacaq sənayesi də özünün yeni mərhələsinə qədəm qoydu. 2007-ci
ildə respublikada əvvəllər 1941-ci ildə çıxarılan rekord miqdar neftdən 41,5 mln.
ton neft hasilatında nail olunmuş səviyyəni ötmüş, 50 milyon tona çatdırılmışdır.
Xammalın çıxarılması indi də sürətlə davam edir. Neft hasilatının rayonlarının
coğrafiyası genişdir. Qaz kondensantı daxil olmaqla onun ümumi hasilatında
birinci yeri Xəzər dənizi və Abşeron iqtisadi rayonu (41,6 min ton) tutur. İkinci
yerdə Şirvan şəhəri (469 min ton), üçüncü yerdə Salyan rayonu (304 min ton)
durur. Sonrakı yerləri isə Siyəzən rayonu (49 min ton), Neftçala rayonu (46 min
ton) və İmişli rayonu (28 min ton) tutur.
Neft hasilatı bu ildə 1995-ci ilə nisbətən 4 dəfə, o cümlədən Xəzər dənizində
3,7 dəfə artmışdır. Hazırda neft hasilatının 95,8 %-dən çoxu dənizdə, (40,8 milyon
ton) qalan hissəsi isə (1,8 milyon ton) quruda həyata keçirilir.
Azərbaycanda neft və qaz hasilatı iki təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. 1)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ); 2)Xarici şirkətləri və
ARDNŞ-nin iştirakı ilə yaranmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
ABƏŞ-ə daxil olanlardanən böyüyünü İngiltərənin «Britsh petrolum» (PP),
Norveçin «Statoyl», Türkiyənin «Tpno», ABŞ Yunokl, Ekzol Mebil, Yaponiyanın
«İtoci» və İnplks xarici neft şirkətlərini göstərmək olar. Bu şirkətlər «Əsrin
müqaviləsi»nə uyğun olaraq «Çıraq», «Günəşli» və «Azəri» neft yataqlarının
istismarı ilə məşğul olur. Onun hasil etdiyi neft və qaz xammalından əldə etdiyi
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gəlirin əsas hissəsi respublika dövlətinin sərəncamı ilə verilir. Tamamilə
Azərbaycana məxsus olan ikinci şirkət Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir.
ARDNŞ-in hasil etdiyi neft və qaz, habelə onlardan əldə edilən gəlir isə
(bütövlükdə) Azərbaycan dövlətinə aidir. ARDNŞ-də təxminən ildə 9 milyon tona
qədər hasil edilən neftin az bir hissəsi xammal kimi ixrac edilir, əsas hissəsi (7
milyon ton) emala verilir.
Neft emalı. Azərbaycanda neft emalının dərinliyi dünyanın bir sıra
qabaqcıl ölkələrindən geri qalsa da, burada daha çox və keyfiyyətli emal
məhsulları alınır. Onlardan ağ nefti avtomobil benzinini dizel yanacağını və s.
göstərmək olar. Neft emalı prosesində müxtəlif karbohidrogen yarımfabrikatları
alınır ki, önlarında xeyli hissəsi neft kimya və kimya sənayesinin mühüm
xammalını təşkil edirlər.
Qaz sənayesi. Son zamanlar «Şahdəniz» qaz-kondensat yatağının istismara
başlaması ilə əlaqədar olaraq bu yanacaq növünün də respublikada hasilat həcmi
xeyli artmaqda davam edir. 2007-ci ildə çıxarılan qazın ümumi həcmi 17 mlyd m3
çox olmuşdur ki, bu da 1995-ci ilə nisbətən 2,5 dəfə çoxdur. Əlamətdar haldır ki,
2007-ci ildə hasil edilən qazın həcmi nail olduğu ən yüksək səviyyəni (1985-ci ildə
14-15 mlyd. m3) xeyli ötüb keçmişdir. İstehsal olunan qazın 16,3 mlyd. m3 və ya
97 %-i Xəzər dənizinin payına düşür. Hasil edilən qazın 57 %-i səmt qazı (yəni
neftlə birlikdə çıxarılan) təşkil etdiyindən, məhsulun əsas hissəsi mövcud neft
yataqlarından çıxarılır. «Şahdəniz» və «Qaradağ» yataqlarında qazın çıxarılması
getdikcə mühüm yer tutmağa başlayıb.
Neft-qaz kəmərləri. Neft və qazın hasilatı Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyinə xidmət edərək, ilk növbədə onun daxili tələbatını ödəməyə xidmət
edir.
Hazırda Azərbaycan neft-qaz ixracını çoxşaxəli şəkildə həyata keçirir. İndi
respublikada 7 neft və qaz kəməri çox uğurla işləyir. İlk neft kəməri Şimal
marşrutu ilə 1997-ci ilin oktyabr ayında istismara verilmişdir. Uzunluğu 1400
kilometr olan Bakı-Novorossiysk kəməri Azərbaycanın Xəzər sahilindəki Səngəçal
terminalı Rusiyadan keçməklə Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına qədər
uzanır. Bundan bir qədər sonra təxminən bu gücdə olan Bakı-Supsa (800
kilometrdən uzun) Gürcüstan ərazisindən keçərək Poti şəhəri yaxınlığında Supsa
limanına qədər çatdırıldı. 2006-ci ildə əsas neft kəməri olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan
boru kəməri iyul ayının 13-də rəsmi istismara verildi. Uzunluğu 1716 kilometr
olan, bu kəmər 50 milyon tona qədər Xəzər neftini Türkiyənin Aralıq dənizində
yerləşən Ceyhan limanına çatdıra bilər. Bundan başqa, bu kəmərlə milyon tonlarla
Qazaxıstan nefti də ixrac olunur. Az sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri
istismara verildi. Qaz kəməri vasitəsilə Azərbaycan qazı Avropanın başqa
ölkələrinə çıxarılır. İtaliya, Türkiyə və Yunanıstan artıq Azərbaycan qazından
bəhrələnir. Beləliklə, Azərbaycanda enerji resursundan istifadə tekcə yerli yox,
eyni zamanda beynəlxalq əhəmiyyət daşıyır. Əlamətdardır ki, son illərə qədər biz
qaz idxal edirdiksə, indi dünya miqyasında böyük miqdarda onu ixrax edən ölkəyə
çevrilmişik və fəaliyyətimizin miqyası getdikcə artır. Qalan üç kəmər Xəzər
dənizində hasil edilən nefti onun sahillərində yerləşən terminallara hasil edir.
2010-cu ildən tikintisinə başlanacaq «NABUKKO» qaz-kəməri öz növbəsində
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Türkiyənin qaz strukturu vasitəsilə Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin
edəcəkdir. Bu cəhətdən yaxın zamanlarda gerçəkləşdiriləcək Azərbaycan neftinin
Odessa-Brodi-Plotsk-Qdansk (Nabukko) layihəsinin Şərqi Avropa dövlətlərinin
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xüsusi əhəmiyyəti olacaqdır. Həmin
layihənin həyata keçirilməsində ARDNŞ-nin Gürcüstanın Qara dəniz sahilində
yerləşən Kulievo terminalı əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
İstər neft, istərsə də qazın emalından başqa digər yerli xammal növləri də
respublikada kimya sənayesinin müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün mühüm xammal
ehtiyatını təşkil edir.
Elektroenergetika. Elektroenergetika sənayesi ilk dövrlər neft sənayesinin
inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaranmışdır. Onun inkişafı yerli neftin istifadəsinə
əsaslanmaqla, əsasən Bakı şəhərinin tələbatının ödənilməsinə xidmət etmişdir.
Lakin o zamanlar elektrik enerjisini hasilatı xeyli məhdud miqdarda həyata
keçirildi. Məsələn, 1913-cü ildə kiçik elektrik stansiyalarında hasil edilən elektrik
enerjisinin (kvt-saat) miqdarı cəmi 111 mln kvt-saat təşkil etmişdir. Sonralar
respublikada elekrtik enerjisi sənayesi bütün inkişaf mərhələlərində mütəmadi
olaraq sürətlə inkişaf etməyə başladı. İlk dövrlər neft sənayesinin və əsasən Bakıda
yerləşən mühüm sənaye müəssisələrinin tələbatına bu sahə əsasən Abşeronda
inkişaf etdirilmişdir. Burada bir neçə iri istilik elektrik stansiyası inşa edilmişdir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra respublikada elektrik enerjisi sənayesinin
inkişaf coğrafiyasında ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Şirvan şəhərində gücü 1
milyon kilovatdan artıq olan və dünyada ilk açıq tipli istilik elektrik stansiyası
tikildi. Sonralar istehsal gücü 360 min kilovat olan Mingəçevir su elektrik
stansiyası və onun yanında 20 min kvt gücü olan Varvara su elektrik stansiyaları
inşa edildi. Elektrik enerjisinin tərkibi 380 min kilovat gücündə olan Şəmkir su
elektrik stansiyasının, İran İslam Respublikası ilə birgə tikilən 46 min kilovat
gücündə olan Araz çayı üzərində tikilən elektrik stansiyası, TərTər çayı üzərində
tikilən və 50 min kilovat gücünə malik Sərsəng elektrik stansiyaları ilə daha da
zənginləşdirildi. Kəçən əsrin 70-ci illərində Mingəçevirdə ən güclü Azərbaycan
Dövlət Rayon elektrik stansiyası (DRES) inşa edildi. Ümumiyyətlə, XX əsrin
axırında Azərbaycan elektro energetika sənayesi özünün o dövrə qədərki ən yüksək
səviyyəsinə qalxaraq, 1990-cı ildə 23,5 milyard kvt-saat elektik enerjisi istehsal
edildi. Bu mühüm sahənin inkişaf səviyyəsi müstəqillik qazanıldıqdan sonra daha
da yüksək səviyyəyə qalxdı. Bakıda və Sumqayıtda iri yanacaq stansiyalarının
tikilməsinə başlandı. Son zamanlar elektrik energetika sənayesinin coğrafiyası
daha da genişləndirilərək, bir sıra rayonlarda modul elektrik stansiyaları tikildi.
Belə stansiyalar Astarada, Şəkidə, Xaçmazda, Naxçıvanda, Bakıda və s. şəhərlərdə
inşa edilmişdir. Bu tip elektrik stansiyaları Şirvan, Quba və başqa yerlərdə də
tikilir. Onların hər birinin gücü 90 min kilovata bərabərdir və hətta çoxdur.
Bunlardan başqa, hələ tikintisinə keçən əsrdən başlanmış və gücü 150 min
kilovatdan çox olan Yenikənd su elektrik stansiyasının inşası başa çatdırılmışdır.
Bu stansiyaların tikintisi respublika iqtisadi rayonlarının özündə yerli elektrik
bazasının yaradılması cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Müasir dövrdə elektrik enerjisi
istehsalı respublikanın bir çox əsas istehsal mərkəzlərinə çevrilmişdir. Onun
ümumi istehsalında birinci yerdə Mingəçevir şəhəri (10,3 mlrd kvt-saat), ikinci
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yerdə Şirvan şəhəri (4,2 mlrd kvt-saat), üçüncü yerdə Bakı şəhəri (3,2 mlrd kvtsaat), dördüncü yerdə Şəmkir rayonu (1,2 mlrd kvt-saat) durur. Bu mühüm sənaye
məhsulu istehsalında Naxçıvan Muxtar Respublikası, Xaçmaz, Astara, Şəki
rayonları, Gəncə şəhəri də əhəmiyyətli rol oynayırlar. Hazırda 30 min kilovatdan
artıq Ordubad elektrik stansiyasının, Vayxır su ambarı üzərində elektrik
stansiyalarının və başqa elektrik stansiyalarının tikilməsi və mövcud elektrik
stansiyalarının istehsal gücünün genişləndirilməsi barədə tədbirlər görülür.
Nəticədə, 2007-ci ildə elektrik stansiyalarının gücü 5,7 min kilovatta çatdırıldı.
Onlarda hasil edilən elektrik enerjisinin həcmi 22 milyard-kilovat-saata bərabər
olmuşdur. Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun həcmindəsahənin payı
0,2%-ə bərabərdir. Faktlar göstərir ki, ölkədə elektrik enerjisi istehsalının 2006-cı
ilə nisbətən bir qədər azalması enerjinin qənaətlə istifadə edilməsi ilə əlaqədardır.
Respublikada elektrik enerjisi sənayesinin inkişafı sürətlə davam edir. Hazırda
elektrik enerjisi istehsalının 87% istilik elektrik stansiyalarında (mazut və qazla
işləyən), qalan hissəsi isə su elektrik stansiyalarında hasil edilir. Azərbaycanda
hasil edilən elektrik enerjisi təsərrüfatın və əhalinin tələbatını ödəyir, bir sıra
qonşularla da elektirik enerjisi məhsulunun mübadiləsi edilir.
1.2.Metallurgiya sənayesi: Müasir Aəzrbaycan metalurgiya sənayesi qara
və əlvan metalların bir sıra sahələrini- yerli xammal ehtiyatlarının çıxarılması
(dəmir filizi, alunit), onların ilkin emalı və müxtəlif hazır məhsullar istehsalını
əhatə edir. Metallurgiya sənayesinin Azərbaycanda çox qədim tarixi vardır. Hələ
XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində neft sənayesinin tələbatı ilə qara
metalın əridilməsi və ondan müxtəlif məhsullar (kanat, armatur və s.) alınması
həyata keçirilirdi. Azərbaycanda sənaye üsulu ilə metalın alınmasına XX əsrin
ortalarında başlanmışdır. Respublikanın 250 mln. tondan çox ehtiyatı olan
Daşkəsən yataqlarında aşkar edilmiş dəmir filizi əsasında Daşkəsən şəhərində
böyük filiz saflaşdırma zavodu tikilmişdir. Lakin saflaşdırılan filiz Sovet dövründə
sonrakı emal üçün Gürcüstan Respublikasının Rustavi şəhərinə göndərilirdi və
onun əsasında burada nəhəng metallurgiya kombinatı tikilmişdi. Azərbaycanda isə
yerli böyük tələbatı ödəmək üçün Rustavidən idxal olunan çuğun və yerli metal
qırıntısı xammalı əsasında Sumqayıt şəhərində boru-prokat zavodu tikilmişdir. Bu
zavod Azərbaycanın və Sovet İttifaqının başqa neft rayonlarını təmin etmək üçün
polad borular və respublika maşınqayırma sənayesi üçün metal məhsullar hasil
edirdi. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Sumqayıt boru–prokat zavodunun istehsal
həcmi xeyli azaldı və Daşkəsən filiz saflaşdırma zavodunda istehsal tamamilə
dayandırıldı. O zaman iri maşınqayırma zavodlarında yaradılan metal əridən sexlər
də əsasən öz fəaliyyətlərini azaltdı. Bakıda başlanan tikinti “bumk” ilə bağlı
armatura artan tələbatı ödəmək üçün iri “Bakı Steel Componi” zavodu tikildi.
2006-cı ildə fəaliyyətə başlayan Daşkəsən filiz saflaşdırma kombinatında artıq 17,2
min ton (2007-ci il) dəmir filizi hasil olunur. Onun yaxınlığında, Gəncə şəhərində
illik istehsal gücü bir milyon ton olacaq boru-prokat kompleksi zavodu tikilir. Bir
sıra başqa metallurgiya müəssisələrinin bərpası da həyata keçirilir. Hazırda ölkədə
polad borular istehsalı 28,7 min ton təşkil edir.
İkinci metallurgiya sənaye sahəsi olan əlvan metallurgiya da yerli xammal
əsasında inkişaf edir. Bu sahənin də inkişaf tarixi çox qədimdir. Hələ XIX əsrdə

behruzmelikov.com

Almaniyanın «Simens» şirkəti Gədəbəy rayonunda mis filizi çıxararaq, onu
Gədəbəy və Qalakənd zavodlarında emal etmişdir. Hazırda əlvan metallurgiyanın
Zəylik alunit xammalı əsasında (alüminium xammalı) respublikada geniş
müəssisələr şəbəkəsi yaradılmışdır. Zəylik alunit yatağından çıxarılan alunit və
Yeni Gvineyadan idxal olunan boksit (alüminium xammalı) əsasında Gəncə
şəhərində Sovet dövründə (Gil torpaq zavodu ) tikilmişdir. Xammalın emalı
prosesində müxtəlif məhsullar (kükürd turşusu, kalium gübrəsi və s.) da istehsal
olunurdu. Hazır yarımfabrikat məhsulu olan metal alyminum və müxtəlif son
məhsullar hazırlamaq üçün gil torpaq xammalı Sumqayıt alüminium zavoduna
göndərilirdi. Burada zavodun özündə hasil edilən məhsullardan başqa, onun
xammalı əsasında Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda müxtəlif hazır məhsullar, o
cümlədən məişətdə işlənən müxtəlif qab-qacaq istehsal edilirdi.
Sovet dövründə Sumqayıt alüminium zavodunda istehsal edilən məişət
soyuducuları üçün buxarlayıcılar ölkənin digər regionlarının tələbatını ödəyirdi.
Bunlardan başqa, Naxçıvanda kəşf edilmiş Parağaçay yatağında molibden
metalı, Gümüşlü və Ağdərə yataqlarında sink və qurğuşun çıxarılırdı və emal üçün
başqa respublikalara göndərilirdi.
Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində bu müəssisələrin əksəriyyətində
istehsalın həcmi dayandırıldı, ya da xeyli azaldı.
Müstəqillik dövründə iqtisadiyyatın sərbəst inkişafına və böyük tələbata
uyğun olaraq metallurgiyanın yeni prinsiplər və texnologiya əsasında inkişafı
diqqət mərkəzindədir. Zəylik filiz mədənində yeni texnologiyalar əsasında istehsal
bərpa olunmuşdur. Xammalın yaxınlığında Gəncə şəhərində ildə 100 min ton
məhsul verəcək (əvvəlkindən də çox) kompleks tikilmək üzrədir. Müstəqilliyimizin
ilk dövrlərində çoxlu başqa sənaye sahələri kimi əlvan metallurgiyanın
müəssisələri tənəzzülə uğrasa da, hazırda əsas alüminium müəssisələri bərpa
edilərək işləyir. Gəncə alüminium zavodunda xammalın saflaşdırılması üzrə
fəaliyyətin yenidən qurulması nəticəsində 2007-ci ildə gil-torpaq istehsalı 384,5
min tona çatmışdır. Bundan başqa, qeyd etdiyimiz kimi, Gəncə şəhərində illik
istehsalı xeyli olan müasir alüminium emalı zavodu yenidən qurulur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisi müxtəlif qiymətli əlvan filiz yataqlarının
ehtiyatları ilə çox zəngindir. Hazırda Azərbaycanın bütün filiz yataqları içərisində
əlvan metal filizləri yataqlarının ehtiyatlarının dəyər ifadəsində xüsusi çəkisi
təxminən 44 %-ə bərabərdir, bunun isə 13 %-ni alüminium xammal ehtiyatları
təşkil edir.
Azərbaycan ərazisinin müxtəlif hissələri qiymətli qızıl yataqları ilə də xeyli
zəngindər. İlk olaraq 2008-ci ildə Gədəbəy rayonunun qızıl yataqlarının istismarına
başlanmışdır. Bu faydalı qazıntıların yataqları, həmçinin, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ordubad rayonunda Piyazbaşı, Şəkər və s. yataqları, Qazax
rayonunda Dağkəsəmənli qızıl-mis, Tovuz rayonunda Qoşa Qızıl yataqları aşkar
edilmişdir, xeyli miqdar qızıl yataqları Azərbaycanın işğal olunmuş müxtəlif
ərazilərində, o cümlədən Kəlbəcər rayonunun Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun
Vejnəli qızıl yataqlarında bu qiymətli xammalın böyük ehtiyatları müəyyən
edilmişdir. Bu zəngin sərvətlər düşmən tapdağından azad edildikdən sonra
mənimsənilməyə başlanılacaqdır.
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Azərbaycanın çox əhəmiyyətli polimetal (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda
Filizçay, Kasdağ, Kaxtex və s. yataqlar, Ağdərə rayonunda «Mehmana» yataqları)
sərvətləri kükürd xammalının idxalı və daha böyük həcimdə kükürd turşusu
istehsalını təşkil etmək, eyni zamanda respublikanın böyük ehtiyacı olan mis və
digər metalların çıxarılması və emalı üzrə yeni istehsal sahələrinin tikilməsi üçün
böyük imkanları vardır.
Bu qiymətli xammal növündən düzgün istifadə edilməsi Azərbaycan
həyatının çox sahələrində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Məsələ ondadır ki,
xammalın hasil edilən rayonlarında saflaşdırılması və emalı ciddi problemlərin
yaranmasına səbəb ola bilər. Hər şeydən əvvəl çıxarılan xammalın elə yerlərdə
emalının həyata keçirilməsi ərazinin təbiətinə, ilk növbədə meşələrinə və su
mənbələrinə xələl gətirə bilər və ümumiyyətlə bu, ölkədə təbiəti qorumaq işinə
ciddi mənfi təsir göstərər. Odur ki, Filizçay polimetal filiz xammalı çıxarıldıqdan
sonra düzgün olardı ki, onun emal müəssisəsinin yataq ərazisinə yaxın olan qonşu
Şəki rayonu daxilində yerləşən və kənd təsərrüfatına yararlı olmayan, habelə təbiəti
qorumaq sahəsində heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən, dəmir yolu xəttinə yaxın
Mingəçevir güclü enerji mərkəzindən çox da uzaqda olmayan Hacınohur düzündə
yerləşdirilməsi daha məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Filiz saflaşdırılması və onun
əsasında iri kimya-metallurgiya kompleksinin yaradılması Şəki-Zaqatalanın ətraf
rayonlarında bol olan işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə üçün yararlı ola bilər.
1.3.Maşınqayırma sənayesi. İstehsalı çox tələb edən ağır maşınqayırma
(metallurgiya, kimya və s. sahələr üçün avadanlıq və qurğular istehsalı) bir qayda
olaraq qara metallurgiya mərkəzlərində, ya da onlara yaxın ərazilərdə, orta
maşınqayırma zavodları isə qara metalla yanaşı, kimya, əlvan metallurgiya həm də
yüksək ixtisasa malik əmək ehtiyyatları ilə yanaşı təmin olunmuş istehlak
rayonlarında yerləşirlər.
Azərbaycanda maşınqayırma sənayesinin inkişafı üçün Sovet dövründə çox
böyük tələbat və imkanlar olsa da respublikada bu mühüm sahənin lazımi artımı
üçün uzun müddət süni məhdudiyyətlər yaranmışdı. Onların aradan qaldırılması
nəticəsində maşınqayırma sənayesi XX əsrin ikinci yarısında sürətlə inkişaf etməyə
başladı və məhsul istehsalının həcminə görə 16,6 %-lə ilk dəfə sənayenin
tərkibində 3-cü yerə qalxdı. O zamanlar maşınqayırma sənayesi çoxsahəli
olmaqla, neft maşınqayırması, elektrotexnika, energetika maşınqayırması,
cihazqayırma, elektronika, məişət maşınqayırması, və s. kimi mühüm sahələri öz
tərkibində birləşdirirdi. Sonrakı illərdə SSRİ-nin dağılması ilə bağlı bu sahələrdə
məhsul istehsalı ya tamamilə dayandırıldı, ya da xeyli aşağı düşdü.
Hazırda Azərbaycanın maşınqayırma sənayesi ilk növbədə respublika
iqtisadiyyatının geniş tələbatının ödənilməsi yönümündə inkişaf etdirilir. Onun
müəssisələrində iqtisadiyyatın əsas sahəsi olan neft sənayesinin ehtiyaclarını
ödəmək üçün müxtəlif avadanlıqlar, o cümlədən fəvarələr, neft armaturları,
mancanaq dəzgahları, ştanqlı quyu nasosları, dərin özüllər avadanlığı və s. istehsal
olunur. Onun müəssisələrində ştanqlı quyu nasosları (6,5 min ədəd), mancanaq
cihazları (586 min ədəd), tullantılara qarşı avadanlıq (14 ədəd), müxtəlif kənd
təsərrüfatı maşınları, süd emalı üçün avadanlıq (450 min ədəd), dərin özüllər
qurğuları istehsal edilir və s. Gəncədə avtomobillər və traktor istehsalı təşkil
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edilmişdir. Hələlik müəssisədə 1129,3 ədəd avtomobil, o cümlədən 887 ədəd minik
avtomobilləri hazırlanmışdır. Şamaxı şəhərində yaradılan yığma televizorlar,
kompyüterlər və s. istehsalını göstərmək olar. Maşınqayırmanın müasir
quruluşunda müxtəlif təyinatlı məişət cihazlarının istehsalı əhəmiyyətli yer tutur.
Onlardan məişət kondisionerləri, (0,8 min ədəd), məişət soyuducuları (8,9 min
ədəd), elektrik ət və şirə çəkən maşınlar. Respublika maşınqayırma sənayesi bu
gün öz imkanlarından geniş istifadə edilməsinin başlanğıc mərhələsindədir, yaxın
gələcəkdə onun əsasən yerli tələbata xidmət edən çoxlu yeni müəssisələrinin
yaradılması nəzərdə tutulur.
1.4. Kimya sənayesi. Əsas kimya məhsulları zavodları xammalın ilkin emalı
ilə məşğul olduqlarından başlıca olaraq onun mövcud olduğu ərazilərdə, hazır
kimya məhsulları hasil edən müəssisələri isə böyük istehlak rayonlarında, elektrik
enerjisi mərkəzlərində, əmək ehtiyyatlrı çox olan ərazilərdə inkişaf edir.
Azərbaycanda kimya sənayesi iri və müxtəlif təyinatlı xammal ehtiyatlarına
malikdir. İlk növbədə neft və qaz xammalının emalı prosesində kimya sənayesi
üçün çox lazımlı yarımfabrikatlar əldə edilir. Bundan başqa, respublikada kifayət
qədər yod-brom, kükürd, duz ehtiyatları aşkar edilmişdir. Alunit polimetal filizləri
və digər xammallardan müxtəlif kimya məhsullarının alınması imkanları da
böyükdür. Ölkənin müxtəlif növ hazır kimya məhsullarına böyük tələbatı vardır.
Ona görə də bu sahənin inkişafı uzaq keçmişdən bu günə qədər geniş yer almışdır.
Kimya sənayesi çox məntəqələrdə inkişaf etsə də, onun əsas mərkəzi Sumqayıt
şəhəridir. Ümumiyyətlə, kimya sənayesi çoxsahəli quruluşa malikdir. Hazırda
ölkəmizin kimya sənayesi müəssisələrində kaystik soda, propilen, politilen,
izopropil spirti, lak-boya məmulatları, xlorid turşusu, sulfat turşusu, polimer
örtüklər, bərk rezin qapılar, polietilen qapı və pəncərə blokları, polietilen borular,
yod-brom məmulatları, rezin-texnika materialları və s. istehsal edilir. Kimya
sənayesinin əsas mərkəzləri sırasına Sumqayıtla yanaşı Bakı, Mingəçevir, Salyan,
Neftçala və s. şəhərləri də daxil etmək olar. Kimya məhsulları istehsalının təşkili
müəyyən çətinliklərlə üzləşdiyindən (çox vəsait tələb etməsi, yeni texnologiyalara
ehtiyac) və respublikanın böyük ehtiyacı olan bir çox sahələrinin inkişafı idxal
edilən xammal məhsulları ilə əlaqədar olduğundan onların istehsal imkanlarının
genişləndirilməsi müəyyən çətinliklərlə həyata keçirilir.
Hazırda Azərbaycanın əsas kimya sənaye mərkəzi olan Sumqayıt şəhərində
yeni neft-kimya istehsal kompleksi yaradılır. Ən yeni və mütərəqqi texnologiyalar
əsasında tikilən bu kompleks məhsulları yüksək rentabelli olmaqla,
rəqabətədavamlı və ekoloji cəhətdən tamamilə təmiz olacaqdır. Bu kompleksdə
azot gübrələri, tikinti-konstruksiya materialları, peastik kütlədən boru, boya, lak,
müxtəlif təyinatlı rezin və sintetik materiallar, mebel, çoxçeşidli məişət avadanlığı,
habelə digər zəruri məhsullar hasil ediləcəkdir. Kompleksin yaranmasının ölkə
iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafında mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada
geniş çeşidli ixrac təyinatlı məhsullar hasil ediləcək, habelə hasil ediləcək
yarımfabrikatlar əsasında respublikanın müxtəlif regionlarının qeyri-neft
sektorunun bir sıra əhəmiyyətli sahələrinin inkişafı üçün xammal bazası rolunu
oynayacaqdır.
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1.5.Tikinti materialları. Tikinti materialları istehsalı həm də xammal (
sement, mərmər, travertin, tikinti qumu və s.), həm də iri istehlak rayonlarında
(tikinti daşı, kərpic, kirəmid və s.) inkişaf edir. Azərbaycan tikinti materialları
xammalının müxtəlif növləri ilə xeyli zəngindir. Burada sement xammalı, əhəng
daşı, şüşə, tikinti kərpici, tikinti daşı, mərmər, üzlük materialları, müxtəlif rəng
çalarlı mərmər, travertin, çay daşı, gil-çınqıl və s. tikinti materialları ehtiyatları
vardır. Eyni zamanda respublika iqtisadiyyatının möhtəşəm inkişafı ilə əlaqədar
onun tikinti materiallarına olan ehtiyacı daha böyükdür. İqtisadiyyatın müxtəlif
inkişaf mərhələsində ölkənin hərtərəfli inkişaf edən tikinti materiallarına tələbatı
yüksək olmuşdur. Nəticədə bu sahə həmişə özünün geniş inkişafı ilə
səciyyələnmişdir.
Əsas tikinti materialını müxtəlif markalı sement təşkil edir, onu hətta inşaatın
«çörəyi» adlandırırlar. XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində Bakı zavodu
ilə birlikdə Azərbaycanda 2 sement zavodu (biri də Tovuzda) mövcüd olmuşdur.
Tovuz sement zavodu dekorativ sement istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılmışdı. Lakin o
zamanlar fəaliyyət göstərən zavodların istehsal gücü xeyli aşağı olmuşdur.
Göstərmək kifayətdir ki, hər iki zavod 1913-cü ildə cəmisi 46 min ton sement
istehsal etmişdir. Sonralar respublikada sement istehsalının həcmi xeyli artmışdır.
Kiçik müəssisələri nəzərə almadan, onun istehsalı əsasən Qaradağ (Abşeron
rayonunda) sement zavodunda cəmləşdirilmişdir. 2007-ci ildə respublikada sement
istehsalı 1,7 mln ton təşkil etmişdir. Bu 2000-ci ilə nisbətən 7 dəfə çoxdur. Lakin
bu məhsulun miqdarı respublikanın tələbatını ödəmədiyindən, xeyli miqdar sement
idxal olunur. Hazırda Tovuzda yeni sement zavodu tikilir. Tikintidə böyük həcmdə
sementdən yığma tikinti konstruksiyaları da hasil edilir və bu istehsal çoxsaylı
müxtəlif rayonlarda yerləşən zavodlarda toplanmışdır. Abşeronun bir çox
karxanalarında (Qaradağ, Güzdək, Şüvəlan və b. ) divar daşları və üzlükləri
istehsal olunur. Ölkənin bir sıra rayonlarında tikintidə geniş istifadə olunan kərpic
zavodları tikilmişdir. Onların 2007-ci ildə istehsal həcmi 358 min kubmetr kərpic
təşkil edir. Respublikada tikinti gipsi əsasən Göygöl rayonunun Hacıkənd yaşayış
məntəqəsində cəmləşmişdir. Həmin il respublikada tikinti gipsi 22,1 min ton təşkil
etmişdir. Ölkə ərazisinin çox hissəsində əhəng, qum, çınqıl-daşı və s. tikinti
materialları hasil edilir. Bunlardan Sumqayıtda yerləşən pəncərə şüşəsi istehsal
edən zavodu (2007-ci ildə 48 min kv.m) və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində üzlük travertin materialları istehsal edən
karxananı xüsusi göstərmək lazımdır. Travertin böyük miqdarda həm də Almaniya
Fedarativ Respublikasına ixrac olunur. Bunlardan başqa, respublikanın əskər
rayonlarına səpələnmiş asfalt beton zavodlarında 664 min ton-asfalt, sementdən
yığma tikinti konstruksiyaları 53,7 ton bloklar və s. istehsal olunmuşdur.
Azərbaycanda tikinti materiallarının hər cür növlərinin geniş miqyasda artırılması
üçün müxtəlif müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulur.
1.6.Yüngül sənaye. Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafı həm müxtəlif
yerli xammal növlərinin olmasına, həm əhalinin hazır geyim məhsullarına olan
tələbatına, həm də əsasən xammal məhsullarının ixracına əsaslanır. Tarixən
Azərbaycan böyük həcmdə pambıq və barama becərən, xeyli miqdar gön-dəri və
yun məhsulları istehsal edən ölkələrdən biri olmuşdur. Bunların əsasında ölkədə
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tədricən müvafiq sənaye sahələrinin müəssisələri yaranmışdı. Hələ XIX əsrin
axırlarında Azərbaycanda sənaye üsulu ilə pambıq və barama emalı həyata
keçirilməyə başlanır. V.Y.Varzarın Sank-Peterburqda nəşr olunmuş «Rusiya
İmperiyasının fabrik və zavodlarının siyahısı» nəşrində göstərilir ki, 1908-ci ildə
Azərbaycanda o dövr üçün iri hesab edilən 16 pambıq təmizləmə və 93 ipəyi emal
edən müasir sənaye müəssisəsi olmuşdur. Onlar əsasən xammalın ilkin emalı ilə
məşğul olmuşlar. Kustar üsulu ilə və ev təsərrüfatlarında milli parça məmulatları
(kəlağayı və s.) və müxtəlif gön-dəri məmulatları istehsal edilmişdir. 1913-cı ilin
məlumatına görə, Azərbaycanda 64 min tona qədər pambıq xammalı hasil edilirdi.
Həmin il Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda yerləşən toxuculuq fabrikində 14
milyon kvadrat metr bez parça istehsal olunmuşdur. Yerli xammal ehtiyatlarından
hazır məhsulların alınmasında XX əsrin 30-cu illərindən başlanır. Bakıda,
Gəncədə, Mingəcevirdə yerləşən toxuculuq müəssisələrində yüz mil. kvadrat
metrlərlə pambıq parça toxunmuşdu. Bakıda və Gəncədə fəaliyyət göstərən yun
parça fabriklərində müxtəlif dövrlərdə 12-15 mln m2 yun parça, Şəki ipək
kombinatında 30 mln m2 ipək parça, Bakı və Xankəndi fabriklərində 23 mln cüt
ayaqqabı, Bakı, Gəncə, Quba, Qazax və sairə mərkəzlərdə yerləşən müəssisələrdə
4000 m2- dən artıq xalça və xalça məmulatları, əksər regionlarda, əsasən də Bakıda
yerləşən müəssisələrdə çoxlu alt və üst trikotaj məmulatları, corab və üst tikiş
məmulatları istehsal olunurdu.
Müstəqilliyin ilk dövrlərində nəzarətsizlik üzündən iqtisadiyyatın başqa
sahələri kimi yüngül sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti də ciddi tənəzzülə uğradı.
Hazırda bu sahənin əsas müəssisələrində müasir yeni texnologiyalar əsasında
istehsalın bərpası həyata keçirilir, onlarda məhsul buraxılışının həcmi ildən-ilə
artır.
Artıq bu gün ölkənin yeni yaradılan yüngül sənaye müəssisələrində 40,7 min
ton pambıq mahlıcı (2007-ci ilin məlumatı), 2202 min kvadrat metr pambıq
parçalar, 2,8 milyon cüt corab məmulatları, 3,2 min kvadrat metr xalça və xalça
məmulatları və sairə məhsullar istehsal edilir.
1.7.Yeyinti sənayesi: Yeyinti sənayesi də başlıca olaraq yerli xammalın
istifadəsinə və əhalinin tələbatının ödənilməsinə əsaslanır. Müstəqilliyini əldə
edildiyi ilkin dövrlərdə bu sahə məhsul istehsalının həcminə görə respublika
sənayesinin quruluşunda birinci yerdə dururdu. Azərbaycan yeyinti sənayesi artıq
çoxdandır geniş istehsal sahəli sənayeyə çevrilmişdir. Müstəqillik əldə etdikdən
sonra onun tərkibi daha bir mühüm sahə-yerli xammal bazası əsasında qənd və
şəkər tozu istehsalı ilə zənginləşmişdir. Vaxtilə Azərbaycan yeyinti sənayesinin bir
çox sahələri keçmiş SSRİ məkanında görkəmli yer tutmuşdur. Şərabçılıq
məhsulları və tütünün ilkin emalına görə Sovet İttifaqında 1-ci yeri, çay məhsulları
istehsalı sahəsində 2-ci yeri tuturdu, burada ayrı-ayrı dövrlərdə 600-800 milyon
şərti banka müxtəlif konservlər istehsal edilmişdi. Keçmiş dövrün çətinliklərinə
baxmayaraq, ölkədə yeyinti sənayesi uğurlu nailiyyətlər əldə edirdi. İndi də onun
quruluşu çoxsahəlidir. Sənayenin çoxsaylı müəssisələrində ət, kərə yağı, pendir və
kəsmik, tərəvəz və meyvə konservləri, saflaşdırılmış bitki yağı, marqarin, mineral
sular, alkoqolsuz içkilər, qənnadı məhsulları, üzlü süd məhsulları, makaron və
şərab məmulatları, siqaretlər, yodlaşdırılmış duz, un və çörək məhsulları, habelə
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müxtəlif sular istehsal edilir. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar yeyinti
sənayesi müəssisələrində məhsul istehsalının həcmi də artır. Ümumi dirçəlmə
şəraitində yeyinti sənaye sahələri daha sürətlə inkişaf edir. 2007-ci ildə onun
çoxsaylı müəssisələrində 145 min tona qədər ət, 50 min dekalitr üzlü süd, 34 min
ton pendir və kəsmik, 14 min tondan artıq kərə yağı, 302 mindən çox qənd-rafinat,
19.700 min dkl alkoqolsuz içkilər, 44.230 ton qənnadı məmulatları, 5 min ton
civarında makaron məmulatları, 68 min ton bitki yağları, 15 min ton səviyyəsində
marqarin, 966 min tondan artıq çörək və çörək-bulka məmulatları, 52 min
dekolitrdən çox şampan şərabları, 7,8 min ton təbii çay, 7 min tondan artıq duz
20,6 min toon konservləşdiririlmiş meyvə və tərəvəz, 6,6 min dekalitr mineral və
qazlı sular və sairə istehsal edilir.
1.8. Sənayenin yerləşməsində baş verən yeniliklər. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkə həyatının bütün sahələrində oduğu kimi,
sənayenin inkişafında da son dərəcədə əlamətdar dəyişikliklər baş vermişdir.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi respublikanın qiymətli təbii sərvətlərinin
istifadəsi milli mənafelərə xidmət edir, ölkənin mütərəqqi inkişafına, xalqın
rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Bu cəhətdən çox fərqlidir ki, bu gün
Azərbaycanda daxili tələbatları daha geniş şəkildə ödəmək üçün müxtəlif zəruri
məhsulların istehsalı üzrə müasir müəssisələr yaradılmışdır. İndi respublika
sənayesi minik və yük avtomobilləri, traktorlar, kassa aparatları, hər cür cihazlar,
liftlər, televizorlar, kompyuterlər, telefon və teleqraf rabitəsi üçün kommutatorlar,
yük daşımaq üçün qoşqular və yarımqoşqular, habelə çoxlu sayda digər məhsullar
istehsal edir.
Respublika iqtisadiyyatının, xüsusən sənayenin daha əhatəli inkişafı həm də
onun regionların səmərəli ərazi nisbətlərinə müsbət təsir etməkdədir. Qeyd etmək
lazımdır ki, məhsuldar qüvvələrin ümumi səviyyəsinə görə hər yerdə imkanların
böyük olmasına baxmayaraq, regionlar arasında düzgün nisbətin olmamasının
tarixi çox uzundur. Bu da keçmişdə xeyli vaxt iqtisadiyyatın, xüsusən sənayenin
həddən artıq birtərəfli inkişafı ilə əlaqədar olmuşdur. Keçən əsrin əvvəllərində
Azərbaycan sənayesinin ümumi məhsulunun 90 %-dən çoxunu, ortalarında isə 80
%-ni Bakı şəhəri də daxil olmaqla kiçik Abşeron iqtisadi rayonu verirdi. Lakin
keçən əsrin 70-80-cı illərində sənayenin mühüm istehsal sahələrinin hərtərəfli
inkişafı ilə bərabər respublikanın başqa iqtisadi rayonlarında onun mühüm
sahələrinin artımı çox sürətlə həyata keçrilmişdir. Buna görə də regionlar arasında
ümumi inkişafa görə fərqlər xeyli azalmışdır. Məsələn, bu regionların respublika
sənaye məhsulunun ümumi həcmində xüsusi çəkiləri 20%-dən 40 %-ə qədər
qalxmışdır.
Ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar hazırda rayonlarda iqtisadiyyatın
canlanmasına güclü təkan verir. Bu siyasətin davamı olaraq «Regionların sosial
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının» (2004-2008-ci illər) həyata keçirilməsi
nəticəsində bu sahədə ciddi dəyişikliklər baş verir. Son zamanlar Azərbaycanın
rayonlarında çoxlu müxtəlif istehsal sahələri, yeni məktəblər, diaqnostika və digər
tibb müəssisələri, idman qurğuları, rahat yollar və s. istehsal və sosial
infrastrukturun inkişaf etdirilməsi tədbirləri böyük uğurla həyata keçirilir. Bu
istiqamətdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, xüsusən sənayenin inkişafı
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hesabına insanların rifahını yüksəltmək, və ətraf mühitin qorunması üçün
energetika və qaz şəbəkəsinin genişləndirilməsi sahəsində çox önəmli tədbirlər
görülür. Nəqliyyat əlaqələri müasirləşdirilir, o cümlədən Bakı ilə yanaşı Gəncədə,
Naxçıvanda, Zaqatalada və Lənkəranda beynəlxalq əhəmiyyətli aeroportlar
tikilmiş, respublikadaxili avtomobil yolları yaxşılaşdırılırmış, regionların hər
birinin özünəməxsus imkanları iqtisadi inkişaf naminə aşkar edilmişdir.
Dövlət Proqramının reallaşdırılması ilə bağlı regionların inkişafında son
dərəcə müsbət inkişaf mərhələsi başlamışdır. İlk növbədə belə bir əlamətdar cəhət
diqqəti cəlb edir ki, vaxtilə sənayenin inkişaf səviyyəsi xeyli aşağı olan regionlarda
son zamanlar bu sahənin artım meyli daha sürətlə artmaqdadır. Təsadüfü deyildir
ki, sənayenin inkişaf səviyyəsinə görə regionlar arasında tarazlığın yaranması çox
sürətlə gedir. İndi regionlarda sənayenin inkişafı istiqamətində aparılan tədbirlərin
nəticəsi hələ özünü göstərməsə də, artıq görülən işlər öz müsbət nəticələrini
vermişdir. Bunu aşağıdakı cədvəlin materialları da əyani şəkildə göstərir.

Regionlar

Regionlar üzrə sənayenin inkişaf göstəriciləri
(2007-ci ilin məlumatına görə, faizlə)
(Cədvəl 1.2)
Sənaye
Sənaye məhsullarının
Sənayedə
müəssisə (xidmətlərinin həcmi)
çalışan
işcilərin
-lərinin
sayı
sayı

Azərbaycan üzrə
yekun, o cümlədən:
Abşeron
Gəncə-Qazax
Şəki-Zaqatala
Quba-Xaçmaz
Aran
Lənkəran
Dağlıq Şirvan
Yuxarı Qarabağ
Kəlbəcər-Laçın
Naxçıvan Muxtar
Respublikası

Əsas istehsal
fondlarının
həcmi

100,0

100,0

100,0

100,0

63,0
11,0
4
3,2
12,7
0,3
0,3
0,4
–
5,1

94,1
1,0
0,2
0,3
3,7
0,1
–
–
–
0,6

78,6
9,7
3,0
1,0
3,5
0,3
0,1
0,2
–
3,6

91,6
1,8
0,7
0,9
4,1
0,3
0,1
–
–
0,5

Əvvala, qeyd etmək lazımdır ki, indi regionlarda sənaye istehsalı sahəsində
görülən işlər hələ tamamlanmasa da, bu cəhətdən əsaslı şəkildə nizamlanma gedir.
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İndi mövcud sənaye müəssisələrinin 37%-i Abşeronda, elecə də kənardakı
rayonlarda yaradılmışdır. Daha sonra 600 min iş yerinin böyük əksəriyyəti
Abşeronun hüdudlarından kənar yerləşən rayonlarda yaradılmışdır. Bu rayonlarda
sənayedə çalışan işçilərin miqdarı 21%-dən çoxdur. Əlamətdardır ki, həmin
rayonlarda yaradılan və böyük miqyasda yaradılmaqla davam edən əsas-istehsal
fondlarının mühüm hissəsi onların payına düşür. Bu da əmin olmağa əsas verir ki,
respublikada sənayenin inkişaf səviyyəsinin tarazlaşması sahəsində çox ciddi
yaxşılaşma baş verəcəkdir.
Faktlar göstərir ki, Azərbaycanın bütün regionları iqtisadi inkişaf üçün bir
sıra əhəmiyyətli təbii sərvətlərə malikdir. Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələrlə
müqayisədə sənayenin həmahəng inkişafı baxımından əlverişli və son dərəcədə
yararlı məkandır. Burada söhbət ilk növbədə ölkənin heç kimdən asılı olmayan
müstəqil inkişaf şəraitinin varlığından gedir. Lakin onun ən vacib tələbi ölkə
ərazisinin bütün hissələrində iqtisadiyyatın zəruri sahələri kimi, sənayenin də
inkişaf mənafeyinə uyğun olaraq lazımi səylər və ardıcıllıqla həyata keçirilsin. Bu
qarşılıqlı əlaqə yerli resurslardan daha səmərəli istifadə etməklə, ölkənin üzləşdiyi
problemlərin həllində vacib şərtdir. Məsələn, Abşeron iqtisadi rayonu hər şeydən
əvvəl Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində həlledici rol
oynayır. Qalan iqtisadi rayonlar ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin əsas
təminatçılarıdır. İqtisadi rayonların hamısı bütün imkanları ilə birlikdə respublika
sənayesinin hərtərəfli inkişafının möhkəm təməlini yaratmalıdırlar. Bu ilk növbədə
onu göstərir ki, uzun müddət inkişaf yolu keçmiş Abşeron iqtisadi rayonu ilə
birlikdə ölkənin başqa regionlarında da sənayenin çox əhəmiyyətli sahələri, inkişaf
edirilsin. Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın bir çox rayonları dünyanın bir sıra
ölkələrinin ayrılıqda malik olduğu sərvət imkanlarından daha zəngindir. Məsələn,
ancaq başlıca zənginlikləri sadalamaqla məlum olur ki, Abşeron iqtisadi rayonu
dünya miqyaslı karbohidrogen ehtiyatlarına, Gəncə-Qazax və Naxçıvan iqtisadi
rayonları müxtəlif dağ-mədən sərvətlərinə, Aran, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara
rayonları güclü kənd təsərrüfatı və onun geniş tərkibli məhsullarının emal sənayesi
imkanlarına malikdirlər və s. Danılmaz gerçəklikdir ki, Azərbaycanın bütün
iqtisadi rayonları istirahət, müalicə və turizm təsərrüfatının inkişafı üçün hər cür
cəlbedici imkanları da çoxdur. Bu zənginliklərdən hərtərəfli və səmərəli istifadə
etməklə tezliklə Azərbaycanın iqtisadi rayonlarını məhsuldar qüvvələrin çox
yüksək inkişaf səviyyəsinə qaldırmaq olar və onlar arasındakı sosial-iqtisadi
inkişafın fərqləri kəskin sürətdə azaldılar.
Bakı şəhəri də daxil olmaqla Abşeron rayonu hüdudlarından kənarda
yerləşən Azərbaycanın başqa ərazi hissələrində əhalinin və əmək ehtiyatlarının
artması sürətlə baş verir. Məsələn, 2000-2007-ci illərdə bu rayonlarda artan əhali
496 min nəfər təşkil etmişdir ki, bu da bütövlükdə respublikada həmin dövrdə
çoxalan sakinlərin 90 %-ni təşkil etmişdir. Böyük həcmdə daim artan əhalinin
səmərəli məskunlaşması və onun əsasında çoxalan əmək ehtiyatlarının
məşğulluğunun artırılması üçün iqtisadiyyatın əsas sahələrinin bu regionlarda
inkişafına daimi diqqət vermək lazımdır. Əhalinin zəruri tələbatını ödəmək və yerli
əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək məqsədilə göstərilən ərazilərin zəngin
təbii sərvətlərindən və başqa imkanlarından daha geniş istifadə edilməsi əsas
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şərtlərdən olmalıdır. Digər tərəfdən, müvafiq ərazilərdə əhalinin maddi və mənəvi
tələbatlarını tam ödəmək üçün həmin rayonlarda iqtisadiyyatın bütün mümkün
sahələrini inkişaf etdirmək lazımdır. İqtisadi səmərəlilik və məqsədəuyğunluq şərti
ilə hər rayonda mədəni-iqtisadi mərkəz rolunu oynaya biləcək şəhərlərdə sənaye və
xidmətlərin cəmləşdirilməsi çox vacibdir. Hər bir iqtisadi rayon üçün əyalət
paytaxtı rolunu oynaya biləcək belə şəhərlərin sırasına Xaçmaz, Naxçıvan, Qazax,
Gəncə, Mingəçevir, Yevlax, Şirvan, Salyan, İmişli, Xankəndi, Ağdam, Lənkəran
şəhərlərini aid etmək daha məqsədəuyğundur. Bu şəhərlərdə iqtisadiyyatın,
xüsusən sənayenin, tikintinin və xidmət sahələrinin yerli imkanlara görə elə zəruri
istiqamətlərini inkişaf etdirmək lazımdır ki, ətraf məntəqələrdən gələn əhalinin
peşə ixtisasına və arzularına uyğun işlə təmin olunsun, onların mənəvi-ruhi
tələbləri ödənilsin. Belə funksiyalar indi müəyyən qədər məhdud dərəcədə olsa da,
bir sıra şəhərlər bu işi çox uğurla həyata keçirir və bir çox önəmli sosial-iqtisadi
nəticələr verir.
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Kənd təsərrüfatı və aqrosənaye kompleksi
6.1.Kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinin əsas qanunauyğunluqları
Kənd təsərürfatı respublika iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biridir:
məşğul əhalinin 39,2%-i, ümumi daxili məhsulun 9%-i (2006) onun payına düşür.
Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin də bu sahə ilə əlaqədar olduğunu nəzərə
alsaq, ona diqqətin ildən-ilə artırılması təsadüfi deyildir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair” Dövlət Proqramında deyilir ki, etibarlı ərzaq təminatı
ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial dayanıqlığının başlıca şərtidir. Bununla
yanaşı, “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun
azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan
Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (20022005-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” və digər qəbul olunmuş sənədlərdən irəli
gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi, o cümlədən fermerlərə maliyyə və texniki
dəstəyin göstərilməsi, sahibkarlığın inkişafı, regionlarda infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsi əhalinin istehlakında yerli məhsulların xüsusi çəkisinin
artmasını təmin etmişdir.
Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqli olaraq təbii mühitin
amillərindən, onun resurslarından (relyef, iqlim, torpaq və s.) daha çox asılıdır.
Respublikamız təbii komplekslərin rəngarəngliyi və təbii resursları zənginliyi ilə
seçilir. Bu amillər kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinin əsas amilləri kimi çıxış edir.
Təbii şəraitin kənd təsərrüfatı üçün qiymətləndirilməsinin əsas göstəricisi təkcə
əlverişli təbii komponetlərinin olması deyil, həm də onların istifadəsindən alınan
iqtisadi səmərəsi ilə ölçülür. Təbii komponentlər ictimai faydaya malik olmaqla
ETİ-nin təsiri altında kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz qalır. Ona görə
də ictimai tələbatdan və ilk növbədə təbii elementlərdən asılı olaraq kənd
təsərrüfatının faydalılığı da dəyişilir. Azərbaycan kənd təsərrüfatının təşkili üçün
çox böyük potensial imkanlara malik olması ilə qonşu ölkələrdən seçilir.
Respublika ərazisində kənd təsərrüfatı sahələrinin rəngarəngliyini təmin edən
müxtəlif iqlim və torpaq tiplərinə rast gəlmək mümkündür.
Təbii resurslardan kompleks istifadə edilməsi prosesində sosial - iqtisadi
inkişafın və ekoloji məsələlərin tənzimlənməsi də tələb olunur. ETİ-nin müasir
inkişafı, əhali artımı, antropogen amillərin təbiətə təsiri də kənd təsərrüfatı
sistemlərinin formalaşmasında mühüm amilə çevrilmişdir.
Kənd təsərrüfatının ərazi təşkilində əsas amillərdən biri relyefdir.
Azərbaycan əsasən dağlıq ölkədir. Kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı üçün
hündürlük zonallığının böyük təsiri vardır.
Respublika ərazisini təbii-istehsal cəhətdən hündürlük zonalarına bölmək
mümkündür. Hər zonanın spesifik təbii-istehsal xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq
ərazinin mənimsənilmə dərəcəsi vardır. Düzənlik istehsal sahələr respublikamızın
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klassik suvarılan əkinçiliyi üzrə ixtisaslaşmışdır. Bu təbii kompleksdə pambıqçılıq,
üzümçülük, tərəvəzçilik, taxılçılıq və intensiv maldarlıq sistemləri formalaşmış və
respublika üzrə kənd təsərürfatı məhsullarının 60%-dən çoxunu verir. Bununla
yanaşı, respublika üzrə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 51,2%- düzənlik təbii
sahələrdə cəmlənmişdir.
Dağlıq və alçaq dağlıq sahələr respublika ərazisinin 60%-ni təşkil edir. Bu
massivlərdə suvarılan və dəmyə əkinçilik sistemi formalaşmışdır. Həmin ərazilərdə
iri ixtisaslaşmış təsərrüfat sahələri: üzümçülük, meyvəçilik, taxılçılıq, çayçılıq və s.
yaranmışdır.Ümumiyyətlə, respublikamız üçün dağətəyi sahələrdə məskunlaşma
daha çox səciyyəvidir.Orta dağlıq massivlərdə isə dəmyə əkinçilik və otlaq
heyvandarlığın təsərrüfat sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır. Ən qiymətli məhsuldar
torpaqlar (meşə torpaqlar) orta dağlıq zonalarda yayılmışdır.Yüksək dağlıq
massivlərin 7,5%- subalp və alp çəmənliklərdən ibarətdir ki, burada otlaqheyvandarlıq sistemi formalaşmışdır.
Dağlıq ərazilərdə eroziya prosesinin sürətlə getməsi kənd təsərrüfatının
inkişaf etdirilməsinə mənfi təsir göstərir. Bəzi dağ rayonlarında ərazinin 70-80%də eroziya prosesi müşahidə olunur. Bütünlükdə Azərbaycan ərazisinin təqribən
60%-dən çoxu bu və digər dərəcədə eroziya proseslərinə məruz qalmışdır.
Eroziyaya uğramış sahələr Quba-Xaçmaz, Gəncə-Qazax və Mil-Qarabağ
zonalarında nisbətən az (60-70%), Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala və Naxçıvan
zonalarında isə daha çox (90%) yayılmışdır. Dağlıq ərazilərdə ekoloji tarazlığını
mühafizə edilməsi və bərpası ən mühüm sosial-iqtisadi məsələlərdən biri kimi
özünü göstərir. Kənd təsərrüfatının ərazi təşkilində dağ yamaclarının baxarlılığı və
meylliyi də mühüm istehsal və ekoloji amil kimi çıxış edir.
Azərbaycanın təbii-ekoloji sistemlərindən biri də iqlim kompleksləridir.
Kənd təsərrüfatının ərazi təşkilində iqlim ehtiyatlarından istifadə edilməsi praktiki
problemlərdən biridir. İqlim ehtiyatları təbii ehtiyatların tükənməyən qrupuna daxil
edilir. Buna görə də kənd təsərrüfatının təşkili bu maddi ehtiyatlardan necə istifadə
edilməsindən də çox asılıdır.
Azərbaycan ərazisi külli miqdarda günəş istiliyi və işığı alır. Kür-Araz
ovalığında günəş işığının davamiyyəti il ərzində 2200-2400 saat, Naxçıvan
zonasının düzənlik massivlərində 2600-2800 saat, yüksək dağlıq zonada isə 19002900 saat arasında dəyişilir.
Azərbaycanda termik ehtiyatlar optimal şəraitdə məhsul yetişdirməyə
imkanlar yaradır. Ərazimizin təqribən yarıdan çoxunda fəal temperaturların cəmi
3500-50000 arasında tərəddüd edir. Bu da ildə iki dəfə məhsul əldə etməyə imkan
verir. Respublika ərazisində 800 metr hündürlüyündə fəal temperatur cəmi 30000dən çoxdur. Bu, bir sıra kənd təsərrüfatı bitkilərini yetişdirməkdən ötrü kifayət
qədər yüksək göstərici hesab olunur.
İqlimin bioloji məhsuldarlığının müəyyən edilməsi kənd təsərrüfatının ərazi
təşkilində nəzəri-praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Respublikamızda iqlimin potensial
məhsuldarlığını təyin edib və ona uyğun olaraq ixtisaslaşdırma aparmaq coğrafiya
elminin qarşısında duran aktual problemlərdən biridir. Bioiqlimin məhsuldarlığına
görə Azərbaycanda aşağıdakı rayonları ayırmaq mümkündür:
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1. Bioloji məhsuldarlığı çox olan rayonlar. Bura Lənkəran düzənliyinin
mülayim rütubətli subtropik zonası, həmçinin dağətəyi massivləri, Balakən,
Zaqatala rayonlarının düzən hissələri daxildir. Bu ərazilərdə yüksək termik rejim
və rütubətin daha əlverişli olması nəzəri cəlb edir. Lənkəran düzənliyində müsbət
temperaturların cəmi 4000-45000-ə qədərdir. Bu ərazi respublika sahəsinin 2%-ə
qədərini tutmasına baxmayaraq, burada istehsal olunan tərəvəzin 67%-dən çoxu,
çayın 98,5%-ni, sitrus bitkilərinin isə 90%-i cəmlənmişdir.
2. Bioloji məhsuldarlığı yüksək olan rayonlar. Bura Masallı rayonunun bir
hissə, Talış meşələr zonasının orta massivləri, Qanıx-Həftəran vadisi daxildir. Bu
vadidə orta illik yağıntı 700 mm, yuxarı hissələrdə isə 1200 mm-ə qədərdir.
Termik rejimin yüksəkliyi və yağıntıların kifayət qədər düşməsi bu rayonda
tütünçülük, qoz-fındıq, bağçılıq və s. təsərrüfatların formalaşmasına səbəb
olmuşdur.
3. Bioloji məhsuldarlığı orta səviyyədə olan rayonlar. Bu ərazilərə
respublikamızın dağlıq və dağətəyi düzənlikləri daxildir. Bu rayonların səciyyəvi
xüsusiyyətlərindən biri termik rejimin nisbətən az olması və rütubətin
çatışmamasıdır. Əkinçilik suvarma və yarımsuvarma şəraitində aparılır. Bu
rayonlarda taxıl, üzüm, meyvəçilik və s. təsərrüfat sahələri inkişaf etmişdir.
4. Bioloji məhsuldarlığı aşağı səviyyədə olan rayonlar. Bura Abşeronun
şimal sahələri, Qobustanın mərkəz və cənubi, Ceyrançöl, Şirvan, Mil və Muğan
düzlərinin müəyyən hissələri daxildir. Düzənlik sahələrdə suvarmanın intensiv
aparılması nəticəsində yüksək məhsuldarlıq əldə edilməsi üçün geniş imkanlar
yaranır. Burada yüksək termik şəraitin olması (45000) pambıq bitkisinin tam
yetişməsinə kifayət edir. Lakin yağıntıların az olması və buxarlanmanın çoxluğu
pambıq bitkisinin suvarmasını tələb edir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının inkişafında su ehtiyatlarının böyük rolu
vardır. Ölkənin su ehtiyatları məhduddur. Yerüstü su ehtiyatlarının yalnız 10
milyard kub metr və yaxud 30 %-i ölkənin öz ərazisində, qalan 70 %-i isə qonşu
ölkələrin ərazisində formalaşır. Daxili çayların su axınının əsas sərfi yaz və payız
mövsümünə düşür. Onların əksəriyyətinin axını tənzimlənmədiyindən, daşqın
sularının yığılması və istifadəsi çətinləşir. Bununla da hər il 3,2 milyard kub metr
keyfiyyətli suvarma suyundan istifadə etmək olmur. Mövcud su anbarlarında 21,5
milyard kub metr həcmində su ehtiyatı toplamaq imkanı vardır. Müasir dövrdə
Azərbaycanda 39 su dəryaçası yaradılmış və bunların su tutumu 1 mln.m3-dən
çoxdur. Su dəryaçalarının yaradılması iqtisadi cəhətdən sərfəli olsa da, yüz
hektarlarla torpaq sahələrinin, meşələrın və s. sıradan çıxmasına səbəb olmuşdur.
Bunların əsas hissəsi hidroenergetika və suvarma məqsədləri üçün istifadə olunur.
Hazırda yeraltı su ehtiyatlarının təxminən 1\3 istifadə olunur. Ölkədə ildə 7-9
milyard kub metr su istifadə olunur ki, bunun 67 %-i kənd təsərrüfatının suya olan
tələbatının ödənilməsinə sərf edilir.
Kənd təsərrüfatının ərazi təşkilində torpaq ehtiyatlarının rolu böyükdür.
Azərbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondu 8641,5 min hektar təşkil edir ki,
onun 4756,5 min hektarı və yaxud 55% kənd təsərrüfatına yararlıdır. Ümumi
ərazinin 1432,6 min hektarı və yaxud 16,6 %-i suvarılan torpaqlardır. Kənd
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təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar respublikamızda digər kateqoriyalardan olan
torpaqlarla müqayisədə daha böyük sahəyə (74,6%) malikdir.
Bu torpaqlardan əkinaltı torpaqların ümumi sahəsi 1808,4 min hektar olub,
bu da kənd təsərrüfatına yararlı sahələrin 36 %-ni təşkil edir. Bu sahələrin 18,5%-i
dövlət, 5,4%-i bələdiyyə, 76,1 %-i xüsusi mülkiyyətdədir.
Respublikamızda çoxillik əkmələrin ümumi sahəsi 224,7 min hektar təşkil
edir. Bu torpaqların 38,8%-i dövlət, 2,8%-i bələdiyyə, 58,4% -i xüsusi mülkiyyətə
verilibdir. Dincə qoyulmuş torpaqların ümumi sahəsi 45,7 min hektar olub, onun
34,6%-i dövlət, 9,8%-i bələdiyyə və 55,6%-i xüsusi mülkiyyətdədir. Biçənəklərin
ümumi sahəsi 117,6 min hektar olub, onun 26,9%-i dövlət, 2,7%-i bələdiyyə,
70,4%-i xüsusi mülkiyyətə məxsusdur.
Örüşlər kateqoriyasından olan torpaqların ümumi sahəsi 2560,0 min hektar
olub, onun 60,2%-i dövlət, 39,7%-i bələdiyyə, cəmi 0,1%-i xüsusi mülkiyyətdədir.
Ölkə üzrə həyatyanı sahələr 258,1 min hektar, meşə sahələri isə 1038 min hektar
təşkil edir.
Əhalinin artımı ilə əlaqədar olaraq torpaqların qeyri-kənd təsərrüfatı
obyektlərinə fərdi tikintilər altına ayrılması, digər tərəfdən isə torpaqların
eroziyaya uğraması, Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması nəticəsində yeraltı
suların səviyyəsinin yüksəlməsi və digər səbəblərdən hər nəfərə düşən əkin sahəsi
ilbəil azalmaqdadır. Əgər 1959-cu ildə bir nəfərə 0,36 hektar əkin sahəsi
düşürdüsə, 1970-ci ildə bu rəqəm 0,23, 1979-cu ildə 0,21, 2006-cı ildə isə 0, 16
hektara enmişdir.
Azərbaycanda əsas torpaq tipləri düzənlikdən başlayaraq, Böyük və Kiçik
Qafqaz sıra dağlarının zirvələrinə doğru şaquli zonallıq qanununa uyğun olaraq
yayılmışlar.
Düzənlik rayonlarının səhra və yarımsəhraların boz və boz-çəmən torpaqları
dağətəklərinə doğru tədricən şabalıdı və boz-qəhvəyi torpaqlara, aşağı və orta
dağlıq qurşaqda kserofit meşələrin qəhvəyi dağ-meşə, sonra isə yüksək dağlıq
qurşaqda mezofil meşələrin qonur dağ-meşə, alp və subalp çəmən və çəmənbozqırların çimli dağ-çəmən torpaqlarına keçir. Bu torpaqların da hər biri öz
növbəsində relyefin baxarlıq və meyilliyindən, bitki örtyündən, iqlim və eləcə də
insanın təsərrüfat fəaliyyətindən asılı olaraq bir-birindən fərqlənən torpaq
növmüxtəlifliklərinə ayrılır.
Respublikamızın ekoloji problemləri içərisində düzən torpaqların şorlaşma
və şorakətləşməsinin xüsusi yeri vardır. Sahəsi 2,2 mln.ha olan Kür-Araz ovalığı
torpaqlarının təxminən 60 %-i orta və şiddətli dərəcədə şorlaşmış torpaqlardan
ibarətdir. Bundan əlavə, şorlaşmış torpaqlar Siyəzən-Sumqayıt, Ceyrançöl
massivlərində, Naxçıvan MR-də də yayılmışdır. Respublikamızın ərazisində orta
və şiddətli şorlaşmış torpaqların ümumi sahəsi 1,3 mln.ha-dan çoxdur. Bu o
deməkdir ki, respublika ərazisinin 15%-i bu ekoloji problemə düçar olmuşdur.
Şorakətləşmiş torpaqların ümumi sahəsi isə 508,3 min hektar təşkil edir.
Respublika ərazisinin 36,4%-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya məruz qalıbdır.
Onun 14,1%-i zəif, 10,7%-i orta və 11,6%-i şiddətli dərəcədə yuyulmuş
torpaqlardan ibarətdir. Ekoloji əhəmiyyət kəsb edən alp-subalp çəmən-bozqır
landşaft komplekslərinin yayıldığı ərazilərin torpaqlarının 70%-i bu və ya digər
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dərəcədə eroziyaya məruz qalmışdır ki, bu torpaqların da 40%-i Böyük Qafqazın,
qalanları isə Kiçik Qafqaz, Lənkəran və Naxçıvan coğrafi vilayətlərinin
ərazisindədir. Bunun da əksəriyyəti təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılmışdır. Buna
görə də torpaqların bərpası və istifadə dövriyyəsinə daxil edilməsi kənd
təsərrüfatının ərazi strukturunun və eləcə də sosial-iqtisadi imkanlarının inkişafına
stimul yaradır.
Respublika torpaqlarının sürətlə əkin dövriyyəsindən çıxmasının əsas
səbəblərindən biri də bəzi regionlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin ixtisaslaşmasının
düzgün aparılmamasıdır.

6.2. Bitkiçilik
Taxılçılıq. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafında taxılçılığın coğrafiyası
əsas yer tutur. Xalq təsərrüfatının inkişafında taxılçılıq sahələrinin
genişləndirilməsinə, onun texnoloji əsaslarla təşkilinə dövlət əhəmiyyətli məsələ
kimi baxılır. Azərbaycan Cənubi Qafqazda taxıl istehsalına görə birinci yeri tutur.
Ancaq taxıl istehsalında qeyri-bərabər dinamikaya malikdir. Azərbaycanda taxıl
istehsalının ayrı-ayrı illərdə artıb azalmasının əsas səbəbi istehsal şəraitinin tez-tez
dəyişməsindən irəli gəlir. Bununla 1995-2005-ci illər ərzində taxıl bitkilərinin sahə
və məhsul istehsalı baxımından artımı baş vermişdir (cədvəl 1)
Cədvəl 1
Taxıl bitkilərinin əkin sahəsi və məhsul göstəriciləri
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Bitkilər

İllər
1995
Əkin sahələri, min ha
Ümumi,
o 609,4
cümlədən:
Buğda
417,5
164,0
arpa
çəltik
2,0
Məhsul istehsalı, min t
Ümumi,
o 921,4
cümlədən:
Buğda
624,5
260,6
arpa
çəltik
3,8
Məhsuldarlığı, sent/ha
Ümumi,
o 15,1
cümlədən:
Buğda
15,0
15,9
arpa
çəltik
19,9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

648,2

760,7

821,7

776,3

814,9

802,3

494,8
103,8

570,7
141,1

650,3
123,6

591,5
134,0

610,0
153,4

591,2
161,9

4,5

3,8

3,6

3,3

2,6

2,3

1540,2

2016,1

2195,9

2057,8 2158,2 2126,7

1173,3
216,0

1526,7
321,5

1730,8
286,8

1545,0 1611,1 1565,2
317,3 344,6 363,3

22,4

18,5

16,7

15,7

10,3

8,3

21,2

23,8

26,7

26,6

26,5

26,5

23,7
20,8

26,8
22,8

26,6
23,2

26,2
23,7

26,4
22,5

26,5
22,4

50,2

48,7

48,9

47,2

39,9

36,0

Cədvəldən göründüyü kimi, 1995-2005-ci illər ərzində respublikamızda taxıl
bitkilərinin əkin sahələrində və məhsul göstəricilərində əsaslı dəyişikliklər əmələ
gəlmişdir. On il ərzində əkin sahələri 24%, ümumi məhsul istehsalı 56,7%,
məhsuldarlıq isə 43% artmışdır. Lakin bu artım bütün bitkilər üzrə eyni
olmamışdır. Belə ki, buğdanın həm sahə, həm ümumi məhsul, həm də
məhsuldarlığı yüksək artımla müşahidə edildiyi halda, arpa və çəltikdə sahə artımı
demək olar ki, sabit qaldığı halda, məhsul istehsalı və məhsuldarlığın, artımı
nəzərə çarpacaq dərəcədə olmuşdur. Respublikanın inkişaf etmiş əkinçilik
rayonlarının hamısında taxıl əkmək mümkündür. Taxıl əkini düzənliklərdə
suvarma, dağ və dağətəyi massivlərdə isə dəmyə şəraitində aparılır. Taxıl əkini
sahələri hündürlük etibarilə dəniz səthindən 2200 metrə qədər yüksəyə qalxa bilir
və belə yüksək dağlarda ancaq yazlıq əkinlərin aparılması mümkün olur.
Azərbaycanda çox müxtəlif taxıl, xüsusən buğda və arpa növləri yayılmışdır.
Burada tapılmış buğdalar ölkəmizin qiymətli fondu hesab olunmalıdır. Taxılçılığın
intensivləşdirilməsi nəticəsində respublikamızın əksər düzən və dağətəyi rayonları
mühüm taxıl zonasına çevrilmişdir. İntensivləşdirmə suvarılan torpaqlarda daha
çox nəzərə çarpır. Azərbaycanda payızlıq buğda və arpanın xüsusi çəkisi daha
böyükdür. Taxıllı bitkilər içərisində qarğıdalı yüksək çəkiyə malik deyildir.
Qarğıdalı əkinlərinin 2005-ci ildə ümumi sahəsi 31,7 min hektar olmuşdur.
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Azərbaycanın ən qədim taxıl bitkilərindən biri də çəltikdir. Bu qiymətli bitki
keçən əsrin 40-cı illərinə kimi Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala, Arazboyu
rayonlarda və s. geniş yayılmışdır. Vaxtilə “Agülə”, “Sədri”, “Xan”, “Əmurbu” və
çəltik sortları çox məhşur olmuşdur.
Lakin sonrakı dövrlərdə çəltikçilik
respublikamızın taxıl balansından çıxarılmağa başlanmışdır. Əgər 1940-cı ildə
respublikamızda 24,8 min hektar çəltik əkini olmuşdursa, bu kəmiyyət 1950-ci ildə
15,5 min, 1968-ci ildə 5,8 min hektar və sonrakı illlərdə isə tamamilə əkin
dövriyyəsindən çıxarılmışdır. Keçən əsrin 90-cı illərindən etibarən bu sahənin
dirçəldilməsindən ötrü cəhdlər edilir.
Texniki bitkilər.Texniki bitkilər kənd təsərrüfatının çox mühüm
sahələrindən biridir. Texniki bitkilər öz təsnifatına görə bir sıra qruplara bölünür.
Bir qrup texniki bitkilər toxuculuq sənayesi üçün ( pambıq, çətənə və s.) əsas
xammal, digər texniki bitkilər isə (şəkər çuğunduru, soya, günəbaxan və s.) yeyinti
sənayesi üçün istifadə edilir. Əkinçilik sistemində texniki bitkilər ən çox gəlirli
mənbə sayılır, lakin çox əmək tutumludur.
Respublikamızda ən çox istifadə edilən texniki bitki pambıqdır.
Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafının başlanğıcına dair ədəbiyyatda dəqiq
məlumat yoxdur. Güman etmək olar ki, pambıq Azərbaycanda IV-VI əsrlərdə
becərilirdi. 1836-cı ildən başlayaraq Misirdən Azərbaycana çiyid gətirilmiş və
ayrı-ayrı rayonlarda əkilmişdir. 1839-1842-ci illər Azərbaycanda pambıqçılığın
inkişaf etdirildiyi illər kimi səciyyələndirilə bilər. Buna baxmayaraq,
Azərbaycanda pambıqçılığın güclü inkişafı XX əsrin 70-80-ci illərində baş
vermişdir.
Pambıqçılığın arealı respublikanın suvarılan əkinçilik massivlərində,
xüsusən, Qarabağ, Mil, Muğam və düzən Şirvan sahələrində cəmlənmişdir. Pambıq
bitkisi suvarılan əkin sahəsinin 20%-ni, ondan götürülən gəlirlə isə bütövlükdə
bitkiçilikdə əldə edilən gəlirin isə 40%-ni təşkil edirdi. 1983-cü ildə pambıq
əkinlərinin ümumi sahəsi 303,3 min hektar olmuşdur ki, bu da 2005-ci il
müqayisədə 2,7 dəfə çox deməkdir (məhsul istehsalı 787,8 min ton). 90-cı illərin
əvvəllərində pambıqçılıq başqa sahələr kimi tənəzzül dövrünü yaşasa da sonrakı
illər onun istehsalında yenə də artım hiss olunmaqdadır .
Azərbaycanda ikinci texniki bitki tütündür. Tütün vaxtilə Şəki-Zaqatala,
Naxçıvan, Gəncə-Qazax, Dağlıq Qarabağ, Astara-Lənkəran regionun 26 rayonunda
becərildiyi halda, bu təsərrüfat sahəsi hazırda Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, Masallı, Yardımlı rayonlarında qalmışdır. Tütün
gəlirli bitkidir.
Respublikamızda orta hesabla tütün əkinin hər hektarından 1,5 min manatdan çox
gəlir əldə edilir. Hazırda respublikada tütün əkinlərinin sahəsi 2,8 min hektar
(1978-ci ildə 18,1 min ha), məhsul istehsalı isə 7,1 min ton (1985-ci ildə 65,2 min
ton) təşkil edir.
Son illər bitkiçilikdə şəkər cuğunduru istehsalı xüsusi yer tutmağa
başlamışdır. Bu texniki bitkinin sahəcə elə kəskin artımı müşahidə edilməsə də,
məhsuldarlıqda və məhsul istehsalında yüksəliş diqqəti cəlb edir. Bu texniki bitki
Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Füzuli, İmişli, Kürdəmir, Saatlı,
Sabirabad, Tərtər, Yardımlı rayonlarında, həmçinin Naxçıvan MR ərazisində
becərilir. 2005-ci ildə ölkədə cəmi 36,6 min ton şəkər cuğunduru məhsulu
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alınmışdır, bu da respublika əhalisinin şəkərə olan tələbatını (200 min ton)
ödəməkdən ötrü çox cüzi göstərici hesab olunur.
Tərəvəzçilik. Ərzaq məhsullarının artırılmasında tərəvəz bitkiləri istehsalının
genişləndirilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Azərbaycanda tərəvəzçiliyin inkişafı
üçün iqlim şəraiti son dərəcə əlverişlidir. Bütün il uzunu havanın isti və mülayim
keçməsi Azərbaycan rayonlarının çoxunda tərəvəzçiliyin inkişafı üçün əlverişli
şərait yaratmışdır. Bununla belə, əsas tərəvəzçilik zonaları kimi Abşeron,
Lənkəran-Astara, Quba-Xaçmaz rayonları daha çox irəli getmişdir. Azərbaycanda
tərəvəzçilik zonalarının yaranması ilə əlaqədar olaraq aqrar-sənaye inteqrasiyaları
yaranmışdır. Hər bir zonanın spesifik təbii-iqtisadi xarakterinə uyğun olaraq
tərəvəzçilik-ərazi sistemləri formalaşmış və inkişaf etmişdir. Bununla bağlı
respublikanın tərəvəzçilik-ərazi sistemini üç dövrə bölmək olar.
Birinci, faraş tərəvəz istehsalı sistemi – Lənkəran-Astara zonası; ikinci, orta
dövrdə tərəvəz istehsalı – Quba-Xaçmaz zonası, üçüncü dövr isə sentyabr, oktyabr
və qismən noyabr aylarında gec yetişən tərəvəz istehsalı – Abşeron zonası.
Bitkiçiliyin digər sahələrindən fərqli olaraq son on illiklərdə tərəvəzçiliyin
artımı sabit templə davam etmişdir (cədvəl 2). Bu da bu məhsullara həm ölkə
daxilində, həm də ondan kənarda böyük tələbatın olması ilə əlaqədardır.
Cədvəl 2
Tərəvəz bitkilərinin və kartofun əkin sahəsi və
məhsul göstəriciləri
Bitkilər
İllər
1995 2000
2001
2002
2003
Əkin sahələri, min ha
Kartof
16,0 52,5
55,2
57,6
59,3
tərəvəz
26,8 56,8
67,1
70,9
73,1
Bostan
5,8
26,8
28,9
30,4
31,8
Məhsul istehsalı, min t
Kartof
155,5 469,0
605,8
694,9
769,0
tərəvəz
424,1 780,8
916,4
974,6
1046,3
Bostan
41,9 261,0
290,9
330,3
356,7
Məhsuldarlığı, sent/ha
Kartof
97
84
104
116
124
tərəvəz
157
133
135
136
140
Bostan
73
98
101
109
112

2004

2005

65,8
77,9
30,5

70,7
78,8
30,1

930,4 1083,1
1076,2 1127,3
355,3 363,8
137
135
116

149
140
121

Respublikamızda tərəvəz bitkilərinin əkin sahəsinin 46,%-i pomidor, 28,5%i kələm, 12,0%-i soğan və s. altında olmuşdur. Azərbaycanda istehsal olunan
təvəzin 60,5%-ni Lənkəran-Astara, 25,5%-ni Quba-Xaçmaz zonası verir, tez
yetişən tərəvəzin 80%-i Lənkəran düzənliyində cəmlənmişdir. Burada tərəvəz
yığımı martın əvvəlindən başlayaraq payızın axırlarına qədər davam edir.
Üzümçülük, meyvəçilik və çayçılıq. Kənd təsərrüfatında üzümçülük-ərazi
sisteminin özünəməxsus xüsusiyyətləri və ərazi təşkili formaları vardır. Üzüm
şərab istehsalında, əhalinin qida məhsulunda mühüm yer tutur. Artıq

behruzmelikov.com

respublikamızda üzümçülük zonaları müəyyənləşmiş və ixtisaslaşma aparılmışdır.
Azərbaycanda üzümçülüyün daha çox inkişafı 1970-1980-ci illərə aid edilir.
Keçmiş SSRİ-də 1982-ci ildə dövlətə təhvil verilən məhsulun 41%-i (1815,6 min
ton) Azərbaycanın payına düşmüşdür. Azərbaycanda rekord məhsul 1984-cü ildə
2126,1 ton toplanmışdır. Xüsusi çəkisinə görə çoxillik əkmələr içərisində ən çox
yeri tutan kənd təsərrüfatı sahəsi üzümlüklər hesab olunurdu (1984-cü ildə 284,
1min ha). Lakin hazırda respublika üzrə üzümlüklərin ümumi sahəsi 2005-ci ildə
9,6 min hektar olmuşdur (cədvəl 3).
Digər kənd təsərrüfatı yerləri ilə müqayisədə respublika miqyasında
üzümlüklərin sahəsi son 20-25 ildə kəskin şəkildə azalmağa məruz qalmışdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının ən yüksək inkişaf dövrü ilə (1984) müqayisədə
üzümlüklərin ümumi sahəsi 29,6 dəfədən də çox azalaraq 284,1 min hektardan 9,6
min hektara düşmüşdür.
Azərbaycanın 43 rayonunda meyvə yetişdirilir. Respublikamızda çoxillik
əkmələrin 39,3%-ni bağlar təşkil edir. Bütün mülkiyyət formaları üzrə bağların
48,2%-i (30308 ha) Şəki-Zaqatala, 38,2%-i (24022 ha) Quba-Xaçmaz təbii-iqtisadi
rayonundadır. Bütövlükdə bu iki rayonda bağların 86,4%-i cəmlənmişdir.
Respublikamızda meyvə bağlarının sahəsi 1995-ci ildə 117,8 min hektar olmuş
sonrakı illərdə azalmağa doğru tendensiya müşahidə edilmişdir (cədvəl 3)
Respublikamızda çay bitkisi 1932-ci ildən əkilməyə başlamışdır. İlk çay
plantasiyaları Lənkəran rayonunda yaradılmışdır. Lənkəran – Astara zonasının
günəş enerjisi, torpaq örtüyü çay istehsalında böyük rol oynayır. Çay bitkisi
özünəməxsus torpaq-iqlim şəraitinin olmasını tələb edir. Çay kolunun normal
inkişafı üçün aşğıdakı aqroekoloji şəraitin olması vacibdir: orta illik temperatur
müsbət 12,5 aşağı olmamalıdır; vegetasiya dövrünün temperaturu müsbət 20, fəal
temperaturların cəmi isə 3500 olmalıdır; minimum qış temperaturu mənfi 12,
maksimum qış temperaturu 14 olmalıdır; yağıntıların illik cəmi 1300 mm,
vegetasiya dövründə isə 700-900 mm tələb olunur; havanın rütubətlənmə dərəcəsi
70-75 % olduqda çay bitkisi yaxşı inkişaf edir; torpağın pH göstəricisi (turşuluğu)
5,5-dən yuxarı olmamılıdır.
Çay təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar olaraq respublikada çayçılıq tskilləri
yaranmışdır. Çayçılıq areallarında ixtisaslaşmış çay fabrikləri və onların emalı
yaradılmışdır. Yalnız Lənkəran-Astara zonasında yeddi çay fabriki fəaliyyət
göstərir.
Hazırda çay plantasiyalarının ümumi sahəsi 7554 hektar olub, bu da çoxillik
əkmələrin 4,75%-ni təşkil edir. Bu plantasiyalar iki əsas təbii-iqtisadi rayonda –
Lənkəran-Astara (98%) və Şəki-Zaqatala (1,4%) təbii-iqtisadi rayonlarının
ərazisindədir (cədvəl 3) .
Cədvəl 3
Meyvə, üzüm və çay əkinlərinin sahə və
məhsul göstəriciləri
Bitkilər
İllər
1995 2000
2001
2002
2003
Əkin sahələri, min ha

2004

2005
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Meyvə və giləmeyvə 117,8
Üzüm
97,7
Çay
11,4
Məhsul istehsalı, min t
Meyvə və giləmeyvə 324,4
Üzüm
308,7
Çay
9,4
Məhsuldarlığı, sent/ha
Meyvə və giləmeyvə 31,2
Üzüm
32,6
Çay
10,3

83,1
14,2
5,4

84,2
11,5
3,9

87,6
8,9
3,7

88,4
7,7
3,7

89,7
8,0
3,7

477,0
76,9
1,1

497,5
68,1
1,4

516,8
62,1
1,4

572,1 424,6 625,7
65,0 54,9 79,7
0,9
1,0
0,7

61,9
35,8
2,0

63,1
39,9
3,7

63,5
43,8
3,9

70,0
50,9
2,6

51,4
38,9
2,9

93,0
9,6
2,9

73,9
61,8
2,5

Yemçilik. Heyvandarlıq məhsullarının artırılmasında və ərazi təşkilində
yemçiliyin coğrafiyasının rolu böyükdür. Heyvandarlığın səmərəliliyi onun elmi
cəhətdən əsaslandırılmış normalarla müəyyən edilmiş müxtəlif yemlərlə təmin
edilməsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Heyvandarlığın lazımı səviyyədə yemlə təmin
edilməməsi isə öz növbəsində mal-qaranın məhsuldarlığının yüksəldilməsinə mənfi
təsir edir və bu sahənin ekstensiv yolla, yəni mal-qaranın sayca artırılması
vasitəsilə təmin edilir.
Heyvandarlığın inkişafında respublikamızda mövcud otlaqların və
biçənəklərin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Mövcud olan 2,2 milyon hektardan 500 min
hektarı yay və 1,5 milyon hektarı isə qış otlaqlarından ibarətdir. Onun 60,2% -i
dövlət, 39,85-i bələdiyyə, cəmi 0,07%-i xüsusi mülkiyyətdədir.
Biçənəklər – ot biçini altında sistemli istifadə edilən kənd təsərrüfatı yeridir.
Təbii-tarixi xassələrindən asılı olaraq biçənəklər üç qrupa bölünür: çaybasar, quru
dərə və bataqlıq biçənəkləri. Respublikamızda biçənəklərin ümumi sahəsi 106 min
hektar olub, onun 26,9%-i dövlət , 2,7%-i bələdiyyə , 70,45-i xüsusi mülkiyyətə
verilmişdir. Respublika üzrə biçənəklərin 85,6%-i dörd təbii-iqtisadi rayonun
ərazisində cəmlənmişdir: Gəncə-Qazax – 31,7%, Lənkəran-Astara-14,2%, QubaXaçmaz-27,4%. Ümumi respublika üzrə biçənəklərin cəmi 1,89 %-i Aran təbiiiqtisadi rayonunun ərazisindədir.
Lakin bu otlaqlardan sistemsiz istifadə olunur, onları yaxşılaşdırmaq
sahəsində kompleks tədbirlər həyata keçirilmir. Nəticədə onların məhsuldarlığı
aşağı düşür. Yay otlaqlarının hər hektarından cəmi 7-9 sentner, qış otlaqlarının hər
hektarından isə 5-6 sentner quru ot əldə edilir.
Azərbaycanda əkmə (mədəni) otlaq əkinçiliyinin yaradılması heyvandarlığın
ekstensiv, yəni köçəri inkişaf fazasından intensiv, oturaq inkişaf fazasına keçməsi
ilə əlaqədardır. Burada başlıca amil heyvandarlığın ətlik istiqamətdən, südlük-ətlik
istiqamətə keçməsidir. Azərbaycanda əkmə (mədəni) otlaq əkinçiliyin tarixi
cavandır. Bu sahədə təsərrüfat işlərinə keçən əsrin 70-80-ci illərində başlanmışdır.
Sonrakı illər bu sahəyə maraq azalsa da, Azərbaycan üçün intensiv heyvandarlığa
keçidlə əlaqədar böyük perespektivlərə malikdir.
3.Heyvandarlıq
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Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biridir. Bu ilk növbədə
ixtisaslaşdırılmış heyvandarlıq komplekslərinin yaranması və inkişafı ilə
əlaqədardır.
Respublikamızın təbii-iqtisadi və elmi-texniki potensialına uyğun olaraq
heyvandarlığın ərazi təşkilində bir sıra qanunauyğunluqlar mövcuddur. Müasir
dövrdə intensiv düzənlik və dağətəyi əkinçilik zonalarında südlük- ətlik maldarlıq
kompleksləri və qoyunçuluq isə dağlıq, orta dağlıq massivlərdə təşkil olunmuşdur.
Quşçuluq, əsasən quşçuluq fabriklərində, sənaye şəhərətrafı zonalarında
mərkəzləşdirilmişdir. Respublikamızda heyvandarlıq istehsal sahələri zonalıq
xarakterində formalaşır və inkişaf etdirilir.
Azərbaycanda heyvandarlıq sahələrinin inteqrasiyası nəticəsində aqrarsənaye inteqrasiyalarının yaranmasına səbəb olmuşdur ki, bu da heyvandarlıq
sisteminin daha effektli olmasına şərait yaratmışdır. Son illərdə aqrar-sənaye
inteqrasiyalarında respublika üzrə ət istehsalının 38%-i, südün 50%-i, yumurtanın
62%-i, yunun isə 21%-i cəmlənmişdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatında heyvandarlığın əhəmiyyəti əhalini ən zəruri
qida maddələri ilə təmin etməklə yanaşı, yüngül və yeyinti sənayesi üçün vacib
olan xammal istehsal etməkdən ibarətdir.
Heyvandarlıq çoxcəhətli və müxtəlif istiqamətli mürəkkəb bir təsərrüfat
sahəsidir. Onun inkişafı və coğrafi yerləşməsi hər rayonun iqtisadi və təbii şəraiti
ilə əlaqədardır. Respublikamızda təbii şəraitin hündürlük zonalığına uyğun olaraq
qoyun sürülərinin 90%-i, qaramalın 49%-i yay fəslində yaylaqlara, payız-qış
fəsillərində isə qışlaqlara köçürülür. Yay otlaq sahələri ilə qış otlaq sahələri
arasında hündürlük coğrafi konveyer “lenti” 20-30 km ilə 200-300 km arasında və
daha çox dəyişilir. Məhz bu sahədə elmi-texniki potensialdan istifadə olunur.
Heyvandarlığın istiqaməti respublikamızın müxtəlif zona və inzibati rayonlarında
bir-birindən fərqlənir. Məhsuldar qüvvələr inkişaf etdikcə və heyvandarlığın idarə
edilməsi sistemi təkmilləşdikcə, mal-qaranın sayını çoxaltmaq və heyvandarlıq
məhsulları istehsalını artırmaq mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır.
Maldarlıq. Maldarlıq Azərbaycanda heyvandarlığın intensiv formada inkişaf
etdiriən əsas sahələrindən biridir. Bu istehsal sahəsi respublikamızın bütün təbiiiqtisadi zonalarında inkişaf etdirilməkdədir. Belə ki, respublikamızda
heyvandarlığın bütün məhsulunun 50%-dən çoxunu, istehsal olunan ətin isə 45%ni qaramal verir. Heyvandarlıq komplekslərinin öz güclərinə görə aşağıdakı
tipləri vardır: 400, 600, 800, 1200 başlıq. İstehsal və köməkçi binaların sayına,
formasına, texnoloji proseslərə və s. göstəricilərə görə heyvandarlıq
komplekslərinin müxtəlif layihələri mövcuddur. Bu komplekslərin hamısında
məqsəd eyni olsa da, forma-quruluş cəhətdən bir birindən fərqlənir.
Heyvandarlıq komplekslərinin ərazi təşkilində aqroenerji ehtiyatlarının
potensial imkanlarından istifadənin böyük əhəmiyyəti vardır. Müxtəlif tipli relyef
şəraitinin, günəşli günlərin və günəş radiasiyası bolluğunun heyvan orqanizminin
inkişaf tempinə böyük təsir göstərdiyi müəyyən edilmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki,
25-260C temperaturda bir gündə mal-qaranın diri çəkisi 1,5 kq azalır. Müəyyən
olunmuşdur ki, çox soyuq və çox isti temperatur inəklərin gündəlik çəki artımına
çox böyük təsir göstərir. Aydınlaşdırlımışdır ki, inəklər buzovlara nisbətən 60-80
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%-dən çox enerji sərf edir. Digər tərəfdən, ətlik istiqamətdə olan mal-qaranın güclü
külək və yağıntı dövrlərində yemə tələbatı normadan 30%-dən çox artır.
Respublikamızda iri buynuzlu mal-qaranın (inək naxırının) sayı 1996-cı
ildən 1383,7 min başdan 2006-cı ilə kimi 2064, 1 min başa kimi artmışdır (cədvəl
4).
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalında çamışçılığın da böyük iqtisadi
əhəmiyyəti vardır. Respublikamızda bu gəlirli sahənin özünəməxsus spesifik
xüsusiyyətləri və ərazi təşkil formaları vardır. Bu sahə əsasən aran zonalarda, ŞəkiZaqatala və Lənkəran – Astara massivlərində tarixən formalaşan təsərrüfat
sahələrindən biri kimi böyük rol oynamışdır. Hazırda respublikzmızda 302,9 min
baş və ya bütün qaramalın 12,8 %-ni camışçılıq təşkil edir. Cənubi Qafqazda ən
çox camış (70%) Azərbaycanda saxlanılır. Qaba yemdən daha yaxçı istifadə
etməsi, iqlim şəraitinə yaxşı uyğunlaşması, bir sıra xəstəliklərə davamlılığı və s.
camışçılığın inkişafı üçün imkanlar yaradır.
Azərbaycanda camışçılıq südlük-ətlik istiqamətində inkişaf etdirilir. Hər
malın ildə orta hesabla 800-1000 kq 7,5-7,8% yağlı süd verməsi, orta hesabla 450500 kq diri çəkidə ət verməsi onun iqtisadi cəhətdən səmərəli olmasının ilkin
şərtlərindən biridir. Camışçılığın ən çox inkişaf etdiyi rayonları aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar: I qrup – respublikanın şimal-qərb hissəsi Balakən, Zaqatala,
Şəki, Oğuz, Qax və Qəbələ inzibati rayonları; II qrup – şimal-şərq – Quba,
Xaçmaz, Dəvəçi, rayonları; III qrup – cənub – Lənkəran, Astara, Masallı, Salyan
və Biləsuvar rayonları; IV qrup – Kür-araz ovalığının pambıqçılıq rayonları;
Ət və süd istehsalının artırılmasının ehtiyat mənbələrindən biri də
dəvəçiliyin inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Dəvədən süd, ət və yun alınır. Orta
hesabla bir baş yetkin dəvənin çəkisi 500-800 kq-a çatır. Bu isə qaramalın çəkisinə
nisbətən xeyli yüksəkdir. Birhürgüclü dəvə ildə 2 min litr süd, 2-4 kq yun,
ikihürgünclü dəvə isə 2500 litr süd, 5-13 kq yun verir. Dəvə südünün yağlılığı
yüksəkdir, yəni 4,5-5,4%-ə qədər təşkil edir. Dəvə səhra və quru bozqır zonalarda
yaşayır. Dəvənin başqa heyvanlara nisbətən bir daha üstünlüyü ondan ibarətdir ki,
o digər heyvanların pis yediyi və ya əsla yemədiyi səhra bitkiləri ilə qidalanır, su
az olan yerlərdə hətta şor su ilə də keçinir. İribuynuzlu mal-qara və qoyunlardan
fərqli olraq dəvələr üçün örtülü sahə tələb olunmur. Azərbaycanda dəvəçiliyn
inkişafı üçün kifayət qədər təbii imkanların olmasına baxmayaraq, ənənənin
itirilməsi səbəbindən bu sahə inkişaf etdirilmir.
Cədvəl 4
Mal-qaranın sayı və əsas heyvandarlıq məhsullarının
istehsal göstəriciləri
İllər
1996 2000
2001
2002 2003 2004
2005 2006
Mal-qaranın sayı, min
İnək naxırı 1383, 1664,4 1722,9 1794, 1872, 1934, 2007, 2064,1
7
3
2
4
2
Camış
298,0 297,0
298,7 303,6 306,4 307,4 308,6 302,9
naxırı
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Qoyunlar

4434, 5279,6 5553,1 6002, 6392,
3
9
4
Donuzlar
30,4 19,7
18,6
16,9 19,8
Dəvələr
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Quşlar
1333 14711 14740 1535 1713
3
1
7
Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, min ton
Ət
85,7 104,6
108,7 114,1 124,6
Quş əti
14,3 17,2
19,1
23,2 27,1
Süd
843,3 1031,1 1073,7 1119, 1167,
8
8
Yumurta.ml 477,3 542,,6 555,5 561,6 681,9
n
Yun
9,1
10,9
11,6
11,8 12,1
Barama
0,8
0,1
0,1
0,1
0,1

6676,
0
20,4
0,1
17545

6887,
4
22,9
0,1
1825
3

7055,3

134,4
32,3
1213,
7
829,4

143,7
34,7
1251,
9
874,6

149,6
-

12,3
0,1

13,1
0,1

-

22,9
0,1
19036

-

Qoyunçuluq. Azərbaycan inkişaf etmiş klassik qoyunçuluq regionlarından
biridir. Təbii-istehsal şəraiti burada qoyunçuluğun genişləndirilməsinə zəmin
yaratmışdır. Hələ keçmiş zamanlarda respublikamızda xalçaçılığın meydana
gəlməsi qoyunçuluqla əlaqədardır.
Müxtəlif çeşidli məhsullarına görə qoyunçuluğun heyvandarlığın başqa
növlərindən kəskin fərqlərinin olması da onun inkişafı üçün zəmin yaratmışdır.
Yüngül sənaye məhsullarının, süni liflərin ildən – ilə artdığı bir zamanda, yun
emalı sənayesinin xammal mənbəyi kimi, qoyunçulur hələlik əvəzedilməz
təsərrüfat sahələrindən biridir.
Qoyunçuluq sistemini təşkil etməkdən ötrü respublikamızda hər cür
imkanlar vardır. Kür-Araz ovalığının yarımsəhra zonasından başlayaraq Böyük və
Kiçik Qafqaz sıra dağlarının alp və subalp zonasına qədər təbii otlaq yerlərinin
bolluğu və müxtəlifliyi qədimdən bəri Azərbaycanda qoyunları bütün il ərzində
otlaqda saxlamağa imkan vermişdir. Azərbaycanda qoyunçuluq təsərrüfatının
keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasına 1925-ci ildən başlanmışdır. Hazırda
respublikamızda qoyunların sayı 7 mln-u keçmişdir. Halbuki bu say 1995-ci ildə
4373 min təşkil edirdi. Ekoloqların fikrincə, heyvanların bu templə sonrakı artımı
respublikanın yay və qış otlaq sahələrinin bitki örtüyü üçün ciddi təhlükə yarada
bilər. İndinin özündə qoyunçuluğun inkişafı nəticəsində alp və subalp
çəmənlərində, eynilə qış otlaq formasiyalarında bir sıra endemik bitkilər yox olmuş
və ya yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdir.
Azərbaycanda əsasən qoyunçuluq iki istiqamətdə inkişaf etdirilir: zərifyunlu
və qabayunlu. Zərifyunlu qoyunçuluğun inkişafı da iki istiqamətdə aparılır: yunluq
və yunluq-ətlik, ətlik-yunluq. Zərifyunlu qoyunçuluq respublikamızın dağ və
dağətəyi zonalarında inkişaf etdirilir.
Azərbaycanda zərifyunlu qoyunların yetişdirilməsinə XIX əsrin ortalarından
başlanmışdır. Merinos qoyunları ilk dəfə Gədəbəy rayonunda inkişaf etdirilmişdir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə Azərbaycanda dağ merinosu, əsasən
yunluq istiqamətində yetişdirilməyə başlanmışdır. Bu istiqamət təbii-iqlim
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şəraitinə və xalq təsərrüfatının tələbinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Hər
bir zonanın spesifik təbii-bioloji potensialına uyğun olaraq qoyunçuluq -ərazi
sistemi formalaşmışdır. Təbii-iqtisadi şəraitinə uyğun olaraq aşağıdakı
ixtisaslaşmış qoyunçuluq zonalarını ayırmaq mümkündür.
Yunluq-ətlik və yunluq qoyunçuluq zonası. Azərbaycanın əsasən dağlıq
zonalarını əhatə etməklə 33 rayonda cəmlənmişdir. Bura Qarabağ, Şəki-Zaqatala
və digər zonalarda olan təsərrüfatlar daxildir. Əsas dağ merinosu qoyunlar üzrə
ixtisaslaşdırılmışdır. Kür sahili ovalığı, o cümlədən, Qarabağ düzənliyi qədimdən
Azərbaycanın əsas qoyunçuluq zonalarından biri olmuşdur.
Yunluq-ətlik istiqamətli zərifyunlu qoyunlar özlərinin yüksək çəkiləri ilə
fərqlənirlər. Belə ki, damazlıq qoçların diri çəkisi 110, ana qoyunlarınkı isə 60 kq-a
çatır. Ət istehsalında bu qoyunlar üstünlük təşkil edir.
Ətlik-yunluq qoyunçuluq zonası. Azərbaycanda ətlik-yunluq qoyunçuluq
təsərrüfatı çox perspektivliyi və məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Bu tip qoyunçuluq
əsasən Gəncə-Qazax zonasında daha çox inkişaf etmişdir. Ətlik-yunluq qoyunların
(qoçların) diri çəkisi 70-75 kq, ana qoyunların çəkisi isə 50-55 kq arasında
dəyişilir. Respublikamızın şərq və şimal-şərq hissəsindəki 18 inzibati rayonda
yetişdirilən ətlik-yunluq qoyunçuluq tipi ət istehsalında mühüm rol oynayır.
Azərbaycandakı qoyunların 40%-nə qədərini ətlik-yunluq istiqamətli qoyunlar
təşkil edir.
Ətlik-yunluq-südlük qoyunçuluq zonası. Azərbaycanın təbii-iqtisadi şəraiti,
geniş otlaq sahələrinin olması ətlik-yunluq-südlük qoyunçuluq sahəsinin inkişaf
etməsinə şərait yaratmışdır. Məhz buna görə də Azərbaycanda çoxlu qabayunlu
qoyun cinsləri – Qarabağ, Balbas, Ləzgi, Şirvan, Bozax, Caro, Gədək və s.
yetişdirilmişdir.
Azərbaycanın yerli qabayunlu qoyunları içərisində vaxtı ilə şöhrət qazanan
və geniş ərazidə yayılan Qarabağ cinsli qoyunlar bir çox müsbət xüsusiyələri ilə
məşhurdur. Bu qoyunların diri çəkisi, qoçlarda 70-90 kq, ana qoyunlarda 45-90
kq, ət çıxarı isə müvafiq olaraq 54-57 və 52-54% arasında dəyişilir. Qarabağ
qoyunları yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Qarabağ qoyunu 70-80 kq ümumi,
35-40 kq əmtəəlik süd məhsulu verir.
Azərbaycanda qabayunlu qoyunlardan biri də Ləzgi cinsli qoyunlardır. Bu
qoyunlar təmiz ağdan başlayaraq təmiz qaraya kimi müxtəlif rənglərdə yun
məhsulu verir ki, bundan da əsasən xalçaçılıqda geniş istifadə olunur. Quyunların
orta süd sağımı 60-65 kq təşkil edir.
Şirvan qoyunları Kür-Araz düzənliyində və Abşeron yarımadasında
yayılmışdır. Bu qoyunlar Muğanın və Şirvanın oturaq otlaq şəraitinə çox yaxşı
uyğunlaşdırılmışlar. Şirvan qoyunlarının yayıldığı ərazinin şimal hissəsi Ləzgi və
Gədək qoyunlarının yayıldığı ərazi ilə, qərb hissəsi isə Qarabağ cinsləri arasında
orta yer tutur. Şirvan qoyunlarının süd məhsuldarlığı 60-70 kq, o cümlədən
əmtəəlik südün miqdarı 30-35 kq-dır. Orta hesabla hər 100 qoyundan 105-110
quzu alınır. Abşeron yarımadasında Şirvan qoyununun qolu Qala qoyunu
yetişdirilir. Bu qoyunlar vaxtı ilə daha çox Qala kəndində yetişdirildiyindən belə
adlanırlar.
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Azərbaycanın köçəri-dağotlaq şəraitinə çox yaxşı uyğunlaşan Qaradolaq
qoyunları bu ərazidə yetişdirilən qoyunların ən yaxşılarından biri hesab olunur.
Onların iri bədən quruluşu, yağlı quyruğa malik olması, yüksək ət çıxarı, süd
məhsulu, balavermə qabiliyyəti, uzaq otlaqlara rahat gedib-qayıtmaları bu
qoyunların geniş ərazidə yayılmasına səbəb olmuşdur. Qaradolaq qoyunların
südlülüyü 75-80 kq – a, balaverməsi isə hər 100 qoyundan 108-110 quzu təşkil
edir.
Naxçıvanda Balabas cinsli qoyunlar yetişdirilir. Bu qoyunun yunu ağ, parlaq
olması nəticəsində xalçaçılıqda qiymətli xammal sayılır. Bununla bərabər, Balabas
qoyunu yüksək ət, süd məhsuldarlığına malikdir, il boyu köçəri-dağotlaq şəraitinə
uyğunlaşmışdır. Balabasın vətəni mərkəzi Anadoludur. Türkiyədə bu qoyunlar “Ağ
qaramal” adı ilə məşhurdur. Hazırda bu cins qoyunların sayı Naxçıvanda 100 min
başdan artıqdır. Balabas qoyunlarından sağılan süd Naxçıvanda ümumi süd
istehsalının 15-20%-ni təşkil edir. Süd istehsalının artırılmasında bu qoyunların
böyük potensialı vardır.
Quşçuluq. Heyvandarlıq məhsullarının artırılmasında ən mühüm
mənbələrdən biri də quşçuluq-ərazi sisteminin təşkili və inkişafıdır. Uzun illər
quşçuluq sahəsində respublikamız qonşu dövlətlərdən xeyli geridə qalırdı. Hazırda
bu sahənin sürətli inkişafı, bu fərqi xeyli azaltmağa imkan vermişdir (cədvəl 4).
Quşçuluq sisteminin formalaşmasında sənaye əsaslarla istehsalın təşkili
mühüm coğrafi problemlərdən biridir. Bu məqsədlə respublikamızda quşçuluğu
sənaye təməli əsasında inkişaf etdirmək üşün əlverişli şərait və böyük potensial
imkanlar vardır. Torpaq-iqlim şəraitinin çox müxtəlif olduğu Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı zonalarının hamısı istisnasız olaraq quşçuluğun inkişafı üçün
perspektivlidir.
Quşçuluq təsərrüfatlarının iriləşdirilməsi və ixtisaslaşdırılması yumurta və
quş əti istehsalını sənaye əsasında təşkil etməyə imkan verir. Bu da mövsümliyi
aradan qaldırıb, fasiləsiz yumurta və quş əti istehsal olunmasını təmin edir.
Quşçuluq sistemi vahid texnoloji qrafikdə birləşən, qarşılıqlı əlaqəsi olan bir
sıra istehsal elementini əhatə edir. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: inkubasiya
üçün yumurta istehsalı; inkubasiya; sürüyə qatmaq üçün cavan quşların
yetişdirilməsi; satlıq yumurta istehsalı; kökəltmə yolu ilə quş əti istehsalı (ətlik
çolpa, cavan hind toyuğu, ördək, qaz, bildirçin və s.); ətlik quşların kəsilməsi və
emalı; yumurta və quş ətinin satılması; quşçuluq üçün tam dəyərli xüsusi
kombiyem istehsalı; quşçuluq tullantılarından istifadə edilməsi. Təsərrüfat sahəsi
bütünlüklə və hər bir təsərrüfat ayrılıqda o zaman normal işləyə bilər ki, göstərilən
istehsal elementləri tam qarşılıqlı əlaqədə və bir-birindən asılı surətdə inkişaf
etdirilsin.
Quş əti istehsalı respublikamızda ümumi ət istehsalında mühüm rol oynayır.
Quşçuluq təsərrüfatlarında 2005-ci ildə 34,7 min ton quş əti istehsal olunub ki, bu
da respublika üzrə ət istehsalının 23,2 %-ni təşkil etmişdir.
Respublikamızın demək olar ki, bütün regionlarında pəhriz yumurtası və quş
əti üzrə ixtisaslaşmış iri quşçuluq fabrikləri və fermaları yaradılmış və
yaradılmaqdadır.

behruzmelikov.com

Baramaçılıq. Baramaçılıq (ipəkçilik) Azərbaycanda ən qədim sahələrdən
biridir. Tarixi mənbələrə görə, Azərbaycanın Bərdə, Şamaxı, Gəncə və Şəki hələ
VII-X əsrlərdə ipəkçilik mərkəzləri olmuşdur. XIX əsrin 40-cı illərində Cənubi
Qafqazdakı bütün xam ipək istehsalının 85%-dən çoxu Azərbaycanda istehsal
olunurdu.
Tut yarpağı ipəkqurdunun yeganə və əvəzedilməz yemidir. Bu məqsədlə
Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafı üçün yeni sort və cins tut ağacları
yetişdirilmişdir.
Respublikamızda barama istehsalının dinamikası arasında çox fərqlər nəzəri
cəlb etmir. Belə ki, 1940-cı ildə Azərbaycanda 2,4 min ton barama istehsal
olunmuşdursa, bu kəmiyyət 1960-cı ildə 3,1 min ton, 1970-ci ildə 3,7 min ton,
1980-ci ildə 5,0 min ton və 1990-cu ildə isə 5,9 min ton olmuşdur. Sonrakı illər bu
tendensiya azalmağa doğru getmişdir. Belə ki, 1993-cü ildə 3,2 min ton, 1995-ci
ildə 1,1, 1998-ci ildə 0,1 min ton barama istehsal olunmuş, 1999-cu ildə isə bu
göstərici “0”-a bərabər olmuşdur. 2000-ci ildən etibarən hər il sabit olaraq 0,1 min
ton barama istehsal olunur (cədvəl 4). Ümumiyyətlə, respublikamızda
baramaçılığın inkişafı üçün zəngin potensial imkanlar vardır. Məsələ bu
imkanlardan istifadə etməkdən ibarətdir.
Arıçılıq. Respublikamızın şəraiti arıçılığı inkişaf etdirmək, bal istehsal
etmək və paket arılar yetişdirmək üçün çox əlverişlidir. Bütün təsərrüfatlardakı arı
ailələrinin 50%-i dağətəyi, 36%-i dağlıq və 14%-i aran rayonlarında cəmlənmişdir.
Arıçılığın inkişafına və arı ailələrinin miqdarına görə respublikamızda
birinci yeri Lənkəran-Astara zonası tutur. Azərbaycanda ən iri arıçılıq təsərrüfatları
həmin zonada mərkəzləşdirilmişdir. Quba-Xaçmaz zonasının meyvəçilik
təsərrüfatlarında da arıçılıq inkişaf etdirilmişdir. Zonanın dağətəyi meşələrində və
subalp çəmənlərində bol yabanı ballı bitkilər yayılmışdır.
Şəki-Zaqatala zonasında arıxanalar, əsasən, meşə və kolluqlarla örtülü
dağətəyi hissədə yaradılmışdır. Ballı bitkiləri bol olan həmin təbii zonanın aran və
dağətəyi şəraiti (yazın erkən başlanması, günəşli günlərin çoxluğu və bal yığımının
sürəkli olması) ana arı və süni beçə yetişdirilməsini təşkil etmək üçün xüsusilə
əlverişlidir.
Naxçıvanda arıçılıq yalnız meyvəçilik rayonları olan Ordubad və Şahbuzun
təsərrüfatlarında yaradılmışdır.
Azərbaycanda arıçılığın inkişafı üçün boz dağ Qafqaz arısının, sarı İran
arısının, həmçinin Qabaqtəpə və Lənkəran arılarının böyük əhəmiyyəti vardır. Boz
dağ Qafqaz arıları Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax, Quba-Xaçmaz və Qarabağ
zonalarının dağlıq hissəsində bəslənilir.
Sarı İran arısı İranla həmsərhəd olan zonalarda qədin zamanlardan saxlanılır.
Azərbaycanın dağətəyi zonasında hibrid arı formaları da əmələ gəlmişdir.
Respublikada indi hibrid arı formalarından daha çox istifadə olunur.
6.4.Kənd təsərrüfatı rayonlaşması
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Kənd təsərrüfatının rayonlaşdırılması müasir elmi-texniki tərəqqinin
təsirindən irəli gələn obyektiv iqtisadi, sosial və coğrafi bir prosesdir. Kənd
təsərrüfatının rayonlaşdırılması respublikamız üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Respublikadaxili regionların mürəkkəb təbii komplekslərə malik olması, bununla
əlaqədar olaraq çoxsahəli təsərrüfat sistemində formalaşması müxtəlif səviyyədə
ərazi-istehsal sahələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Respublikadaxili kənd
təsərrüfatının rayonlaşdırılması son dərəcə mürəkkəb ictimai-iqtisadi və coğrafi
problemlərdən biridir. Burada təbii, istehsal və əmək ehtiyatlarının, infrastruktur
sahələrinin kompleks istifadə edilməsi və təşkili, idarə olunması və s. meylləri
birləşdirir. İstehsalın belə təşkili kənd təsərrüfatı müəsissələrinin sənaye
müəssisələri
arasında
texnoloji-ərazi
əlaqələrinin
yaranması,
onun
təkmilləşməsinə, uzlaşmaların formalaşmasına şərait yaradır.
İstehsalın inteqrasiya daxilində və müxtəlif xarakterli elmi-texniki şəraitin
təsiri və təşkili kənd təsərrüfatının rayonlaşdırılmasını tələb edir. Respublika
daxilində kənd təsərrüfatı rayonlaşdırılması aparılarkən aşağıdakı göstəricilər əsas
götürülür: kənd təsərrüfatının ümumi inkişafı; istehsalın ictimai-iqtisadi zəminləri,
onların zona əmələgətirmə funksiyaları; zonalar üzrə aparıcı təsərrüfat sahələrinin
müəyyən edilməsi; aqrar-sənaye komplekslərinin formalaşması, rayondaxili və
rayonlararası coğrafi əmək bölgüsünün tənzimlənməsində rolu; vahid kəndtəsərrüfatı sistemlərinin yaranması.
İctimai-iqtisadi inkişafın müasir mərhələsi Azərbaycan şəraitində yeni növ
respublikadaxili kənd təsərrüfatı rayonlaşdırmasının aprılmasını obyektiv
zəruriyətə çevirmişdir. Respublikamızda kənd təssərüfatının rayonlaşdırılması
probleminə dair işlər ilk dəfə B.T.Nəzirova (1980) tərəfindən aparılmışdır. O,
pespublikada kənd təsərrüfatı rayonlaşdırılması apararkən ərazini zonalara,
yarımzonalara, istehsal tiplərinə bölmüşdür.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının müasir ictimai-iqtisadi və coğrafi
xüsusiyyətlərini, aqrar-sənaye inteqrasiyasını, elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında
yeni təsərrüfat sistemlərinin yaranmasını nəzərə alaraq aşağıdakı kənd təsərrüfatı
rayonlarını ayırmışdır: Abşeron, Lənkəran-Astara, Şirvan, Quba-Xaçmaz, Muğan,
Şəki-Zaqata, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Naxçıvan.

6.5. Aqrar-sənaye inteqrasiyasının iqtisadi coğrafiyası
Abşeron rayonu. Bu rayon respublikamızın kənd təsərrüfatı regionlarından
biridir. Bakı və Sumqayıt şəhərlərini və Abşeron kənd rayonunu özündə birləşdirir.
Son dövrlərdə yeni Qobustan və Xızı inzibati rayonlarının əmələ gəlməsi ilə
əlaqədar olaraq Abşeron rayonunun sərhədlərində dəyişikliklər əmələ gəlmişdir.
Abşeron kənd təsərrüfatı rayonunda istehsalın ərazi təşkili üçün optimal
təbii-iqtisadi şərait mövcuddur. Ərazidə bitkilərin inkişaf fazası üçün fəal
temperaturların cəmi 4500-40000, orta iyulun temperaturu 24-260, maksimal
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temperatur isə 420-yə bərabərdir. Şaxtasız günlərin sayı 260-290 gündür. Bitkilərin
vegetasiya dövrü üçün müsbət 100-dən yuxarı havanın orta temperaturu aprelin 1014-dən başlayaraq noyabrın 17-20-dək, yəni 217-224 gün davam edir. Abşeronun
iqlimi quru subtropik iqlimdir. İl boyu fəal temperaturun nisbətən sabit qalması,
günəşli günlərin çox olması ərazinin təsərrüfat cəhətdən mənimsənilməsi və
inkişafı üçün ilkin şərait yaradır. Ərazidə boz-qonur, boz, boz-qəhvəyi və s.
torpaqlar yayılmışdır. Ərazidə Ceyranbatan su dəryaçası, Samur-Dəvəçi və
Abşeron kanalları çəkilmişdir. Respublikanın coğrafi əmək bölgüsündə taxılın 7%i, tərəvəz - bostan bitkilərinin 16%-i, ümumi ətin 7,6%-i, südün 3,4%-i,
yumurtanın isə 25,7%-i Abşeron kənd təsərrüfatı rayonunda istehsal olunur.
Abşeron kənd-təsərrüfatı rayonunun potensial imkanlarının iqtisaditəsərrüfat göstəriciləri bizə imkan verir ki, aşağdakı aqrar-sənaye inteqrasiyalarını
müəyyən edək.
Subtropik aqrar-sənaye inteqrasiyası. Abşeron respublikamızda müstəsna
regiondur ki, burada zəfəran bitkisi yetişdirilir. Bununla yanaşı, ölkəmizin ən
mühüm sənaye əhəmiyyətli badam, zeytun, əncir, müxtəlif ədviyyatlar və s. sahələr
üzrə ixtisaslaşmış regionlarından biri kimi də məşhurdur. Son onilliklərdə
Abşeronda zeytunçuluq aqrar-sənaye inteqrasiyası formalaşmışdır. İndi Abşeronda
xarici növlərlə yanaşı, uzun illərdən bəri yerli şəraitə uyğunlaşmış yeni zeytun
növləri yaradılmışdır. Burada “Azərbaycan”, “Şirvan”, “Buzovna”, “Bakı” və s.
yerli zeytun növləri becərilir. Bütün təsərrüfatlarda zeytunun ümumi sahəsi 2 min
hektardan çoxdur. Bunun 720 hektarından məhsul yığılır. Respublikamızda zeytun
məhsulu emal edən yeganə müəssisə Maştağa konserv zavodu olmuşdur. Zavodda
texnoloji əsaslarla uzun illər zeytun emal olunmuşdur.
Üzümçülük-tərəvəzçilik aqrar-sənaya inteqrasiyası. Abşeron rayonu uzun
illər respublikamızın mühüm üzüm və tərəvəz istehsal edən regionlarından biri
olmuşdur. Ərazinin təbii kompleksi süfrə üzümünün yetişdirilməsinə şərait
yaratmışdır. “Ağ şanı”, “Qara şanı”, “Sarı gilə” və s. süfrə üzüm sortları çox
şəkərliliyi ilə seçilir. Üzümçülük aşağıdakı areallarda cəmlənmişdir: Samur-Dəvəçi
kanalı boyu və Dəniz sahili zonalarda. Rayonda ümümi bitkiçilik məhsulları
tərkibində üzümün xüsusi çəkisi hələlik 20%-dən çox deyildir. Abşeron rayonunu
kənd təsərrüfatı sistemində üzümlə yanaşı tərəvəz istehsalı da mühüm yer tutur.
Burada pomidorun 49%-i avqust, 19%-i sentyabar, 20%-i oktyabr, 10%-i isə
noyabr ayında istehsal olunur. Örtük altında tərəvəz, həmçinin dekorativ bəzək
güllərinin becərilməsinə son illər daha çox diqqət yetirilməkdədir.
Şəhərətrafı quşçuluq və süd-ət heyvandarlıq inteqrasiyası. Bu rayonda ən
intensiv inkişaf edən sahələrdən biridir. Quşçuluğu sənaye təməli əsasında təşkil
etdirmək üçün əlverişli şərait və böyük potensial imkanlar vardır. Bu məqsədlə
Abşeronda iri quşçuluq fabrikləri tikilmiş və tikilməkdədir. Abşeronda südlük və
ətlik maldarlıq mühüm sahələrdən biridir. Heyvandarlıq inteqrasiyalarını təşkil
etmək məqsədi ilə sənaye əsaslı heyvandarlıq məhsullarının artırılmasına və son
məhsula kimi emalına xüsusi diqqət yetirilir.
Lənkəran-Astara rayonu. Bu rayon respublikamızın cənub-şərq hissəsini
əhatə edir. Rayona aşağıdakı inzibati rayonlar daxildir: Astara, Lənkəran, Lerik,
Masallı, Yardımlı, Cəlilabad. Təbii-iqtisadi şəraitə görə bu rayonlar bir-biri ilə
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uzlaşır, tamamlanır və bunun nəticəsində də vahid kənd təsərrüfatı zonası əmələ
gətirirlər.
Lənkəran-Astara rayonu respublikamızın mühüm çay, tərəvəz, dəfnə
yarpağı, sitrus meyvələri, üzüm, tütün və s. kənd təsərrüfatı bitkiləri istehsal edən
regionudur.
Ərazidə havanın orta temperaturu 10-150-dir. Bitkilərin vegetasiya dövrü
üçün fəal temperaturların cəmi 4000-45000-dir. İllik yağıntıların miqdarı 500-1700
mm arasında dəyişir. Ərazidə sarı-dağ-meşə qonur-dağ-meşə, qəhvəyi, bozqəhvəyi, çəmən-bataqlı torpaqlar yayılmışdır.
Təbii şərait regionun potensial imkanlarından dolğun istifadəyə imkan
yaradır. Bu səbəbdən də rayonda aşağıdakı istehsal inteqrasiyaları yaranmışdır.
Tərəvəzçilik aqrar-sənaye inteqrasiyası. Respublikamızın tipik tərəvəzçilik
zonalarından biri də Lənkəran –Astara rayonudur. Burada respublika üzrə tərəvəz
istehsalının 60%-dən çoxu istehsal ounur. Təbii-iqlim şəraiti burada tez yetişən
tərəvəz məhsulları istehsal etməyə şərait yaradır (respublika üzrə 81%).
Tərəvəzçiliyin inkişafı ilə əlaqədar olaraq rayon daxilində tərəvəzçilik aqrarsənaye inteqrasiyası formalaşmışdır. Hazırda regionda tərəvəz məhsulunun
emalından ötrü meyvə-konserv müəssisələri yaradılmış, məhsulun Rusiya
bazarlarına daşınmasından ötrü nəqliyyat infrastrukturu formalaşmışdır.
Çayçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Lənkəran-Astara
rayonu
respublikamızın əsas çayçılıq bazasıdır. Rayonun dağətəyi və düzən torpaqlarında
çay bitkisi əkilir. Astara, Lənkəran və Masallı rayonlarında iri çayçılıq fabrikləri
yaradılmışdır. Bu fabriklərdə texnoloji əsaslarla çay məhsulu emal olunur.
Ərazinin potensial imkanları çayçılığı daha da inkişaf etdirməyə şərait yaradır.
Heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Ərazidə olan 83 min hektar otlaq,
19 min hektar biçənək və s. kənd təsərrüfatı yerləri burada heyvandarlığı inkişaf
etdirməyə imkanlar yaratmışdır. Respublikada istehsal olunan heyvandarlıq
məhsullarının 8%-ə qədəri Lənkəran-Astara rayonunun kənd təsərrüfatı
müəssisələrində cəmlənmişdir. Rayonun inzibati-iqtisadi ərazilərində süd-ət və
quşçuluq aqrar-sənaye inteqrasiyaları formalaşmışdır.
Üzümçülük aqrar-sənaye inteqrasiyası. Üzüm istehsalı və onun emalı
mühüm sahələrdən biridir. Respublika üzrə ixtisaslaşmış üzümçülük rayonu
Cəlilabad olmuşdur. Azərbaycan üzrə üzüm məhsullarından alınan gəlirin 14,7%-i
Lənkəran-Astara rayonunun payına düşürdü. Keçən əsrin 80-90-cı illərində bu
mühüm sahə tənəzzül etdiyində, üzümlüklərin yerində taxılçılıq aqrar sənaye
inteqrasiyasıi və kartofçuluq aqrar-sənaye inteqrasiyası formalaşmağa başlamışdır.
Bununla belə, rayon üzümçülüyün inkişaf etdirilməsindən ötrü kifayət qədər böyük
potensiala (əlverişli torpaq-iqlim şəraitinə, əhalinin bu sahədə təcrübəsinə və s.)
malikdir. Böyük imkanlara baxmayaraq, rayonda ənənəvi çəltikçilik aqrar-sənaye
inteqrasiyası öz əvvəlki göstəricilərini bərpa edə bilməmişdir.
Quba-Xaçmaz rayonu. Rayonun tərkibinə Quba, Xaçmaz, Qusar, Dəvəçi
inzibati rayonları daxildir. Bu kənd təsərrüfatı rayonunda meyvəçilik, tərəvəzçilik
və heyvandarlıq sahələri inkişaf etmişdir. Ərazidə kənd təsərrüfatının ərazi təşkili
üçün optimal təbii-iqtisadi potensial vardır. Təbii-iqtisadi şəraitə görə kənd
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təsərrüfatının təşkili üç mikrorayonda müşahidə olunur: düzənlik kənd təsərrüfatı
mikrorayonu, dağətəyi və orta dağlıq mikrorayonu.
Düzənlik mikrorayonun şimal hissəsi rütubətli və mülayim isti iqlimə
malikdir. Burada illik temperatur 12,2-12,50 olub, maksimal temperatur avqustda
(38-40), minimal temperatur isə yanvarda (-190) müşahidə edilir. Orta illik
yağıntıların miqdarı 438-442 mm arasında dəyişir. Mikrorayonda tərəvəzçilik,
meyvəçilik və heyvandarlıq sahələri üstünlük təşkil edir.
Dağətəyi mikrorayon 250-600 metrə qədər hündürlükləri əhatə edir.
Ərazidə orta illik temperatur 8-9-dir. Şaxtasız dövr 200 gündür. İllik yağıntıların
miqdarı 400-500 mm arasında dəyişir. Ən çox yağıntı payız və yazda düşür.
Mikrorayonda qəhvəyi dağ meşə, boz-qəhvəyi torpaqlar üstünlük təşkil edir.
Təsərrüfatın başlıca sahəsi meyvəçilik və tərəvəzçilikdir.
Orta dağlıq mikrorayon dəniz səviyyəsindən 800 metr hündürlükləri əhatə
edir. Ərazinin iqlimi mülayim, isti və rütubətlidir. Orta illik temperatur 9-10
arasında dəyişir. Yağıntıların illik miqdarı 500-600 mm-dir. Dağ meşə və qəhvəyi
torpaqlar üstünlük təşkil edir.
Quba-Xaçmaz rayonunun əsas təsərrüfat sahələrinin tərkibində meyvəçilik,
tərəvəzçilik və heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyaları başlıca yer tutur.
Meyvəçilik aqrar-sənaye inteqrasiyası. Respublika üzrə meyvə bağlarının
50%-dən çoxu, meyvə istehsalının isə 60%-i Quba-Xaşmaz rayonunda
çəmlənmişdir. Meyvəçiliyin ərazi təşkili ilə əlaqədar olaraq istehsal inteqrasiyaları
formalaşmışdır. İri ixtisaslaşmış meyvəçilik təsərrüfatları Quba inzibati rayonunun
əsas istehsal sahəsidir. Burada 17 min hektar meyvə bağlarından 8 min hektarı
meyvə verən sahələrdir. Meyvə bağlarından hər il 250-300 min sentner alma və s.
meyvə yığılır. Yığılmış məhsulun böyük hissəsi meyvə-konserv zavodunda emal
olunur.
Tərəvəzçilik aqrar-sənaye inteqrasiyası. Xəzər sahili düzənlikdə
respublikamızın əsas tərəvəzçilik bazalarından biri kimi diqqəti cəlb edir. Ən iri
tərəvəzçilik təsərrüfatları Xaçmaz və Dəvəçi rayonlarında cəmlənmişdir. Xaçmaz
meyvə-tərəvəz kombinatı texnoloji əsaslarla tərəvəz məhsullarını emal edir.
Heyvandarlıq aqrar- sənaye inteqrasiyası. Rayon üzrə ümumi məhsul
istehsalının 8%-ni heyvandarlıqdan alınır. Respublika üzrə istehsal olunan südün
8,4%-ni, ətin 8,2%-ni, yunun 3,7%-ni və yumurtanın isə 4,7%-ni Quba-Xaşmaz
rayonu verir. Dəvəçi
və Siyəzən rayonlarında da ixtisaslaşmış quşçuluq
təsərrüfatları müəssisələri vardır. Heyvandarlıq, xüsusən də quşçuluq aqrar-sənaye
inteqrasiyası rayonun əsas ixtisaslaşmış sahələrindən biri kimi gələcəkdə də öz
iqtisadi əhəmiyyətini saxlayacaqdır.
Şəki-Zaqatala rayonu. Bu rayona Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və
Qəbələ inzibati rayonları daxildir. Respublika ərazisinin 10%-ni təşkil edən ŞəkiZaqatala rayonu ictimai coğrafi əmək bölgüsündə tütünçülük, taxılçılıq,
meyvəçilik, heyvandarlıq sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır.
Respublikada ümumi əkin sahəsinin 12, 1%-nə, fındıq bağlarının 90,3%-nə
malik olan bu kənd təsərrüfatı rayonu bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalına görə fərqlənir. Belə ki, Şəki-Zaqatala rayonu respublika üzrə istehsal
olunan tütünün 74,5%-ni, fındıq meyvəsinin 90,5%-ni, taxılın 17,4%-ni, baramanın
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33,2%-ni, ət məhsullarının 10,7%-ni verir və Azərbaycanda gül yağının istehsal
olunduğu yeganə rayon sayılır.
Ərazinin təbii potensialı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının təşkili üçün
əlverişli şərait yaratmışdır. Dağətəyi, orta dağlıq massivlərin iqlim-torpaq
potensialı respublika əhəmiyyətli istehsal sahələrinin formalaşmasında ilkin
amillərdən biridir.
Şəki-Zaqatala rayonu ərazisi əsasən dağlıqdır. Dağlıq massivlərdə şaxtasız
dövr 175 gün, dağətəyi və düzənliklərdə isə 240-250 gün davam edir. Yağıntılar
qeyri-bərabər paylanmışdır. Dəniz səviyyəsindən 600 metr hündürlüklərdə 8001200 mm, Alazan-Əyriçay vadisində (300-400 m) 550-600 mm, dağətəyi
massivlərdə isə 700-1000 mm yağıntı düşür.
Payızlıq bitkilər üçün vegetasiya dövründə temperaturun cəmi: Şəkidə
0
2800 , Zaqatalada-30000, Qəbələdə isə 29000-dir. Qanıx - Həftəran vadisinin təbii
kompleksləri kənd təsərrüfatı məhsullarının təşkili üçün geniş imkanlar
yaratmışdır. Qanıx çayı boyunca allüvial, çəmən, çəmən-bataqlıq torpaqlar
yayılmışdır ki, onlar da meyvə, çay, tütün və subtropik bitkilərin yetişdirilməsi
üçün əlverişlidir. Orta dağ meşələri qurşağında podzollaşmış açıq qonur dağ meşə,
2000 m yüksəkliklərdə isə subalp çəmənlərində çimli dağ-çəmən torpaqlar
yayılmışdır. Şəki-Zaqatala rayonunun təbii-istehsal imkanlarını nəzərə alaraq onu
dörd təbii-kənd təsərrüfatı yarımzonasına ayırmaq mümkündür:
1. Dəniz səviyyəsindən 300-500 m arasında yerləşən Qax, Oğuz və Qəbələ
inzibati rayonlarının cənub yamacları, Acınohur vadisinin daxili hissəsi dəmyə
əkinçiliyinin inkişafı üçün əlverişlidir. Ərazidə tünd, adi və açıq boz-qəhvəyi
(şabalıdı) torpaqlar üstünlük təşkil etməklə taxılçılığın, heyvandarlığın təşkili üçün
imkanlar mövcuddur.
2. Dəniz səviyyəsindən 500-700 m yüksəklikdə yerləşən Alazan-Həftəran
maili düzənlik massivi. Torpaq-iqlim şəraiti burada kənd təsərrüfatının intensiv
inkişafını təmin edir. Ərazidə yarımrütubətli subtropik iqlim mövcuddur və əkinə
yararlı sahələrin 78%-i buradadır. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində meyvə, tütün,
barama, çay, gül və s. yetişdirilir.
3. 700-1500 m yüksəklikdə yerləşən orta dağlıq qurşaq meyvəçilik,
maldarlıq və qismən taxılçılıq üzrə ixtisaslaşmışdır.
4. 1500 m yuxarı qurşağın təbii yaylaqları qoyunçuluq üçün istifadə olunur.
Şəki-Zaqatala rayonunda aşağıdakı ixtisaslaşmış aqrar-sənaye inteqrasiyaları
formalaşmışdır.
Baramaçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Bu zona respublikamızın ən
mühüm ixtisaslaşmış baramaçılıq regionu kimi tanınmışdır. Barama istehsalı
nəticəsində təşkil olunmuş ipəkçilik sənayesi uzun illər iqtisadi cəhətdən səmərəli
olmuşdur. Baramaçılığın əhəmiyyətli cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, o
yüksək gəlirli kənd təsərrüfatı sahəsi olmaq etibarı ilə cüzi torpaq sahəsinin
ayrılmasını tələb edir. Ərazinin bütün inzibati rayonlarında baramaçılığın geniş
inkişafı üçün hər cür imkanların olduğuna baxmayaraq, barama istehsalının
səviyyəsinə görə onların arasında fərqlər olmuşdur. Ən iri ixtisaslaşdırılmış
baramaçılıq təsərrüfatları Şəki inzibati rayonunda fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda
bu sahənin yenidən dirçəldilməsinə ehtiyac vardır.
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Tütünçülük aqrar-sənaye inteqrasiyası. Tütünçülük aqrar-sənaye
inteqrasiyası rayonun iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. Azərbaycanda yığılan
tütünün 74,5%-ni Şəki-Zaqatala rayonu verir ki, bunun da əsas massivi QanıxHəftəran vadisi hesab olunur. Hazırda rayonun bir-sıra təsərrüfatlarında tütün
yarpağı yetişdirilir. Balakən və Zaqatala inzibati rayonları ən iri tütün məhsulları
istehsal edən rayonlardandır. Bu iki rayonda tütünçülük aqrar-sənaye
inteqrasiyasının bütün sahələri mövcuddur.
Balakən şəhərində tütün fermentasiya zavodu Balakən və Zaqatala
rayonlarında istehsal olunan xammalı emal edir. Digər inzibati rayonlarda istehsal
olunan tütün məhsulları 100-200 km məsafədə yerləşən Yevlax tütün fermentasiya
zavoduna, habelə Bakı fermentasiya zavoduna göndərilir.
Gülçülük aqrar-sənaye inteqrasiyası. Respublikamızda yeganə gülçülük
inteqrasiyası Zaqatala inzibati rayonunda təşkil olunmuşdur. Bolqarıstandan
gətirilmiş qızıl gül ştilləri Zaqatala 1 nömrəli sovxozda 1936-cı ildə becərilməyə
başlanmışdır. Hazırda rayonda 72 hektar gül plantasiyası vardır. Ən çox yağ
verən “Qazanlıq” gül hesab olunur. Gül ləçəyindən yağ almaq məqsədi ilə gül
yağı emal edən zavod tikilmişdir. Bir ton gül ləçəyindən 1,4-1,5 kq gül yağı alınır.
Fındıqçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Respubliakmızda ən iri fındıqçılıq
bağları Şəki-Zaqatala rayonundadır. Buna görə də bura ölkəmizin fındıq istehsal
edən bazalarından biri kimi məşhurdur. Zaqatala və Balakən inzibati rayonları
respublika üzrə istehsal olunan qoz-fındığın 65%-dən çoxunu verir.
Fındıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq Zaqatala və Nic fındıq-qoz
zavodları yaradılmışdır. Zaqatala fındıq zavodu əsasən fındıq-qoz, meyvə
konservləri, eləcə də fındıq dənəsi istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Fındıq ləpəsi
qənnadı sənayesi üçün xammal sayılır. Nic fındıq zavodu (Qəbələ rayonu) 1944cü ildə tikilmişdir. Burada da fındıq ləpəsi istehsalı mühüm yer tutur.
Meyvəçilik
aqrar-sənaye
inteqrasiyası.
Şəki-Zaqatala
rayonu
respublikamızın iri meyvəçilik regionlarından biridir. Ərazidə əlverişli iqlimtorpaq şəraiti müxtəlif çeşidli meyvə növlərinin yetişdirilməsinə imkanlar
yaratmışdır. Tumlu meyvələrdən alma, armud, heyva, əzgil; çəyirdəkli
meyvələrdən gilas, albalı, şaftalı, ərik, zoğal; qərzəklilərdən qoz, fındıq, şabalıd,
badam; subtropik meyvələrdən şərq xurması, nar və s. rayonun meyvə bağlarının
sərvətidir.
Ərazidə meyvəçiliyin inkişafına uyğun olaraq meyvə-konserv sənaye sahəsi
təşkil olunmuşdur. Zaqatala, Balakən meyvə-konserv zavodlarında texnoloji
əsaslarla müxtəlif çeşiddə məhsullar istehsal olunur.
Taxılçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Taxılçılıq rayonunun əsas istehsal
sahələrindən biridir. Burada hər il 90-100 min ton taxıl istehsal olunur. Taxılçılıq
təsərrüfatı ilə əlaqadar olaraq bir neçə müəssisə yaradılmışdır. Qax şəhərində
qarğıdalı hibrid toxumları emal edən respublika əhəmiyyətli zavod tikilmişdir.
Burada həmçinin qarışıq yem və qarğıdalı istehsal olunur.
Heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Rayonda maldarlığın intensiv
inkişafı ilə əlaqədar olaraq heyvandarlıq inteqrasiyaları formalaşmışdır. Ərazidə
heyvandarlıq məhsullarını emal edən bir neçə müəssisə yaradılmışdır. Bunlardan
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Şəki ət kombinatı, Şəki, Zaqatala, Qəbələ və Qax yağ-pendir zavodlarını göstərə
bilərik.
Gəncə-Qazax rayonu. Bu rayon iki - Gəncə aqrar-sənaye və Qazax aqrarsənaye yarımrayonlarına bölünür.
Gəncə aqrar-sənaye yarımrayonu Kiçik Qafqazın şimal ətəklərində
yerləşməklə respublika ərazisinin 6%-ni təşkil edir. Gəncə yarımrayonuna Gəncə
şəhəri, Goranboy, Göygöl, Samux və Daşkəsən inzibati rayonları daxildir. Bu
rayonlar respublikanın coğrafi əmək bölgüsündə bir sıra kənd təsərrüfatı sahələri
ilə çıxış edir. Azərbaycanda istehsal olunan üzümün 10%-i, pambığın 4%-i, taxılın
5,2%-i kartofun 14,3%-i və meyvə məhsullarının isə 1,5%-i bu yarımrayonun
payına düşür.
Gəncə yarımrayonu Böyük Qafqazın və Kiçik Qafqazın sərhədində yerləşir.
Relyef iki hissəyə: Kür çayı vadisi və Kiçik Qafqazın hündür dağlıq cənub
hissəsinə ayrılır. Kür çayı vadisində günəşli günlərin çoxluğu, nisbi rütubətin
yüksək olması, qışın mülayimliyi ilə seçilir. Orta illik yağıntılar 250-550 mm
arasındadır.
Orta dağlıq qurşağın təbii şəraiti kənd təsərrüfatının təşkili üçün əlverişli
imkanlar yaratmışdır. Burada əlverişli torpaq sahələrinin olması müxtəlif istehsal
sahələrinin kompleks inkişafına şərait yaratmışdır. Kənd təsərrüfatına yararlı
torpaqlar ümumi torpaq fondunun 50%-ni təşkil edir və bunun da 40%-ə qədəri
suvarılır. Kənd təsərrüfatından alınan gəlirin 60%-i suvarılan torpaqlarda becərilən
bitkilərdən əldə edilir.
Qazax yarımrayonu respublika sahəsinin 8%-ni təşkil edir və çoxsahəli kənd
təsərrüfatı sahələri ilə ixtisaslaşmışdır. Respublika üzrə istehsal olunan taxılın 4
%-i, üzümün 18%-i, kartofun 60%-i, ət-süd məhsullarının 8 %-i, yunun isə 12%-i
bu yarımrayonun payına düşür. Qazax, Şəmkir, Ağstafa və Tovuz inzibati rayonları
əsasən bitkiçilik, Gədəbəy inzibati rayonu isə heyvandarlıq sahələri üzrə
ixtisaslaşmışdır. Torpaq fondunun 52%-i kənd təsərrüfatına yararlıdır. Ümumi
torpaq fondunun 21%-i əkin, bunun da 22%-i suvarılan torpaqlardan ibarətdir.
Ərazidə ən iri otlaq sahəsi Ceyrançöl yaylağıdır ki, burada yarımrayonda
olan bütün otlaq sahələrinin 90%-i yerləşmişdur. Yayı isti, qışı mülayim və
nisbətən quraq keçən Ceyrançöl respublikamızın çox əhəmiyyətli qış otlaq
sahələrindən biridir.
Gəncə-Qazax kənd təsərrüfatı rayonunda respublika əhəmiyyətli aqrarsənaye inteqrasiyaları formalaşmışdır.
Pambıqçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Rayonda pambıqçılıq əsasən
Goranboy, Samux inzibati rayonlarında yerləşmişdir. Digər rayonlarda olduğu
kimi, burada da son illər pambıq istehsalı kəskin şəkildə azalmışdır. Hər iki
rayonda 2005-ci ildə cəmi 3249 ton pambıq istehsal olunmuşdur. Pambığın
texnoloji əsaslarla istehsalı aqrar-sənaye inteqrasiyalarını əmələ gətirir.
Pambıqtəmizləmə zavodlarında xam pambığın ilkin və təkrar emalından alınan
məhsullar respublikamızın iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Gəncə yağ-piy
kombinatı yeyinti sənayesinin ən böyük müəssisəsidir. Pambıq çiyidinin emalı
nəticəsində pambıq yağı alınır, onun tullantılarından isə mal-qaranın
yemlənməsində geniş istifadə olunur. Pambıqçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyasının
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fəaliyyət dairəsi nəinki iqtisadi rayonun, respublikanın bir sıra pambıqçılıq
rayonlarının areallarını da özündə birləşdirir.
Üzümçülük
aqrar-sənaye
inteqrasiyası.
Gəncə-Qazax
rayonu
respublikamızın ixtisaslaşmış üzümçülük rayonlarından biridir. Üzümçülük aqrarsənaye inteqrasiyasının formalaşması üçün ərazidə potensial imkanlar daha çoxdur.
İxtisaslaşmış üzümçülk massivləri Kür çayı sahillərindən, dəniz səviyyəsindən
200-250 metrdən 1200 metrədək hündürlükdə təşkil olunmuşdur, 650-1200 metr
hündürlükdə sənaye şərabçılığı inkişaf edərək yüngül süfrə şərabları, şampan
şərabları, konyak materiallı və sair məhsullar istehsal olunur. Keçən əsrin 80-90-cı
illərində üzümçülükdə başlamış tənəzzül bu rayonun da iqtisadiyyatına güclü zərbə
vurmuşdur.
Kartofçuluq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Respublikamızın ən iri kartofçuluq
rayonu Gəncə-Qazax iqtisadi rayonudur. Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl və Şəmkir
inzibati rayonlarında bu sahə üzrə ixtisaslaşmış fermer və digər təsərrüfatlar
fəaliyyət göstərir. Respublika üzrə kartof istehsalının 65%-i bu inzibati rayonların
payına düşür. Kartof məhsulundan bir sıra istehsal sahələrində istifadə olunur.
Otlaq heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyasıi. Gəncə-Qazax rayonu
respublikamızın intensiv formada inkişaf edən otlaq-heyvandarlıq təsərrüfat
sisteminə malik olan regionlarından biridir. Ərazidə geniş otlaq sahələrinin olması
burada otlaq-heyvandarlıq inteqrasiyasının yaranması üçün zəmin yaratmışdır.
Ceyrançöl respubliakmızda heyvandarlıq komplekslərinin təşkili üçün iqtisadi
cəhətdən əhəmiyyətli qış otlaqlarından biridir.
Heyvandarlıq-aqrar sənaye inteqrasiyasi. Ərazidə intensiv formada
heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyası yaranmışdır. Heyvandarlıq inteqrasiyası
ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 35%-ni verir. Heyvandarlıq
inteqrasiyası süd-ət və yun-ət istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Göygöl rayonunda
respublikamızın ən iri heyvandarlıq kompleksləri təşkil olunmuşdur. Təbii
otlaqlarla yanaşı, sənaye müəssisələrində istehsal edilən qarışıq yemlər
heyvandarlığın yem bazasını təşkil edir.
Gəncə şəhərində və inzibati rayonların mərkəzlərində ət, süd məhsullarının
ilkin və təkrar emalı sahələri yaradılmışdır. Heyvandarlıq aqrar-sənaye
inteqrasiyası iqtisadi rayonun əsas istehsal sahəsi kimi gələcəkdə də öz
əhəmiyyətini saxlayacaqdır.
Şirvan rayonu. Şirvan kənd təsərrüfatı rayonu respublikamızın tipik
pambıq, üzüm, taxıl və heyvandarlıq məhsulları üzrə ixtisaslaşmış rayonlarından
biridir. Bu kənd təsərrüfatı rayonuna Şamaxı, Qobustan, Ağsu, İsmayıllı,
Kürdəmir, Ucar, Göyçay, Ağdaş, Zərdab inzibati rayonları daxildir.
Şirvan rayonu respublika ərazisinin 14%-ni təşkil etməklə yanaşı, ümumi
kənd təsərrüfatı məhsullarının 12%-ni verir. Ərazisi birinci növbədə pambıqçılıq
təsərrüfatı ilə fərqlənir. Bununla yanaşı, üzümçülük bitkiçiliyin ikinci sahəsidir. Bu
istehsal sahələr əsasən rayon iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Başqa rayonlarda
olduğu kimi bu rayonda da pambıqşılıq və üzümçülüyün mövqeyi son on ildə xeyli
zəifləmişdir.
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Şirvan rayonu bir-birindən fərqlənən iki hissədən ibarətdir: düzən Şirvan və
Dağlıq Şirvan. Düzən Şirvanda kənd təsərrüfatı əsasən suvarma şəraitində, Dağlıq
Şirvanda isə dəmyə şəraitində təşkil olunmuşdur.
İqlimi isti və quraq keçən, süni suvarmaya əsaslanan Düzən Şirvanda orta
illik yağıntı 300-400 mm-dir. Dağlıq Şirvanda isə yağıntı 600-800 mm-dir. Yuxarı
Şirvan kanalı kənd təsərrüfatı bitkilərini su ilə təmin edilməsində ilkin mənbədir.
Şirvan rayonu respublikanın əmək bölgüsündə bir sıra kənd təsərrüfatı
məhsulları ilə çıxış edir. Rayon respublikada istehsal olunan taxılın 18 %-ni,
üzümün 17 %-ni, pambığın 11%-ni, meyvənin 3 %-ni südün 14 %-ni yunun 12 %ni yumurtanın 10 %-ni baramanın isə 25 %-ni verir. Bəzi məhsullar xarici
bazarlara da çıxarılır.
Şirvan rayonunun ümumi torpaq fondunun 57 %-ni kənd təsərrüfatına
yararlı torpaqlar təşkil edir. Bunun da 32%- i suvarılan torpaqlardan ibarətdir.
Ümumi kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 60%-dən çoxu dağlıq Şirvan
yarımzonasında cəmlənmişdir. Burada torpaqların 38%-i əkin üçün istifadə olunur.
Düzən Şirvanın torpaqlarının 35%-i şorlaşmaya məruz qalmışdır.
Pambıqçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Şirvan rayonu respublikamızın ən
iri pambıqçılıq regionlarından biridir. Bu sahə Düzən Şirvan yarımzonasına daxil
olan Kürdəmir, Ucar, Göyçay, Ağdaş, Zərdab inzibati rayonlarında, habelə Ağsu
rayonunun düzənlik sahələrində inkişaf etdirilir.
Ərazidə pambıqçılığın inteqrasiyası ilə əlaqədar olaraq pambıqtəmizləmə
zavodu, pambıqəyirmə fabriki fəaliyyət göstərir. Rayonda istehsal olunan mahlıcın
hamısı başqa rayonların müəssisələrinə təkrar emal üçün göndərilir. Yerli xammal
sayılan pambığın hesabına rayonlarda pambıq-parça, toxuculuq müəssisələrinin
tikilməsi vacib məsələlərdən biridir.
Üzümçülük aqrar-sənaye inteqrasiyası. Şirvan üzümü çoxlu şəkərliliyi ilə
seçilir. Yüksək keyfiyyətli texniki növ hesab edilən Şirvanşahın vətəni Şirvandır.
Yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən bu sortdan “Kürdəmir -55” markalı əla
keyfiyytəli şirin disert şərabı hazırlanır. Dəmyə üzümçülüyünə görə Dağlıq Şirvan
respublikamızda görkəmli yer tutur.
Narçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Respublikamızda yeganə narçılıq
inteqrasiyası Düzən Şirvanın təsərrüfatlarında təşkil olunmuşdur. Bu qiymətli
bitkinin yetişməsi üçün əlverişli şəraitə malik olan Şirvanda və eləcə də başqa
regionlarda inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Şirvan rayonunda süd, ət, bal və s.
heyvandarlıq məhsullarının istehsalı üçün geniş imkanlar vardır. Bu rayon həm də
respublikamızın ən iri baramaçılıqla məşğul olan ərazilərindən biridir. Rayonda
artıq iri ixtisaslaşdırılmış heyvandarlıq kompleksləri və heyvandarlıq məhsullarının
ilkin emalı müəssisələri yaradılmışdır.
Dağlıq ərazilərdə arıçılıq sistemi formalaşmaqdadır. Bu sistemin inkişafı
ölkəmizdə bal istehsalında mühüm iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir.
Muğan rayonu. Bu rayona aşağıdakı inzibati rayonlar daxildir: İmişli,
Sabirabad, Saatlı, Salyan, Biləsuvar və Neftçala.
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Respublika ərazisinin 9,4%-ni təşkil edən Muğan kənd təsərrüfatı rayonu
mühüm pambıq, taxıl, süd, ət, yun, barama və s. məhsullar istehsal edən kənd
təsərrüfatı rayonudur.
Muğan rayonu Kür-Araz ovalığının mərkəzi hissəsində, əlverişli təbii şəraitə
malik ərazidə yerləşir. Yayı quraq keçən mülayim-isti iqlimə, yarımsəhra və quru
bozqır iqlimə malikdir. Havanın orta illik temperaturu 14-150 C, yağıntının orta
illik miqdarı 250-280 mm arasında dəyişir və biktilərin inkişaf fazaları üçün
kifayətdir. Torpağın səthində gedən buxarlanma ilə rütubət qəbulu arasında kəskin
fərqlər vardır. Bu səbəblərə görə də kənd təsərrüfatında suvarma tələb olunur.
Muğan bu cəhətdən respublikamızın ən intensiv suvarılan ərazisi hesab olunur.
Torpaqları boz, açıq şabalıdı, allüvial-çəmən, şoran və şorakətli torpaqlardan
ibarətdir.
Ümumi torpaq fondunun 64%-i kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardır.
Yararlı torpaqların 50%-dən çoxu suvarılan torpaqlardır. Suvarılan torpaqların əsas
hissəsi İmişli, Salyan və Sabirabad inzibati rayonları ərazisindədir.
Respublikamızın ən iri pambıqçılıq rayonları da bu inzibati rayonlar hesab olunur.
Muğan rayonunda kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 43%-ni qışlaqlar
təşkil edir ki, bu da respublikamızda otlaq hevyandarlıq (qoyunçuluq) sisteminin
inkişafı üçün əlverişli şərait yaradan amillərdən biridir. Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq mühəndis üsulla suvarma sistemləri Muğanda yaradılmışdır.
Pambıqçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Ərazinin bütün inzibati
rayonlarında pambıq becərilir. Pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq istehsal
inteqrasiyası formalaşmışdır. Salyan, Sabirabad və Şirvan şəhərlərində
pambıqtəmizləmə zavodları yaradılmışdır. Bu zavodlarda pambıq lifi, çiyid və yağekstrat məhsullar alınır. Pambıqtəmizləmə zavodunun tullantılarından
heyvandarlığın yem balansında istifadə edilir.
Taxılçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Muğan rayonu respublikamızın
mühüm taxıl istehsal edən ərazilərindən biridir. Rayonda taxıl məhsulunun ilkin
emalı nəticəsində unüyütmə və qarışıq yem istehsalı sahələri yaranmışdır.
Taxılçılıq məhsullarını daha da inkişaf etdirməklə ərzaq təhlükəsizliyinin
yerinə yetirilməsində rayonun əhəmiyyətini daha da artırmaqla əlaqədar olaraq
əkinçiliyin intensiv inkişaf etdirilməsi qarşıda duran vəzifələrdən biridir.
Heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Ərazinin təbii-iqtisadi şəraiti
ixtisaslaşmış heyvandarlıq sahələrinin təşkilinə şərait yaradır. Muğanda
respublikamızın mühüm heyvandarlıq məhsulları emalı edən müəssisələr
yaradılmışdır. Burada məhsullar texnoloji əsaslarla istehsal olunur və iqtisadi
cəhətdən səmərəlidir.
Qarabağ rayonu. Qarabağ kənd təsərrüfatı rayonu üç yarımzonaya bölünür:
Bərdə-Beyləqan, Xankəndi-Cəbrayıl və Kəlbəcər-Zəngilan. Bu yarımrayonlar
kompakt bir ərazidə yerləşməklə yanaşı, həm də sosial-iqtisadi cəhətdən də birbirləri ilə uzlaşır, vahid kənd təsərrüfatı rayonunu əmələ gətirirlər.
Bərdə-Beyləqan yarımzonanın ərazisi Kür-Araz ovalığının mərkəzi
massivində yerləşir. Ağdam, Tərtər və Füzuli rayonlarının qərbində yayla hissəsi
istisna olmaqla, ərazi düzənlikdən ibarətdir. Ərazidə bitkilərin vegetasiya dövründə
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fəal temperaturların cəmi 4153-46300-dir. Yağıntıların illik miqdarı 270-460 mm-ə
bərabərdir.
Vegetasiya dövründə radiasiya balansının miqdarı Ağdamda aprel ayında
5,0 kkal/sm2, yanvar ayında 1,0, martda 8,0, mayda 22,0, iyulda 31,0 kkal/sm2
təşkil edir. Havanın nisbi rütubətinin orta illik miqdarı Ağdamda 69%, Yevlaxda
68%, Ağcabədidə 72%, Beyləqanda isə 70%-ə çatır.
Bərdə-Beyləqan yarımrayonunda başlıca olaraq boz, boz-çəmən, boz-qonur,
şoran torpaqlar yayılmışdır. Bu yarımrayon respublikamızın əsas pambıqçılıq,
taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq bazalarından biridir.
Respublika üzrə taxıl istehsalının 14 %-i, pambığın 36 %,-i üzümün 8 %-i,
baramanın 22 %-i, yunun isə 13 %-i Bərdə-Beyləqan yarımrayonunda
cəmlənmişdir.
Xankəndi-Cəbrayıl yarımrayonu (Dağlıq Qarabağ) respublikamızın zəngin
təbii şəraitə malik olan regionlarından biridir. Ərazi əsasən dağlıqdır. Düzənlik və
alçaq dağətəyi sahələrdə iqlim nisbətən quru və istidir. Burada yağıntılar 400-500
mm, yüksək dağlıq sahələrdə isə 800-900 mm-dir.
Ərazidə zəngin su ehtiyatı respublika su ehtiyatının 12,3%-ni təşkil edir. Ən
iri çaylar Tərtərçay, Qaraçay, Xaçınçaydan suvarmada istifadə olunur. Tərtərçay
üstündə hidrotexniki kompleks yaradılmışdır.
Yarımrayonun torpaqları əsasən şabalıdı, açıq şabalıdı, qonur dağ meşə, dağçəmən və s. torpaqlardan ibarətdir. Ümumi torpaq fondunun 47%-i kənd təsərrüfatı
üçün istifadə olunur. Kənd təsərrüfatı başlıca olaraq dəmyə əkinçilik əsasında idarə
olunur. Bitkiçilik kənd təsərrüfatında əsas istehsal sahəsidir (ümumi istehsalının
57%-i). Əkinçilikdə əsasən üzümçülük (26 %), taxılçılıq (8 %), kartofçuluq (11 %)
və s. məhsullar üstünlük təşkil edir. Heyvandarlıq ət-süd, yun-ət və quşçuluq
sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır.
Kəlbəcər-Zəngilan kənd təsərrüfatı yarımrayonu respublikamızın qərbində
yerləşir. Ərazinin şimal hissəsi yüksək Qarabağ yaylası, cənibi isə Arazboyu
düzənlikdən ibarətdir. Ərazinin relyefi yüksək dağlıq massivlərindən ibarətdir.
Qarabağ yaylasının orta hündürlüyü 1000 metrdən yüksəkdir.Yarımrayonun iqlimi
dağlıq massivlərdə soyuq, cənuba getdikcə mülayim və istidir. Orta illik
temperatur müsbət 4-100 arasındadır.
Kəlbəcər və Laçın inzibati rayonlarının 1200-1300 m yüksək sahələrində
geniş yay otlaqları yerləşmişdir. Alp və subalp çəmənliklər otlaq heyvandarlığın
inkişafı üçün istifadə olunur. Ümumi kənd təsərrüfatı torpaqlarının 25%-i
yararlıdır. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 60%-i otlaqlardan ibarətdir.
İxtisaslaşmış kənd təsərrüfatı sahələrindən taxılçılıq, tütünçülük, yun-ət
heyvandarlıq, arıçılıq və s. aparıcı sahələrdəndir.
Qarabağ kənd təsərrüfatı rayonunda potensial imkanlarına uyğun olaraq
aşağıdakı ixtisaslaşmış aqrar-sənaye inteqrasiyaları formalaşmışdır.
Pambıqçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Bu inteqrasiya Bərdə-Beyləqan
yarımrayonuna daxil olan Ağdam, Bərdə, Yevlax, Tərtər, Ağcabədi və Beyləqan
inzibati rayonlarında formalaşmışdır.
Respublikamızda istehsal olunan pambıq məhsulunun 37%-i BərdəBeyləqan yarımrayonunun payına düşür. Bərdə-Beyləqan yarımrayonunda
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pambıqçılıq inteqrasiyası əsasında pambıqçılıq kompleksləri formalaşmışdır.
Bərdə, Yevlax pambıqtəmizləmə zavodları və həmçinin Mingəçevir şəhərində iri
pambıq parça kombinatı pambıqçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyasının inkişafında əsas
rol oynayır. Xam pambıqdan alınan mahlıc bir sıra xarici ölkələrə də göndərilir.
Üzümçülük aqrara-sənaye inteqrasiyası. Qarabağ rayonunda üzümçülük
aqrar-sənaye inteqrasiyası düzənlik, dağətəyi və orta dağlıq massivlərində
formalaşmışdır. Üzümçülük təsərrüfatları və şərab emalı əsasında ixtisaslaşmış
aqrar-sənaye kompleksləri yaradılmışdır. Bu da iqtisadi cəhətdən çox sərfəli ərazi
təşkili formalarından biridir. Ağdam, Beyləqan, Füzuli, Cəbrayıl və s. inzibati
rayonlarında üzümçülük aqrar-sənaye inteqrasiyası formalaşmışdır. Yalnız
Xankəndi-Cəbrayıl yarımrayonunda 15 şərab müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi ki,
burada istehsal-texnoloji əsaslarla üzüm-şərab məhsulları əldə edilirdi.
Taxılçılıq aqrar-sənaye inteqrasiysı. Respublikamızın başlıca taxıl istehsal
edən kənd təsərrüfatı rayonlarından biri də Qarabağ olmuşdur. Respublika üzrə
istehsal olunan taxıl məhsullarının 12%-i bu rayonda əldə edilirdi. Rayondaxili
taxıl məhsullarının ilkin və təkrar emalı nəticəsində istehsal inteqrasiyaları
formalaşmışdır.
Tütünçülük aqrar-sənaye inteqrasiyası. Qarabağ rayonun əsas kənd
təsərrüfatı istehsal sahələrindən biridir. Kəlbəcər-Zəngilan və Bərdə-Beyləqan
yarımrayonlarında tütünçülük inteqrasiyası formalaşmışdır. Yevlax şəhərindəki
tütün-fermentasiya zavodu Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və s. rayonlardan gətirilən
tütün yarpaqlarının emalını həyata keçirirdi. Hazırda bu zavod Yevlax şəhərinin
yeyinti sənaye müəssisələrinin ümumi gəlirinin 60%-ni verir. Ən iri tütünçülük
massivləri Kəlbəcər, Qubadlı rayonlarında cəmlənmişdi.
Heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Bu inteqrasiyalarda süd-ət
heyvandarlıq, ət-yun və baramaçılıq aqrar-sənaye sahələri formalaşmışdır.
Respublika üzrə ümumi ət istehsalının 7 %-i, südün 8 %-i, yunun 6%-ni,
baramanın isə 11 %-ni Kəlbəcər-Zəngilan yarımrayonunda istehsal olunurdu.
Xankəndi-Cəbrayıl yarımrayonunda isə bu kəmiyyət aşağıdakı göstəricilərdən
ibarət olmuşdur: ətin-16% -i, südün 14 %-i, yunun-9 %-i, baramanın isə 4%- i.
Xankəndində yerləşən süd və ət kombinatları respublikamızın ən iri
müəssilərindən biri hesab olunurdu. Süd kombinatında respublikada quru süd
zərdabı hazırlayan yeganə sex işləyirdi. Qarabağ rayonunda süd, ət məhsullarının
ilkin emalı üçün bir sıra zavodlar tililmişdi.
Baramaçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası rayonun ən gəlirli sahələrindən
biridir. Bərdə-Beyləqan və Xankəndi-Cəbrayıl rayonunda bu sahə ən qədim
zamanlardan inkişaf etmişdir.
Naxçıvan rayonu. Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən mühüm kənd
təsərrüfatı sahələri üzrə ixtisaslaşan rayonlarımızdan biri də Naxçıvan kənd
təsərrüfatı rayonudur. Burada kənd təsərrüfatının təşkili dağlıq ərazilərin
xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmışdır. Rayon ərazisinin yarısı dəniz səviyyəsindən
1000-2000 metrdən çox hündürlüklərdə yerləşmişdir. Buna görə də ümumi kənd
təsərrüfatı torpaq fondunun 40%-ə qədəri dağlıq və dağətəyi massivlərində
cəmlənmişdir. Naxçıvanın iqlimi kəskin kontinentaldır. Mütləq minimum
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temperatur -310C, mütləq maksimum temperatur müsbət 440C-yə çatır. İllik
yağıntılar düzənliklərdə 200-300 mm, dağlıq sahələrdə 300-800 mm olur.
Ərazidə boz, boz-çəmən, açıq-şabalıdı, dağ-çəmən-meşə, dağ-qəhvəyi
torpaqlar üstünlük təşkil edir. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 28%-i əkin
altında istifadə olunur. Ərazinin torpaq fondunun əsas hissəsinin biçənək və
otlaqlar təşkil edir (45%).
Naxçıvan rayonunda kənd təsərrüfatının idarə olunması su ehtiyatlarından
çox asılıdır. Bu məqsəqlə Araz çayı üstündə tikilən hidrotexniki kompleksdən,
Arpaçay, Sirab, Vayxir su dəryaçalarının suyundan suvarmada geniş istifadə
olunur.
Naxçıvan rayonunun kənd təsərrüfatı çox mürəkkəb strukturaya malikdir.
Taxılçılıq, tütünçülük, üzümçülük, meyvəçilik, heyvandarlıq iqtisadi rayonun əsas
ixtisaslaşmış sahələrindəndir. Respublikamızın coğrafi əmək bölgüsündə bir sıra
kənd təsərrüfatı sahələri çıxış edir. Azərbaycan kənd təsərrüfatı coğrafi əmək
bölgüsündə aşağıdakı ixtisaslaşmış sahələri ilə çıxış edir: taxıl – 2 %, tütün- 5 %,
üzüm -5%, ət - 4 %, süd -1 %, barama - 3 %.
Naxçıvan rayonu respublika ümumi kənd təsərrüfatı məhsullarının 3 %-ni
verir. Son dövrlərdə kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı ilə əlaqədar olaraq istehsal
sahələrinin ərazi təşkilində bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir.
Taxılçılıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Naxçıvan rayonunda taxılçılıq əsas
istehsal sahələrindən biridir. Taxıl, demək olar ki, bütün təsərrüfatlarda inkişaf
etdirilir. Taxılın emalı nəticəsində unüyütmə-yarma və qarışıq yem istehsal edən
müəssisələr yaradılmışdır.
Üzümçülük aqrar-sənaye inteqrasiyası. Bu sahə rayonun qədim sahələrindən
biridir. Üzüm-şərab məhsullarının istehsalında Naxçıvan respublikamızda mühüm
yer tutur. Naxçıvan, Əbrəqunis, Şahbuz və b. şərab zavodları üzümün ilkin emalı
əsasında üzüm şirəsi, bəkməz, mürəbbə, kompot və s. məhsullar istehsal edir.
Tütünçülük aqrar-sənaye inteqrasiyası. Tütünçülük sahəsini inkişaf
etdirmək üçün ərazidə bir sıra tədbirlər görülür. Ən başlıcası dağətəyi massivlərdə
yararsız torpaqlarda meliorativ tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində yeni
tütün plantasiyaları salınmışdır. Tütün yarpaqları rayondaxili tütün-fermentasiya
zavodunda emal olunur. Naxçıvan şəhərində yerləşən bu zavod ətraf müəssisələrdə
istehsal olunan tütün məhsullarının ilkin emalı ilə məşğuldur.
Meyvəçilik aqrar-sənaye inteqrasiyası. Naxçıvan rayonunda meyvəçilik
aqrar-sənaye inteqrasiyası formalaşmaqdadır. Burada müxtəlif növlü meyvə
bağları intensiv şəkildə inkişaf etdirilir. Yüksək keyfiyyətli ərik, şaftalı, qoz, alma
və s. orta və aşağı dağlıq sahələrdə geniş meyvə bağları salınmışdır. Məhz
çəyirdəkli meyvələr bütün meyvə bağlarının 60%-ni təşkil edir. Ordubad rayonu
ərazisində meyvə konserv zavodu fəaliyyət göstərir.
Heyvandarlıq aqrar-sənaye inteqrasiyası. Naxçıvan rayonun bütün
təsərrüfatlarında heyvandarlıq, xüsusilə qoyunçuluq inkişaf etmiş, heyvandarlıq
üzrə ixtisaslaşdırılmış iri aqrar-sənaye kompleksləri yaradılmışdır. Şərur
rayonunda min başlıq camışçılıq, Babək rayonunda üç min başlıq kökəltmə və üç
yüz başlıq düyə yetişdirmə kompleksləri fəaliyyət göstərir. Bu da heyvandarlığın
inkişafı üçün zəmin yaratmışdır.
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Nəqliyyat
Azərbayjanın nəqliyyat sistemi dedikdə ölkə daxilində fəaliyyət göstərən
nəqliyyat sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi nəzərdə tutulur. Müasir bazar iqtisadiyyatı
şəraitində istər daxili, istərsə də dünya ölkələrinin iqtisadi inkişafında nəqliyyat
sektoru getdikjə yeni forma və məzmun alır. Yəni ölkələrin «açıq qapı»
nəzəriyyəsinə əsaslanaraq iqtisadi əlaqələrdə iştirakı nəqliyyat sistemlərindən
qarşılıqlı şəkildə istifadəsinə əlverişli zəmin yaratmışdır. Eyni zamanda hər hansı
ölkənin əlverişli joğrafi məkanda yerləşməsi və beynəlxalq nəqliyyat roluna malik
nəqliyyat sahələrinin inkişaf etdirilməsi dar çərçivədə çıxaraq daha qlobal şəkildə
beynəlxalq nəqliyyat sisteminə keçməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan Azərbaycan
Respublikasının əlverişli joğrafi məkanda yerləşməsi, onun nəqliyyat sektorunda
istər daxili, istərsə də beynəlxalq nəqliyyata xas olan sahələrin: dəmir yolu, dəniz,
avtomobil, hava, boru kəməri və şəhər nəqliyyatının inkişafına təsir göstərmişdir.
Bu nəqliyyat sahələri respublikadaxili vahid nəqliyyat sisteminin inkişafına təsir
etməklə yanaşı, Avrasiya ölkələrarası nəqliyyat iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına
da yeni şərait yaradır. Nəqliyyatın inkişafı yalnız yük axınlarının intensivləşməsi
ilə deyil, eyni zamanda ölkələr daxilində iqtisadi və sosial sferaların inkişafını
sürətləndirir.
Nəqliyyatın inkişaf etdirilməsi müasir şəraitdə dünya ölkələrinin qarşısında
duran vajib problemlərdən hesab edilir. Əlverişli nəqliyyat sahələrinin inkişafı
ölkələrin iqtisadiyyatına müsbət təsir etməklə yanaşı, yeraltı və yerüstü təbii
resursların istehsal dövriyyəsinə jəlb olunmasına geniş imkanlar açır.
Bu baxımdan dünya ölkələri tərəfindən iqtisadiyyatın və nəqliyyatın
formalaşmasına təsir göstərə bilən beynəlxalq səviyyəli proqramların həyata
keçirilməsi üçün məqsədyönlü işlər aparılır. Azərbayjan Respublikasının əlverişli
nəqliyyat sisteminə malik olması və dünya inteqrasiyasına qovuşmasında onun
zəngin təbii resursları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbayjanın nəqliyyat sektorunda tarixən neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqəli
olaraq dəmir yolu başqa nəqliyyat sahələrinə nisbətən daha tez inkişaf etmişdir.
Azərbayjanda ilk dəfə 1883-jü ildə Sabunçu-Suraxanı neft mədənləri arasında
uzunluğu 20 km olan dəmir yolu çəkilmişdir. Azərbayjan Rusiyanın ujqar
regionlarından olmasına baxmayaraq, burada olan filiz və qeyri - filiz təbii
sərvətlərin Rusiyanın bazarlarına daşınması üçün rus imperiyasının daim diqqət
mərkəzində olmuşdur. Başqa sözlə desək, Rusiya üçün mühüm xammal bazası
sayılan Azərbayjan neftinin rusiya bazarlarına daşınması məqsədilə çar rusiyası
tərəfindən Tbilisi – Ağstafa – Bakı dəmir yolunun tikintisi üçün sərənjam verilir.
Həmin sərənjam əsasında 1883-jü ildə Azərbayjan daxilində 500 km uzunluğunda
Ağstafa – Bakı dəmir yolu istifadəyə verilir1. Bu dəmir yolu vasitəsilə
Azərbayjanda istehsal edilən neftin 90 %-i Rusiyaya daşınırdı. Bu dövrdə xüsusilə
1900-jü ildə bütün Rusiyada istehsal və istifadə edilən neftin 95 %-i Abşeron
mədənlərinin payına düşürdü. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Bakı – Ağstafa
dəmir yolu ətrafında yerləşmiş regionlarda istehsal olunan kənd təsərrüfatı
1
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məhsulları (barama, meyvə, tütün və s.) kütləvi halda Rusiya bazarlarına ixraj
olunurdu. Müqabilində isə Rusiyadan Azərbayjana əhalinin qismən tələbatını
ödəmək məqsədilə hazır parça və digər istehlak malları gətirilirdi. Bir sıra hazır
məhsulların Azərbayjana gətirilməsi sənayenin formalaşmasına mənfi təsir
göstərirdi.
Rusiya Azərbayjanla əlaqələrini möhkəmlətmək və xalq təsərrüfatı yüklərinin
Rusiya bazarlarına daşınmasını intensivləşdirmək məqsədilə daha əlverişli yollar
axtarırdı. Bu məqsədlə Rusiyanın Azərbayjanla birbaşa əlaqəsini təmin etmək və
Azərbayjanın şərq və şimal şərq regionlarında olan kənd təsərrüfatı məhsullarını,
həmçinin nefti daha tez daşımaq məqsədilə 1901-ji ildə Azərbayjan daxilində
uzunluğu 211 km olan Bakı – Dərbənd dəmir yolunun tikintisi başa çatdırıldı. Bu
dəmir yolu Azərbayjanın mühüm neft rayonu ilə yanaşı Quba – Xaçmaz kimi
tərəvəzçilik və meyvəçilik iqtisadi rayonlarından keçirdi. Quba – Xaçmaz
regionunda istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının Rusiyanın daxili
bazarlarına ixraj olunması bu dəmir yolu üçün əlverişli zəmin yaratmışdır. Eyni
zamanda, həmin dövrdə respublikanın qərb bölgələri ilə iqtisadi əlaqələri inkişaf
etdirmək məqsədilə Ələt – Minjivan – Julfa dəmir yolunun tikintisi planlaşdırıldı.
1925-ji ildə Ələt – Julfa dəmir yolunun Ələt – İmişli hissəsi, 1930-ju ilin mayında
283 km uzunluğunda Ələt – İmişli – Minjivan dəmir yolunun tikintisi başa
çatdırıldı.1 1936-jı ildə 39 km uzunluğunda Minjivan – Qafan dəmir yolu tikintisi
istifadəyə verilir. Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941-1945) Ələt – Minjivan –
Julfa dəmir yolu istifadəyə verildi (445 km). Eyni zamanda, Azərbayjanın jənub
rayonlarının mərkəz və Şərq rayonları ilə əlaqəsini təmin etmək və Kür çayı ətrafı
rayonlarının iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək məqsədilə 1939-ju ildə Osmanlı –
Astara dəmir yolunun tikintisinə başlanıldı. 185 km uzunluğunda olan bu yolun
tikintisi 1941-ji ildə başa çatdırıldı2. Həmin dəmir yolundan uzunluğu 35 km olan
Salyan Neftçala köməkçi dəmir yolu da çəkildi. Bu magistral dəmir yolunun
çəkilməsi Muğan – Səlyan, Lənkəran – Astara iqtisadi regionlarında məhsuldar
qüvvələrin və daxili rayonlararası iqtisadi əlaqələrin inkişafına müsbət təsir
göstərdi. 1934-jü ildə Çirakidzor-kükürd yataqlarının istifadəyə verilməsi ilə
əlaqədar olaraq 22 km uzunluğunda Gənjə – Aşıqlı əlaqələndiriji dəmir yolu
istifadəyə verildi.
Mingəçevir SES-in tikilməsi ilə əlaqədar olaraq Yevlax stansiyasından
Mingəçevir şəhərinə 19 km uzunluğunda əlaqələndiriji dəmir yolu çəkilib
istifadəyə verilir.
Respublikanın Yuxarı Qarabağ, Aran iqtisadi rayonları ilə əlaqələrini
yaratmaq və məhsuldar qüvvələri inkişaf etdirmək məqsədilə 1963-1965-ji illərdə
Yevlax – Bərdə – Ağdam dəmir yolu istifadəyə verildi və 1978-ji ildə həmin yol
105 km uzunluğunda Xankəndinə qədər çəkildi. Eyni zamanda, respublikanın
şimal rayonlarının mərkəzi və Şərq rayonları ilə əlaqəsini təmin etmək üçün 1985ji ildə Yevlax – Şəki – Balakən dəmir yolu (162 km uzunluğunda) istifadəyə
verildi. Həmin ildə Bakı – Ağstafa magistral yolunda Sığırlı-Göl göylər (Şamaxı
rayonu) 15 km uzunluğunda köməkçi dəmir yolu istifadəyə verildi. Aparılan
1
2
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təhlildən aydın olur ki, 1985-ji illərə qədər olan dövr respublikanın nəqliyyat
sektorunda dəmir yolunun tikintisi aparılan dövr kimi xarakterizə olunur. 2005-ji
ilin məlumatına görə, respublika ərazisində ümumi dəmir yolunun uzunluğu 2100
kilometrdir. Ümumi dəmir yolunun 68 % magistral, 32 %-i köməkçi dəmir
yollarıdır. Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən ümumi dəmir yolunun 54 %-i
elektrikləşdirilmiş yollardır (bax.jədvəl № 1).
Azərbayjan Respublikasında dəmir yolunun elektrikləşdirilməsinin
inkişaf mərhələləri3
Cədvəl
1
Dəmir yolu xətlərinin adı
İstifadəyə
verilmiş İl və mərhələ üzrə
dəmir
yolunun istifadəyə verilməsi
uzunluğu (km)
Bakı-Sabunçu-Suraxanı
20
1926 – I mərhələ
Sabunçu-Zabrat
3,5
1933-1934 – II mərhələ
Zabrat-Maştağa
8,5
1934 –II mərhələ
Razin (indiki Bakıxanov) – 1,0
1934 – II mərhələ
Komsomolsk
Maştağa-Buzovna
9,0
1940 – III mərhələ
Suraxanı-Qala
13,0
1940 – III mərhələ
Qala-Buzovna
13,0
1950-1960 – III mərhələ
Qala - Artyom
3,0
1960-1970 – IV mərhələ
Bakı-Montin-Xırdalan
20
1960-1970 – IV mərhələ
Xırdalan-Sumqayıt
20
1960-1970 – IV mərhələ
Biləjəri-Qaradağ
33,0
1960-1970 – IV mərhələ
Qaradağ-Sanqaçal
14,0
1960-1970 – IV mərhələ
Sanqaçal-Duvanın
10,0
1960-1970 – IV mərhələ
Bilgəh-Pirşağa
15,0
1960-1970 – IV mərhələ
Yeni Suraxanı-Hövsan
14,0
1960-1970 – IV mərhələ
Bakı-Biləjəri-Dərbənd
211
1970-1990 – V mərhələ
Bakı-Biləjəri-Ağstafa
500
1970-1990 – V mərhələ
Bakı-Biləjəri-İmişli
207
1970-1990 – V mərhələ
Jəmi:
1141
Dəmir yolunun inkişafı yalnız ölkə daxilində yük və sərnişin daşınma
əməliyyatlarını yerinə yetirməkdən ibarət olmayıb, ərazinin sosial-iqtisadi
inkişafında, təbii resursların mənimsənilməsində böyük rol oynamışdır.
Dəmir yolunun mühüm göstərijilərindən biri əraziyə və əhaliyə görə təmin
olunmasıdır. Təjrübə göstərir ki, tarixən əraziyə görə dəmir yolu ilə yüksək təmin
olunmuş ölkələrin ərazisində istehsalın və iqtisadi-sosial sferaların maksimum
səviyyədə inkişafına zəmin yaradılmışdır. Ərazinin nəqliyyatla təmin olunmasını
müəyyənləşdirmək üçün dəmir yolunun ümumi uzunluğunu ümumi əraziyə bölüb
3
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minə vurmaqla hər 1000 kv km əraziyə düşən dəmir yolunu müəyyənləşdirmək,
həmçinin bu prinsip üzrə dünya ölkələrinin, regionların nəqliyyatla təmin olunması
xəritəsini tərtib etmək mümkün olur.
Respublikanın daxili iqtisadi rayonları üzrə əhali və əraziyə görə dəmir yolu
ilə təmin olunmasında rayonlar bir-birindən fərqlənir. 2007-ji ilin məlumatına görə,
apardığımız təhlilə əsasən respublika üzrə ümumi dəmir yolunun 39,6 % - Aran,
18,0 % - Abşeron, 10 % - Gənjə-Qazax, 8,4 % - Naxçıvan MR, 7,8 % - ŞəkiZaqatala, 7,4 % - Quba-Xaçmaz, 8,4 % - Dağlıq-Şirvan, Lənkəran-Astara və
Yuxarı Qarabağ rayonlarının payına düşür. Ərazi üzrə dəmir yolu ilə təmin
olunmasına görə iqtisadi rayonlar bir-birindən fərqləndiyi kimi, nəqliyyatın təsir
dairəsindən asılı olaraq sosial-iqtisadi inkişafa görə də rayonlar bir-birindən
fərqlənir.
Hər 1000 kv km əraziyə düşən dəmir yolu Abşeron iqtisadi rayonunda – 63,2
km, Naxçıvan MR- də – 32.2 km, Şəki-Zaqatalada – 27,9 km, Aranda – 32.4 km,
Quba-Xaçmazda – 21,5 km, Gənjə-Qazaxda – 17,4 km, Lənkəran-Astarada – 19,0
km, Yuxarı Qarabağda – 6,2 km, Dağlıq Şirvanda 1,2 km təşkil edir. Ərazinin
dəmir yolu ilə yüksək təminat səviyyəsi həmin regionda istehsalın təmərküzləşməsi, xalq təsərrüfatı yüklərinin və sərnişin daşınmasının intensivliyinin
artmasının mühüm iqtisadi göstərijilərindən hesab edilir.
Abşeron iqtisadi rayonu dəmir yolu ilə təmin olunmasına görə başqa rayonlara
nisbətən daha yüksək çəkiyə malikdir. Bu ilk növbədə dəmir yolunun tarixən bu
ərazidə başqa rayonlara nisbətən tez inkişaf etməsi, istehsalın və əhalinin yüksək
səviyyədə təmərküzləşməsi, məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə izah olunur. Dəmir
yolunun əhaliyə görə təminatında iqtisadi rayonlar üzrə bir o qədər kəskin fərqlər
müşahidə edilmir. Respublika üzrə orta hesabla hər 1000 nəfərə 0,4 km dəmir yolu
düşdüyü halda, Abşeron iqtisadi rayonunda həmin göstərijiyə müvafiq olaraq – 0,2
km, Naxçıvan MR üzrə – 0,7 km, Aran iqtisadi rayonunda – 0,6 km, qalan digər
iqtisadi rayonlar üzrə – 0,2 km təşkil edir.
İstər dünyada, istərsə də ayrı-ayrı regionlarda şəhərlərin, qəsəbələrin
inkişafında nəqliyyat mühüm faktordur. Nəqliyyat şəhər və qəsəbələr, rayonlar
arasında əlaqələndiriji rola malikdir. Ümumiyyətlə, Azərbayjanda istehsal edilən
ümumi sənaye məhsulunun 90 % iri yaşayış şəhərlərinin və qəsəbələrin payına
düşür. Rayonlar üzrə sosial-iqtisadi inkişafa daha çox magistral dəmir yolları təsir
göstərir.
Dəmir yolundan kənara çıxdıqja əhalinin məskunlaşması zəifləyir, kənd
yaşayış məntəqələri seyrəkləşir, sənaye məhsullarının xüsusi çəkisi azalır.
Yük və sərnişin daşınmaya görə dəmir yolunun öz xüsusiyyəti vardır.
Birinjisi, digər nəqliyyat növlərinə nisbətən dəmir yolu hava şəraitindən asılı
olmayaraq ilin bütün fəsillərində işləyir. Digər tərəfdən, dəmir yolu ilə yük
daşınma başqa nəqliyyat sahələrindən fərqli olaraq uzaq məsafələrə daşındıqja
nəqliyyat xərjləri aşağı düşür. Azərbayjanda 2007-ji ildə bütün nəqliyyat növləri ilə
daşınan yükün 20,7 %-i dəmir yolunun payına düşmüşdür. Sərnişin daşınmanın
xüsusi çəkisi daha aşağı -- 0,5 % təşkil etmişdir. Respublikanın müstəqilliyi ilə
əlaqədar olaraq ölkələrarası viza reciminin tətbiqi əhalinin kənar ölkələrə dəmir
yolu ilə getməsinin əvvəlki illərlə müqayisədə xüsusi çəkisinin aşağı düşməsinə
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səbəb olmuşdur. Lakin aparılan tədqiqatlardan belə nətijəyə gəlmək olur ki,
Azərbayjanın nəqliyyat sahələri içərisində dəmir yolunun inkişaf etdirilməsi üçün
əlverişli imkanlar vardır. Xüsusilə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin
fəaliyyət göstərməsi həmin imkanları daha da reallaşdırır.
Azərbayjanın tarixən Xəzər dənizi sahillərində yerləşməsi iqtisadi inkişafında
mühüm rol oynamışdır. Xəzər dənizinin zəngin nefti, təbii qaz, duz, o jümlədən,
balıq sərvətləri iqtisadi inkişafına təsir etməklə yanaşı, bir nəqliyyat vasitəsi kimi
daxili və xariji iqtisadi əlaqələrin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Azərbayjan ərazisi daxilində Xəzər dənizindən nəqliyyat vasitəsi kimi
Bakı-Neft daşları, Bakı-Lənkəran, Bakı-Neftçala rayonları arasında istifadə
olunmuşdur. İldə bu marşrutlarla 50-80 min tona qədər müxtəlif çeşidli yüklər
daşınır. 1985-ji ilə kimi Bakı-Neftçala-Əli Bayramlı arasında qarışıq nəqliyyat
vasitəsindən: dəniz-çay, çay-dəniz istifadə olunmaqla yüklərin daşınma prosesi
həyata keçirilirdi. Yüklər mərkəzləşdirilmiş qayda ilə Əli Bayramlıya, oradan Kür
çayı vasitəsilə Kürboyu rayonlara (Yevlaxadək) daşınırdı. Lakin sonradan Kür çayı
üzərində Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd su ambarlarının tikilməsi çayın su
səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Nətijədə Kür çayı ilə Xəzər dənizi
arasında gəmilərin işləməsinin qarşısı alınmış və yüklərin daşınması
dayandırılmışdır. Lakin Xəzər dənizinin Azərbayjan daxilində olan limanları
fəaliyyətdə olmuş və xariji iqtisadi əlaqələri səmərələşdirmək məqsədilə gəmi
bərələrindən istifadə olunmuşdur. Bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, respublika
daxilində 2007– ji ildə daşınan yüklərin 9,2 %- ni dəniz nəqliyyatı təşkil etmişdir:
o jümlədən, ümumi daşınan yüklərin 90 %-i Bakı limanının payına düşmüşdür.
Azərbayjan gələjəkdə yük daşınmalarının intensivləşməsi ilə əlaqədar olaraq
Hövsan, Ələt körpüsü, Lənkəran və Sumqayıt limanlarının müasir tələblər
səviyyəsində tikintisinin aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. Vaxtilə Xəzər
dənizindən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etmək məqsədilə və daşınmanın
səmərəliliyini yüksəltmək üçün 1962-ji ildə Bakı-Krasnavodsk (indiki
Türkmənbaşı) limanları arasında gəmi bərələri istifadəyə verildi. Yüklər
vaqonlarda Bakı limanından birbaşa gəmilərə yüklənərək, əlavə yükləmə və
boşalma əməliyyatı olmadan Azərbayjanla – Orta Asiya respublikaları arasında
daşınaraq səmərəli iqtisadi əlaqələrə zəmin yaradıldı. Son ildə dəniz nəqliyyatı ilə
göndərilən ümumi yükün 38 %-i, gətirilən yükün isə 62 %-i Bakı limanı ilə
Türkmənbaşı limanı arasında işləyən gəmi bərələrin payına düşür. Xəzər dənizində
yükdaşımanı intensivləşdirmək üçün 1985-ji ildə ikinji yeni Bakı – Aktau bərə
xəttinin istifadəyə verilməsi əvvəlki mərkəzləşdirilmiş qayda ilə yüklərin
daşınmasını aradan qaldırdı. Bu isə öz növbəsində birbaşa Bakı limanından
Aktauya və onun ətraf rayonlarına yüklərin daşınmasına şərait yaratmışdır. Son
ildə Aktaudan Bakı limanına yüklərin daxil olmasına baxmayaraq, həmin gəmi
bərələrin potensial imkanlarından zəif istifadə olunur.
Azərbayjanın dünya iqtisadiyyatına qoşulmasında yuxarıda göstərilən
nəqliyyat sahələri ilə yanaşı avtomobil nəqliyyatının da mühüm rolu vardır.
Əvvəllər avtomobil nəqliyyatının iqtisadi səmərəliliyi iqtisadi joğrafi
ədəbiyyatlarda öz əksini o qədər də tapmamışdır. Yükdaşımada avtomobil
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nəqliyyatından yalnız dağlıq ölkələrin ərazisində qısa məsafələrdə yük və
sərnişinlərin daşınmasında istifadə olunurdu.
Lakin son dövrlərdə dünyanın bır sıra inkişaf etmiş ölkələrində avtomobil
yollarının texniki iqtisadi göstərijilərinin yüksəldilməsi və yük tutumu 30-40 tona
qədər olan avtomobillərin istehsalı avtomobil nəqliyyatından istifadə olunmasına
şərait yaratmaqla, daxili və xariji iqtisadi əlaqələrdə avtomobil nəqliyyatının
iqtisadi səmərəliliyini artırmış oldu. Buna görə də dünya ölkələrində avtomobil
yollarının inkişafına, texniki - iqtisadi göstərijilərinin beynəlxalq normalara uyğun
inkişaf etdirilməsinə xüsusi fikir verildi. Azərbayjanın avtomobil yolları istər
beynəlxaq iqtisadi əlaqələrin inkişafında, istərsə də daxili rayonlararası yük və
sərnişin əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbayjan ərazisində avtomobil yollarının texniki göstərijiləri, ümumiyyətlə,
dünya standartlarına javab vermir.
2007-ji ilin məlumatlarına görə, respublikadaxili ümumi avtomobil yollarının
18,5 %-asfalt beton örtüklü, 20 % - qara örtüklü, 46,7 % çınqıl örtüklü, 14,8 % isə qrunt yollardan ibarətdir. Təjrübə göstərir ki, yolların bu jür texniki quruluşa
malik olması ağır tonnaclı yük avtomobillərinin hərəkətinə javab vermir. Halbuki,
apardığımız təhlillərdən aydındır ki , yük axınlarının intensiv olduğu ikinji və
üçünjü kvartallarda respublika ərazisində sutka ərzində yük tutumu 20-30 ton olan
150-200 ədəd ağır tonnaclı yük avtomobilləri daxil olur. Lakin magistral avtomobil
yollarının örtük səviyyəsi müasir tələblərdən aşağı səviyyədə olduğundan həmin
ağır tonnaclı yük avtomobillərinin təzyiqinə davam gətirməyib, qısa vaxt ərzində
sökülüb dağılır. Azərbayjanın Avrasiya ölkələri inteqrasiyasına qoşulması daxili
yük axınları ilə yanaşı, tranzit yük axınlarının avtomobil nəqliyyatı ilə intensiv
inkişafına şərait yaradan mühüm faktordur. Şübhəsiz ki, xariji yük axınlarını
tənzimləmək üçün respublikadaxili magistral avtomobil yollarının beynəlxalq
standartlara uyğun tikinti işlərinin aparılması son dərəjədə vajibdir.
Avtomobil yollarının təkmilləşdirilməsi təkjə yük və sərnişin daşınmalarının
intensivləşdirilməsi deyil, eyni zamanda, respublikanın sosial - iqtisadi inkişafında
təbii və əmək resurslarının istehsal dövriyyəsinə jəlb olunmasında aktiv iştirak
edən faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir. Xüsusilə, respublikamızın ərazisi
dağlıq olduğundan avtomobil nəqliyyatından daha geniş miqyasda istifadə olunur.
Azərbayjan ərazisində fəaliyyət göstərən avtomobil yolları respublika və yerli
əhəmiyyətə malik yollara ayrılır.
Respublika və dövlət əhəmiyyətli avtomobil yolları inzibati və rayonlararası
iqtisadi əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayır. Aparılan təhlil göstərir ki,
respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının texniki göstərijiləri
dünya
standartlarından çox-çox aşağı olduğundan avtomobillərin hərəkəti zamanı
normadan artıq yanajaq sərf olunmaqla yanaşı, daşıma əmsalı da xeyli aşağı düşür.
Bu baxımdan yaxın gələjəkdə respublika
əhəmiyyətli yolların texniki
göstərijilərinin müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması üçün təkmilləşmə işlərinin
aparılması vajibdir. Digər tərəfdən, rayonlararası avtomobil yollarının texniki
dərəjəsinin yüksəldilməsi əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmaqla,
istehsalçılarla istehlakçılar
arasında səmərəli nəqliyyat-iqtisadi əlaqələrin
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formalaşmasına zəmin yaradır. Aparılan təjrübə göstərir ki, adi torpaq yollarının
çınqıllı yollarla əvəz olunması daşınmada məhsuldarlığı iki dəfədən çox
artırmaqla, məhsulun tərkibindən asılı olaraq baş verən itkinin xüsusi çəkisini
azaldır. 2007-ji ilin araşdırmalarına görə, respublika əhəmiyyətli avtomobil
yollarının 39 %-i birinji kateqoriyalı, 18 % -i ikinji kateqoriyalı, 33 % -i üçünjü
kateqoriyalı, 10 % - isə dördünjü kateqoriyalı yollara aid edilir. Yük və sərnişin
axınlarının ildən-ilə intensivləşməsi, kateqoriyalar üzrə avtomobil yollarının xüsusi
çəkisinin yüksəldilməsi və üstünlüyün 1-2 – ji kateqoriyalı yol qrupuna verilməsi
gələjək yük və sərnişin axınlarının tənzimlənməsində mühüm faktorlardan biri
kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, respublika əhəmiyyətli magistral
avtomobil yollarının beynəlxalq əhəmiyyətli magistral yol sistemləri ilə əlaqəsinin
təmin edilməsi iqtisadi jəhətdən daha çox səmərəli gəlir mənbəyinə şərait
yaratmış olar. Xüsusilə qədim «İpək yolu»nun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizinin Azərbayjan ərazisində mərkəzləşməsi ölkənin «arteriya»
sistemi olan bütün nəqliyyat sahələrində, o jümlədən, avtomobil yollarının bütün
istiqamətlərində bərpa işlərinin aparılmasını tələb edir. Azərbayjanın əlverişli təbiiiqtisadi məkanda yerləşməsi, beynəlxalq əhəmiyyətli avtomobil yollarının iqtisadi
tərəfi ilə yanaşı, istər Azərbayjan, istərsə də Avrasiyanın digər ölkələri üçün
mühüm strateci əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda XXI əsrin başlanğıjında dünya
ölkələrini maraqlandıran ən başlıja jəhət istehsal etdikləri məhsulları daha əlverişli
və iqtisadi maraqlara uyğun olan yollarla dünya bazarına çıxartmaqdır. Bu jəhətdən
respublikamızın bütün kateqoriyalardan olan avtomobil yollarını dünya ölkələri
baxımından iqtisadi səmərə verə bilən sərvət yolu kimi qiymətləndirmək olar.
Azərbayjanın sosial-iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən ikinji
qrup Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarıdır. Bu yollar respublika ərazisində
fəaliyyət göstərən mühüm avtomobil yollarının 76 %- ni təşkil edir. Respublika
əhəmiyyətli avtomobil yollarından fərqli olaraq bu qrup avtomobil yolları
bilavasitə kənd yaşayış məntəqələri ilə rayon mərkəzləri, təsərrüfat-xammal
sahələri ilə emal müəssisələri arasında iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında mühüm
rol oynayır.
Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən yerli əhəmiyyətli yollar ümumilikdə
dördünjü və beşinji kateqoriyalı yol qrupuna daxil edilir. Yerli əhəmiyyətli
avtomobil yolları respublika ərazisində 14,2 min km təşkil edir. 2007-ji ilin
göstərijilərinə görə, ümumi yerli əhəmiyyətli yolların 9,8 %- asfalt beton, 19,0 % qara örtüklü, 44,6%-çınqıl örtüklü, 26,6 % - isə qrunt (torpaq) örtüklü yollardan
ibarətdir.
Tarixən kənd yaşayış məntəqələrinin qorunub saxlanmasında yerli
əhəmiyyətli yolların əlverişli olması mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Yol
şəraitinin əlverişsiz olması, xüsusilə qış aylarında yolların tamamilə bağlanması
dağlıq ərazilərdə olan bir sıra qədim yaşayış məntəqələrinin dağılmasına səbəb
olmuşdur. Halbuki qədim yaşayış məskənlərinin qorunmasını təmin etmək, həmin
kəndlərin rayon mərkəzləri ilə əlaqəsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə ilk növbədə
həmin ərazilərdə yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının təkmilləşdirilməsi ön plana
çəkilməlidir. Başqa tərəfdən, kənd yaşayış məntəqələrində məskunlaşmış
insanların əməyindən səmərəli istifadə etmək üçün digər sosial-iqtisadi amillərlə
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yanaşı nəqliyyat təminatında öz həllini tapmalıdır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki,
qrunt yollarda hər ton taxılın istehsal yerindən istehlak bazasına daşınması zamanı
böyük itkilərə yol verilir. Yaxud meyvə konserv zavodlarına, mineral su
mənbələrinə şüşə taraların daşınması zamanı hər min butulka şüşəsinin və müxtəlif
ölçülü bankaların yüz ədədi sınır. Başqa kənd təsərrüfatı məhsullarına gəldikdə isə,
daşınma məsafəsindən asılı olaraq hər ton tərəvəz məhsullarının 100 kq-ı, hər ton
meyvə məhsullarının 50-100 kq-ı itkiyə sərf olunur. Bir sıra ölkələrin təjrübəsi
göstərir ki, torpaq yolunun adi çınqılla, yaxud qara örtüklə əvəz olunması
avtomobillərin intensiv hərəkətinə səbəb olmaqla, daşınma zamanı məhsuldarlığı
iki dəfədən çox artırmış olur.
Yaxın gələjəkdə respublikanın təbii və əmək resurslarından səmərəli istifadə,
şübhəsiz ki, iqtisadiyyatımızın inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən avtomobil
yollarının inkişaf dinamikasında da öz müsbət təsirini göstərmiş olajaqdır. Bu ilk
növbədə respublikadaxili iqtisadi rayonların təbii əmək ehtiyatlarından səmərəli
istifadə olunması ilə bağlı olan problemlərlə əlaqədardır. Azərbayjanın iqtisadi
rayonları üzrə avtomobil yollarının müasir təhlili göstərir ki, ərazi üzrə yollar
qeyri-bərabər inkişaf etdiyindən, təminat ölçülərində də kəskin fərqlər vardır.
Respublikanın avtomobil yollarının 2007-ji ilin göstərijilərinə görə 2,2 % -i
Abşeron, 14,7%-i Gənjə- Qazax 12,6 % -i Yuxarı Qarabağ, 17,6 % -i Aran, 7,4% -i
Şəki- Zaqatala 10,9%-i Lənkəran- Astara, 7,2 %- i Quba Xaçmaz, 3,6 % -i Dağlıq
Şirvan, 10,8% - i Kəlbəjər-Laçın, 5,6% -i Naxçıvan iqtisadi rayonlarının payına
düşür.
Başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbayjanın ərazisində son illərdə avtomobil
yollarının texniki iqtisadi göstərijilərinin təkmilləşdirilməsi istər ümumilikdə,
istərsə də iqtisadi rayonlar üzrə iqtisadi və sosial vəziyyətin yaxşılaşmasına müsbət
təsir göstərir. İqtisadi rayonların daxili yol sisteminin təkmilləşdirilməsi ilk
növbədə təsərrüfatın formalaşmasına təsir göstərən mühüm faktorlardan sayılır
Ümumiyyətlə, Qərb və Şərq ölkələrinin təjrübəsinə əsaslanmaqla respublika
daxilində fəaliyyət göstərən və əsas yük gərginliyinə malik olan respublika
əhəmiyyətli avtomobil yollarının indiki şəraitdə özəlləşdirilməsi yolu ilə iqtisadi
göstərijilərini yüksəltmək olar. Hazırda sutka ərzində avtomobillərin hərəkəti
olduqja intensivdir.
Avtomobil nəqliyyatının mühüm göstərijilərindən biri də yük və sərnişin
daşınmasıdır. 2007-ji ildə respublika daxilində daşınan jəmi yüklərin 51,1 % -i ,
sərnişinlərin isə 84 %-i avtomobil nəqliyyatının payına düşür.
Son illərdə avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmanın intensivləşməsi dünya
ölkələrində dəmir yolunun xüsusi çəkisinin tədrijən aşağı düşməsinə təsir
göstərmişdir. O jümlədən, respublika ərazisində avtomobil nəqliyyatı sahəsində
aparılajaq məqsədyönlü işlər şübhəsiz ki, yaxın gələjəkdə daxili və xariji iqtisadi
əlaqələrin inkişafına müsbət təsir göstərmiş olajaqdır.
Neft və təbii qazla əlaqədar olaraq Azərbayjanda boru kəməri nəqliyyatının
inkişafı ilə bərabər, energetika və neft maşınqayırma sənaye kompleksləri də
yaradılmışdır. Tutduğu strateci mövqeyinə görə Azərbayjan Türk dünyası, Yaxın
Şərq və Qərb ölkələri arasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. XX əsrin sonunda
dünya dövlətlərinin Azərbayjanın neft-qaz ehtiyatlarına olan marağı daha da
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artmışdır. Dənizdə və quruda istehsal edilən neftin və qazın xüsusi çəkisi ildən-ilə
artır. Bununla əlaqədar olaraq neft və qazın səmərəli nəqlini təmin etmək üçün
boru kəməri nəqliyyatının inkişafına diqqət daha da artırılır. 2006-jı ildə dənizdə
və quruda hasil edilən neftin çəkisi 32,2 mln ton, qaz isə 9 mlrd kub metrdən çox
olmuşdur.
Neftin istər respublikanın daxilində, istərsə də xarijə səmərəli yollarla
daşınması boru kəməri nəqliyyatının bütün illərdə inkişaf etdirilməsini tələb edirdi.
Boru kəmər nəqliyyatını digər nəqliyyat sahələrindən fərqləndirən əsas jəhət
ondan ibarətdir ki, heç bir əlavə xərj tələb etmədən istənilən istehlak rayonuna
boru kəmər nəqliyyatı çəkmək mümkündür. Dəmir yolu ilə boru kəməri
nəqliyyatının fərqli jəhəti ondadır ki, daşınma prosesində yükləmə və boşaltma
əməliyyatlarına sərf olunan səmərəsiz xərjlərin qarşısı alınmış olur. Respublika
ərazisində 2007-ji ilin statistik məlumatına əsasən ümumi magistral boru kəməri
nəqliyyatının uzunluğu 4,6 min km təşkil edir. Boru kəməri nəqliyyatının digər
üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, istənilən təbii iqlim şəraitində neft və təbii
qazı hasilat yerindən də istehsal bazalarına və istehlakçıya çatdırmaq mümkündür.
Respublikada neftin hasilatı ilə əlaqdar olaraq ilk dəfə neft kəməri Abşeron rayonu
ərazisində formalaşmışdır. Neft kəmərinin ümumi uzunluğu 1500 km-dən çoxdur.
Neft boru kəmərinin 80 %-i Abşeron iqtisadi rayonu ərazisində jəmlənmişdir.
Mühüm respublika daxili neft kəmərləri Əli-Bayramlı - Bakı (130 km), ƏliBayramlı – Daşgil (40 km), Dübəndi – Böyük Şor (40 km), Dübəndi – Keşlə (40
km), Dübəndi – Suraxanı – Böyük Şor (40 km), Daşgil – Sanqaçal – Keşlə (90
km), Buzovna – Sabunçu (20 km), Binəqədi – Keşlə (8 km) hesab edilir və
müxtəlif ölçülü diametrlərdə fəaliyyət göstərir. Hələ XX əsrin əvvəllərində Bakı
ilə Batumi şəhəri arasında 800 km uzunluğunda olan neft kəməri istifadəyə
verilmişdir. Bu kəmər vasitəsilə Bakı nefti çox ujuz qiymətə kənar regionlara nəql
olunurdu. Neft istehsalı bu xammala əsaslanan sənaye sahələrinin inkişafı ilə
bərabər, xariji iqtisadi əlaqələrdə mühüm rol oynayan boru kəməri nəqliyyatının
inkişafına da böyük təsir göstərir. Yeni neft yataqlarının istismara jəlb olunması
müxtəlif istiqamətlərdə boru kəməri nəqliyyatının ildən-ilə inkişafına səbəb olur.
Dənizdə neftin çıxarılması ilə əlaqədar olaraq boru kəmərinin uzunluğu 3 min kmdən artıqdır. Təjrübələr göstərir ki, sahilə yaxın sahələrdə boru kəməri ilə neftin
nəql olunması tankerlərlə daşınmaya nisbətən iki-üç dəfə ujuz başa gəlir. Neftlə
bərabər yeni qaz yataqlarının istismara jəlb olunması boru kəməri nəqliyyatının
inkişafında yeni mərhələ kimi müəyyənləşdirilir. Boru kəməri nəqliyyatının
inkişafının ikinji mərhələsi respublika ərazisində qaz hasilatı ilə əlaqədar olaraq
formalaşmağa başlayır. Ümumiyyətlə, təbii qazın istehsalı ilə əlaqədar olaraq boru
kəməri nəqliyyatının inkişafını dörd mərhələyə ayırmaq olar.
Birinji mərhələ Abşeron yarımadasında qaz yataqlarının yeni aşkar olunması
ilə əlaqədar olaraq yeni qaz kəmərlərinin çəkilməsi kimi xarakterizə edilir.
İkinji mərhələ isə Abşeron yarımadası daxil edilməklə Kür-Araz rayonları
ərazisində (Şirvan rayonu) aşkar edilmiş qaz yataqlarının istismara verilməsi ilə
əlaqədar yeni boru kəmərinin inkişaf etdirilməsi.
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Üçünjü mərhələ Azərbayjanın rayonlarının qazlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq
köhnə boru kəmərlərinin təkmilləşdirilməsi və yeni qaz kəmərlərinin çəkilməsi
mərhələsi kimi xarakterizə olunur.
Dördünjü mərhələ beynəlxalq xarakterli boru kəmərinin çəkilməsi ilə
səjiyyələnir.
Birinji mərhələ 1950-60-jı illəri; ikinji 1960-1970-ji illəri; üçünjü 1970-1985ji illəri; dördünjü mərhələ 1985-2000-ji illəri əhatə edir. Ümumi qaz boru
kəmərlərinin çəkilməsinin təhlili göstərir ki, respublika üzrə qaz kəmərlərinin
15,2% - birinji, 33,8%-ikinji, 35,7% - üçünjü, 15,3% dördünjü mərhələyə aid
edilir.
Abşeron iqtisadi rayonu üzrə boru kəməri nəqliyyatı istər tarixiliyinə görə,
istərsə də daha çox mərkəzləşməsinə görə respublikanın digər bölgələrindən
fərqlənir. Burada respublika üzrə ümumi qaz kəmərinin 14%-i jəmlənmişdir. Eyni
zamanda mühüm qaz kəmərlərinin çəkilişi bu iqtisadi rayondan başlamışdır. 1931ji ildə istifadəyə verilmiş Kotli DRS ilə Orjanikidze stansiyasının arasında
uzunluğu 12,6 km və diametri 400 mm olan boru kəməri çəkilib istifadəyə
verilmişdir. Həmçinin 1936-jı ildə köhnə çaxnaqlar – 2,4 km, təzə çaxnaqlar – 4,4
km (boruların diametri 250-300 mm), Orjanikidze stansiyası- Əmirjan 3,0 km
(1945), Buzovna – Qala DRS – 8,9 km, Artyom – Qala 23 km (1949), DRES –
Zirə – Artyom – Qala – 9,6 km, DRES- Böyük Şor – 1,2 km(1966), Bakı şəhəri
dairəsi qaz kəməri – 32 km, Buzovna – Şimal DRS- 8 km, Sumqayıt DRS –
Sumqayıt İES-5 km, Xırdalan – Biləjəri- 4,2 km(1967), Pesçanı – Kotli DRS-14,4
km, Duvanı-Qarabağ – 48,8 km(1967), Xırdalan DRS – Tbilisi şossesi – 6,2 km
(1980), Moltogiz – Buzovna DRS- 29,2 km (1986) və s. mühüm qaz kəməri çəkilib
istifadə verilmişdir. Bu illərdə istifadə olunan boruların diametri 250-300-400 mm
təşkil etmişdir. Boru kəməri nəqiyyatının bu inkişaf mərhələlərində paralel olaraq
neft - qaz sənayesinin kompleks inkişafına zəmin yaradılır.
Eyni zamanda Bakı – Tbilisi – Jeyhan nefti boru kəmərinin istifadəyə
verilməsi Azərbayjan neftinin 2006-jı ildən dünya bazarına çıxarılması üçün zəmin
yaratmışdır.
Respublikanın əlverişli joğrafi məkanda yerləşməsi başqa nəqiyyat sahələri
kimi, hava nəqliyyatının inkişafına da təsir göstərmişdir.
Azərbayjan ərazisində ilk təyyarə 1918-ji ildə uçuş etməklə hərbi xarakter
daşımışdır. Respublikada «Zaqafqaziya» aksionerlərinin yaranmasından sonra hava
nəqliyyatının inkişaf dövrü başlanmış və birinji dəfə poçt və sərnişin daşınması
Bakı-Tbilisi arasında 8 yanvar 1924-jü ildə həyata keçirilmişdir.
Xüsusilə Bakıda istehsal edilən nefti Rusiyanın mərkəzi bazarına daşımaq
məqsədilə Bakıda yeni hava limanının tikilməsi Rusiyanın qarşısında duran ən
vajib problemlərdən hesab edilirdi. 1931-ji ildə Bakıda ilk yeni hava limanının
tikintisinə başlanıldı və 1933-jü ildə Yevlaxda 2-ji hərbi xarakter daşıyan hava
limanının tikintisi başa çatdırıldı. 1937-ji ildə müstəqil olaraq Bakı-Moskva hava
xətti istifadəyə verildi. Həmin ildə hər gün Bakı-Moskva hava xətti ilə 15 sərnişin
və poçt hər iki istiqamətdə daşınırdı.
İkinji Dünya müharibəsinə qədər respublikada sərnişin və poçt daşımaqla
yanaşı, tibbi yardım, kənd təsərrüfatında ziyanverijilərə qarşı hava nəqliyyatından
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geniş şəkildə istifadə olunurdu. Müharibədən sonrakı illərdə respublikada hava
nəqliyyatından istifadəyə əlverişli şərait yaradıldı. Lakin buna baxmayaraq
respublika daxilində maşınqayırmanın mühüm sahəsi hesab edilən təyyarə
istehsalına şərait yaradılmadı. Bu jəhətdən respublika özünün hava nəqliyyatı üçün
lazım olan təyyarələri əlverişli olmayan qiymətə MDB üzvü olan respublikalardan
və digər xariji ölkələrdən alır.
Respublikada nəqliyyat maşınqayırmasının mühüm sahəsi olan təyyarəqayırmanın inkişaf etdirilməsi müstəqil dövlət kimi gələjəkdə hava nəqliyyatının
inkişafına təsir göstərən amillərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir.
Son illərdə respublika miqyasında hava nəqliyyatı ilə sərnişin və xalq
təsərrüfatı yüklərinin daşınmasında TU-154, TU-134B, K-10, Boinq
təyyarələrindən istifadə olunur. Hava nəqliyyatı ilə sərnişin və xalq təsərrüfatı
yüklərinin daşınmasında bir sıra çətinliklərin olmasına baxmayaraq son 15-20 il
ərzində sərnişin daşınması üç dəfə, yük daşınması isə beş dəfədən çox artmışdır.
Son ilin məlumatına görə, hava nəqliyyatı ilə sərnişinlərin 9,2 %-i respublikanın
daxili rayonları arasında, 90,8%-i isə respublikadan kənara daşınmışdır. Kənar
ölkələrə hava nəqliyyatı ilə daşınan sərnişinlərin 52%-i respublikadan göndərilən
sərnişinlər, 48% - i isə respublikaya gələn sərnişinlər olmuşdur. Hava nəqliyyatı
ilə sərnişin və yüklərin daşınmasının təhlili göstərir ki, bütün illərdə sərnişin
daşınma yük daşınmadan üstün olmuşdur. Halbuki, kənar ölkələrdən tez xarab olan
kütləvi məhsulların hava nəqliyyatı vasitəsilə respublikaya daşınması
məqsədəuyğun olardı. Bu proses bir tərəfdən xarab olan məhsulların itkisini
azaltmağa, əlavə yük vurma- yük boşaltma xərjlərini, həmçinin digər nəqliyyat
növlərinə nisbətən boş dayanma hallarının qarşısını almış olar. Digər tərəfdən,
hava nəqliyyatından səmərəli istifadə daha çox vaxt itkisinin qarşısını almış olur.
İqtisadi göstərijilərlə desək, Bakı şəhərindən Rusiya Federasiyasının ən ujqar
şəhəri olan Xabarovskiyə birbaşa sürətlə gedən qatarla 151 saata gedilirsə, təyyarə
ilə həmin məsafəni 15 saata, Alma-Ata şəhərinə həmin göstərijilərə müvafiq olaraq
70-7 saata, Daşkəndə 59-7 saata getməklə dəmir yoluna nisbətən, hava nəqliyyatı
ilə Xabarovski şəhərinə 141 saat, Daşkəndə isə 54 saat vaxta qənaət edilmiş olur.
Azərbayjanın ərverişli təbii şəraiti və başqa ölkələrlə müqayisədə dumanlı
günlərin sayının az olması hava nəqliyyatının bütün aylarda ritmik işləməsinə
imkan verir. Azərbayjanda prof. Ə.Əyyubovun hesablamalarına görə, dumanlı
günlərin sayı il ərzində 20-40 gün, yaxud 200-400 saat müşahidə edilir.
Əksər rayonlarda dumanın davametmə müddəti XI-XII aylarda şəhər
saatlarına (6-12 arası) təsadüf edir. bu səbəbdən respublikada hava nəqliyyatının
bütün aylar üzrə işləməsinə zəmin yaranmışdır. Hava nəqliyyatı ilə ən çox sərnişin
və xalq təsərrüfatı yüklərinin daşındığı aylar avqust (10,2%), iyul (9,2 %), sentyabr
(9,4%), oktyabr (9,6%) ayları olmuşdur. Ən az sərnişin daşınan aylar yanvar-fevral
və dekabr ayı hesab edilir. Bu aylarda sərnişin daşınma orta hesabla 100 mindən
artıq olur. Xalq təsərrüfatında yüklərin daşınması ən çox iyul-avqust-sentyabr
aylarında müşahidə edilir.
Üçünjü rübdə son ildə hava nəqliyyatı ilə daşınan jəmi xalq təsərrüfatı
yüklərinin çəkisi 30% təşkil edir. Azərbayjan şəraitində üçünjü rüb hava nəqliyyatının ən gərgin işlədiyi vaxt hesab edilir. Bu aylarda MDB üzvü olan respub-
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likalar və xariji ölkələrlə üçüş reyslərinin sayının tələbata uyğun şəkildə qurmaq
tələb olunur. Respublikanın hava nəqliyyatı ilə rüblər üzrə sərnişin və xalq
təsərrüfatı yüklərinin daşınması aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir.Jəmi daşınan sərnişinlərin 21,6% - I rüb, 24,7% - II, 29,3%-III, 24,4% - IV rübə aid edilir.
Azərbayjan şəraitində hava nəqliyyatı ilə sərnişin və yüklərinin daşınması üç
istiqamətdə inkişaf etmişdir. 1) Respublikanın daxili iqtisadi rayonları ilə; 2)
MDB üzvü olan respublikaların şəhər və rayonları ilə; 3) Beynəlxalq və yaxud
xariji ölkələrlə olan əlaqələri.
1.Respublikadaxili əlaqələr – respublikadaxili hava yollarının ümumi
uzunluğu 3500 km olub, bütün hava yollarını 4,8 % təşkil edir. Daxili hava
yollarına Bakı – Naxçıvan (330 km), Bakı – Ağdam – Füzuli (330 km), Bakı
Yevlax (250 km), Bakı –Lənkəran (330 km), Bakı-Zaqatala (360 km), Bakı-Xojalı
(350 km), Bakı-Şəki (320km), Naxçıvan – Gənjə, Bakı-Gənjə və s. ibarətdir.
Respublikadaxili rayonlararası sərnişin daşınmada əsasən AN-26, YAK-40, TU154 təyyarələrindən istifadə olunur. 2007-ji ildə hava nəqliyyatı ilə
respublikadaxili daşınan sərnişinlər ümumi daşınan sərnişinlərin 31% - i təşkil
etmişdir. Respublikadaxili rayonlararsı hava nəqliyyatı ilə daşınan sərnişinlərin
29%-i Bakı-Yevlax, 23,6%-i Bakı-Gənjə, 7,5%-i Bakı-Naxçıvan marşrutlarnın
payına düşmüşdür. Son illərdə Azərbayjan torpaqlarının 20% - i erməni qəsbkarları
tərəfindən işğal olunması nətijəsində həmin ərazilərərayonlara digər nəqliyyat
növləri ilə yanaşı hava nəqliyyatının fəaliyyəti də dayandırılmışdır.
Xüsusilə, Naxçıvan MR - in blokada şəraitində olması dəmir yolu, avtomobil
nəqliyatından istifadə olunmasına imkan vermir. Bu baxımdan Muxtar
Respublikanın Bakı şəhəri və respublikanın digər şəhər və rayonları ilə əlaqələrin
təmin olunmasında hava nəqliyyatı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Respublikanın
digər şəhərlərinin əhalisinin mərkəzlə əlaqəsini təmin etmək üçün BakıMingəçevir, Bakı- Şirvan, Naxçıvan-Mingəçevir marşrutlarının açılması iqtisadi
jəhətdən səmərəli hesab edilir.
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ABŞERON İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU
Bakı, Sumqayit, Xırdalan şəhərləri, Abşeron, Xızı inzibati
rayonları.
Sahəsi 5,5 min km2, əhalisi 2mln 334,8 min nəfərdir.
Coğrafi mövqeyi, təbii şəraiti və təbii ehtiyatları.
Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonu Abşeron yarımadasını və Qobustan fizikicoğrafi rayonunu əhatə edir. İnzibati ərazi bölgüsünə görə buraya Bakı, Sumqayıt,
Xırdalan şəhərləri, Abşeron və Xızı inzibati rayonları daxildir. Rayon ərazisi 5,5
min kv. km olub, respublika ərazisinin 6,4%-ni təşkil edir. Abşeron iqtisadi rayonu
şimaldan cənuba 124 km, qərbdən şərqə 93 km məsafədə uzanır. Onun ərazisinin
2000 km2-i və ya 34%-i bilavasitə Ab şeron yarımadasının payına düşür. Abşeron
və Bakı arxipelaqına daxil olan adalar da onun ərazisinin bir hissəsi hesab olunur.
Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunun qədim tarixi vardir. Eramızdan əvvəl
yaranmış Albaniya dövlətinin tərkibinə daxil olan Abşeron bölgəsində udinlər,
leglər, gellər, qarqar və kaspi tayfaları yaşayırdılar. 262-ci ildə Albaniya Sasani
dövlətinin tərkibinə daxil olub. Sasanilər (İran) Abşerona farsdilli tatları
köçürüblər. Orta əsrlərdə Abşeronda neft və duz çıxarılırdı. Ərəblərin dövründə bu
rayonun iqtisadiyyatı bir qədər zəiflədi. IX əsrdə Abşeron Şirvanşahlar dövlətinin
tərkibinə daxil olmuş, onun Abşeronun əsas şəhəri olan Bakı sənətkarlıq və ticarət
mərkəzi kimi məşhurlaşmışdır. Həm qala, həm də liman şəhəri kimi tanınan Bakı
tranzit ticarət yollarının üstündə yerləşmişdi. Abşeronun nefti, duz gölləri, balığı,
qiymətli bitkisi olan zəfəranı, kətanı çox ölkələri cəlb edirdi. Şirvanşahların
xəzinəsi XII-XIV əsrlərdən Bakıda yerləşdirilmişdir.
XVIII əsrdə Bakı xanlığı yaradıldı və bütün Abşeron bu xanlığın tərkibinə
daxil oldu. Bakı ticarət, sənətkarlıq mərkəzindən əlavə mədəniyyət mərkəzi kimi
də məşhurlaşdı. Eramızdan əvvəl XII minilliyə aid olan Qobustan abidələri bu
regionun tarixi keçmişini öyrənməyə imkan verir. Qobustan kitabələrində
romalıların Albaniyaya yürüşü, albanların düşmənlərə qarşı qəhrəmanlıqları öz
əksini tapmışdır. Albaniya Yaxın və Orta Şərq ölkələri ilə su yolu vasitəsilə ticarət
əlaqələrini məhz Abşeronun sahillərində yerləşən Xəzər dənizi ilə həyata keçirirdi.
Bunu Qobustan daş kitabələrində gəmi təsvirləri sübut edir. Qədim və müasir
mədəniyyət mərkəzi kimi seçilən Bakı, XV əsrə aid olan Şirvanşahlar sarayı
Abşeronda yerləşir. XII əsrin əzəmətli abidəsi “Qız qalası” milli mədəniyyətimizin
bariz nümunəsidir.
Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonu Abşeron yarımadasını, Cənubi, Mərkəzi,
Şimali Qobustanı və Baş Qafqaz silsiləsinin cənub-şərq davamında yerləşən alçaq
dağlığı əhatə edir. Abşeron ərazisi üçün azacıq şaquli parçalanma xarakterikdir,
çoxlu miqdarda yastı, axarsız çökəklər, ovalıqlar, duzlu göllər mövcuddur.
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Ümumiyyətlə, rayon ərazisi təpəli-tirəli dağətəyi düzənliklərdən və alçaq
dağlıqdan ibarətdir. Abşeronun qərb hissəsində geniş ərazini təşkil edən Qobustan
alçaq dağlıq sahəsi relyefində yarğan və qobularla çox kəsilmiş yaylalar,
çökəkliklər, müasir və qədim çay dərələri və 80-1070 m-ə qədər yüksələn silsilə və
tirələr geniş yer tutur. Onun relyef formasında palçıq vulkanları (Torağay-400m
Bozdağ, Lökbatan) və bununla əmələ gəlmiş relyef formaları daha çox
səciyyəvidir. Yarımadada və Qobustanın ona qovuşan hissəsində yüksəklik adətən
350-400 m-dən yuxarı deyil. Ən yüksək nöqtəsi Abşeron iqtisadi rayonunun şimalqərbində yerləşən Dübrar dağıdır (2205m). Dəniz sahili hissəsi okean
səviyyəsindən 27 m aşağıda yerləşir.
İqlimin quraqlığı və sutkalıq temperaturun kəskin dəyişməsi, süxurların
sürətlə parçalanması, həmçinin güclü küləklər və palçıq vulkanları relyefin
formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Rayonun çox əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi vardır. İqtisadi-coğrafi
mövqe iqtisadi rayonun inkişafı və formalaşmasına təsir edən mühüm amil olub
tarixi mərhələlərdə rayonun inkişafına müxtəlif dərəcədə təsir etmişdir.
Respublikanı xarici dövlətlərlə birləşdirən ən mühüm dəmir, avtomobil, su və hava
yolları burada kəsişir. Ərazinin Xəzər dənizi ilə əhatə olunması onun nəqliyyat
əlaqələrini xeyli artırır. Belə ki, Xəzər-Volqa vasitəsilə Rusiya ərazisinə çıxışın
olması Bakı şəhərini Şimal dənizləri ilə birləşdirərək onu beynəlxalq əhəmiyyətli
liman şəhərinə çevirmişdir.
Abşeron iqtisadi rayonu təbii şəraitinin xüsusiyyətlərinə, təbii sərvətlərinin
zənginliyinə və keyfiyyət göstəricilərinə görə respublikanın digər iqtisadi
rayonlarından xeyli fərqlənir. Rayonun iqlim resursları Xəzər dənizi, yarımsəhra
şəraiti və Xızı rayonunun dağlıq ərazisinin spesifik xüsusiyyətlərinə malikdir.
Rayon xüsusi mikroiqlim şəraitinə malik olub, əsasən Aralıq dənizi tipli quru
subtropik iqlimə hakimdir.
Radiasiya kəmiyyətinin orta illik cəmi Qobustan və Abşeron yarımadasında
130-135 kkal/sm2, orta aylıq temperatur iyun-sentyabr aylarında 20 dərəcədən
yuxarı, yanvarda 3-4 dərəcə təşkil edir. Yayda maksimum temperatur 38-400C-dir.
Yayda sutka ərzində temperatur az dəyişir və demək olar ki, sərinlik gətirmir. Bu
cəhətdən yarımadanın şimal hissəsi daha əlverişlidir. Orada gündüz və gecə
temperaturlarının fərqi 5-6 dərəcədir.
Şaxtalı günlər yanvar-fevral aylarında müşahidə edilir, bəzən heç olmur.
Təsadüfi hallarda (20-30 ildən bir) soyuq Arktika hava kütləsi əraziyə daxil
olduqda şaxta -9-130C-yə, yarımadanın mərkəz və daxili hissələrində isə hətta -16180-yə çatır. Rayonda tez-tez “xəzri” adlanan şiddətli şimal və “gilavar” adlanan
cənub küləkləri əsir. Şimal küləyi havanın temperaturunu aşağı salır, havaya çoxlu
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qum sovurur və bütün Abşerona yayır. Əsən küləklərin orta illik sürəti 6-10 m/san
olub, tez-tez təkrarlanması ilə səciyyələnir. Abşeron yarımadasında, Bakıda və
yarımadadan şərqdə Xəzər dənizi üzərində küləklərin sürəti bəzən hətta 40 m/sanə çatır ki, həmin küləklər ilin soyuq dövründə qasırğaya, dənizdə fırtınaya çevrilir.
Yağıntılar qeyri-bərabər paylanmışdır. Yağıntıların illik miqdarı şimalqərbdə 140 mm-dən şimalda 250-400 mm-dək dəyişir. Yağıntıların əsas hissəsi
payızın sonu və qışda düşür. Buxarlanmanın sürətlə getməsi nəticəsində (illik
mümkün buxarlanma 800-1000 mm-dir) çox böyük rütubət çatışmazlığı yaranır.
Yayı quraq keçdiyindən may aylarından sentyabr ayınadək 40 mm yağıntı düşür.
Ona görə də kənd təsərrüfatı bitkilərinin əksəriyyəti süni suvarma tələb edir. Qar
təsadüfi hallarda yağır və tez də əriyir. Yalnız Arktika hava kütlələri əraziyə daxil
olduqda qar örtüyü bir neçə gün davam edir.
İqtisadi rayonun düzənlik və alçaq dağlıq zonalarında yağıntıların miqdarı az
olduğundan bitki örtüyü seyrək, həm də kasıbdır. Əsasən efemer-yovşan və şoran
bitkiləri yayılmışdır. Bu bitkilərin qışlaqlarda bəslənilən heyvandarlığın yem
bazasında əhəmiyyəti böyükdür. Yalnız Xızı, Altıağac sahələrində dağ-meşə və
dağ-çöl bitkiləri yayılmışdır.
Abşeron ərazisi süxurlarının litoloji tərkibi müxtəlif çöküntülərdən təşkil
olunmuşdur. Ərazidə əsasən 3-cü və 4-cü dövr (antropogen) çöküntülər yayılmışdır
ki, burada gilli süxurlar üstünlük təşkil edir. Şimal hissədə süxur yayılmış torpaqlar
üzümlüklər üçün istifadə edilən əsas torpaq fondudur. Mərkəz hissədə boz
torpaqlardır. Qərb tərəfdən Abşerona boz-qəhvəyi torpaqların geniş massivi, o
cümlədən şoranlıqlar və şorakətlər qovuşur.
Abşeronda kiçik məsafədə Sumqayıt çayı, şimal-qərbdə isə Ataçay istisna
olmaqla, heç bir daimi axarlı çay yoxdur.
Abşeron iqtisadi rayonunda yaranan, bir-birilə əlaqədə olan təbii
komponentlərdən təşkil olunmuş landşaftlar, ümumiyyətlə, relyef, daxili sular,
iqlim, torpaq-bitki örtüyü, yeraltı və yerüstü sərvətlər yaşayış məntəqələrinin və
təsərrüfatda istifadə edilən ərazilərin, həmçinin istehsalın ərazi təşkilinin
təkmilləşdirilməsində mühüm rola malikdir.
Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonu çox zəngin təbii ehtiyatlara malikdir.
Onun ərazisində zəngin neft, təbii qaz, müxtəlif tikinti materialları, müalicəvi
mineral su ehtiyatları vardır. Bunlardan quruda və Xəzər dənizinin şelf zonasında
yerləşən neft və qaz ehtiyatlarının daha böyük təsərrüfat əhəmiyyətini qeyd etmək
lazımdır. Burada 3-cü dövr süxurlarının ümumi qalınlığı 6-8 min m-dir ki, bundan
3min m-dən çoxu əsas neftli-qazlı lay dəstələrinin-məhsuldar qatın payına düşür.
Məhsuldar qatın neftli laylarında tarixən Balaxanı, Sabunçu, Ramana, Suraxanı,
Bibiheybət, Qala, Qaraçuxur, Binəqədi, Buzovna, Puta, Zığ, Zirə, Lökbatan və s.
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ərazilərdə neft-qaz yataqlarının aşkar olunması və istismara cəlb olunası bu
ərazinin neft rayonu kimi tanınmasına səbəb olmuşdur. Rayonun tikinti
materialları, xüsusən mişar daşı, sement xammalı, əhəngdaşı, kvars qumu
Abşeronun, eləcə də respublikanın digər iqtisadi rayonlarının əhalisinin tikinti
materiallarına olan tələbatını təmin edir.
Rayonun xüsusi aqroiqlim ehtiyatları qiymətli cənub bitkiləri olan zəfəran,
badam, püstə, əncir, zeytun yetişdirməyə, ağ və qara şanı üzüm sortları, dadlı Zirə
qarpızı və bir çox tərəvəz növlərini becərməyə imkan verir.
Abşeron iqtisadi rayonu ərazisində küləkli günlərin çox və gücünün yüksək
göstəricilərə malik olması küləkenerji ehtiyatlarından istifadə olunmasına imkan
yaradır. İqtisadi və ekoloji baxımdan faydalı sayılan külək enerji ehtiyatlarından
istifadə edərək ucuz enerji əldə etməklə yanaşı, rayonun ərazisində yerləşən bir sıra
kəndlərdə su nasoslarının fəaliyyət göstərməsinə də imkan verir. Ərazinin Xəzər
dənizi ilə əhatə olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, rayon ərazisində
Xəzər dənizi zəngin enerji mənbəyi olmaqla yanaşı, əhalinin zəruri istehlak
məhsullarına olan tələbatının təmin olunmasında, təsərrüfatda xüsusi rolunu qeyd
etmək olar. Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərində olan sularında duzluluğun
nisbətən aşağı olması özünəməxsus fauna və floranın, eyni zamanda balıq
sərvətlərinin inkişafına şərait yaratmışdır. Respublikada qiymətli qara kürü
istehsalı, qırmızı və nərə balıqları ovu ilə tanınmış balıqçılıq təsərrüfatının inkişafı
Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Lakin son illərdə tutulan balığın ümumi həcmi əvvəlki
illərlə müqayisədə çox-çox aşağı düşmüşdür. Bu geriliyi aradan qaldırmaq
məqsədilə ən qiymətli yeyinti məhsulu olan balığın artırılması üçün respublikada
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Görülən tədbirlər nəticəsində balıqçılıq
sənayesi ilə məşğul olan müəssisələrin fəaliyyəti bərpa edilir.
Dənizin ən mühüm sərvətlərindən biri də sənayedə texniki məqsədlərlə geniş
istifadə edilən su və ehtiyatı trilyon tondan artıq olan həll olmuş müxtəlif mineral
duzlardır. Xəzər dənizi sularının şirinləşdirərək su təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb
edilməsi mühüm rola malikdir. Dənizin suyundan neft sənayesində, Şimal DRESdə soyutma məqsədilə geniş istifadə edilir.
Abşeron iqtisadi rayonunun zəngin balneoloji sərvətləri (Masazır və digər
göllərin müalicə palçığı, Şıx və Suraxanı isti mineral bulaqları, Xəzərin günəşli
dəniz havası, narın qumlu çimərlikləri, şəfalı dəniz havası və s.) əsasən kurortsağlamlıq zonaları, sanatoriya, istirahət evləri, uşaq və gənclər üçün düşərgələr
salınmışdır. Kurort-rekreasiya baxımından dənizkənarı yaşayış məntəqələri olan
Buzovnada, Mərdəkanda, Şüvəlanda, Şıxburnunda, Bilgəhdə, Zuğulbada çoxdan
fəaliyyət göstərən sanatoriya-kurort müəssisələri yaradılmışdır. Sadalananlara
əsasən istirahət və müalicə məqsədilə gələn xarici turistlərin sayının artmasını,
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rayona artan marağı nəzərə alaraq ərazidə yeni, müasir standartlara cavab verən,
yüksək komfortlu istirahət mərkəzləri salınmaqdadır.
Rayonda su ehtiyatlarının məhdudluğu kənd təsərrüfatı bitkilərini
yetişdirmək, əhalinin suya olan tələbatını təmin etməkdə çətinliklər törədir. Odur
ki, rayonu su ilə tam təchiz etmək məqsədilə müxtəlif kanallar çəkilmişdir. 1909cu ildə 186 km uzunluğunda Şollardan (Xaçmaz rayonu) Bakı-Şollar su kəmərinin
çəkilməsi layihəsi işlənib hazırlandı. 1911-ci ildə çəkilməsinə başlanan kəmər
yalnız 1917-ci ildə istifadəyə verildi. Bu kəmərin çəkilişində məşhur Bakı
milyonçusu və xeyriyyəçisi H.Z. Tağıyevin böyük rolu olmuşdur.
Abşerondan təxminən 130 km uzaqlıqda yerləşən Samur çayından böyük
kanal çəkilmişdir. Ümumi uzunluğu 182 km olan Samur-Abşeron kanalının birinci
növbəsi hələ 1939-1940-cı illərdə istifadəyə verilmişdir. Kanalın 1956-cı ildə
istifadəyə verilən ikinci növbəsi Samur çayının suyunu Abşeronun qərb hissəsində
yerləşən Ceyranbatan gölünə qədər gətirmişdir. İri su anbarına çevrilmiş həmin
gölün suyu nasos stansiyası vasitəsilə Abşeron kanalına verilir, kanal isə suyu
suvarma şəbəkəsi ilə bütün yarımadaya verir.
1960-cı ildə Cənubi Ceyranbatan, 1962-ci ildə isə Şimali Ceyranbatan su
kəmərləri işə salındı. İlk Kür-Bakı su kəməri 1970-ci ildə istifadəyə verilmişdir.
Ərazinin su təchizatında yeraltı su mənbələri də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Rayonda artezian quyuları vasitəsilə yeraltı sular üzə çıxarılır, ondan içməli su
kimi və suvarmaq məqsədilə geniş istifadə olunur. Abşeronda yeraltı sular 6-40 m
dərinliklərdən çıxarılır. Onu da qeyd edək ki, yerüstü sulardan fərqli olaraq yerin
təkindəki sular ekoloji cəhətdən təmiz, süzülmüş və tərkibi minerallarla zəngindir.
2002-ci ilin dekabrında ümummilli lider Heydər Əliyev Bakı şəhərinin su
təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Oğuz və Qəbələ rayonları ərazisindən su
kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar vermişdi. Hazırda Oğuz-QəbələBakı su kəməri vasitəsilə Oğuz-Qəbələ ərazisindəki yeraltı su mənbələrindən
paytaxta saniyədə 5 kub m həcmində təmiz su nəql ediləcək və əhaliyə yüksək
keyfiyyətli su çatdıracaq. Bu suyun tərkibində insan orqanizmi üçün ən lazımlı
minerallar, o cümlədən ftor var. Maya dəyəri təxminən 480 mln manat olan OğuzQəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi 2009-cu ildə başa çatdırılaraq istifadəyə
veriləcəkdir.
Əhalinin içməli suya olan tələbatının daha dolğun ödənilməsi ilə bağlı bir
sıra başqa tədbirlər də həyata keçirilmişdir. Qobu su kəmərindən Güzdək
qəsəbəsinə çəkilən 4,2 km uzunluğunda olan xəttin quraşdırılması başa çatmaq
üzrədir. Goradil kəndində iki yeni nasos quraşdırılmışdır. Pirəkəşkül, Qobustan
kəndlərinə su ötürən Müşviqabad qəsəbəsindəki nasosxanada yararsız hala düşmüş
elektrik avadanlıqları dəyişdirilmişdir. Ceyranbatan su kəmərləri İstismar
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İdarəsinin “Kobş”adlanan məntəqəsində Xırdalan şəhərinə ötürüləcək təxminən 2
km uzunluğunda yeni su kəmərinin çəkilişi başa çatdırılmışdır.
Son illər emal sənayesinin, tikinti kompleksinin sürətli inkişafi ərazidə
torpaqların, su hövzələrinin, atmosferin çirklənməsinə səbəb olur. Bakı, Sumqayıt
və Abşeronda neft məhsulları, aqrokimyəvi maddələr, məişət tullantıları ilə
çirklənmənin səviyyəsi artmışdır. Abşeron yarımadasında süni gölməçələrin sayı
çoxalmış və mövcud göllərin sahəsi xeyli genişlənmişdir.
2006-cı ildə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün kompleks Tədbirlər Planı” qeyd
olunan problemlərin həlli istiqamətində qəbul edilmiş mühüm bir sənəd kimi
dəyərləndirilməlidir. Sərəncamda “Azərsu” ASC-nə də bir sıra işlərin görülməsi
həvalə olunmuşdur. Layihə çərçivəsində Zığ kanalizasiya-nasos stansiyasının
gücünün sutkada 200 min m3-ə çatdırılmaqla yenidən qurulması, ötürücü xəttin
dəyişdirilməsi, Hövsan Aerasiya Stansiyasında gündəlik gücü 160 min m3 olan
yeni texnoloji xəttin tikintisi, stansiya üçün yeni qumtutan qurğu, iki ədəd
aerotank, durulducu, aktiv lil xəttinin tikilməsi, xüsusi maşın-mexanizmlərlə
təchizat, yeni laborotoriyanın yaradılması qısa müddətdə başa çatdırılacaq.
Əhali. İqtisadi rayonda 2 mln 334,8 min nəfər əhali (2007-ci il) yaşayır. Bu
da respublika əhalisinin 26,8%-i deməkdir. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonu
əhalisinin say artımı həm təbii artım (4,1 min nəfər), həm də mexaniki artım (1,0
min nəfər) hesabına formalaşır. Ümumi əhalinin 82,1%-i Bakı, 12,8%-i Sumqayıt,
4,4%-i Abşeron, 0,7% Xızı inzibati rayonlarının payına düşür. Yəni 2007-ci ilin
məlumatına əsasən Bakı şəhərinin əhalisi 1917,0 min nəfər; Sumqayıt şəhərində
(ətrafında qəsəbələrlə birlikdə) əhali 299,7 min nəfər; Abşeron rayonunda 103,4
min nəfər; Xızı rayonunda isə əhali 14,4 min nəfərdir.
Əhalinin sıxlığı iqtisadi rayon üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. 2007-ci ildə
Abşeron iqtisadi rayonunda orta sıxlıq hər 1km2-də 127 nəfər olduğu halda, Bakı
şəhərində orta sıxlıq hər km2-də 900 nəfər, Sumqayıt şəhərində 3746 nəfər,
Abşeron rayonunda 76 nəfər, Xızı rayonunda 8 nəfər olmuşdur. Abşeron iqtisadicoğrafi rayonu əhalinin ən sıx yaşadığı və sürətlə cəmlənməkdə davam etdiyi
ərazidir.
İqtisadi rayonda yaşayan əhalinin 89,1%-ni azərbaycanlılar, 5,76%-ni ruslar,
1,19%-ni ukraynalılar, 1,4%-ni ləzgilər, qalan 1,37%-ni türklər, avarlar, yəhudilər
və digər millətlərin nümayəndələri təşkil edir. Milli tərkibinə görə Bakı şəhərində
yaşayan əhalinin 119,3 min nəfərini ruslar, 24,9 min nəfərini ukraynalılar, 27,6
min nəfərini tatarlar, 26,1 min nəfərini ləzgilər, qalanlarını isə gürcülər, kürdlər,
türklər və s. təşkil edir. Sumqayıt şəhərində isə 4,7 min nəfərini ruslar, 4.4 min
nəfərini ləzgilər, qalanlarını isə tatarlar, türklər, yəhudilər, talışlar, gürcülər və s.
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təşkil edir.
İqtisadi rayonda ən yüksək təbii artım Abşeron rayonundadır (hər 1000
nəfərə təbii artım 11,6 nəfərdir). Bakı şəhərində 10,5 nəfər, Xızı rayonunda 9,7
nəfər və Sumqayıt şəhərində (ən aşağı təbii artım) 9,5 nəfərdir.
2007-ci ildə Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin sayı, doğumun,
ölümün, təbii artımın göstəriciləri
Cədvəl 1
İqtisadi göstəricilər
Əhalinin ümumi sayı (min nəfər)
Əhalinin hər min nəfərinə
doğulanların sayı
Əhalinin hər min nəfərinə
ölənlərin sayı
Təbii artım

Bakı Sumqayıt Abşeron Xızı
1893,3 299,7
101,3
14,3
16,5
14,9
18,5
17,3
6, 4

5,2

6,6

6,5

10,1

9,7

11,9

10,8

Iqtisadi rayon üzrə hər 1000 nəfərə ən çox ölənlərin sayı Bakı şəhərində 6,4
nəfər, ən aşağı ölüm göstərici isə Sumqayıt şəhərindədir. Eyni zamanda Bakı
şəhərində hər min doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) 16,5;
Sumqayıt şəhərində 18,8; Xızı rayonunda 8,2; Abşeron rayonunda isə 9,5 nəfərdir.
Respublikanın əmək qabiliyyətli əhalisinin çox hissəsi iqtisadi rayonun
ərazisində cəmlənmişdir. Bu iqtisadi rayon üçün əmək ehtiyatlarının kənardan cəlb
olunması xarekter haldır.
İqtisadi rayonun ərazisində əhalinin məskunlaşması çox təzadlıdır. Rayonun
şərq və mərkəz hissəsində Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyası yerləşdiyi halda qərb və
şimal hissələri zəif məskunlaşmışdır. İqtisadi rayonda şəhər əhalisinin sayı (Bakı
şəhəri istisna olmaqla) 2007-ci ildə 392,8 min nəfər olmuşdur. Şəhər əhalisinin
artımında və şəhər yaşayış məntəqələrinin əmələ gəlməsində Abşeron iqtisadi
rayonundakı kəndlər böyük rol oynamışdır. Bu yaşayış məntəqələri şəhərdə işləyən
əhalinin yaşayış yeri olmaqla yanaşı, istehsal sahələrinin yerləşməsində və Bakı,
Sumqayıt şəhərlərinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində
böyük rol oynayır. Abşeron iqtisadi rayonunda Bakı şəhərinin əhalisinin xüsusi
çəkisinin azalmasında Sumqayıt şəhərinin yaranmasının və sürətli inkişafının
böyük rolu vardır. Sumqayıt şəhərinin əhalisinin sayı 299,7 min nəfər təşkil edir.
Bu rayonda kənd əhalisinin xüsusi çəkisi olduqca azdır. Abşeron və Xızı
rayonlarında kənd əhalisinin sayı 24,1 min nəfərdir.
Sənaye. Abşeron iqtisadi rayonunun sənaye qovşağı iqtisadiyyatda əsas yer
tutmaqla, öz miqyasına, istehsalın müxtəlifliyinə və mürəkkəbliyinə görə xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Onun o qədər də böyük olmayan ərazisində respublikanın
ümumi sənaye məhsulunun əksəriyyətini verən 1400-dən çox sənaye müəssisəsi
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yerləşmişdir. Respublikanın sənaye müəssisələrinin 40%-ə qədəri, tikinti,
nəqliyyat, rabitə və xidmət sahələrinin yarıya qədəri bu rayonda cəmlənmişdir.
Sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti istehsal vasitələri istehsal edən sahələrdən
ibarətdir. Rayonun sənayesi yerli neft-qaz, tikinti materialları və kənd təsərrüfatı
xammalının emalına əsaslanır. Bununla belə, rayona kənardan çoxlu xammal,
metal və taxta-şalban gətirilir. Nəticədə burada bir sıra istehsal tsiklləri: yanacaqenergetika, maşınqayırma (əsasən neft avadanlığı istehsalı), elektrotexnika, kimya
və neft-kimya (neft və qaz hasilatı və emalı), metallurgiya (qara və əlvan
metallurgiya), yüngül və yeyinti sənaye sahələri yaranmış və sənaye qovşağının
ixtisaslaşdırılmış bölmələrinə və rayonun əhalisinə xidmət edən güclü energetika
bazasına çevrilmişdir.
Neft hasilatı. Abşeronun neft hasilatı sənayesi nəinki, respublika, habelə
bütünlükdə dünya iqtisadiyyatının inkişafında, eləcə də ölkənin neft balansında
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Rayonun tərkibinə Abşeron arxipelaqı, ŞamaxıQobustan neftli-qazlı vilayəti və onları əhatə edən Xəzər akvatoriyası daxildir.
Qeyd edək ki, dünya neft sənayesində çıxarılan neftin keyfiyyətinə görə
respublikamız xüsusi yer tutur. Bu isə yüksək keyfiyyətli sürtkü yağlarının və digər
neft məhsullarının emalı üçün mühümdür. Abşeron nefti tərkibində kükürdün,
parafinin, qətranın və koksun az olması ilə seçilir. Bu isə neft məhsullarının
keyfiyyətini yüksəldir, emal prosesini asanlaşdırır və ucuzlaşdırır. Abşeron
neftindən 90-dan çox məhsul emal olunur.
Abşeron yarımadasında neftin çıxarılması haqqında ilk məlumatlar eramızın
V əsrinə təsadüf edir. İlk dəfə neft çıxarmağa 1873-cü ildə Ramana, Sabunçu,
Balaxanı, Bibiheybət yataqlarından istifadə olunmuşdur. XIX əsrin sonunda və XX
əsrin əvvəllərində neft istehsalının artırılmasında xarici investisiyaların rolu çox
böyük idi. Təsadüfi deyil ki, 1879-cu ildə Nobel qardaşları Azərbaycanda neft
hasilatı sənayesinin təməlini qoymuşdur. 1907-1914-cü illər ərzində Azərbaycanda
ildə orta hesabla 7-8 mln ton neft çıxarılırdı. 1910-cu ildə neft istehsalının 60%dən çoxu Royal Datç Sell kompaniyasına, Nobel qardaşlarının neftçıxarma
kompaniyasına və Rusiya Neft Cəmiyyətinə aid idi. XX əsrin 30-cu illərindən
başlayaraq neft istehsalı dinamik inkişaf etməyə başlamışdır. 1941-ci ildə iqtisadi
rayon ərazisində neftin istehsalı 23,5 mln tona çatmışdır. Sonralar müharibənin
gedişi ilə əlaqədar olaraq neft hasilatı get-gedə aşağı düşmüş və 1945-ci ildə cəmi
11,5 mln ton təşkil etmişdir.
Dünyada ilk dəfə dənizdən neftçıxarma Azərbaycanda aparılmışdır. Belə ki,
1949-cu ildə Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında Abşeron arxipelaqının cənubşərq hissəsində Bakıdan 100 km aralı Qara daşlar adlanan yerdə zəngin neft
ehtiyatları aşkar edilmişdir. Bu məqsədlə burada 7 köhnə gəmi batırılmış və
platforma yaradılmışdır. Həmin ilin 7 noyabrında 100 m dərinlikdə quyudan neft
fontan vurmuşdur. Sonralar bütün dünyada şöhrət qazanmış “Neft daşları”
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yataqları yaranmışdır. 70-ci illərə qədər “Neft daş”ları yatağından ildə 7 mln ton
neft çıxarılırdı və bu ümumi neftin 37%-ni təşkil edirdi. Hazırda Neft daşları
yatağından ildə 800-900 min ton neft hasil olunur. Sonralar 1950-ci ildə Darvindəniz, 1951-ci ildə Çilov-dəniz, 1953-cü ildə Qum adası, 70-ci illərin əvvəllərində
Səngəçal-dəniz və Duvannı-dəniz, daha sonralar isə ”Günəşli”, ”Bahar” və s.
yataqlar aşkar edilib istismara verildi. Müstəqillik illərində Beynəlxalq
müqavilələrin bağlanması neft istehsalının artırılmasına yeni təkan verdi. 1994-cü
il sentyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə dünyanın 12
ölkəsinə aid 20-dən artıq böyük neft şirkəti arasında müqavilə imzalandı. ”Əsrin
müqaviləsi” adlanan bu müqavilə əsasında Xəzər şelfindəki neft-qaz ehtiyatlarının
çıxarılması və daşınmasının vahid sistemi yaradılmağa, nəqliyyat və
kommunikasiya vasitələrindən birgə istifadə olunmağa başlanmışdır.
Cədvəl 2.
Müəssisələrin İmzalanma
Müddəti
Yataqlar
Miqdarı
adları
tarixi
Dan Ulduzu,
150 mln
Amoka
1996
30
Əşrəfi
ton
Dan Ulduzu,
150 mln
Ekson
1996
30
Əşrəfi
ton
Penzoyl
1995
Qarabağ
Yunokal
1994
Azəri
bp
1994
Çıraq
Remko
1994
İtoçu
1994
Lukoyl
1995
Qarabağ
TPAO
1994
Delta
1994
LUKAcip
1995
Qarabağ
Ən əsası isə ABŞ-ın “Amoka”, “Ekson”, “Penzoyl”, “Yunokal”; Böyük
Britaniyanın “bp”, “Remko”; Norveçin “Remko”; Yaponiyanın “İtoçu”; Rusiyanın
“Lukoyl”; Türkiyənin “TPAO” və Səudiyyə Ərəbistanının “Delta” neft şirkətləri
ilə bağlanılmış bu müqaviləyə əsasən 30 il müddətində “Günəşli”, ”Azəri”,
”Çıraq” yataqlarından 511 mln ton neft, 55 mlrd m3 qaz çıxarılması nəzərdə
tutulmuşdur. Azərbaycanın ümumi gəliri çıxarılacaq neftin qiymətinin 60-70%-i
miqdarında müəyyən olunurdu. Bundan əlavə, hasil olunacaq səmt qazı tam
Azərbaycanın ixtiyarına verilirdi.
1995-ci il noyabr ayının 10-da Bakıdan 120 km aralıda yerləşən Xəzərin
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yeni aşkar olunmuş ”Qarabağ” strukturunda və ona bitişik ərazilərdə kəşfiyyat
aparılması, yataqların işlədilməsi və çıxarılan neftin bölüşdürülməsi haqqında
Rusiyanın “Lukoyl”, İtaliyanın “LUKAcip”, ABŞ-in “Penzoyl” şirkətləri ilə yeni
saziş imzalandı. Müqavilədən əldə olunan daxili gəlirin 65-75 %-nin Azərbaycana
çatacağı razılaşdırıldı.
1996-ci il iyulun 4-də Xəzərin “Şahdəniz” yatağının birgə işlənməsi
haqqında ARDNŞ ilə Böyük Britaniya, Norveç, Türkiyə, Rusiya, Fransa və İranın
neft şirkətləri konsorsiumu müqavilə imzaladılar. Burada dərinliyi 6,5 min m olan
quyular qazıldı və nadir qaz-kondensat yatağı kəşf edildi.
1996-ci il dekabrın 14-də Xəzərdə “Dan ulduzu” (80-120 m dərinlikdə
yerləşmişdir) və “Əşrəfi” (160-180 min dərinlikdə) yataqlarının birgə işlədilməsi
üzrə ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı və Yaponiya arasında sazişlər bağlandı. Bu
yataqlardan 30 il müddətində 150 mln ton neft çıxarılması nəzərdə tutulmuşdur.
1997-ci ildə qabaqcıl neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı “Abşeron”, ”Naxçıvan”, ”Oğuz”, ”İnam” neft
yataqlarında birgə iş barədə dörd yeni müqavilə imzalandı.
Xarici neft şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələr imzalandığı günədək yalnız
bir müqavilə sahəsində, Azəri-Çıraq-Günəşlidə Sovet dövründə neft-qaz yataqları
aşkar olunmuşdur. Digər müqavilə obyektləri isə perspektivli strukturlar hesab
olunurdu. Azəri-Çıraq-Günəşlidə müqavilə müdətində altı kəşviyyat quyusu
qazılıb, yəni burada neft ehtiyatları 511 milyon ton deyil, 900 milyon tondur.
Müqavilə müddəti ərzində 730 milyon ton neft, 200 milyard m3-ə qədər qaz hasil
etmək məqsədilə 400 quyunun qazılması nəzərdə tutulmuşdur.
Açılmış yataqların 57 % işlənməkdədir və bu yataqlarda 1,4 milyard tondan
artıq neft, 464 milyard m3-dən artıq qaz hasil edilmişdir. Respublikanın quru
sahələrində 39 yataq (18-i müştərək müəssisə və əməliyyat şırkətləri tərəfindən
istismar olunur) fəaliyyət göstərir.
Bu yataqların 20-si Abşeron iqtisadi rayonunda istismar olunur və onlardan
440 milyondan çox neft, 131 milyard m3-dən çox qaz hasil edilmişdir. Hazırda
işlənmənin son mərhələsində olan ehtiyatın 60%-nə, hasilatın 70%-nə malik
Abşeron iqtisadi rayonundakı neft yataqları xüsusi diqqət cəlb edir. Belə ki, 18711940-cı illərdə sənaye istismarına cəlb olunmuş 273 neftli-qazlı obyektdə 25
mindən artıq quyu qazılmışdır. Hazırda istismar obyektlərinin quyu fondu ilə
təmin olunması 25 % təşkil edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Abşeron yarımadasında yerləşən neft və qazçıxarma
müəssisələrinə məxsus neft yataqları bir əsrdən çoxdur ki istismardadır. Əsrin
müqaviləsi ərazisində ehtiyat ehtimal 2-7 mlrd bareldir. Müqavilə 30 ilə bağlanıb
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və investisiya həcmi 8 mlrd dollardır. Müqavilənin bağlandığı bu müddət ərzində
gözlənilən mənfəət 90 mlrd dollar təşkil edəcək, bundan 78% Azərbaycana
çatacaqdır. Xəzərin Azərbaycana məxsus təsdiq olunmuş ehtiyatları 3,6-12,5 mlrd
barel (500-1736 mln ton), ehtimal ehtiyatları 27 mlrd barelə yaxın (3,8 mlrd ton),
ümumi neft ehtiyatı 30-40 mlrd barel (4-6 mlrd ton) təşkil edir.”Azneft” İB-də neft
hasilatının böyük hissəsi dəniz yataqlarının bayına düşür. Dəniz sahəsində 17 yataq
ARDNŞ-i tərəfindən sərbəst istismar olunur. Ümumilikdə dəniz yataqlarından
maksimal neft hasilatı 1970-ci ildə 13 milyon ton olmuşdur.
Ümumiyyətlə, 1994-2001-ci illərdə ARDNŞ 14 ölkənin 32 neft şirkəti ilə 21
müqavilə imzaladı. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı perspektivli yataqların birgə
işlənilməsi üçün xarici şirkətlərlə müqavilələr davam edəcəkdir.
Qeyd olunan müqavilələr əsasında respublikanın neft donanması, neft
sənayesi infrastrukturu yenidən quruldu. ”Bakı” elmi-tədqiqat gəmisi
modernləşdirilib ən mükəmməl geofiziki tədqiqat gəmilərindən birinə
çevrildi.”Xəzərdənizneft” yarımdalğa qazma qurğusu yenidən quruldu və ”Dədə
Qorqud “adı ilə ikinci həyatına başladı. ”Şelf-5” qazma qurğusu əsaslı şəkildə
yenidən quruldu, müasir avadanlıqla təchiz olunaraq, dünyada ən böyük üzən
qazma qurğularından birinə çevrildi və 1988-ci ilin sentyabrında “İstiqlal” adı ilə
istifadəyə verildi. Dənizin 7620 m-dək dərin yerlərində neft quyuları qazmağa
imkan verən “Qurtuluş” adlı ən müasir çoxfunksiyali özüqalxan qazma qurğusu
yaradıldı. Dənizdə “Çıraq-1” platforması beynəlxalq standartlara uyğun yenidən
quruldu. Bu platformadan sahilədək 120 m dərinlikdə 176 km neft (ÇıraqSəngəçal), “Neft daşlarına” 48 km qaz kəmərləri çəkildi. Zığ zavodu sualtı
boruların üzlənməsi üzrə ixtisaslaşdırıldı.
Həyata keçirilən tədbirlər sayəsində respublikanın neft sənayesi dirçəldi və
sürətlə inkişaf etməyə başladı. Belə ki, 2003-cü ildə neft hasilatı 15,4 mln ton,
2005-ci ildə 22,2 mln ton idisə. 2006-cı ildə 30 mln tondan artıq olmuşdur. 2007-ci
ilin statistik məlumatlarına əsasən dənizdə neft hasilatı 30,5 mln ton, quruda isə
hasilat 1,7 mln ton olmuşdur. 2008-ci ildə 50 mln ton hasil edilmiş və 2010-cu ildə
65 mln ton proqnozlaşdırılmışdır. Hasil olunan neft üç istiqamətdə BakıNovorosiyski, Bakı-Supsa və H.Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac boru
kəməri ilə dünya bazarına çıxarılır. Neft hasilatının artımında Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas neft ixrac kəmərinin işə düşməsinin böyük rolu vardır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac boru kəmərinin dəyəri 3 mlrd dollardan artıq, uzunluğu 1767 km,
buraxma qabiliyyəti 50 mln ton neftdir.
Qaz sənayesi respublikamızın yanacaq balansında mühüm rol oynayır. Uzun
müddət neftlə yanaşı çıxan qaz havaya buraxılırdı. 30-cu illərdə onun müəyyən
hissəsi yanacaq kimi, lakin təmizlənmədən kommunal ehtiyaclara sərf edilirdi.
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Sonralar Bakı, Qaradağ, Bibi-Heybət zavodlarının istismara verilməsi ilə əlaqədar
olaraq qaz sənayedə işlədilməyə başladı. Azərbaycanda təbii qazın çıxarılmasına
əsasən 40-cı illərdən başlanır. 1940-cı ildə Azərbaycanda təbii qaz istehsalı 2,5
mlrd m3 olmuşdur ki, bu da ümumölkə üzrə təbii qaz hasilatının 80%-i demək idi.
Azərbaycanda ən çox təbii qaz hasilatı isə 1980-ci ildə (15,0 mlrd m3) olmuşdur.
1955-ci ildə keçmiş İttifaqda və Avropada ilk dəfə olaraq Azərbaycanın
Qaradağ təbii qaz yataqları kəşf olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, 1956-cı ildən 1974-cü ilədək olan dövrdə respublika
daxilində Qradağ-Ağ şəhər (50,2km), Qaradağ-Sumqayıt (45,2km), Qaradağ“Şimal” DRES-i (83 km), Siyəzən-Sumqayıt (70 km) və s. magistral qaz kəmərləri
çəkilmişdir.
Son illər “Günəşli”, ”Bahar”, ”Qum adası”, ”Qarabağ” yataqlarından böyük
miqdarda qaz hasil edilir. Bunların arasında 45 km aralıdakı “Bahar” dəniz
yatağında daha çox qaz çıxarılır. “Neft daşların”dan 18 km şimalda (102 m
dərinlikdə) ”Naxçıvan” adlı yeni təbii qaz yatağı kəşf olunmuşdur. Burada qazın
ehtiyatı 25 mlrd m3 hesablanmışdır. ”Şahdəniz” yatağı daha böyük ehtiyata
malikdir-1trln m3 qaz və 200 mln ton kondensat ehtiyatı.
2007-ci ilin məlumatına əsasən qaz hasilatı 7,732 mln m3 olmuşdur ki,
bunun da demək olar ki, 90%-i Abşeron iqtisadi rayonunun payına düşür.
Neft və qazçıxarma sənayesinin məhsulları “Yeni Bakı”, ”Azərneftyağ”,
”Bakı Neftayırma” zavodları və Azərbaycan qaz emalı zavodunda emal olunur.
Neft və qazın çıxarılması və paylanması Azəriqaz Qapalı səhmdar Cəmiyyəti,
Azəriqaznəql İstehsalat Birliyi, Bakı şəhər Baş İstehsalat Qaz İdarəsi və İntera
İnternational Energy LLC Qaz İdarəsi vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Elektroenergetika. İqtisadi rayon ərazisində neft və təbii qaz istehsalının
artması ilə əlaqədar olaraq enerji istehsalı üçün əlverişli zəmin yaradılmışdır.
İnqilaba qədərki elektrik stansiyalarının çoxu Bakıda cəmləşmişdi. Bakıda yerli
mazutla işləyən bir neçə kiçik İES mövcud idi. Bu stansiyalarda istehsal edilən
enerji əsasən neft quyularının qazılmasına, neftin çıxarılmasına və emalına sərf
edilirdi. Stansiyalardan gücünə görə ən böyükləri Belqorod (“Qızıl Ulduz”)Bibiheybətdə, gücü 45 min kvt/saat; Bibiheybətdə ikinci elektrik stansiyası 9,8 min
kvt/saat gücündə idi. Bu stansiyalar 1901-1902-ci illərdə istifadəyə verilmişdir.
Bundan başqa, Abşeronda Ramana (4 min kvt), Pirallahı (1,4 min kvt), Suraxanı
(900 kvt), Zabrat (720 kvt), Sabunçu (700 kvt) stansiyalarını da göstərmək olar.
Ümumiyyətlə, rayonda elektrik enerjisi Abşeron yarımadasında yerləşən və
respublikanın ən iri elektrik stansiyalarından olan ”Şimal”, ”Əhmədli” DRESlərində, Yeni Bakı neftayırma zavodunun DRES-ində, Sumqayıt 1 və 2 nömrəli
İEM-lərində və digər kiçik elektrik stansiyalarında istehsal olunur.
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1937-ci ildə tikilişinə başlanmış Sumqayıt İES-i 1941-ci ildə istifadəyə
verilmişdir (49 min kvt/saat). Sumqayıtda gücü 225 min kvt olan, sonralar isə 450
min kvt-a çatdırılmış yeni İEM-i tikilmişdir. 2005-ci ilin avqust ayında Sumqayıt
şəhərində “Azərbaycan R.R.S.İ.İ.D.P”-nın icrası ilə əlaqədar 506 mvt gücündə
Sumqayıt Elektrik Stansiyasının özülü qoyulmuşdur. Bu stansiyanın istismara
verilməsi nəticəsində Sumqayıt şəhərinin və ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasının
elektrik təchizatının daha da yaxşılaşdırılması planlaşdırılır.
1954-cü ildə Abşeronun Şüvəlan qəsəbəsində tikilib istifadəyə verilmiş
“Şimal” DRES-nin gücü hazırda 319 min kvt-a çatdırılmışdır. Onun yenidən
qurulması ilə Yaponiyaya məxsus firmalar məşğul olmuşlar.
Enerji istehsalını artırmaq üçün gələcəkdə başqa ölkələrin təcrübəsindən
istifadə etməklə külək və günəş enerjisindən istifadə etmək proqramı hazırlanır.
Belə ki, Dövlət İnvestisiya Şirkətindən (AİŞ) verilən məlumata görə, külək
enerjisindən istifadə ilə bağlı layihənin gerçəkləşdirilməsində iştiraka dair AİŞ,
”Təmirmaşın” ASC və Almaniyanın “Nordwind Energilanlagen GmbH” şirkəti
arasında üçtərəfli Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Layihənin məqsədi Xızı rayonu ərazisində illik gücü 13200 meqavat-saat
olan külək enerjisi stansiyası tikməkdir. Layihədə tikinti işlərinə 2007-ci ilin son
rübündə başlamaq və ilkin mərhələdə ildə orta hesabla 2200 mvt enerji verəcək altı
külək dəyirmanı quraşdırmaq nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, külək enerjisindən
istifadəyə dair ilk layihə 2007-ci il avqustun 20-də təqdim olunub. Qobustanda
yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan birinci Külək Elektrik Stansiyası Koreyanın “STX
Energy Co LTD” şirkəti tərəfindən tikiləcək. Bu layihə 2004-cü ildə qəbul edilən
“Alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun
hazırlanıb. Eyni zamanda hazırda bir neçə yeni modul tipli stansiyalar tikilib
istifadəyə verilir.
Elektirik enerjisinin istehsalı və paylanması əsasən AZƏRENERJİ ATSC, 1
№ - li Bakı İstilik-Elektirik Mərkəzi, Bayramzadə adına Barmek Azərbaycan
Elektrik Şirkəti MMC, BAYVA Enerji İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən həyata
keçirilir.
Maşınqayırma. Respublikanın maşınqayırma müəssisələrinin 2/3-dən çoxu
Abşeron iqtisadi rayonundadır. Abşeron sənaye qovşağında maşınqayırma
sənayesinin meydana gəlməsi, əvvəla, neft-qaz hasilatının və emalının inkişafı ilə,
ikincisi isə əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsi və qovşağın coğrafi mövqeyi ilə
əlaqədardır.
Hazırda respublikamızda 16-dan çox neft maşınqayırma zavodları fəaliyyət
göstərir. Bunlardan ən nəhəngi Səttarxan adına (keçmiş Şmidt adına) zavod, ”Bakı
fəhləsi”, Keşlə maşınqayırma zavodu, Neft-mədən maşınqayırması, B. Sərdarov
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adına Qaradağ Dəniz Özülləri və s. neft maşınqayırma müəssisələri fərqlənirlər.
Bunların arasında Səttarxan adına zavod respublikanın ən böyük və qocaman
maşınqayırma müəssisələrindən idi. Hazırda bu zavodun əsas istehsal gücləri B.
Sərdarov adına zavoda yerləşdirilmiş, bəzi avadanlıqlarının isə digər müəssisələrin
boş qalmış istehsal sahələrində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 1894-cü ildə
istifadəyə verilmiş Qaradağ Dəniz Özüllər Zavodu özünün istehsal gücünə və
avadanlıqlar istehsalına görə digər zavodlardan fərqlənir. Zavodda dənizin
dərinliklərində buruq qazmaq və neft-qaz çıxarmaq üçün müxtəlif növ avadanlıqlar
istehsal olunur. ABŞ-ın neft şirkətləri ilə Azərbaycan mütəxəssislərinin birgə səyi
nəticəsində dənizdə kəşfiyyat işləri aparmaq və neft-qaz çıxarmaq üçün zavodda
“Xəzər” və “Dədə Qorqud” tipli üzən platforma qurğuları tikilib istifadəyə
verilmişdir.
Keşlə maşınqayırma zavodu tökmə çuqun, quyuları qazmaq və təmir etmək
üçün qurğular, boru kəmərləri, kaçalka dəzgahları üçün reduktorlar və ehtiyat
hissələri, borudaşıyan maşınlar, kimya sənayesi üçün avadanlıq və s. istehsalı üzrə
ixtisaslaşıb. Bakıda Naberejni Çelnadan gətirilən detal və hissələr əsasında
kooperasiya yolu ilə “KaMaz” markalı avtomobillər istehsal olunur. Həmçinin 28
May adına Maşınqayırma Zavodunda və Borusan Makina Servis və Ticarət
mərkəzində yük maşınları istehsal olunur.
Suraxanı Maşınqayırma Zavodunda ABŞ-ın ”Hayland” firması ilə müştərək
müəssisə yaradıldı və dünya standartlarına uyğun nasoslar istehsal edildi. Bakı
maşınqayırma zavodunda ABŞ-ın ”Red-Tul” firması ilə yaradılmış müştərək
müəssisədə müasir texnologiyalara cavab verən qazma baltaları, Avstriya firması
ilə birgə qazma qıfılları istehsal olunurdu.
Türkiyənin “BMS” sənaye və ticarət şirkəti Bakı Avtomobil Zavodu ilə
birgə müəssisə yaradıb avtobus istehsalına başlamışdır.
1930-cu ildən fəaliyyətdə olan Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Neft
Maşınqayırma İnstitutu (AZİNMAŞ) neftmaşınları və başqa avadanlıqları istehsal
etmək üçün konstruktor rolunu oynayır. İnstitut yüzlərlə neft maşınları, aqreqatları,
quyu təmiri üçün səyyar qaldırıcı qurğular, neft çıxarmanı intensivləşdirmək üçün
nasos aqreqatları, sementləmə qurğuları, hərbi baltalar və s. istehsalı sahəsində çox
böyük işlər aparır.
Rayonda 70-ci illərdən sonra çox iri müəssisələr olan güclü elektrotexnika
və radioelektronika sənayesi də yaradılmışdır. Elektrotexnika maşınqayırma
sənayesində məişət kondisionerləri, soyuducular, mayesiz transformatorlar,
lyuminisen lampalar, radio-televiziya aparaturaları, elektrik kabelləri, qaynaq
aparatları, kiçik elektrik mühərrikləri əsas yer tutur.
1974-cü ildə yaradılmış Bakı Elektrik Məişət Cihazları İstehsalat Birliyinin
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tərkibinə Bakı soyuducu və Sumqayıt Kompressorları zavodları daxildir. 1976-cı
ildə işə salınmış Bakı Məişət Kondisionerləri Zavodu yüksək keyfiyyətli məişət
kondisionerləri istehsalını həyata keçirir. Son illər Azkond MMC, BAKOND
firması və ACSON müəssisələrində müasir standartlara cavab verən kondisionerlər
istehsal olunur.
Bakıdakı Mayesiz Transformatorlar Zavodunda istehsal olunan
transformatorlardan su və İES-də kimya, neft, qara və əlvan metallurgiya
sənayesində, metropoliten, radio-televiziya, hesablama mərkəzlərində və s. istifadə
olunur.
1941-ci ildə yaradılmış Bakı Cihazqayırma Zavodu respublikada ilk
cihazqayırma müəssisəsidir. Zavodda neft və qaz quyularının qazılmasında istifadə
olunan və texnoloji proseslərə nəzarət edən, tənzimləyən cihazlar, səyyar geofiziki
avadanlıqlar və s. istehsal edilir. Bakı Geofiziki Cihazqayırma Zavodunda istehsal
proseslərini uzaqdan idarə edən avtomat cihazlar istehsal edilir.
Hazırda Abşeron iqtisadi rayonunda
elektrik mühərrikləri (Bakmil
Azərbaycan və İtalyanın müştərək müəssisəsi, Azərelektromaş ASC (yeni
BMMZ), radio və televiziya aparaturaları (215 KL Müstəqil tele şirkəti, A.M.M.
Produgtion firması), kabellər (Caspian Comunication Trade LTD), bank avadanlığı
(Avand firması, PENKİ kontinental Bakı), dişli ötürücü və dişli çarxlar istehsalı
(28 May adına Maşınqayırma Zavodu, Bakı Mexaniki Tökmə ATSC), kassa
aparatları, elektron cihazlar (Bakı-Elektron-Hesablama Maşınları Zavodu, BAKU
İNTER LTD, Servis NK müəssisəsi) və s. maşınqayırma məhsulları istehsal edilir.
Bakı şəhərində Hidromaşservis QSC, İskra zavodu, Mühərrik-quraşdırma
ATSC, Ozan LTD, Sulzer Pumps müəssisələri kompressorlar istehsalı üzrə
ixtisaslaşmışdır
Respublikamızda dəzgahqayırma sənayesinin ilki olan Bakı Dəzgahqayırma
Zavodunda 10 adda dəzgah buraxılır. Abşeronda maşınqayırmanın çox mühüm
hissəsi olan təmir bazası yaradılmışdır. Bunların sırasına Bakı gəmi təmiri və
gəmiqayırma zavodları, vaqon təmiri zavodu, avtomobil hissələri istehsalı
zavodları daxildir. Dəmiryol nəqliyyat vasitələri üçün komponent və ləvazimatlar
İskra zavodunda istehsal olunur.Gəmi təmiri və gəmilər üçün texniki avadanlıq
istehsalı üzrə Bakı şəhərində yerləşən XƏZƏRDƏNİZGƏMİTƏMİRİ, Caspian
Drilling Company LTD, Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz gəmiçiliyi,
NEFTMAŞTƏMİR ASC, SAQA gəmi təmir şirkəti və s. müəssisələr
ixtisaslaşmışdır.
Metallurgiya. Abşeron iqtisadi rayonunun qara metallurgiyası Sumqayıt
Boru Prokatı Zavodu, Bakı ”Təkrar qara metal” əritmə müəssisəsi və bir sıra xırda
təkrar metal emalı müəssisələri ilə təmsil olunur. Sumqayıt Boru Prokatı Zavodu
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respublika daxilində tədarük edilən metal qırıntıları, müxtəlif qara metal tullantıları
və qismən kənardan gətirilən xammal ilə işləyir. Zavodda əsasən marten, boru
prokatı və prokat sexləri, bunlarda isə altı marten sobası və üç boru prokatı dəzgahı
fəaliyyət göstərir. 1997-ci ildə isə zavodda hər biri 10 tonluq beş yeni elektrik
sobası quraşdırıldı. Burada nasos kompressor boruları ilə yanaşı, beynəlxalq
standartlara uyğun Batters hivli qoruyucu boru istehsalı təşkil olundu. Sumqayıtda
tullantı metal qırıntılarından əritmə yolu ilə metal məftil və metal künclük emalı
sahəsi (“Saturn” və “Metakom” firmaları) üzrə nəzərdə tutulan işlər sürətlə həyata
keçirilməkdədir. Metaləridən soba istifadəyə verilmiş, məftil emalına
başlanılmışdır.
2006-cı ilin ikinci yarısından başlayaraq Sumqayıt şəhərində “Azkompozi”
Boru İstehsalat Zavodunda 15 milyon manatlıq əsaslı təmir-tikinti, yenidənqurma
işləri görülmüşdür. Burada komponent maddələrdən gündə 500 m boru istehsal
edilir. Gələcəkdə isə bu rəqəm 1000 m-ə çatdırılacaqdır. Müəssisənin işçilərinin
sayının 500 nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da şəhərdə işsizliyin
aradan qaldırılması baxımından çox mühümdür. Müəssisədə ilkin mərhələdə boru
istehsalı, gələcəkdə isə irihəcmli su, neft çənlərinin buraxılması nəzərdə tutulur.
Zavodda İtaliya, İngiltərə və Fransadan gətirilmiş müasir avadanlıqlar quraşdırılıb.
Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin, şəhərdaxili su və kanalizasiya xətlərinin
çəkilişində bu məhsullardan istifadə edilməsi və yerli tələbat ödənildikdən sonra
xarici bazara da məhsul çıxarılması planlaşdırılıb. Bundan başqa, Sumqayıtda
beynəlxalq standartlara cavab verən “Dizayn-Genay Azərbaycan” Polietilen və
Polipropilen Boru Zavodu da yeni yaradılmış müəssisələr sırasına aiddir.
Bakı şəhərində Azər-Türk Boru Profil sənaye MMC, AZROOLFORMİNG
MMC və birlik müəssisəsində çeşidli dəmir və polad prokat və Bakı Profil
İstehsalat müəssisəsində dəmir və polad katankalar istehsal olunur.
Hazırda “Neft daşları” Neft-qaz çıxarma İdarəsində estakadayanı
meydançalar var. Onların bəziləri dağılmışdır. Dənizin dərinliklərindən bu metal
qırıntılarını toplayıb emal etmək lazımdır. Eləcə də Abşeronda bir neçə 100 kmlərlə fəaliyyəti dayanmış neft kəmərləri, lazımsız borulardan ibarət zibilxanalar,
neft yataqlarının qeyri-səmərəsiz istismarının məhsulları, Xəzərin sahilində onlarla
su altında qalmış gəmilər vardır ki, onlardan səmərəli istifadə edərək, emal etməklə
qara metallurgiyaya qənaət etmiş olarıq. Bu nəinki valyuta qazanmağa, hətta
ekoloji təmizliyə də imkan verir.
Əlvan metallurgiya müəssisələrindən “Sumqayıt əlvan metallurgiya” İB;
Bakı Əlvan Metalların Emalı Zavodu; Bakı Toz Metallurgiya Zavodu, Bakı
Alüminium Prokatı Zavodunu və s. göstərmək olar.
Gəncə “Gil-torpaq” kombinatından alınan gil-torpaqdan “Sumqayıt əlvan
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metallurgiya” İstehsalat Birliyində ilkin alüminium əridilir. İlkin alüminiumun bir
hissəsi respublikanın zavodlarında emal edilir, qalan böyük hissəsi isə külçə
şəklində başqa ölkələrə göndərilir. 1968-ci ildə zavodun məişət soyuducuları üçün
buxarlandırıcı aqreqat sexi, 1977-ci ildə metal tullantılarından bürünc və mis
külçələr istehsal edən sahəsi yaradılmışdır.
Hazırda İngiltərənin Kayzer firmasi ilə Sumqayıt Əlvan Metal İstehsalat
Birliyinin müqaviləsi əsasında zavod yenidən qurulacaq.
Bu müəssisələrdə eyni zamanda yüngül metallar, təkrar alüminium,
alüminium məftillər, qab-qacaq və melxior məmulatı və s. istehsal olunur.
Kimya və neft-kimya sənayesi. İqtisadi rayonun sənaye strukturunda bu sahə
mühüm yer tutur. Respublikamızda sənaye miqyaslı kimya istehsalının
yaranmasına səbəb məhz neft emalı sənayesinin inkişaf etməsidir.
Bu sənaye müəssisələrində sintetik spirt və kauçuk, plastik kütlələr, sintetik
qətran, polietilen və polistriol, superfosfat gübrələri, bitkiləri mühafizə vasitələri,
kimyəvi yuyucu tozlar, avtomobil şinləri, yod, brom və s. istehsal olunur.
Hələ XIX əsrin axırlarında Bakıda soda-qələvi və sulfat turşusu istehsal edən
bir çox kimya müəssisələri mövcud idi. Bakı Sulfat Turşusu Zavodu əsasən
Daşkəsən yaxınlığındakı Çıraqdərə, eyni zamanda İspaniyadan, Rusiyadan
gətirilən kükürd kolçedanı əsasında işləyir.
Abşeron qovşağının neft-kimya istehsalı əsasən Sumqayıtda cəmlənmişdir:
1952-ci ildə Sumqayıt “Sintezkauçuk” zavodu işə salınmışdır. Hazırda bu
müəssisədə texniki və mütləqləşdirilmiş izopropil sipirti, texniki efir, butadien və
butil-izobutilen fraksiyaları istehsal olunur.
Sumqayıt “Üzvi sintez” İstehsalat Birliyi 1979-cu ildə yaradılmış, plastik
kütlələr və sintetik qatranlar, o cümlədən polietilen istehsalı üzrə
ixtisaslaşdırılmışdır. Üzvi Sintez Zavodunda epoksid qatranı istehsalı üçün bərpa
və tənzimləmə işləri başa çatdırılmışdır. ”Alkid-Polimer” həlledici sahəsi
yaradılmış, poliefir qatranı sexində məhsul istehsalına başlanılmış, ”More-R”
reagentinin istehsal texnologiyası mənimsənilmişdir.
Sumqayıt “Azərbaycan məişət malları” Zavodunda kalsium karbonat, perlit,
kərpic,maye şüşə və s. istehsal olunur. Eyni zamanda zavodda perlit (köpdürülmüş)
istehsalı, kalsium karbonat istehsalı sahələri yaradılmışdır. ”Sumqayıt Aşqarlar”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətində (ASC) lak istehsalı, ”Vistalyuks” aşqarın istehsal
sahələri açılmış və həlledici qurğusu bərpa edilmişdir. Formalin sexinin bazasında
neftin kükürddən təmizlənməsi işində istifadə ediləcək yeni həlledici istehsalının
yaradılması işlərinə başlanılmışdır. Tərkibində azot, fosfor, kükürd və s. kimi
birləşmələr olan aşqarlar tüstü və qurum əmələ gəlməsinin miqdarını xeyli azaldır,
metalın korroziyaya uğramasının və tez yeyilməsinin qarşısını alır.
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Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən “Etilen Polietilen”, ”Səthi Aktiv
Maddələr” zavodlarını, ”Sumqayıt Superfosfat” ASC-ini və s. də qeyd etmək
lazımdır.
Lakin onu da nəzərə çatdıraq ki, burada ekoloji siyasətlə bağlı olaraq zərərli
maddələrdən mindan, natrium-xlorid, DDT istehsal edən 30-a yaxın sex
bağlanmışdır.
Yerli kauçuk və duda xammalı ilə yanaşı, xaricdən gətirilən təbii kauçuk və
viskoz kordu əsasında işləyən Bakı Şin Zavodu avtomobil şinlərinə olan tələbatı
ödəyir. Qeyd edək ki, İtaliya firması ilə müqaviləyə əsasən Qaradağda yeni şin
zavodunun tikintisi planlaşdırılıb.
H.Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda benzin, neft əsasında dizel
yanacağı, mazut, üzvi turşular onların anhidritləri və haloidanhidritləri və s.
istehsal olunur. Bakı şəhərində neft – kimya istehsalı üzrə ixtisaslaşmış bir çox
sənaye müəssisələri fəaliyyət göstərir. Bunlar əsasən müstəqilliyimiz dövründə
yaradılmış Azpetrol Neft Şirkəti MMC (benzin istehsalı), ALKAN Ltd Elm
Texnoloji MMC (dizel yanacağı istehsalı), AL-BİL-LTD Şirkəti, Bilfa boyaları,
NİSSA Elm-İstehsalat Firması (laklar və qatran istehsalı) və s. müəssisələridir.
1931-ci ildə keçmiş ittifaqda ilk dəfə yod istehsal edən zavod Suraxanıda,
1932-ci ildə isə Ramanı kəndində II yod zavodu işə düşmüşdür. 1944-cü ildə bu
zavodlar birləşdirildi və istehsal gücü xeyli artırıldı. Həmin vaxtdan bu müəssisə
Bakı Yod Zavodu adlandırılmışdır.Son illər Bakı şəhərində yod istehsalı üzrə
ixtisaslaşmış AZƏRFARM sənaye müəssisəsi də yaradılmışdır.
Bakı Kimya-Əczaçılıq Zavodu 119 adda, ”Loğman” Səhmdar Cəmiyyəti 58
adda dərman preparatı istehsal edir. Bundan başqa, AZƏRFARM və
AZƏRSİNTEZ sənaye müəssisələrində dərman preparatları istehsal olunur. Kimya
və neft-kimya sənaye müəssisələri respublikaya həddindən artıq gəlir gətirmək
üçün böyük ehtiyatlara malikdir. Bu sahənin əsas vəzifəsi xammal emalının
dərinliyinin artırılması, az enerji və material tutumlu tullantısız texnologiyanın
tətbiqi, mənəvi aşınmış istehsalların sıradan çıxarılması, xammal və materialların
kompleks istifadəsi və ətraf mühitin mühafizəsindən ibarətdir.
Tikinti materialları sənayesi. Rayonda bu sahə sürətlə inkişaf etməkdədir.
Respublikada, o cümlədən Abşeronda çoxlu gil, çınqıl, torpaq, əhəng, gips, sement
xammalı və s. yataqlarının olması sayəsində bir sıra iri müəssisələr tikilib işə
salınmışdır. Təkcə Abşeron iqtisadi rayonunda hörgü daşının ehtiyatı 400 mln. m3
hesablanmışdır.
Respublikada istehsal edilmiş mişar daşının əksəriyyəti Abşeron, Qaradağ,
Duvannı, Güzdək, Zirə, Maştağa və s. mexanikləşdirilmiş daş karxanalarının
payına düşür.
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Bakı Azbest-Şifer Kombinatı şifer, azbest-sement borular, kafel və tikinti
üçün digər saxsı-keramika məmulatları buraxır. Tikinti materialları istehsalında
bərkidici kimi sementin çox böyük əhəmiyyəti vardır. İstehsal gücünə görə Qafqaz
ölkələri arasında ən iri müəssisə hesab olunan Qaradağ Sement Zavodunun
tikintisinə 1949-cu ildə başlanmışdır. ”Qaradağ Sement” ASC-nin illik istehsal
gücü 1 mln tondan artıqdır. Hazırda müəssisədə sement 4 fırlanan soba vasitəsilə
istehsal olunur. Müəssisənin məhsulları yeraltı və sualtı konstruksiyalar, yaşayış
binalarının beton elementləri üçün, hidrotexniki qurğuların, yığma dəmir-beton
məmulatların istehsalı üçün nəzərdə tutulur.
Bundan başqa, rayonda Bakı və Sumqayıt kərpic zavodları, Bakı iri panelli
evtikmə kombinatının bir neçə dəmir-beton məmulatı zavodları, kənardan gətirilən
kvars qumu (Rostov Vilayəti, Dağıstan Respublikası) əsasında fəaliyyət göstərən
Sumqayıt Şüşə Zavodu yerləşir. 1966-cı ildə tikilmiş Sumqayıt Şüşə Zavodunda
ildə milyonlarla m2 müxtəlif çeşidli tikinti, texniki və pəncərə şüşələri istehsal
edilir. 2007-ci ildə burada 48 min m2 pəncərə şüşəsi istehsal edilmişdir.
AZALSAN Ltd MMC, AZƏRENERJİTİKİNTİ Quraşdırma SC, BAKU
STEEL Company, Biləcəri Dəmir Quraşdırma QTSC, İnşaat Konstruksiyaları
Zavodu ASC və Karvan-L firmasında metal konstruksiyalar istehsal olunur.
Yeni yaradılmış “AZBENTONİT” müəssisəsində mərmər və qranit, gil və
gil torpaq istehsal olunur ki, bu da tikintidə istifadə olunan ən əsaslı məmulatlardan
biridir. Bu məhsullar həmçinin AZƏRNAXÇIVAN TR, Tunç Mermer and Giranit
Ltd Company və s. müəssisələrdə də istehsal olunur.
Son illər Abşeron iqtisadi rayonunda tikinti materialları üzrə ixtisaslaşmış
bir çox sənaye müəssisələri, o cümlədən üzlük material istehsalı-AZWİRT
Azərbaycan və Almaniya Birgə Müəssisəsi, CONCORTİNŞAAT müəssisəsi,
kərpic istehsalı-AZİNŞAAT şirkəti, beton məmulatları istehsalı-Azərenerji Tikinti
Quraşdırma SC, Dəmir-Beton məmulatları zavodu, metal darvaza istehsalıMetalmədəniməişət ASC, AL-TENT müəssisəsi, gips, mala və əhəng istehsalıAQTİM (Avropa Qabaqcıl Texnologiya İstehsalat Mərkəzi), ÇİNİSAN Ltd,
Mətanət A şirkəti, gil və gil torpaq istehsalı-Bakı Ağırlaşdırıcı Zavodu ATSC və s.
müəssisələr yaradılmışdır.
Tikinti üçün qapı pəncərə istehsalı üç növdə hazırlanır. A və D Company
(Azərbaycan və Almaniyanın BM), AZƏRPEM BM Fabriki, AZPİM Firması,
Bakı-PİM müəssisəsi və İNŞAAT Dekorasiya – Möble müştərək müəssisəsində
plastik qapı və pəncərə istehsal olunur.
Taxta qapı və pəncərə Avropa qapıları ATS şirkəti, ENİLİK İstehsalatKommersiya Firması, İMPROTEX PRODUCTİON, metal qapı və pəncərəBEMİZ, Bakı Əlvan Metal ATSC, GÜN Metal, Kaspi-Yıldız (Azərbaycan və
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Türkiyə BM ), və digər müəssisələrdə istehsal olunur.
2007-ci ilin məlumatlarına əsasən Bakı şəhərində ümumi sahəsi 650,2 min
2
m , Sumqayıtda 21,1 min m2, Abşeron rayonunda 203,5 min m2, Xızıda 0,6 min
m2 olan yaşayış evləri istifadəyə verilib.
Yüngül və yeyinti sənayesi iqtisadi rayonun ənənəvi sahələrindən
hesab edilir. Yüngül sənaye sahəsində əsasən xalça və xalça məhsulları, pambıq
parça, yun parça, pambıq mahlıcı, gön-dəri, ayaqqabı istehsal olunur.
Respublikanın yüngül sənayesində ən böyük müəssisələrdən biri olan
BakıTtoxuculuq Kombinatında müxtəlif çeşidli pambıq parçalar istehsal olunur.
Bakı şəhərində xalça, palaz, kiçik xalçalar və həsirlər son illərdə yaradılmış
ATROPATEN Kommersiya İstehsalat Firması, Azerbaijan Carpets and Kilims,
Laza Xalçaçılıq Firması, İdeal Firması, Promat MMC və AZƏRXALÇA ElmYaradıcı İstehsalat Birliyi müəssisələrində istehsal olunur.
İqtisadi rayonda yun parça istehsalını Bakı Kamvol-mahud İstehsalat Birliyi
və Sumqayıt şəhərindəki yun parça toxuculuğu müəssisəsi həyata keçirir.
N.Nərimanov adına Bakı istehsalat Trikotaj Birliyi respublikanın ən böyük
sənaye müəssisələrindən olmaqla müxtəlif çeşidli corablar, trikotaj və alt trikotaj
məhsulları istehsalı ilə fərqlənir.
1972-ci ildə yaradılmış Bakı Gön-dəri İstehsalat birliyində təbii gön-dəri,
ayaqqabı altlığı, ayaqqabı astarları, qalantereya məmulatları və s. hazırlanır.
Regionda, eyni zamanda Bakı Ayaqqabı İstehsalat Birliyi, Bakı “Azxəzdərişuba”
Fabrikası (təbii və süni xəz dəridən paltolar, papaqlar, şuba və kürklər istehsal
olunur), Bakı oyuncaqlar, suvenir fabrikaları, Bakı Saxsı qablar Zavodu (nimçələr,
nəlbəkilər, çayniklər, boşqablar və s. istehsal edir) fəaliyyət göstərir.Həmçinin son
illər fəaliyyətə başlamış Avanqart şirkəti və Zepter İnternational müəssisələrində
məişət üçün çini qab-qacaq istehsal olunur.
Burada Bakı-ayaqqabı-2 ATSC, BOT MMC və MEGAAN firması
müəssisələri ayaqqabı istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır.
Yeyinti məhsulları istehsalı çoxçeşidlidir. Respublikada ət-süd, qənnadı,
makaron, tütün məmulatları, marqarin, qablaşdırılmış çay və s. istehsalının əsas
hissəsi bu iqtisadi rayonun ərazisində cəmləşmişdir.
Bakı Un Kombinatı, Bakı Makaron Fabrikası, Xırdalan Ət Emalı və süd
zavodları, Xırdalan Pivə Zavodu, Bakı Şampan Şərabları Zavodu, Sumqayıt
Qənnadı Fabriki və s. iri müəssisələrdəndir.
Yeyinti sənayesinin inkişaf etdirilməsi sahəsində görülən tədbirlər bu gün də
davam edir. Hələ 1966-cı ildə Bakıda qoz-fındıq emalı, yağ, ”Coca-Cola”, 1999-cu
ildə “Pepsi-cola” sərinləşdirici içki zavodları açılmışdır. Bununla yanaşı,
AQUVAVİTA-TAC, Süd ürünləri sənaye və ticarət Ltd şr., GOLDEN ÜATER

behruzmelikov.com

MMC, Şollar Bottling Company, Zərin Qala MMC müəssisələrində limonadlar,
qazlı su və sərinləşdirici spirtsiz içkilər, kvas istehsal olunur.
Bakı Tütün Kombinatı ABŞ-ın “Raynold Tobakko” və Türkiyənin “Star”
firmaları ilə birgə müəssisə yaradıb istehsalatı modernləşdirmişdir. Xarici
investisiya ilə Bakıda qurulmuş ”European Tobakko-Baku” fabrikində artıq 2000ci ildə 20 növ siqaret istehsal olunmuşdur. Türkiyənin “İntersun” şirkətlər qrupu
Bakı çayçəkmə fabriki ilə müştərək “Azərsun” müəssisəsi yaratmış və müxtəlif
markalı çaylar istehsal etməyə başlamışdır. Eyni zamanda Sumqayıt şəhər
əhalisinin un məmulatlarına olan tələbatının ödənilməsinə imkan yaradan
“BisMak” qida sənaye kompleksinin tikintisi başa çatmış və 2005-ci ilin noyabr
ayından məhsul istehsalına başlanılmışdır. Həmçinin Sumqayıtda 2005-ci ildə
“Klassik üsulla pivə istehsalı sahəsi”-nin (“Tac” Holdinq firması) tikintisinə
başlanılmışdır.
Sumqayıt şəhərində yerləşən “Elitar şirkəti” özəl müəssisədir. Bu
müəssisənin tikintisinə 2004-cü ildə başlanılmış və 2007-ci ildə istifadəyə
verilmişdir. Qənnadı məmulatlarının istehsalı ilə məşğuldur.
Abşeron iqtisadi
rayonunda “Tam” Qida Sənayesi Müəsissəsi
yaradılmışdır.150 çeşiddən çox şirniyyat məhsulu istehsal edən bu müəssisənin
gündəlik gücü 10 tondur. 500 nəfərdən çox işçisi olan müəssisənin yüksək
keyfiyyətli məhsulları yerli tələbatı ödəməklə yanaşı, xarici bazarlara
Gürcüstana, Orta Asiya ölkələrinə də göndərilir.
Cədvəl 3
Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda yerləşən müəssisələr
İstehsal
olunan
məhsullar

Yerləşdiyi ərazi

Azerbaijan Food Company AZ
süd məhsulları Korporasiyası Milk
PRO LTD TAİMEKS firması

süd və süd
məhsulları istehsalı

Bakı şəhəri

AER Şirkəti

dondurma istehsalı

Bakı şəhəri

arı südü istehsalı

Bakı şəhəri

un məhsulları və
un məmulatları

Bakı şəhəri

biskvit, kreker və
duzlu xırçıltılı
qənnadı məhsulları
isatehsalı

Bakı şəhəri

pivə istehsalı

Bakı şəhəri

zeytun

Bakı şəhəri

Müəssisələrin adları

BİOL MMC
BAKI Taxıl ATSC, ETA Azərbaycan LTD,
Fatoğlu LTD, KARAT Holding MMC,
Zəngəzur İstehsalat- Kommersiya
Firması,MİAD GENERAL TRADİNG,
Nərgizim Firması, S.M GİPASANAYİ
Ltd. Şr. MMC
AZFON MMC, Baku Castel MMC,
Dington Holding, S.A KHALİTA Ltd,
Qala Pivə Bişirmə Zavodu
Bakı konservi QSC, Baku Miri Pak
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sənaye və ticarət Kompaniyası, 3 MS
Ltd şr. (Azərbaycan və Türkiyə BM),
Bakı FEM MMC, Vektor Ltd, Vətən ATSC
Azərsun Holding MMC, Bakı Yağ və
Qida Sənayesi, Caspian Fish Compani
Fortuna şirkəti, Xəyal Company, Hakan
Foods Azerbaijan Trading Calsd
Xəyal Company, Mərdəkan broyler ATSC
Nisə firması, TAİMEX Firması
Avropa Firması, Dadlılar MMC
Azərsun Holding MMC, AZƏ ASC,
Bakı Ət Kombinatı, Hövsan quşçuluq
MMC, Azərbaycan Əhməd Ruzi MMC,
Lyuks MMC, Səmədoğlu ATATÜRK şr.

konservləşdirmə
müəssisəsi
fındıq emalı
yağ və piy istehsalı

Bakı şəhəri

kolbasa istehsalı

Bakı şəhəri

qablaşdırılmış
toyuq istehsalı
konfet istehsalı
makaron məhsulları
istehsalı
ət məhsulları
istehsalı

Bakı şəhəri
Bakı şəhəri
Bakı şəhəri
Bakı şəhəri

Ümumi sənaye məhsulunun həcmi 2006-ci ildə 18,7 mlrd manata çatmışdır.
Abşeron iqtisadi rayonu üzrə sənaye sahələrində çalışanların sayı əvvəllər üstünluk
təşkil etsə də, son illərdə yeni müəssisələrin açılması və bəzi dövlət
müəssisələrinin fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, çox da sürətli artım müşahidə
olunmur. Rayon üzrə sənaye istehsal heyətinin sayı 2006-cı ildə digər illərə
nisbətən 127, 6 min nəfərə enmişdir. Ümumi sənaye istehsal heyətinin 82,6%-i
Bakı şəhərinin, 16,6%-i Sumqayıt şəhərinin, 0,8%-i isə Abşeron və Xızı inzibati
rayonlarının payına düşür. İstehsal sahələrinin genişləndirilməsinə fondların
artması da öz təsirini göstərir. Sənaye istehsal fondları 2001-ci ildə 32 mlrd manat,
2006-cı ildə isə 52, 2 mlrd manat təşkil etmişdir.
İqtisadi rayon daxilində tarixən neft sənayesi əsas, aparıcı sahə olmuşdur. Bu
sahənin inkişafı ümumilikdə Azərbaycan iqtisadiyyatına öz təsirini göstərən
sahələrdən hesab olunur. Hazırda dövlətin yeritdiyi siyasət nəticəsində neft
sektorundan gələn gəlirlər təsərrüfatın digər sahələrinin inkişafına yönəldilir. Bu
isə təsərrüfatın biristiqamətli inkişafının qarşısını alır.
Aqrosənaye kompleksi. Bu rayon respublikamızın
kənd təsərrüfatı
regionlarından biridir. Bakı və Sumqayıt şəhərlərini və Abşeron kənd rayonunu
özündə birləşdirir. Son dövrlərdə yeni Qobustan və Xızı inzibati rayonlarının
əmələ gəlməsi ilə əlaqədar olaraq Abşeron rayonunun sərhədlərində dəyişikliklər
əmələ gəlmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalı sənaye istehsalından fərqli olaraq bioloji
qanunlar əsasında inkişaf edən təbii proseslərlə bağlıdır.
Kənd təsərrüfatında torpaq əsas istehsal vasitəsidir. Abşeron iqtisadi rayonu
özünəməxsus kənd təsərrüfatına malikdir. Rayonun təbii iqlim şəraiti kənd
təsərrüfatının bitkiçilik sahələrinin inkişafı üçün əlverişlidir. İqtisadi rayon üzrə
2007-ci ilin statistik məlumatına əsasən kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi
Bakıda 4430 ha, Sumqayıtda 745 ha, Abşeronda 3004 ha, Xızıda 4081 hektardır.
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumi əkin sahəsinin cəmi isə 2007-ci ildə 12260 ha
olmuşdur.
Abşeron kənd təsərrüfatı rayonunda istehsalın ərazi təşkili üçün optimal
təbii-iqtisadi şərait mövcuddur. Ərazidə bitkilərin inkişaf fazası üçün fəal
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temperaturların cəmi 4500-40000, iyulun orta temperaturu 24-260, maksimal
temperatur isə 420-yə bərabərdir. Şaxtasız günlərin sayı 260-290 gündür. Bitkilərin
vegetasiya dövrü üçün müsbət 100-dən yuxarı havanın orta temperaturu aprelin 1014-dən başlayaraq noyabrın 17-20-dək, yəni 217-224 gün davam edir. Abşeronun
iqlimi quru subtropik iqlimdir. İl boyu fəal temperaturun nisbətən sabit qalması,
günəşli günlərin çox olması ərazinin təsərrüfat cəhətdən mənimsənilməsi və
inkişafı üçün ilkin şərait yaradır. Ərazidə boz-qonur, boz, boz-qəhvəyi və s.
torpaqlar yayılmış, Ceyranbatan su dəryaçası, Samur-Dəvəçi və Abşeron kanalları
çəkilmişdir. Respublikanın coğrafi əmək bölgüsündə taxılın 7%-i, tərəvəz - bostan
bitkilərinin 16%-i, ümumi ətin 7,6%-i, südün 3,4%-i, yumurtanın isə 25,7%-i
Abşeron kənd təsərrüfatı rayonunda istehsal olunur.
Abşeron kənd-təsərrüfatı rayonunun potensial imkanlarının iqtisaditəsərrüfat göstəriciləri bizə imkan verir ki, aşağıdakı aqrar-sənaye inteqrasiyaları
müəyyənləşdirilsin.
Subtropik aqrar-sənaye inteqrasiyası. Abşeron yarımadasında qədimdən bəri
zəfəran bitkisi becərilir. Zəfəran çoxillik soğanaqlı bitkidir. Oktyabr-noyabr
aylarında novruzgülünə bənzər çiçək açır. Çiçəyin içərisindən sarı rəngli zərif tellər
yığılaraq xüsusi peçlərdə termik üsulla qurudulub emal edilir. Abşeronda həyətyanı
sahələrdə də zəfəran bitkisi becərilir. Zəfəran bitkisinin məhsulunun həcmi çox az,
qiyməti isə yüksəkdir. Zəfəran cövhərindən nadir tibb preparatlarının
hazırlanmasında istifadə edilir. Onun tərkibində gözün görmə qabiliyyətini artıran,
maddələr mübadiləsini tənzim edən, insana xoş əhval-ruhiyyə bəxş edən maddələr
vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyətinə görə İtaliya və Fransada əkilən
zəfərandan üstün olan Abşeron zəfəranının istehsalı 90-cı illərdən bəri xeyli
azalmışdır. Ümid edilir ki, rayonun aqrar sahə üzrə mütəxəssisləri bu məsələyə
yenidən diqqəti cəlb edəcəklər.
Bununla yanaşı, ölkəmizin ən mühüm sənaye əhəmiyyətli nar, heyva,
badam, zeytun, əncir, müxtəlif ədviyyatlar və s. sahələr üzrə ixtisaslaşmış
regionlarından biri kimi də məşhurdur. Son onilliklərdə Abşeronda zeytunçuluq
aqrar-sənaye inteqrasiyası formalaşmışdır. İndi Abşeronda xarici növlərlə yanaşı,
uzun illərdən bəri yerli şəraitə uyğunlaşmış yeni zeytun növləri yaradılmışdır.
Burada “Azərbaycan”, “Şirvan”, “Buzovna”, “Bakı” və s. yerli zeytun növləri
becərilir. Bütün təsərrüfatlarda zeytunun ümumi sahəsi iki min hektardan çoxdur.
Bunun 720 hektarından məhsul yığılır. Respublikamızda zeytun məhsulu emal
edən yeganə müəssisə Maştağa Konserv Zavodu olmuşdur. Zavodda texnoloji
əsaslarla uzun illər zeytun emal olunmuşdur.
Zeytun əmtəəlik əhəmiyyətə malikdir. Hazırda respublikamızda üç növ
zeytun əkilir: Azərbaycan zeytunu, armudu zeytun və şirin zeytun. Zeytunun quru
çəkisinin 80%-i yağdır. 1 kq zeytun tutmasının qidalılığı 2050-2389 kilokaloriyə
bərabərdir. Rayondakı 2132 ha bağ sahəsindən 1489 ha zeytun bağları təşkil edir.
İldə orta hesabla 500-700 t zeytun yığılaraq emal olunur. Zeytun meyvəsindən
əsasən qida məqsədi ilə zeytun yağı, şoraba hazırlanır. Zeytun plantasiyaları
Hövsan, Qala, Bilgə, Zığ, Maştağa qəsəbələrindədir. Zeytundan bir çox
xəstəliklərin müalicəsində, ətriyyatda, toxuculuq sənayesində geniş istifadə olunur.
Üzümçülük-tərəvəzçilik aqrar-sənaya inteqrasiyası. Abşeron rayonu uzun
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illər respublikamızın mühüm üzüm və tərəvəz istehsal edən regionlarından biri
olmuşdur. Ərazinin təbii kompleksi süfrə üzümünün yetişdirilməsinə şərait
yaratmışdır. “Ağ şanı”, “Qara şanı”, “Sarı gilə” və s. süfrə üzüm sortları çox
şəkərliliyi ilə seçilir. Üzümçülük aşağıdakı areallarda cəmlənmişdir: Samur-Dəvəçi
kanalı boyu və Dəniz sahili zonalarda. Rayonda ümümi bitkiçilik məhsulları
tərkibində üzümün xüsusi çəkisi hələlik 20%-dən çox deyildir. Üzüm əkin sahəsi
Bakı və Sumqayıt şəhərlərində ətraf yaşayış qəsəbələri ərazisinin və Abşeron
inzibati rayonunun çox hissəsini özündə birləşdirir. Hələ XIX əsrin 40-cı illərində
Abşeron Azərbaycanın əsas üzümçülük rayonlarından biri hesab edilirdi.
Yarımadanın bağlarından hər il 7 min putdan 10 putadək üzüm toplanırdı. Satışa və
şəxsi istehlaka sərf olunandan sonra yerdə qalan məhsuldan hər il doşab,
qurudulmuş üzüm (kişmiş, mövüc) və s. hazırlanırdı. Üzüm istehsalı dəyişkən
iqtisadi göstəricilərə malikdir. Bakı şəhəri ətrafında 2007-ci ildə üzüm istehsalı
12566 t, Sumqayıtda 250 t, Abşeronda 45 t, Xızıda isə 58 t olmuşdur. Qeyd
olunmalıdır ki, Abşeron iqtisadi rayonu keyfiyyətli üzüm məhsulları istehsalına
görə fərqlənir. Xüsusilə süfrə üzümü bu ərazidə daha çox istehsal olunur. Bundan
əlavə, rayon şanı üzüm sortları ilə də məşhurdur.
Meyvə və giləmeyvə bağları əsasən Abşeron inzibati rayonunda öz inkişafını
tapmışdır. Meyvə və giləmeyvə istehsalının Bakı və Sumqayıt şəhərətrafı
ərazilərində, habelə Abşeron və Xızı rayonlarında qədim tarixi vardır. 2006-2007ci illərdə Bakı ətrafında 4896 t, Sumqayıtda 296 t, Abşeronda 1944 t, Xızıda isə 55
t meyvə və giləmeyvə istehsal olunub. Meyvə və giləmeyvə məhsulları istehsalı
hər hektardan Bakı ətrafında 26,5s, Abşeronda 10,8s, Sumqayıtda 7,2s-ə çatmışdır.
Abşeron rayonunun kənd təsərrüfatı sistemində üzümlə yanaşı tərəvəz
istehsalı da mühüm yer tutur. Burada pomidorun 49%-i avqust, 19%-i sentyabar,
20%-i oktyabr, 10%-i isə noyabr ayında istehsal olunur. Örtük altında tərəvəz,
həmçinin dekorativ bəzək güllərinin becərilməsinə son illər daha çox diqqət
yetirilməkdədir. Tərəvəzçilik iqtisadi rayonda yaşayan yerli əhalinin ənənəvi
təsərrüfat sahəsi olmaqla əhalinin tərəvəzlə təchizatında mühüm rola malikdir.
2006-2007-ci il göstəricilərinə əsasən tərəvəz istehsalı hər hektardan Bakı ətrafinda
164 s, Sumqayıtda 56 s, Abşeronda 110 s, Xızıda 70 s təşkil etmişdir. Bostan
sahələri də əsasən Abşeron və Xızı inzibati rayonları ərazisində inkişaf etdirilir və
bu rayonlarda iqtisadi göstəricilər yüksəkdir. 2007-ci ildə hər hektardan Abşeron
inzibati rayonunda 87 s-ə, Xızıda isə 62 s-ə çatmışdır. (Sumqayıtda 7 sentnerdir).
Bostan məhsulları istehsalını artırmaq üçün ərazidə daha əlverişli şərait vardır. Bu
imkanlardan səmərəli istifadə etməklə əhalinin bostan məhsullarına olan tələbatını
qismən ödəmək olar. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumi əkin sahəsində dənli və
dənli-paxlalı bitkilər üstünlük təşkil edir. Belə ki, dənli və dənli-paxlalı bitkilərin
2005-ci ildə əkin sahəsi, yəni 611 hektarı, 2006-2007-ci illərdə isə 511 hektarı
Abşeron rayonunun, həmin illərə müvafiq 2023 hektar və 2440 hektar Xızı inzibati
rayonunun payına düşür. Bakı və Sumqayıt şəhərləri dənli və paxlalı bitkilər üzrə
çox azlıq təşkil edir.
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Cədvəl 4
Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda əsas bitkiçilik məhsullarının
istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə) ton.
Göstəricilər

Bakı

İllər

2004

Sumqayıt
2005

2006-

2004

2005

2007

Abşeron
2006-

2004

2005

2007

Xızı
2006-

2004

2005

2007

20062007

Kartof

50

50

401

-

-

70

92

4

64

558

559

502

Tərəvəz

8124

8124

18363

175

465

898

3514

3524

4408

1145

1213

1063

Taxıl

-

-

-

-

-

3

659

874

733

2960

2852

3056

Bostan

96

96

100

-

-

1

543

597

615

833

870

656

məhsulları

Şəhərətrafı quşçuluq və süd-ət heyvandarlıq inteqrasiyası.
Abşeronda südlük və ətlik maldarlıq mühüm sahələrdən biridir.
Heyvandarlıq inteqrasiyalarını təşkil etmək məqsədi ilə sənaye əsaslı heyvandarlıq
məhsullarının artırılmasına və son məhsula kimi emalına xüsusi diqqət yetirilir.
Abşeron iqtisadi rayonunda heyvandarlığın əsas sahələri ətlik və südlük maldarlıq,
qoyunçuluq, quşçuluq və donuzçuluqdur.
Heyvandarlıq kənd təsərrüfatı istehsalının ən mühüm sahələrindən biri
olub onun inkişafı və yerləşdirilməsində yem bazası və mal-qaranın bəslənmə
şəraiti mühüm rol oynayır.
2007-ci ilin statistik göstəricilərinə əsasən iqtisadi rayon üzrə iribuynuzlu
mal-qaranın sayı 2005-ci ildə 24720 baş, 2006-2007-ci ildə 24363 baş təşkil
etmişdir.
Qoyunçuluqda yarım qaba və qaba yunlu yerli cinslər, xüsusən də qaba
cinsli qoyunlar üstünlük təşkil edir. Rayonun “Qobu” dəvəçilik üzrə dövlət kənd
təsərrüfatı müəssisələrində 92 baş dəvə saxlanılır. Qeyd edək ki, dəvənin əti, südü
müalicə əhəmiyyəti daşıyır. Yüksək keyfiyyətli zərif dəvə yunundan müxtəlif
paltar və döşənəcək hazırlanmasında istifadənin böyük rolu vardır.
Qoyunçuluq Abşeron yarımadasında əkinçiliyə yaramayan torpaqlardan,
Qobustan otlaqlarından səmərəli istifadə etməyə imkan verir. Abşeron
yarımadasında Şirvan qoyununun qolu Qala qoyunu yetişdirilir. Bu qoyunlar vaxtı
ilə daha çox Qala kəndində yetişdirildiyindən belə adlanırlar. Qobustan
massivindəki qış otlaqlarının xeyli hissəsinə su çıxarılması örüşlərdən daha yaxşı
istifadə edilməsinə, yem ehtiyatlarının artırılmasına şərait yaradan amillərdəndir.
Donuzların sayı Bakı şəhəri ətrafında 2007-ci ildə 4633 baş, Abşeron rayonunda
3844 baş, Sumqayıtda 50 baş, Xızıda 72376 başdır.
Donuzçuluq təsərrüfatında əsas Bakı əhalisinin və ictimai iaşə
müəssisələrinin yeyinti tullantılarından istifadə edilir. Abşeron rayonundakı Binə
donuzkökəltmə kompleksi hələ əvvəldən ölkədə ən yaxşı komplekslərdən
olmuşdur.
Bu rayonda ən intensiv inkişaf edən sahələrdən biri də quşçuluqdur.
Quşçuluğu sənaye təməli əsasında təşkil etdirmək üçün əlverişli şərait və böyük
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potensial imkanlar vardır. Bu məqsədlə Abşeronda iri quşçuluq fabrikləri tikilmiş
və tikilməkdədir. Quşçuluq əhalinin quş ətinə və yumurtaya olan tələbatının qısa
müddətdə ödənilməsində mühüm vasitədir. Rayonda quşçuluq məhsulları
istehsalında özəl təsərrüfatlar aparıcı rol oynayır. Burada Mərdəkan, Siyəzən,
Xırdalan quşçuluq kompleksləri fəaliyyət göstərir.
Arıçılıq Azərbaycanın kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindən biridir.
Rayon üzrə Altıağacda arıçılıq inkişaf etmişdir. Bakı Herpentaloji Kombinatı quru
ilan zəhəri istehsalına görə Braziliyadakı Butantant İnstitutundan sonra dünyada II,
keçmiş İttifaqda isə I yeri tutur. Zirə qəsəbəsində yerləşən bu kombinatda ildə
yüksək keyfiyyətli qurudulmuş gürzə zəhəri alınır. Lakin son illər bu sahənin
inkişafı qənaətbəxş deyildir.
Süd istehsalı şəhər və inzibati rayonlar üzrə bir-birindən fərqlidir. Qeyd
edək ki, istehsal olunan ət və süd məhsulları Abşeron iqtisadi rayonunda yerləşən
əhalinin tələbatına kifayət qədər cavab vermir. Ona görə də əhalinin tələbatını
ödəmək üçün respublikanın digər rayonlarından, hətta xarici ölkələrdən ət və süd
məhsullarının gətirilməsi zərurətini doğurur.

Cədvəl 5
Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonu üzrə heyvandarlıq məhsullarının
iqtisadi göstəriciləri, tonla.
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Nəqliyyat. Abşeron iqtisadi rayonunda ölkənin iri nəqliyyat qovşaqlarından
biri olan Bakı nəqliyyat qovşağı formalaşmışdır. Ərazi cəhətdən kiçik olmasına
baxmayaraq, sənaye və nəqliyyat infrastrukturasının mərkəzi hesab edilən bu
iqtisadi rayon daxilində nəqliyyatın bütün növləri inkişaf etmişdir. İnzibati
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cəhətdən iqtisadi rayonun tərkibinə nəqliyyatın kompleks inkişaf etdiyi Bakı və
Sumqayıt şəhərləri, Abşeron və Xızı inzibati rayonları daxildir. Respublikanın
ümumi dəmir yolunun 18%-i, avtomobil yollarının 2,2 %-i bu iqtisadi rayonun
payına düşür. Rayon inkişaf etmiş dəmir yolu şəbəkəsinə malikdir. Hər 1000 km2
əraziyə orta hesabla 2,2 km, hər 1000 nəfərə isə 0,2 km dəmir yolu düşür. Ərazinin
və əhalinin dəmir yolu ilə təmin olunmasına görə Abşeron iqtisadi rayonu
respublikanın başqa rayonlarından nisbətən geri qalır. Bu onunla əlaqədardır ki,
rayon magistral dəmir yollarının mərkəzi olmasına baxmayaraq, ərazi cəhətdən
kiçik olduğundan ümumi dəmir yolunun çox az hissəsi bu ərazidən keçir. Lakin
yük daşımanın gərginliyinə görə bu amil respublikanın bütün iqtisadi
rayonlarından yüksəkdir.
Qeyd edək ki, Abşeronda neft sənayesinin artan tələbatı burada kütləvi yük
daşıma qabiliyyəti böyük olan dəmir yol nəqliyyatının yaradılmasını
sürətləndirmişdir. Azərbaycanda ilk dəmir yol xətti də məhz Abşeron rayonunda
1880-ci ildə çəkilmiş 20 km uzunluğu olan Bakı-Sabunçu-Suraxanı arasındakı xətt
olub. Neft mədənlərini Bakı dəniz limanı ilə birləşdirən bu dəmir yolu əvvəllər
ancaq neft daşınmasına xidmət edirdi. Sonralar bu xətlə sərnişin qatarları da
işləməyə başladı. Bakı neftinin dünya bazarına çıxarılması üçün burada 1879-cu
ildə neft sənayesi sahibkarlarının vəsaiti ilə Bakı-Tiflis dəmir yolunun çəkilişinə
başlanmışdır. 1900-cü ildə Bakı-Dərbənd dəmir yolu xətti çəkildi.
Hazırda demək olar ki, dəmir yollarının əksəriyyəti elektrikləşdirilmişdir
(Bakı-Tbilisi-Batumi, Bakı-Dərbənd xətləri, Abşeron-dövrə yolu və s.) Keçmiş
ittifaqda da ilk elektrikləşdirilmiş dəmir yolu 1926-cı ildə çəkilmiş Bakı-Sabunçu
yolu olmuşdur.
İndi Abşeron iqtisadi rayonu daxilində təsərrüfat yüklərinin daşınma
çəkisinə görə, tutduğu mövqedən asılı olaraq bir-birindən fərqlənən 18 mühüm
iqtisadi və strateji əhəmiyyət kəsb edən dəmir yolu stansiyası yerləşir.
İqtisadi rayon üzrə göndərilən yüklərin 42%-i Bakı stansiyasının payına
düşür. Həmin göstəricilərə müvafiq olaraq Keşlə stansiyası 17-44%, Güzdək 170,1%, Qaradağ 11-8%, Biləcəri 1,3-4%, Xırdalan 1,2-5%, Səngəçal 2-0,6%, Puta
2-0,5%, Pirşağı 0,1-0,5%, Hövsan 0,3-0,4 %, Heybət 0,3-0,5%, Nəvahi 0,3% təşkil
edir.
Abşeron iqtisadi rayonunda göstərilən ümumi yükün əsasını neft və neft
məhsulları-53%, tikinti materialları-24%, qara metal məhsulları-6% əhatə edir.
İqtisadi rayona daxil olan yüklərin çox hissəsini tikinti materialları 43%, qara
metal 13%, maşınqayırma məhsulları 8%, kənd təsərrüfatı məhsulları 8% təşkil
edir. Aparılan təhlil göstərir ki, Xırdalan, Qaradağ, Binə, Nəvahi, Duvannı,
Nasosnı, Ələt stansiyalarından daşınma prosesindən səmərəli istifadə olunması və
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yük tutumlarının artırılması Bakı və Keşlə stansiyalarını yük gərginliyindən
qismən azad etmiş olar.
Bakıda metropoliten tikintisi hələ keçən əsrin 30-cu illərində gündəmə
gətirilmiş və Bakının yenidənqurulmasının baş planında nəzərdə tutulmuşdur.
Metropolitenin tikintisi haqqında qərar isə 1947-ci ildə qəbul edilmiş və bu işlərə
1949-cu ildə başlanılmışdır. Metro tikintisi üzrə mürəkkəb geoloji şəraitdə gərgin
inşaat işləri aparılmasına baxmayaraq keçmiş SSRİ hökumətinin 20 sentyabr 1953cü il tarixli qərarı lə Bakı Metropoliteninin tikintisi dayandırıldı. Bu işlərin bərpası
yalnız 1961-ci ildə mümkün oldu. İnşaatçıların böyük zəhməti sayəsində 1967-ci
ilin noyabr ayında Bakı Metropoliteninin birinci növbəsi işə salındı. Bunun üçün
1mln kubmetrdən artıq monolit və yığma dəmir-beton işləri yerinə yetirilmişdir,
120 min ton çuqun elementlər quraşdırılmış, 1500 km-dən çox müxtəlif kabellər
çəkilmişdir. Yaxın Şərqdə ilk metropoliten Bakı Metropoliteninin ilk olaraq “İçəri
Şəhər”(keçmiş “Bakı Soveti”), “Sahil”, “28 May”, “Gənclik” və “Nəriman
Nərimanov” stansiyaları işə salınıb. 1968-ci il fevral ayının 22-də “Xətai”
stansiyası istiqamətində ilk sərnişin qatarı yola salınmış, 1970-ci ilin aprelində
“Nərimanov-Ulduz” xətti istismara verilmişdir. 1972-ci ilin noyabr ayında “Məşədi
Əzizbəyov”, “Qara Qarayev” və “Neftçilər” stansiyalarını birləşdirən 5,3 km-lik
metro xətti istifadəyə verilmişdir. 1976-cı ildə “28 May-Nizami” xətti, 1979-cu
ildə əsasən Bakı Məişət Kondisionerləri Zavodunun işçiləri üçün yeganə yerüstü
stansiya-“Bakmil”, 1985-ci ilin sonunda “Elmlər Akademiyası”, “İnşaatçılar”, “20
Yanvar” və “Memar Əcəmi”, 1989-cu ilin aprelində “Xalqlar Dostluğu” və
“Əhmədli”, 1993-cü ilin oktyabrında isə “Cəfər Cabbarlı” stansiyaları işə salındı.
2005-ci ildə Bakının Əhmədli yaşayış massivində “Həzi Aslanov” metro stansiyası
istismara verildi.
1993-2002-ci illlərdə Bakı Metropoliteninin saxlanması və inkişafı üçün
dövlət tərəfindən böyük məbləğdə vəsait sərf edilmişdir. Yalnız 2002-ci ildə
metropoliten üçün 25 yeni vaqon alınmışdır. Bakı Metropoliteninin tikilib
istifadəyə verilməsi ilə Bakı şəhərinin infrastrukturunda əsaslı dəyişikliklər baş
vermiş, əhalinin ictimai nəqliyyat ilə təminatı xeyli yaxşılaşmışdır. Hər gün 400
min nəfərə xidmət edən Bakı Metropoliteninin ümumi sərnişin daşımalarında payı
30%-ə yaxındır. Metro il ərzində orta hesabla 120 mln-dan çox sərnişinə xidmət
edir. Ümumi stansiyaların sayı 21-dir. 2008-ci ildə isə “Memar Əcəmi-Nəsimi”
xətti açılmışdır.
Avtomobil nəqliyyatı hər gün respublikanın sosial iqtisadi həyatının müxtəlif
sahələrinə hiss olunacaq dərəcədə təsir göstərir. Bu nəqliyyat sahəsi böyük
manevrliliyi ilə əlaqədar əvvəlki kimi özünə təsərrüfat fəaliyyətini və əhalini cəlb
edir. Bu öz əksini avtomobil nəqliyyatı ilə respublikadaxili daşımaların (xüsusilə
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sərnişin) həcminin artmasında tapır. İqtisadi rayonun daxili və respublikanın digər
rayonları arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında avtomobil nəqliyyatının
özünəməxsus yeri vardır. Ərazidə magistral avtomobil yollarının uzunluğu 573 km
təşkil edir ki, bu yoldan da hər 1000 km2 əraziyə orta hesabla 11,2 km, hər 1000
nəfərə isə 0,2 km avtomobil yolu düşür. İqtisadi rayonda fəaliyyət göstərən ümumi
yolun 48%-i yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarıdır.
Azərbaycanın şərq hissəsi ilə qərb hissəsini birləşdirən Bakı-Qazax yolu ən
mühüm yollardan biridir. Bundan əlavə, Bakıdan cənub (Astarayadək) və şimal
istiqamətlərində də (Dərbəndədək) magistral yollar çəkilmişdir. Respublika
əhəmiyyətli mühüm magistral yollarından olan Bakı-Rostov avtomobil yolunun
101 km, o cümlədən Siyəzən-Giləzi (30 km), Giləzi-Sumqayıt (45 km), SumqayıtBakı (25 km), Bakı-Astara (312 km), Bakı-Primorsk (25 km), Primorsk-Qobustan
(21 km), Səngəçal-Çeildağ (24 km) Abşeron iqtisadi rayonunun payına düşür.
Avtomobil nəqliyyatında avtobuslarla sərnişin daşınması mühüm rola
malikdir.Bakı şəhəri ilə respublikanın bütün şəhər və rayon mərkəzləri, iri kəndləri,
habelə qonşu respublikalar arasında müntəzəm avtobus əlaqəsi yaradılmışdır.
Müasir standartlara uyğun yenidən bərpa olunmuş Sumqayıt-Novxanı
avtomobil yolunun uzunluğu 9,7 km-dir. Bu yol Bakı şəhəri istiqamətində hərəkət
edən nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı tıxacların
aradan qaldırılması üçün
əlverişlidir. Xəzər dənizinin sahili boyu uzanan ikitərəfli yolda müasir işıqlandırma
dirəkləri qoyulub, avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi üçün servislər
yaradılıb.
Yerli yolların inkişaf səviyyəsi respublikanın digər iqtisadi rayonlarına
nisbətən inkişaf etmiş asfalt-beton, qara çınqıl və çınqıl örtüklü yollardan ibarətdir
və dördüncü-beşinci texniki dərəcəli yol qrupuna daxildir. Belə ki, rayon üzrə
avtomobil yolarının 36,4 %-i asfalt-beton, 47,6 %-i qara örtüklü, 16%-i isə çınqıl
örtüklü yolların payına düşür.
Abşeron iqtisadi rayonunun ərazisi Xəzər dənizinin suları ilə əhatə
olunduğundan dəniz nəqliyyatının inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradılmışdır.
Qədimdən Xəzərdə gəmiçilik inkişaf etmişdir. Gəmilərdə taxıl, balıq və s. mallar
daşıyırdılar. XIX əsrdə neftin sənaye hasilatının başlanması ilə əlaqədar neft və
neft məhsullarını əvvəllər ağac, sonralar dəmir çəlləklərdə, yelkənli gəmilərdə,
buxar gəmilərində daşımışlar.
Abşeron Xəzər dənizi vasitəsilə hələ qədimdən Rusiya Federasiyası,
Mərkəzi Asiyanın Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan respublikaları və İranla
nəqliyyat əlaqələri saxlamışdır. Xəzər dənizi nəqliyyatı ilə əsasən Abşeron iqtisadi
rayonuna daxil edilən yüklər və tranzit yüklər daşınır. Dəniz nəqliyyatı yük
daşınma ilə bərabər sərnişin daşınma prosesini də həyata keçirir. Daşınan yüklərin
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90%-dən çoxu Bakı limanının payına düşür. Bakı limanının coğrafi mövqeyi
olduqca əlverişlidir. Liman Abşeron yarımadasının cənub sahilində, Sultan (Zığ),
Şıx burunları arasında yerləşmiş təbii buxtadan istifadə edir. Dəniz nəqliyyatı ilə
daşınan yüklər özünün çeşidliliyinə görə fərqlənir. Belə ki, iqtisadi rayondan
göndərilən yüklər içərisində əsas yeri neft məhsulları (70%-ə qədər), iqtisadi
rayona daxil olan məhsullar içərisində əsas yeri tikinti materialları (21%), kimya
sənaye məhsulları (13%), yeyinti sənaye məhsulları (21%), maşın və avadanlıqlar
(8%), qalan faizini digər məhsullar təşkil edir. İndiki şəraitdə Bakı limanı ilə Xəzər
regionunda olan 10-dan çox liman arasında iqtisadi əlaqələr yaradılmışdır. Bakı
limanı ilə Xəzər regionunun digər limanları arasında olan yük dövriyyəsinin
müqayisəli təhlili göstərir ki, yük quruluşuna görə limanlar bir-birindən fərqlənir.
Son ildə ümumi daşınan yüklərin 53%-i Türkmənbaşı, 3%-i Həştərxan, 31%-i
Mahaçqala, 8%-i Bektaş, qalan faizi digər limanların payına düşür. Hazırda BakıTürkmənbaşı, Bakı-Aktau, Bakı-Pəhləvi limanları arası gəmi- bərələri fəaliyyət
göstərir. Bərə keçidi təsərrüfat yüklərinin daşınmasını 5-6 dəfə sürətləndirir və
daşınmaların qiymətini aşağı salır. Hazırda Xəzər dənizi gəmiçilik idarəsində 50dən çox quru və maye yükləri daşıyan 10 əsas gəmi-bərələri işləyir. Bakı limanı
Beynəlxalq dəniz limanı kimi tranzit yüklərin daşınmasında fəal iştirak edir.
Tranzit daşımalarda Bakı-Krasnovodsk (Türkmənbaşı) bərə keçidi xüsusi iqtisadi
əhəmiyyət kəsb edir. Bu Xəzərdən salınmış körpü kimidir. Bərə keçidi 1962-ci ildə
istismara verilmişdir.
Kabotaj daşımalarını Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi yerinə
yetirir. Yük axınlarının intensivləşməsi ilə əlaqədar olaraq Bakı limanının
beynəlxalq normalar əsasında yenidən qurulmasına böyük ehtiyac vardır.
Hava nəqliyyatı respublikamızda 1924-cü ildə yaradılmışdır. Həmin il
Bakı-Tbilisi hava xətti işə düşmüşdür. Bakı şəhəri mühüm beynəlxalq hava
limanına çevrilmişdir. Hazırda Bakıdan Rusiyanın, Mərkəzi Asiyanın, Türkiyənin,
İranın, bir sıra Avropa və Asiya, Amerika ölkələrinin onlarla şəhərlərinə müntəzəm
təyyarələr uçur. 1999-cu ildə Bakıda yüksək beynəlxalq standartlara cavab verən
aerovağzal kompleksi istifadəyə verilmişdir.
Hazırda “Azərbaycan hava yolları” Dövlət Konserni 20-yə yaxın müstəqil
fəaliyyət göstərən müəssisəni birləşdirir. Bunlardan Abşeron iqtisadi rayonunda
“Azal”, ”Bakı aeroportu”, ”Azal-Gelikopter”, Beynəlxalq kommersiya idarəsi,
”Azal-servis”, ”Azal-Oyl”, ”Abella-Azal” müəssisəsi və s. kimi digər strukturları
qeyd etmək olar.
Ölkənin aviasiya sistemində Dövlət Konserninin İnkişaf proqramı
çərçivəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlərdən Bakı aeroportunda
“Azal-Oyl” müəssisəsi üçün tutumu 6000 t olan yanacaqdoldurma stansiyasının işə
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salınmasını, iki ədəd “Boinq-757” təyyarəsinin alınmasını, uçuşların
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Bakı Beynəlxalq Aeroportunda Hava
Nəqliyyatının İdarəedilməsi Mərkəzinin yaradılmasını və s. göstərmək olar.
Azərbaycanda neftin sənaye hasilatı boru kəməri nəqliyyatının inkişafının
başlanğıcını qoymuşdur. Azərbaycanda ilk boru kəməri uzunluğu 9 km, diametri
isə 76 mm olan 1878-ci ildə Balaxanı mədənlərindən “Qara şəhər”dəki neftayırma
zavodlarına qədər çəkilmişdir.
1896-1906-cı illər ərzində o dövrdə ən iri uzunluğu 895,5 km
(Azərbaycan ərazisi üzrə 513,3 km), diametri 200 mm olan Bakı-Batumi magistral
boru kəməri tikilmişdir.
60-cı illərin ortalarında Şirvan yatağından və Səngəçal dəniz yatağından
neftin Bakının neft emalı zavodlarına ötürülməsi üçün Əli-Bayramlı-Bakı
(uzunluğu 140 km, diametri 500mm), Daşgil-Puta-Bakı (uzunluğu 70 km-dən çox,
diametri 300mm) neft kəmərləri çəkilmişdir.
Hazırda Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılmasında mühüm rol
oynayan Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk, Bakı-Tbilisi-Ceyhan (uzunluğu 1768
km) neft kəmərlərini göstərmək olar.
İqtisadi rayonda Qaradağ-Sumqayıt, Qaradağ-Bakı, Qaradağ-Gəncə,
Zirə-Bakı, Siyəzən-Sumqayıt, Çıraq-Neft Daşları-Bakı qaz kəmərləri fəaliyyət
göstərir.
Abşeron iqtisadi rayonu daxilində fəaliyyət göstərən nəqliyyat sahələrinin
iqtisadi
səmərəliliyini
təmin
etmək
üçün
nəqliyyatın
sahələrarası
əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi vacib şərtdir.
QUBA-XAÇMAZ IQTISADI RAYONU
Dəvəçi, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən rayonları.
Sahəsi 6,96 min km2, əhalisi- 476,6 min nəfərdir.
Təbii şəraiti və təbii ehtiyatları. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu respublikanın
şimal-şərqində yerləşir. Tərkibinə Quba, Xaçmaz, Qusar, Dəvəçi və Siyəzən
inzibati rayonları daxildir. Rayonun iqtisadi-coğrafi mövqeyi olduqca əlverişli olub
şimal-istiqamətində Azərbaycandan Rusiya və digər MDB ölkələrinə gedən
nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin bu bölgənin ərazilərindən keçməsi, eləcə
də Azərbaycanın Abşeron iqtisadi rayonu kimi yüksək inkişaf etmiş sənaye
mərkəzinə yaxınlığı Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun təsərrüfatının inkişafı və
ərazi təşkilində mühüm rol oynayır.
İqtisadi rayonun ərazisi şimaldan Rusiya Federasiyasının Dağıstan Muxtar
Respublikası, şərqdən Xəzər dənizi, cənub-şərqdən Abşeron iqtisadi rayonu,
cənubdan Dağlıq Şirvan, cənub-qərbdən isə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonları ilə
həmsərhəddir. Sahəsi 7,66 min km2 – ə bərabər olub ölkə ərazisinin 8,8%-ni təşkil
edir.
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İqtisadi rayonun relyefi onun təsərrüfat sahələrinin inkişafına və ərazi
təşkilinə təsir göstərən mühüm amillərdəndir. Rayonun cənubunda və qərbində
dağlıq ərazi üstünlük təşkil edir və burada maksimal hündürlük Bazardüzü dağı
ərazisində yerləşib 4466 m-ə bərabərdir. Ərazinin şimal və şərq hissəsi maili
düzənlik və ovalıqlardan ibarət olub, dəniz sahili boyu ərazilər dünya okeanı
səviyyəsindən 28 m-ə qədər aşağıda yerləşir.
Rayonun relyef və iqlim xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ərazidə təsərrüfat
sahələrinin ərazi təşkili və əhali əsasən Xəzər dənizinin sahillərində yerləşən
düzənlik ərazilərdə məskunlaşmışdır.
İqtisadi rayonun makro iqtisadiyyatının inkişafına təsir göstərən amillər
içərisində aqroiqlim, torpaq, su və mineral ehtiyatların rolu böyükdür. Dağlıq
sahələrin il ərzində istiliklə təmin olunması 0-6000, düzənliklərdə isə 44000
arasında tərəddüd edir. Ümumi günəş radiasiyasının illik miqdarı 120-148
kkal/sm2-dir. İlin isti fəslində havanın mütləq maksimum temperaturu 20-430 C dək
yüksəlsədə, ilin soyuq ayında minimum temperatur - 18-300 C-yə düşür.
Yağıntıların orta illik miqdarı 300-1400 mm olub, bitkilərin vegetasiya dövründə
bunun 100-700 mm-i düşür. Rayonun aqroiqlim ehtiyatları kənd təsərrüfatının
və kurort- rekreasiya təsərrüfatının inkişafı üçün olduqca əlverişlidir.
Torpaq ehtiyatları ərazidə kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə müsbət təsir
göstərməklə, onun bir çox sahələrinin ixtisaslaşmasına səbəb olmuşdur. İqtisadi
rayon ərazisində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri 373,7 min ha təşkil edir.
Ümumi ərazinin 32%-i dağ-çəmən, 15,6%-i dağ-meşə-boz, 31,6%-i qəhvəyi,
1,5%-i qara ,12,2%-i şabalıdı və 7,2%-i sarı torpaqlar təşkil edir.
İqtisadi rayon ərazisindəki torpaqların 48,7%-i (39,1 min ha) dövlət mülkiyyətinə,
28,9%-i (23,1 min ha) bələdiyyə mülkiyyətinə, 22,4%-i (17,9 min ha) isə xüsusi
mülkiyyətə məxsusdur.
İqtisadi rayonun torpaq fondunda əkin sahələri 127,5 min, çoxillik əkmələr
26,1 min, biçənək və otlaqlar 220,1 ha, meşə sahəsi 120 min, kolluqlar 4,3 min,
bataqlıqlar 200 ha, su tutarları13 min ha, 21,1 min hektarı yollar, 16,8 min hektarı
tikinti, 159 min hektarı isə digər sahələrin payına düşür. Rayonun yeraltı sularının
həcmi 49,76 m3 təşkil edir ki, bununda 23,30 m3 –i təbii axının, 6,70 m3 – i bulaq
sularının, 4,37 m3 süni yolla su çıxarmanın payına düşür. Yeraltı sular ərazinin
şimal-şərqindəki düzənliklərdə daha zəngindir.
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ГУБА-ХАЧМАЗ ИГТИСАДИ РАЙОНУ

İstismara cəlb edilən A+B+C su ehtiyatları 1=6,77+6,67+4,79=18,83 m3/dəq
bərabərdir. Hər bir çay hövzəsinin və Samur-Abşeron kanalının təsərrüfat
sahələrinin inkişafında rolu böyük olub, hər il orta hesabla Qubada 28 min,
Qusarda 30 min, Xaçmazda 50 min, Dəvəçidə 18 min, Siyəzəndə 4 min hek. torpaq
sahəsi, o cümlədən bütünlüklə iqtisadi rayonda cəmi 130 min ha torpaq sahəsi
suvarılır.
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İstehsal sahələrinin inkişafı və ərazi təşkilində mineral xammal ehtiyatlarının
rolu böyükdür. İqtisadi rayonda zəngin neft, qaz və yanar şist ehtiyatları
mövcuddur. Burada 1980-ci ildən başlayaraq intensiv geoloji-kəşfiyyat işləri
aparılmış, 3000-4000 m dərinlikdə neft, 4000 metrdən daha dərin qatlarda isə
zəngin qaz ehtiyatları aşkar edilmişdir. Ərazidə aşkar olunub istismara cəlb edilən
neft-qaz yataqları sənaye əhəmiyyətlidir.
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu mineral su ehtiyatları ilə də zəngindir.
Qalaaltı, Xaltan, Düz Bilici, Cimi və Nabrandakı mineral və soyuq bulaqlar kurort
- rekreasiya təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir Nabranda
yerləşən bulaqların debiti 2400 l/sutkadır. Göstərilən sular dayaq hərəkət
orqanlarının, oynaq, qan, əsəb və dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilə
bilər. Qalaaltı mineral suyunun debiti 225 l /sutka olmaqla, tərkibi karbonatlı və
hidro-karbonatlı olub minerallaşma dərəcəsi 1,5-4 mq/l, temperaturu +12-250S-dır.
Bu sudan böyrək və revmatizm xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir.
Xaltan mineral suyunun debiti 100 min l/sutkadır. Buraya tərkibi hidrogensulfid qarışığı olan 30 bulaq daxil olub, temperaturları + 25-300 S-dir.
Zeyvə yaşayış məntəqəsi ərazisindəki eyni adlı mineral suyun debiti 4000 l /
sutka, temperaturu +10-200S-dir.
Düz Bilici mineral suyunun debiti 3200 l/sutka, temperaturu +10-150-S-dir.
Hər iki su qazlı və ionludur.
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda mövcud olan mineral suların kurort rekreasiya müəssisələrində hələlik cəmi 30%-indən istifadə edilir. Yerli və xarici
sərmayə qoyuluşunu cəlb etməklə rayonun ərazisində yeni müalicə pansionatları və
50 min yerlik kurort-turist obyektlərinin tikintisi iqtisadi baxımdan sərfəli ola
bilər.
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu tikinti materiallarından çınqıl, qum, gil, və s.
xammallarla yaxşı təmin olunmuşdur. Qonaqkənd və Gilgilçayın qum çınqıl
ehtiyatları 11,6 min m3-ə, Quba rayonundakı gil ehtiyatları 240 min m3, Xaçmaz
rayonunun gil ehtiyatları 700 min m3 –dir ki, bunlar bölgədə kərpic istehsalının
inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Quba rayonundakı Qudyalçay hövzəsindəTəngəaltı və Yuxarı Xanağa əraziləri şüşə qumları ilə zəngin olub hər iki yataq
sənaye əhəmiyyətlidir.
Əhalisi. İqtisadi rayonun əhalisi 477 min nəfər olub ölkə əhalisinin 5,6%-ni
təşkil edir. Son illərdə rayon əhalisinin artım tempinin azalması respublikada
mövcud olan demoqrafik vəziyyətlə əlaqədardır. Rayonda əhalinin təbii artımı 90cı illərdə hər min nəfərə görə 22,9 nəfər idisə, hazırda bu göstərici 8,7 nəfərə qədər
azalmışdır. İqtisadi rayonda əhalinin artım dinamikasında inzibati rayonlar
arasında əsaslı fərqlər müşahidə edilməsədə, ən yüksək təbii artım Dəvəçi və
Siyəzən rayonlarında müşahidə edilərək hər min nəfərə görə 10,7 nəfərə
bərabərdir. Ən aşağı təbii artım Qusar (6,4 nəfər) və Quba rayonunda (6,8 nəfər)
müşahidə edilir.
Əhalinin 31,1 %-i şəhər və qəsəbələrdə, 68,9%-i isə kənd yerlərində
məskunlaşmışdır. Rayonda 6 şəhər, 6 qəsəbə və 486 kənd yaşayış məntəqəsi
vardır. Şəhər və qəsəbələrin dördü dağətəyi, biri dağlıq, yerdə qalanları isə düzən
ərazilərdə yerləşmişdir.
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Kənd əhalisinin ən yüksək xüsusi çəkisi Quba və Qusar inzibati rayonlarında,
ən aşağı faizi isə Siyəzən rayonunda müşahidə edilir.
İqtisadi rayonun əhalisi çoxmillətliliyi ilə xarakterizə edilsədə, burada
azərbaycanlılar digər millətlərə nisbətən üstünlük təşkil edir. Onların sayı rayon
əhalisinin 69,0%-ni, ləzgilər 24,7% - i, tatlar 2,3% i , yəhudilər 0,71% - , yerdə
qalanını isə digər millətlər təşkil edir. Rayonda buduq, qrız, xınalıq, cek, aluk,
harut kimi etnik qruplar da məskunlaşmışdır.
İqtisadi rayonun əhalisinin orta sıxlığı hər km2-ə 68 nəfər olub, ən yüksək
sıxlıq Samur-Dəvəçi ovalığı və Qusar maili düzənliyində müşahidə edilir. Kənd
əhalisinin yüksək sıxlığı Qusarçayla Vəlvələçay arasındakı ərazilərdə müşahidə
edilərək, hər km2-də 60-100 nəfərə qədərdir. Dağlıq ərazilərdə sıxlıq kəskin
surətdə azalır və 2000 m-dən yüksək ərazilərdə əhalinin sıxlığı 2-3 nəfər təşkil
edir.
Ümumi əhalinin 34%-i əmək qabiliyyətli əhali olub, 48,6%-ni kişilər, 51,4%ni isə qadınlar təşkil edir.
Tarixi - coğrafi mənbələr göstərir ki, eramızdan 3-4 min əvvəl müasir QubaXaçmaz iqtisadi rayonunda, xüsusi olaraq onun düzən ərazilərində çoxsaylı yaşayış
məntəqələri və şəhərlər mövcud olmuşdur. Bu barədə məlumatlara Strabonun,
Ptolomeyin və s. tədqiqatçıların əsərlərində rast gəlinir. Regionda yerləşən Şabran
şəhərinin xarabalıqlarından aşkar edilmiş nümunələr ticarətin, çoxsaylı toxuculuq
və s. sənətkarlıq sahələrinin ta qədimdən bu ərazilərdə inkişaf etməsini göstərir.
Əlverişli coğrafi mövqeyi, zəngin sərvətləri, bu ərazilərin əsrlər boyu xarici
istilaçıların hucumlarına məruz qalmasına səbəb olmuşdur.
Bu ərazilərin inkişafında, məskunlaşmasında Şah İsmayılın xüsusi xidmətləri
olmuş və onun dövrundə ərazidə əkinçilik, heyvandarlıq, sənətkarlıq, ticarət və s.
sahələr inkişaf etmişdir. Vaxtilə Monqol istilasına məruz qalan sahələr yenidən
bərpa edilsədə, belə vəziyyət uzun çəkmir.Türkiyə ilə Səfəvilər arasında olan
münaqişə XVII əsrin birinci yarısından bu ərazilərdə yenidən müharibələrə səbəb
olub. 1724-32-ci illərdə İstanbul müqaviləsinə görə, Quba, Şabran və s. ərazilər
Rusiyaya verildi. İranlı Nadir Şahın bu əraziləri zəbt etməsi ilə əlaqədar 1734-cü
ildən bu ərazilərə - əsasən Quba ətrafına farsdilli tayfalar köçürüldü. Tarixən bu
regionun inkişafında, xüsusən XVIII əsrin ikinci yarsından yaranan çox güclü və
müstəqil olan Quba xanlığının böyük rolu olmuşdur. Bu dövrdə regionun
inkişafında əsas dəyişikliklər baş vermiş, ticarət güclü inkişaf etmiş, şəhər əhalisi
sürətlə artmış, xalçaçılıq, sənətkarlıq sahələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatının əksər
sahələri inkişaf etmişdir. Göstərilən dövrdə Quba xanlığında əsas məskunlaşma
əraziləri dağətəyi ərazilərdə yerləşməklə burada 100-dən artıq kənd olmuşdur. XIX
əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində baş verən Rusiyayla İran müharibələri
regionun təsərrüfat sahələrinə çox böyük zərərlər vurmuş oldu. Bu dövrdə
regionun təsərrüfatında əsas yeri balıqçılıq, ipəkçiliklə yanaşı, xalçaçılıq daha
yaxşı inkişaf edirdi. Bu ərazilərin Rusiya birləşdirilməsi ilə əlaqədar XIX əsrdən
başlayaraq göstərilən regiona ruslar köçürülməyə başladı. Rusiyanın Mərkəz və
Cənub quberniyalarından bu regiona köçürülən ruslar bu ərazilərdə bir neçə rus
kəndləri yaratdılar.
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1897-ci ilin əhalinin siyahıyaalınmasına görə, Quba qəzasında 182 min nəfər
əhalinin olması qeydə alınır ki, bununda əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi.
XX əsrin əvvəllərində regionda baş verən erməni-müsəlman münaqişəsi Quba
ərazisində 10 mindən çox azərbaycanlının öldürülməsi ilə nəticələnir.
Böyük Oktyabr sosialist İnqilabının qalib gəlməsilə əlaqədar regionun
təsərrüfat fəaliyyətinin inkişafında yeni dövr başladı. Torpaqlar, müəsissələr
milliləşdirildi. Yeni tip təsərrüfatlar olan kolxoz və sovxozlar yaradılır. Bu dövrün
müsbət cəhətləri ilə ilə yanaşı çatışmayan mənfi cəhətləri olmaqla, bu hal SSRİ-nin
dağılmasına, Azərbaycanın müstəqillik qazandığı illərə qədər davam etdi.
2000-2006-ci illərdə bütün maliyyə mənbələri hesabına Quba-Xaçmaz
iqtisadi rayonunda 286 min m2 yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir. Bu göstərici
Xaçmazda 91,3, Qubada 84,3, Qusarda 80,3, Dəvəçidə 21,3, Siyəzəndə isə 7,4 min
m2 olmuşdur. İqtisadi rayon üzrə sənaye müəssisələrinin sayı 1995-ci ildəki 53
ədədə qarşı 2000-ci ildə 68-ə, 2006-cı ildə isə 85 ədədə çatmışdır. Ən çox artım
Xaçmaz və Siyəzən rayonlarında müşahidə edilmiş, bu müəssisələrdə 39371 min
manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. İqtisadi rayon üzrə 1997-ci ildə sənaye
sahələrində çalışanların sayı 6894 nəfər olmuşdursa, hazırda bu göstərici xeyli
azalaraq 4641 nəfərə enmişdir.
Təsərrüfatı. Quba - Xaçmaz iqtisadi rayonu Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş regionlarından olmaqla bu region respublikada istehsal olunan sənaye
məhsulunun 4%-dən çoxunu verir.
Bu regionun istehsal sahələrinin quruluşunda yanacaq-energetika sənayesi
əsas yer tutur. Ərazidə yanacaq - energetika sənayesinin əsas sahəsi neft qazçıxarma olmaqla, 1937-ci ildən başlayaraq Çonqar-Zarat, Siyəzən-Zarat,
Sədan-Əmirxanlı neft-qaz yataqları əsasında "Siyəzənneft" Neft-qazçıxarma
İdarəsi fəaliyyət göstərir. Burada 30 sərbəst neft-qaz yataqları aşkar edilmişdir.
1996-cı ilə qədər hər il bu yataqlardan neft-qaz kondensatı daxil olmaqla, orta
hesabla ildə 120-150 min ton neft çıxarılmışdırsa, 1995-2006-ci illərdə qeyd
olunan yataqlardan qaz-kondensatı daxil olmaqla 1,0 mln. tona yaxın neft
çıxarılmışdır. 1990-cı ildən sonrakı illərdə regionda neftçıxarma nisbətən azalaraq
1997-ci ildə 70,6 min, 2002-ci ildə 61,8 min, 2006-cı ildə isə 47,0 min ton təşkil
etmişdir. Buna səbəb neft yataqlarının bir-birindən xeyli uzaqda yerləşməsi və
onun maddi - texniki bazasının tələb olunan səviyyədə olmaması, iqtisadi rayonda
göstərilən sahənin inkişafına mənfi təsir göstərir. Ümumiyyətlə götürdükdə, digər
sənaye sahələrində də istehsalın səviyyəsi 2000-ci illərə qədər xeyli aşağı düşsədə,
2000-ci ildən sonra bütün təsərrüfat sahələrində artım müşahidə edilir.
Azərbaycanın ərazi əmək bölgüsündə Quba - Xaçmaz iqtisadi rayonunda neft
- qazçıxarma ilə yanaşı, digər yerli xammal ehtiyatları əsasında, tarixən yüngül və
yeyinti sənaye sahələri, tikinti materialları istehsalı və s. sahələr ixtisaslaşmışdır.
Yeyinti sənaye kompleksi regionun istehsal kompleksində son 50 il ərzində
aparıcı mövqeyini saxlamışdır. Buna konserv sənayesi üçün əsas xammal olan
meyvəçilik və tərəvəzçiliyin bu regionda yüksək dərəcədə inkişaf etməsi səbəb
olmuşdur. Göstərilən sahənin ən iri zavodları Quba və Xaçmazda yerləşməklə
beynəlxalq standartlara cavab verən 1475 min şərti banka meyvə və tərəvəz
konservləri istehsal edirlər. İndi bu region Azərbaycanın konserv istehsalının 21%
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-ni verir. Regionda konserv sənayesindən başqa qismən şərabçılıq, alkoqolsuz
içkilər, mineral sular, süd, ət emalı müəssisələridə mövcuddur. Regionun ən
nəhəng yeyinti zavodlarına «Quba Konserv-1», «Akfa saf» Xaçmazda «Qafqaz
konserv zavodu»nu, Siyəzəndə «Siyəzən Broyler» və s. müəssisələrini göstərmək
olar. İqtisadi rayonun inkişaf etmiş ənənəvi təsərrüfat sahələrindən biri də yüngül
sənayenin xalçaçılıq və toxuculuq sənayesidir. Ən iri xalça fabriklərinə, Dəvəçidə
«Pirəbədil», Xaçmazda «Xaçmaz-xalça», Qusarda «Rəşad» və s. müəssisələrini
gostərmək olar.
Regionda çoxsaylı çınqıl-qırma daşı, asfalt zavodları ilə yanaşı, Azərbaycanda
ən çox tikinti materialları istehsal edən və Siyəzən rayonunda yerləşən «Siyəzən
kərpiç» zavodunu da göstərə bilərik.
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı
təşkil edir. 2006-cı ildə respublikada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulunun
8,5%-ni verərək əsasən tərəvəzçilik, meyvə istehsalı və broyler quşçuluğu üzrə
ixtisaslaşmışdır. İqtisadi rayonda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının
62%-ni bitkiçilik, 38%-ni isə heyvandarlıq təsərrüfatının payına düşür.
Dənlilər və dənli paxlalıların əkin sahələri 2000-ci ildəki 42548 hektardan
artaraq 2006-cı ildə 77907 hektara, eləcə göstərilən müddətdə buğda əkini iki
dəfədən çox artaraq 64610 hektara çatmışdır. Ən çox artım Dəvəçi və Xaçmaz
rayonlarında müşahidə edilmişdir. Tərəvəzçilik rayonun qədim ixtisaslaşmış kənd
təsərrüfatı sahələrindən olmaqla onun əkin sahəsi 2000-ci ildəki 8735 hektardan
artaraq 2006-cı ildə 9200 hektara, istehsalı isə müvafiq olaraq 99,9 min tondan,
2006-cı ildə 183394 tona çatmış, ən çox artım Quba rayonunda müşahidə
edilmişdir (32,4 min ton). Son illərdə rayonun ərazisində kartof əkini və onun
istehsalı sürətlə artaraq 31,8 min tondan 54,1 min tona çatmışdır. Ən çox artım
Quba və Qusar rayonlarında müşahidə edilmişdir. Meyvə və giləmeyvə əkin
sahələri rayonda 2000-ci ilə nisbətən 2006-cı ildə 1,5 dəfədən çox artmışdır.
İqtisadi rayonun ixtisaslaşmış sahələrindən biri də heyvandarlıq təsərrüfatı
olub, rayonun düzənlik ərazilərində südlük-ətlik istiqamətli maldarlıq, dağətəyi və
dağlıq ərazilərdə isə qoyunçuluq inkişaf etmişdir. Rayonda iri buynuzlu
malqaranın sayı 2000-ci ildəki 182,8 min başdan, 2006-cı ildə 194,4 min başa
çatmışdır. Qoyun və keçilərin sayı isə müvafiq olaraq 517 mindən, 557,0 min başa
çatmışdır. Son illərdə bütün heyvandarlıq məhsullarının sürətlə artdığı müşahidə
edilir. Bu rayon kəsilmiş ətin miqdarına görə yalnız Aran iqtisadi rayonundan geri
qalır. Quşçuluq təsərrüfatı son illərdə regionda sürətlə inkişaf edir. Siyəzən,
Dəvəçi, Xaçmaz ın broyler müəssisələrində quş əti və yumurta istehsal edilir və bu
sahədə respublika əhalisinin tələbatını ödəməkdə mühüm rol oynayır.
Region əhalisinin sosial xidmət və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında poçt,
teleqraf və telefon müəssisələrinin əhəmiyyəti böyükdür. Hazırda iqtisadi rayonda
ATS nömrələrinin sayı 10,7 min ədəddir ki, onlardan da 37,4 min ailə istifadə edir.
Göstərilən ATS nömrələrinin 36 %-i istifadə edilmir və ya maüasir tələblərə cavab
vermir. Hər 100 ailəyə 8,1 telefon aparatı düşür. Ərazi üzrə əhalinin telefon
aparatları ilə təminatında qeyri - bərabərlik var. Şəhərlərdə bu göstərici hər 100
ailəyə 50-60 , kəndlərdə isə 25-30- telefon aparatı təşkil edir.
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Nəqliyyatı. Rayonun nəqliyyat şəbəkəsi dəmir, avtomobil, boru kəməri
nəqliyyat növləri ilə təmsil olunmuşdur. İqtisadi rayondan magistral dəmir və
avtomobil yollarının keçməsi, həmçinin regionun dənizə birbaşa çıxışı onun
iqtisadi əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün çox əlverişli imkanlar yaradır.
Respublika üzrə ümumi dəmir yolunun 7,4%-i iqtisadi rayonun payına düşür.
Ərazidə dəmir yolunun ümumi uzunluğu 123 km olub, bunun 62 km-i və ya
50,5%-i Dəvəçi, Siyəzən, 61 km-i və ya 49,5%-i isə Xaçmaz inzibati rayonunun
payına düşür. Respublikada daha çox yük və sərnişin daşınmalarının dövriyyəsinə
görə fərqlənən Bakı, Xaçmaz, Dərbənd dəmiryol xətti bu iqtisadi rayonun
ərazisindən keçir və tranzit xarakterli yük və sərnişin dövriyyəsi 1995-ci illə
müqayisədə 2006-cı ildə 2-2,5 dəfə artmışdır.
Ərazidə daxili və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında avtomobil nəqliyyatının
rolu böyükdür. Hazırda iqtisadi rayonda avtomobil yollarının uzunluğu 1883 kmdir ki, bunun da 871 km-i respublika əhəmiyyətli, 1012 km-i yerli əhəmiyyətlidir.
Ümumi avtomobil yollarının 227 km-i asfalt-beton, 205 km-i qara örtüklü, 1212
km-i çınqıl, 139 km-i isə torpaq yollardır. 2006-cı ilin statistik məlumatlarına görə,
avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə 2,5 mln. ton yük , 39,1 min sərnişin daşınmışdır.
Əvvəlki illərlə müqayisədə 1995-ci ildən başlayaraq sərnişin və yük dövriyyəsi
2006-cı ildə xeyli artmışdır. İqtisadi rayonda nəqliyyat sisteminin yaxşı inkişaf
etdirilməsi üçün mövcud avtomobil yollarının təmir və bərpa olunmasına ehtiyac
duyulur.
2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramında Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə nəzərdə tutulmuş
əksər işlər 2008-ci ildə yerinə yetirilmişdir. Proqramda qarşıya qoyulmuş
məsələlərin həllində yerli təbii sərvətlərdən, kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş
sahələrindən səmərəli istifadə əsasında regionda yeyinti və yüngül sənayesinin bir
çox sahələri inkişaf edərək işsizlik probleminin həll edilməsində mühüm rol
oynamışdır. Zəngin turizm - rekreasiya resursları bu regionu Azərbaycanın ən
inkişaf etmiş beynəlxalq və yerli turizm mərkəzinə çevrirsədə yeni beşillikdə də bu
sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
İqtisadi rayonun ərazisindən keçən beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yolların
yenidən qurulması, elektrik enerjisi, qaz və istilik təminatı sistemlərinin
yaxşılaşdırılması, mövcud suvarma sistemlərinin yenidən qurulması, səhiyyə və
digər sosial obyektlərin bərpası və yenilərinin tikintisi işləri həyata keçirilmişdir.
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Şəki–Zaqatala İqtisadi Rayonu
Zaqatala, Qax, Oğuz, Qəbələ, Balakən inzibati rayonları və respublika
tabeliyində olan Şəki şəhəri.
Sahəsi 11 min km2, Əhalisi 528 min nəfərdir.
Şəki-Zaqatala ərazisi qədimdə paytaxtı uzun müddət Kabalaka (Qəbələ)
şəhəri olan Qafqaz Albaniyasının tərkibində olmuşdur. Son dövrlərdə aparılan
arxeoloji qazıntılar nəticəsində Albaniyada antik dövrdə mövcud olmuş bir sıra
şəhər tipli yaşayış məskənləri aşkara çıxarılmışdır. Bunlara Qəbələ (Çuxur-Qəbələ,
Çaqqallı, Seyidtala, Uzuntala) və Qax (Torpaqqala) məskənləri misaldır.
IX-XI əsrlərdə Qəbələ və Şəki Şirvanşahlar dövlətinin XII əsrdən isə Eldəgizlər
dövlətinin tərkibində olmuşdur (Şəki əyaləti). Səfəvilər dövründə Qəbələ və Şəki
şəhərləri iqtisadi cəhətdən inkişaf edirdi. Həmin dövrdə
ШЯКИ-ЗАГАТАЛА ИГТИСАДИ РАЙОНУ
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Azərbaycan dörd bəylərbəyliyinə ayrıldı və Şəki-Zaqatala ərazisi Şirvan
bəylərbəyliyinin tərkibinə daxil edildi. Bəylərbəyliyin ərazisində Şəki xanlığı
təşəkkül tapdı. Sonralar Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin nəticəsi olaraq Osmanlı
bölgüsü həyata keçirildi və Şamaxı vilayətinin daxilində Şəki və Qəbələ dairələri
ayrıldı.
Şəki xanlığı (1743-1819-cu illər) Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşirdi və
mərkəzi Şəki idi. Qurucusu Hacı Çələbi xan olmuşdir. Bu xanlığın ərazisi Şəki,
Qutqaşen mahallarından və Qəbələ, İlisu sultanlığından ibarət idi. Şəki xanlığı
1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsinə görə, Rusiyaya birləşdirilmiş və 1819-cu ildə
çarın fərmanına əsasən ləğv olunaraq Rusiyanın əyalətinə çevrilmişdi. Belə ki, Çar
Rusiyasının tərkibinə daxil olunduqdan sonra Şəki əyaləti və Car-Balakən dairəsi
təşkil olundu. 1840-cı ildə isə qəza yaradıldı: Nuxa (Şəki əyaləti) və Balakən
qəzaları. Sahəsi 3808,7 kv. km olan Nuxa qəzası Nuxa, Xazmaz və Qəbələ
məntəqələrini əhatə edirdi və 1929-cu ildə ləğv edilmişdir.
XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda inzibati-ərazi bölgüsündə “dairə”lər təşkil
edildi. 1860-cı ildə təsis edilən Zaqatala dairəsinin sahəsi 3736 kv. km olan dairəyə
Əliabad, Qax, Car-Muxax, Balakən məntəqələri daxil idi. Bu dairənin də
fəaliyyətinə 1929-cu ildə son qoyuldu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918-1920-ci illər) Zaqatala
quberniyasının sahəsi 3,993 kv. km idi. Tərkibinə Əliabad, Car-Muxax, Qax,
Almalı, Balakən məntəqələri daxil idi; onun tərkibində qəzalar yox idi. Sovet
hakimiyyəti qurulduqdan sonra - 20-ci illərin sonunda Azərbaycanda inzibati-ərazi
bölgüsü baxımından dəyişikliklər aparıldı və rayonlaşdırma sistemi həyata
keçirildi.
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu respublikamızın ucqar şimal-qərb hissəsində
yerləşməklə özünəməxsus iqtisadi və siyasi-coğrafi mövqeyi ilə fərqlənir. Rayonun
sahəsi 11 min km2-dir və respublika ərazisinin 12,7%-ni təşkil edir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun tərkibinə Şəki, Zaqatala, Qax, Oğuz,
Qəbələ, Balakən inzibati rayonları və respublika tabeliyində olan Şəki şəhəri
daxildir. İqtisadi rayon daxilindəki inzibati mərkəzlər arasında olan məsafə 30-50
km təşkil edir. Rayonun inzibati mərkəzlərindən respublikamızın paytaxtı Bakı
şəhərinə olan məsafə isə 225-394 km arasında dəyişir. Yevlax-Balakən dəmir və
şose yolları ərazinin ölkədaxili iqtisadi əlaqələrində mühüm rol oynayır. ŞəkiZaqatala iqtisadi rayonunun Rusiya Federasiyası (Dağıstan Respublikası) ilə 185
km məsafədə yüksək dağlıq ərazilərdən keçən sərhədi respublika üçün istər məkan,
istərsə də strateji baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Alazan çayından Baş
Qafqaz dağlarının suayrıcına qədər uzanan, təqribən 150 km-ə qədər Gürcüstanla
olan sərhəd də mühüm siyasi və iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Yevlax-Balakən və
Balakən-Loqodexi Beynəlxalq avtomobil yolunun TRACECA nəqliyyat sisteminə
daxil olması, eyni zamanda burada Balakən gömrük məntəqəsinin fəaliyyət
göstərməsi iqtisadi rayonun perspektiv inkişafına yeni imkanlar yaradır.
İqtisadi və strateji baxımdan əlverişli coğrafi mövqedə yerləşən region
özünəməxsus təbii-iqlim şəraitilə, zəngin mineral-xammal və insan ehtiyatlarıyla
fərqlənərək respublikanın iqtisadi və sosial mozaikasında xüsusi yer tutur.
Regionun ərazisi əvəzolunmaz təbii şəraiti və relyef xüsusiyyətləri ilə
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respublikanın digər bölgələrindən fərqlənir. Relyefi kiçik məsafədə (20-30 km)
parçalanmaya məruz qalmaqla, ərazi təbii şəraitinə görə üç sahəyə ayrılır: Böyük
Qafqazın cənub yamacı; Alazan-Həftəran vadisi; Orta Kür dağətəyi (Acınohur və
Turud-Sarıca düzənliyi və Şəkinin dağlıq hissəsi) ərazisi. Regionun ərazisi
ümumilikdə dəniz səviyyəsindən 100 metrdən 4466 m-ə qədər hündürlükdə
yerləşir. Əsasən dağ-çöl, dağ-meşə, subalp və alp çəmənlikləri, nival sahəsi kimi
yüksəklik qurşaqları ilə təmsil olunmuşdur. Ərazinin 54%-i 50; 18%-i 5-100;
22,4%-i 10-150; 5-6%-i isə 150 və ondan yüksək meylli sahələrdə yerləşir.
Relyefdə olan belə təzadlar ərazidən müxtəlif təsərrüfat məqsədləri üçün səmərəli
istifadə etməyə imkan verir.
İqlimi əsasən mülayim rütubətlidir. Ərazidə il boyu bol günəşli günlərin
miqdarı 2200-2300 saat və ümumi günəş radiasiyası 120-148 kkal/sm2 arasında
tərəddüd edir. Dəniz səviyyəsindən 500-700 metrə qədər yüksək sahələrdə əsasən
subtropik iqlim hakimdir. Havanın orta illik temperaturu Balakəndə 6-140, qalan
inzibati ərazi vahidlərində isə 0-140 arasında tərəddüd edir. Ərazisinə düşən
yağıntıların miqdarına görə bu rayon Lənkəran-Astaradan sonra respublikada
ikinci yeri tutur. Yağıntıların illik miqdarı Acınohurun ətrafında 300-350 mm,
Alazan-Əyriçayda 500-700 mm, dağlıq ərazilərdə isə 900-1300 mm-dir.
Əlverişli təbii şəraiti kənd təsərrüfatı ilə yanaşı, inzibati ərazi vahidlərinin hər
birində kurort-rekreasiya sistemlərinin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar
yaradır.
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu respublikada su ehtiyatları ilə daha zəngin olan
regionlardan biri sayılır. Dünyanın ən gursulu və selli çayları olan Kiş, Katex, Şin,
Dəmiraparan, Gürmük, Mazım, Muxax və Balakənçay kimi böyük su sisteminin və
Qanıx-Əyriçay artezian hövzəsinin rayonunun ərazisində yerləşməsi bu çaylardan
təsərrüfat sahələrində daha səmərəli istifadə etməyə imkan verir. Lakin potensial
enerji, yeraltı və mineral sular, eləcə də içməli su və təsərrüfat əhəmiyyətinə malik
olan bu çaylar indiyə qədər lazımi təyinatını tapmamışdır. İqtisadi rayonun
ərazisində yüksək debitli iyirimidən çox mineral su yatağı aşkar edilmişdir.
Çimçimax mineral bulağı istisna olmaqla, digər bulaqlar temperaturuna görə
əsasən soyuq hesab olunur. Onlar yerləşməsinə və kimyəvi tərkibinə görə bir çox
üstünlüklərə malikdir. Təkcə Zaqatalada iki böyük və iyirmidən çox kiçik debitə
malik olan, mineral su yatağı aşkar edilmişdir. Çimçimax bulağın temperaturu
+220C, debiti sutkada1,5 mln litrdır. Kimyəvi tərkibinə görə bu bulaq xloridlinatrium tipinə aiddir. Suyun qaz tərkibinin 76,5%-ni metan, 22,2%-ni azot, qalan
hissəsini isə nadir qazlar təşkil edir.
Qax rayonunda da yüksək debitli dörd mineral bulaq qeydə alınmışdır.
Bunlardan Oğlanbulaq-Qızbulaq və Hamambulaq İlisu kəndindən 6 km şimalşərqdə Hamam çayının sol sahilində yerləşir. İsti bulaqda suyun temperaturu
+400C, debiti sutkada 161,2 min litrdır. Kimyəvi tərkibi xlor, natrium, kalsium və
digər kimyəvi elementlərlə zəngindir.
İkinci mineral bulaq İlisu kəndindən 1 km şimalda, Gürmük çayının sol
sahilində yerləşir. Moksu adlanan bu bulaq suyunun temperaturu +30-500C, debiti
sutkada 19,5 min litr, kimyəvi tərkibi müxtəlif elementərlə zəngindir. Qax rayonu
ərazisində yerləşən digər iki bulaq-Əlibəyli və Suskən kəndləri yaxınlığında
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yerləşir, suları soyuqdur. Kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı-sulfatlı sulardır.
Suskən kəndi yaxınlığındakı bulaqdan istifadə olunaraq «Qax» suyu istehsal edilir.
Bu sular əsəb, dəri, ürək-damar və əzələ xəstəliklərinin müalicəsi zamanı
əhəmiyyətlidir. Hazırda Suskən kəndində bu məqsədlə bir sanatoriya-müalicə
müəssisəsi fəaliyyət göstərir.
Qəbələ rayonundan 12 km və Qəmərvan kəndindən 5 km aralıda Bum çayının
sol sahilində, dəniz səviyyəsindən 1388 m hündürlükdə eyni adlı üç mineral bulaq
qeydə alınmışdır. Suyun temperaturu +39,40C və bulaqların debiti sutkada 36 min
litrdir. Qaz tərkibində azotun miqdarı 82%, oksigen 9% və metan 6,8%-dir. Bu
mineral sudan yerli əhali dəri və əzələ xəstəliklərinin müalicəsində geniş istifadə
edir.
Oğuz rayonu ərazisində bir neçə mineral bulaq vardır ki, bunlardan üçüXalxal, Buqusşor və Ağbulaq daha əhəmiyyətlidir. Bu mineral suların temperaturu
+320C, debiti 144 min m3/sutka təşkil edir. Kimyəvi tərkibinə görə kükürdlü,
maqneziumlu, karbonatlı və natriumlu sulardır.
Balakən rayonunda bir neçə mineral su yatağı qeydə alınsa da, onların debiti
hələlik dəqiq müəyyənləşdirilməyib.
Şəki rayonu ərazisində isə cəmi bir mineral su yatağı qeydə alınmışdır. Bu
mineral bulaq Şəkidən Oğuza gedən avtomobil yolunun kənarında, şəhərdən 10 km
aralıda yerləşir. Debiti azdır və kimyəvi tərkibinə görə kükürdlü sudur. Bu sudan
rayon əhalisi müalicə məqsədi ilə istifadə edir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun ərazisi əlvan metallar və tikinti xammal
ehtiyatları ilə də zəngindir. Balakən-Zaqatala filiz rayonu Filizçay, Kasdağ, Katex,
Saqator, Karabçay kolçedan-polimetal yataqlarını birləşdirməklə sənaye üçün
perspektivli hesab oluna bilər. Filizçay kolçedan-polimetal yatağı öz ehtiyatlarına
görə Avrasiyada ikinci zəngin yataqdır. Bu yataqda mis, qurğuşun, gümüş və
kükürdlə yanaşı, qızıl, bismut, kobalt, kalium, selen və tellur kimi qiymətli
komponentləri də özündə birləşdirir.
Mazımçay mis-kolçedan yatağının A-B-C qrupu üzrə ehtiyatı 350 min ton
həcmində qiymətləndirilir. Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra Filizçay
qrupu yataqlarının yaxın gələcəkdə sənaye istismarına cəlb edilməsi nəzərə
alınmalıdır. İlkin hesablamalar bu yataqlardan ildə 25,4 min ton mis, 32,6 min ton
qurğuşun, 80 min ton sink, 1,05 ton qızıl, 85 t gümüş, digər əlvan və qiymətli
metallar hasil edilə bilər. Belə zəngin yataqlar ölkəmizin şimal-qərbində yüksək
rentabelli yeni dağ-mədən metallurgiya kompleksini yaratmağa imkan verir.
İqtisadi rayonun ərazisi gil, tikinti daşı, çınqıl, çay daşı və qum ehtiyatları ilə
də zəngindir. Əhəng və əhəngdaşı ehtiyatları əsasən dağətəyi zonada yayılmışdır.
Burada Masex, Qarabulaq və Ağçay yataqlarının A-B-C kateqoriyası üzrə ehtiyatı
təqribən 3,0 mln ton həcmində qiymətləndirilir. Bu da respublikada olan əhəngdaşı
ehtiyatlarının təqribən 12%-ni təşkil edir. Mişardaşı almaq üçün yararlı hesab
edilməyən bu yataqlardan ancaq yerli tələbatı ödəmək üçün əhəng kimi istifadə
edilir. Aparılan geoloji kəşfiyyat işləri daha bir neçə perspektivli əhəng yatağının
mövcudluğunu sübut edir. Kərpic və keramit istehsalı üçün əsas xammal sayılan
gil yataqlarına, demək olar ki, bütün inzibati rayon ərazisində rast gəlinir. Zaqatala
rayonu ərazisindəki Aşağı Çardaxlı və Küsirin yataqları daha böyük balans
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ehtiyatlarına (A-B-C kateqoriyaları üzrə birgə 4 mln m3) malikdir. İqtisadi rayon
üzrə real qiymətləndirilmiş gil ehtiyatları 10 yataq üzrə 8,5 mln m3 təşkil edir ki,
bu da respublikadakı ehtiyatların təqribən 15%-ə qədəridir. Alazan çayı hövzəsi
silikatlı qum ehtiyatları ilə zəngindir. Bu qum ehtiyatlarının markası 150 olmaqla
şüşə, kərpic və sement istehsalı üçün yararlıdır. Ehtiyatı B-S kateqoriyası üzrə 5,4
mln m3 hesablanmışdır.
Şəki-Zaqatala dünyada klassik sel regionu kimi tanınır. Kiş, Şin, Muxax,
Dəmiraparan və digər çaylardan güclü sel keçən zaman 1 mln m3-dən çox daş, qum
və çınqıl gətirir. Hazırda yuxarıda göstərilən çayların hövzəsində ehtiyatı təqribən
150-200 mln m3 olan qum-çınqıl istifadəsiz qalmaqdadır. Lakin bu yataqlar
istifadəyə yararlı hala gətirilsəydi, istər regionda, istərsə də respublikada tikinti
sənayesinin inkişaf etdirilməsinə böyük imkan yaradardı. 300-500 markalı, yüksək
keyfiyyətli hidrotexniki boruların, asfalt-beton məmulatlarının və beton tikinti
materiallarının istehsalı üçün də bu xammal mənbələrinin istifadə imkanları nəzərə
alınmalıdır.
Əhali. Regionun təsərrüfat sahələrinin inkişaf etdirilməsində onun əhalisi və
insan ehtiyatları aparıcı yer tutur. Regionda əhalinin sayı 528 min nəfər olmaqla,
respublika əhalisinin 6,5%-ni təşkil edir. Abşeron iqtisadi rayonundan sonra
əhalisinin milli tərkibinin müxtəlifliyinə görə, Şəki-Zaqatala rayonu respublikada
ikinci yeri tutur. İqtisadi rayonun ümumi əhalisinin 76,38%-ni azərbaycanlılar,
9,53%-ni avarlar, 5,23%-ni ləzgilər, 3%-ni saxurlar, 1,7%-ni gürcülər, qalanlarını
isə digər millətlər təşkil edir. Zaqatala və Balakəndə avarlar, Qaxda – gürcülər
(ingiloylar) və Qəbələdə – ləzgilər, azərbaycanlılardan sonra, sayca ikinci yeri
tuturlar. Qədim millətlərdən olan udinlər Qəbələdə (əsasən Nic qəsəbəsində)
məskunlaşmışlar. Əhalinin ümumi sayında kişilər 49%, qadınlar 51% təşkil edir.
1990-cı ilə qədər olan dövrdə kənddən şəhərə axın çox olduğu halda, son illərdə
şəhərlərin özlərində də miqrasiya çoxalmışdır. Məhz bu səbəbdən hazırda
ərazisində şəhər əhalisi 25%, kənd əhalisi 75% təşkil edir. Son illər əhalinin artım
dinamikası xeyli zəifləmişdir. Belə ki, əgər 1995-ci ildə əhalinin artımı 1,3%
olmuşdursa, 2007-ci ildə bu göstərici 0,8%-ə enmişdir. Əhalinin ərazi üzrə
ümumi sıxlığı isə hər 1 km2-də 62 nəfərdir. Doğumun ümumi əmsalı əhalinin hər
1000 nəfərinə 16, ölənlər 7 nəfər təşkil etmişdir. Dağlıq Qarabağda davam edən
müharibə nəticəsində Şəki-Zaqatalaya 3925 ailə pənah gətirmişdir ki, onlar da
ümumi əhalinin 3,3%-ni (17,3 min nəfər) təşkil edir. Respublikanın digər dağlıq
regionlarında olduğu kimi, Şəki-Zaqatalada da yerli əhali ilə yanaşı, qaçqın və
məcburi köçkünlərin işlə təminatı böyük çətinliklər yaradır.
Sənaye. İqtisadi rayonun sənayesi əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının
emalına əsaslanır. Hazırda ərazidə 103 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, bu
da 2000-ci illə müqayisədə 32% çoxdur. Sənaye müəssisələri sayca üstün olsa da,
ümumi məhsul istehsalına görə əvvəlki illərdən çox geri qalır. Belə ki, 2000-ci ildə
Şəki-Zaqatala respublikada istehsal olunan sənaye məhsulunun 2%-ni verirdisə,
hazırda bu göstərici 0,3%-ə enmişdir. Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 2000-ci
ildə 7123 min manat, 2007-ci ildə isə 40600 min manat olmuşdur. Onun da 15,4%i qeyri-dövlət sektorunun payına düşür. Həmçinin sənaye istehsalının sayı əvvəlki
illərlə müqayisədə 1730 nəfər və ya 41% azalmışdır. Sənaye məhsulunun
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həcmindən fərqli olaraq işçilərin orta aylıq əmək haqqı 2000-ci illə müqayisədə
57,2 manat və ya 71,2% artmışdır. Sənaye istehsalının əsas fondlarının
mövcudluğunda da böyük dəyişikliklər olmuşdur. Bu sahəyə kapital qoyuluşu
xeyli çoxalmış, sənaye istehsal fondları 137,2 mln manat və ya 30% artmışdır.
İqtisadi rayonda sənaye əsasən yeyinti, yüngül və qismən də tikinti
müəssisələri ilə təmsil olunmuşdur. Yeyinti sənayesi iqtisadi rayonda istehsal
olunan ümumi sənaye məhsulunun 70%-dən çoxunu verir. İnzibati rayon
mərkəzlərində olan ət, yağ, pendir, meyvə-tərəvəz, konserv zavodları, tütün
fermentləşdirmə kombinatları, müxtəlif çeşidli şirniyyat müəssisələri yeyinti
sənayesini təmsil edir. Son illərdə rayonda olan mineral sular əsasında alkoqolsuz
içkilər, mineral və qazlı sular istehsalı xeyli artıb.
1995-ci illə müqayisədə 2007-ci ilin göstəricilərinə görə un istehsalı 18,2 min
ton və ya 88,7%, fermentləşmiş tütün istehsalı 6,2 min ton və ya 60%, ət 705,5 ton
və ya 98%, pendir, müxtəlif növ konserv, kərə yağı və üzlü süd istehsalı isə 100%
azalmışdır. Lakin son üç ildə yuxarıda göstərilən sahələrlə müqayisədə unüyütmə,
qənnadı sənayesi xeyli inkişaf etmişdir.
İqtisadi rayonda əvvəllər sənayedə aparıcı sahə yüngül sənaye sayılırdı. 1990cı illərə qədər Şəkidə fəaliyyət göstərən ipək-parça kombinatında ildə 35-40
milyon m2 ipək parça istehsal edilir və 7 min nəfərdən çox işçi çalışırdı. Kombinat
1995-ci ildə fəaliyyətini tamamilə dayandırmışdır. Respublika prezidentinin 11
iyun 2001-ci il sərəncamına əsasən «Şəki ipək» Səhmdar Cəmiyyətini yenidən
qurmaq üçün dövlət büdcəsindən 1,5 mlrd. manat həcmində vəsait ayrılmışdır.
İqtisadi rayonda yüngül sənayeninin digər müəssisələrinə Şəki və Zaqatala tikiş
kombinatları, inzibati rayon mərkəzlərindəki xırda tikiş sexləri, kustar müəssisələr
daxildir. Hazırda yüngül sənaye rayonun ümumi istehsal həcmində təqribən 5%
təşkil edir.
Sənaye sahələri içərisində üçüncü aparıcı sahə tikinti materiallarının
istehsalıdır. Ərazidə bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün perspektiv imkanlar
mövcuddur. Tikinti xammal ehtiyatlarının zəngin olmasına baxmayaraq, 2000-ci
illə müqayisədə, 2007-ci ildə iqtisadi rayonda istifadəyə verilmiş əsas fondlarda
artım müşahidə edilmiş, 103,0 mln manat dəyərində əsas fondlar istifadəyə
verilmişdir. Əvvəlki dövrlərə nisbətən isə istifadəyə verilən yaşayış sahələri
70,2%, bu sahəyə kapital qoyuluşu 97%, tikinti quraşdırma işlərinə ayrılan xərclər
94% artmış, bu sahədə çalışan işçilərin sayı isə 16,4% azalmışdır.
Rayon metallurgiya, elektroenergetika sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün
real imkanlara malikdir. Bu baxımdan 2006-cı ildə Şəkidə modul tipli
elektrostansiyanın istifadəyə verilməsi, burada emaledici sənaye sahələrinin
inkişafı üçün yeni şərait yaratmışdır.
Kənd təsərrüfatı. İqtisadi rayonda əsas inkişaf etmiş, aparıcı sahə kənd
təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatının düzgün inkişaf etdirilməsində onun torpaq
fondunun qiymətləndirilməsi mühüm yer tutur. Rayonun torpaq fondu 1,1 mln
hektardır ki, bunun da 179 min hektarı və ya 17,2%-i əkinlərin payına düşür. Son
illər rayonda aparılan torpaq islahatları ilə əlaqədar olaraq torpaq fondunun
quruluşunda böyük dəyişikliklər olmuşdur. Hazırda rayonda olan kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqların 40%-dən çoxu bələdiyyələrin, 28,6%-i dövlətin və
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29,1%-i isə şəxsi və fermer təsərrüfatlarının payına düşür. Torpaq fondunun
quruluşunda kənd təsərrüfatına yararlı sahələr 44,1%, örüşlər 22,5%, meşələr
26,4% təşkil edir. Hazırda rayonun ümumi meşə sahəsi 274 min ha olmaqla növ
tərkibinə və zənginliyinə görə ancaq Lənkəran-Astara rayonundan geri qalır. Son
beş ildə rayonda 9 min ha meşə sahəsi məhv edilib ki, bunların içərisində nadir və
endemik ağac növləri də üstünlük təşkil edir. Rayonun meşələri sənaye əhəmiyyətli
deyil. Torpaqqoruyucu, suqoruyucu meşələr iqtisadi rayonun meşə sahəsinin
88,5%-ni və məhsul verən qərzəkli (qoz, fındıq və şabalıd) meşələr 6,1%-ni təşkil
edir.
Rayonun kənd təsərrüfatında əkinçilik qədim və inkişaf etmiş sahədir.
Əkinçilikdə taxılçılıq, tütünçülük, baramaçılıq və qərzəkli meyvəçilik
ixtisaslaşmış ənənəvi sahələrdir. Mühüm və aparıcı sahə isə taxılçılıqdır. 2007-ci
ilin göstəricilərinə görə, rayonun ümumi taxıl əkin sahəsi 77 min ha təşkil edir ki,
bu da 2000-ci ilə nisbətən 18,9% çoxdur. Bu sahədən 2007-ci ildə 237 min ton
məhsul yığılmış, məhsuldarlıq hər hektardan 20,5 sentner olmuşdur. Rayonda
taxılçılıq əsasən buğda, arpa, çəltik, qarğıdalı və digər yem bitkiləri ilə təmsil
olunur. 2000-ci illə müqayisədə 2007-ci ildə buğda istehsalı 31 min ton və ya 23%,
qarğıdalı istehsalı isə 11 min ton və ya 32,8% artmışdır. 2000-ci ildən başlayaraq
Qəbələ, Oğuz, Şəki və Qaxda çəltik əkinləri genişlənmişdir.
Əkinçilikdə ikinci mühüm sahə texniki bitkilərin becərilməsidir. Bu sahədə
tütünçülük mühüm yer tutur. Son beş ildə tütün istehsalı 6,5 min ton və ya 38,5%
artıb. Respublikadakı tütün əkinlərinin 95,1%-i, istehsalının isə 98%-i bu rayonun
payına düşür. Burada əsasən ''Samsun-155'', ''Trabzon'', iri yarpaqlılardan
''İtiyarpaq 1519'', ''Zaqatala-67'', hibrid-66 və İmunni 580 növləri yetişdirilir.
''Virciniya'' yeni və əla növ tütün növü olub əsasən Zaqatala rayonu ərazisində
becərilir. Ərazinin təbii şəraitinə dözümlü olan yerli və ''Trabzon'' növləri daha çox
əkilir.
Texniki bitkilər içərisində dən üçün günəbaxan istehsalı ikinci yer tutur.
Respublikada istehsal olunan günəbaxanın 13,7%-i bu rayonun payına düşür.
2007-ci ildə dən üçün 682 ton günəbaxan istehsal edilib. Rayonun kənd
təsərrüfatında çoxillik əkmələr mühüm yer tutur. Çoxillik əkmələrin sahəsi 42 min
ha olmaqla, bağlar 30,3 min ha və ya 72%, üzümlüklər 4,4 min ha və ya 10,5%,
tingliklər 13,5%, çay plantasiyası 0,3% və digər çoxillik əkmələr 3,7% təşkil edir.
Rayonda çəyirdəkli və qərzəkli meyvəçilik, üzümçülük və qismən çayçılıq inkişaf
etmişdir. Son on ildə respublikada taxılçılığın inkişaf etməsi ilə əlaqədar çoxillik
əkmələrə xeyli ziyan dəymiş, üzüm bağları 55,7%, çay plantasiyası 19,4%
azalmışdır. Ümumiyyətlə, respublikada olan meyvə bağlarının 27,5%-i, qərzəkli
meyvəçiliyin 83%-i, üzüm bağlarının 9,7%-i, çay plantasiyalarının 1,5%-i bu
rayonun payına düşür. İqtisadi rayon respublika üzrə meyvə istehsalının 10,7%-ni
verir. Son illərdə meyvə və giləmeyvə istehsalı 97% artıb ki, bu da gələcəkdə
hazırda fəaliyyətini dayandırmış meyvə konserv zavodlarının işləməsi üçün əsas
xammal mənbəyidir.
Rayonun kənd təsərrüfatında tərəvəzçilik və bostançılıq da mühüm yer tutur.
Son illərdə tərəvəz əkinləri 2,8 min ha və ya 62,8% artmış, bostan əkinləri isə 80
ha və ya 4,6% azalmışdır. 1990-cı ildən başlayaraq iqtisadi rayonda kartofçuluq da
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inikşaf etməyə başlamışdır. 1995-ci ildə rayonda karof əkinləri 48 ha olmuşdursa,
2000-ci ildə bu göstərici 2497, 2007-ci ildə isə artaraq 4621 ha təşkil etmişdir.
Rayonda hər il 30-33 min ton kartof istehsal edilir. 2007-ci ilin müvafiq göstəricilərinə görə, adambaşına kartof 51,2 kq, tərəvəz 104,8 kq və meyvə istehsalı 80 kq
təşkil etmişdir. 2007-cı ildə kartof istehlakı 24,7 min ton, tərəvəz və bostan
məhsulları istehlakı isə 31,6 min ton olmuşdur.
Heyvandarlıq. Ərazidə inkişaf etmiş ikinci mühüm aparıcı sahə
heyvandarlıqdır. Heyvandarlıq əsasən iribuynuzlu maldarlıq, qoyunçuluq,
quşçuluq, donuzçuluq, arıçılıq və baramaçılıq sahələrilə təmsil olunur.
Respublikada olan iribuynuzlu mal-qaranın 12,3%-i, o cümlədən, inək və
camışların 12,5%-i qoyun və keçilərin baş sayının 10,2%-i, donuzların baş sayının
62,4%-i bu rayonun payına düşür.
Ərazi üçün xarakterik olan subalp və alp çəmənlikləri qışlaqlar, çoxillik yem
bitkiləri və əlverişli təbii-iqlim şəraiti heyvandarlıq sahələrinin hərtərfli inkişaf
etməsinə böyük imkan yaradır.
Heyvandarlığın inkişafında böyük rol oynayan örüş sahəsi 233,8 min ha,
dincə qoyulmuş torpaqlar 2,3 min ha və biçənək sahəsi 1,4 min ha təşkil edir.
Heyvandarlıqda inkişaf etmiş sahələrdən biri maldarlıqdır. İri buynuzlu malqaranın sayı 261,5 min başdır ki, bunun da 48,3%-i inək və camışların payına
düşür. Rayonda camışçılıq ixtisaslaşmış sahə sayılır. Dağətəyi yaşayış
məntəqələrində bu sahə daha yaxşı inkişaf etdirilmişdir. Respublikada, eləcə də
rayonda özəlləşdirmə və fermer təsərrüfatlarının yaradılması ilə əlaqədar bir sıra
islahatlar aparılmış, konkret tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1998-ci ildə ŞəkiZaqatala iqtisadi rayonunda 8,9 min, 2007-ci ildə isə 24 min nəfərdən çox fermer
təsərrüfatı yaradılmışdır. Bu təsərrüfatlarda 60,5 min nəfərdən çox adam çalışır.
Fermer təsərrüfatı heyvandarlıq sahəsini daha geniş əhatə etmişdir. 2007-ci ilin
statistik göstəricilərinə görə, rayonda qoyun və keçilərin sayı 719,6 min baş
olmuşdur ki, bu da 2000-ci ilin müvafiq göstəricilərindən 100181 baş və ya 13,9%
çoxdur. Rayonda son on ildə donuzçuluq təsərrüfatının inkişafında geriləmə
olmuşdur. 2007-ci ildə rayonda donuzların sayı 8,6 min baş olmuşdur ki, bu da
əvvəlki illərlə müqayisədə 33,6% azdır. Təsərrüfat quruluşunun dəyişməsi kənd
təsərrüfatının bütün sahələrinə nüfuz etməklə xeyli dəyişikliklər yaratmışıdır. Yem
bitkilərinin və digər əkinlərin genişlənməsi heyvandarlığın yem bazasının
inkişafına səbəb olmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, 2007-ci ilin statistik
göstəricilərinə görə, rayonda heyvandarlıq məhsulları 15,4 min ton ət, 139,9 min
ton süd istehsal edilmişdir ki, bu da əvvəlki illərə nisbətən müvafiq olaraq 5,6 və
13,4% çoxdur. Qeyd olunan dövrdə rayon əhalisinin ət və ət məhsulları istehlakı
11,7 min ton, süd və süd məhsulları istehlakı 81 min ton, yumurta istehlakı 59 min
ədəd olmuşdur ki, bunların da hər biri respublika üzrə 6,5% təşkil edir.
Kənd təsərrüfatının olduqca gəlirli və ənənəvi sahəsi olan arıçılığın inkişafı
bilavasitə rayonun təbii iqlim şəraiti, torpaq-bitki örtüyü və bütövlükdə landşaft
xüsusiyyətlərindən asılıdır. Rayonda 12 mindən çox arı ailəsi vardır ki, bu da
respublika üzrə 16% deməkdir. Rayonun kənd təsərrüfatından əldə olunan gəlirin
4%-ə qədəri arıçılığın payına düşür. Arıçılıqdan götürülən gəlir əsasən satış balı,
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yem ehtiyatı balı, arı ailəsi, beçə satışı, və ya mum satışı üzrə toplanır. Son illərdə
şəxsi və fermer kəndli təsərrüfatlarında bu sahənin inkişafına daha çox fikir verilir.
İqtisadi rayonun təsərrüfat quruluşunda xidmət sahələrinin və nəqliyyatın da
inkişaf etməsi diqqəti cəlb edir. Son illər ərazidə mədəni-maarif, səhiyyə, ictimai
iaşə, kommunal təsərrüfatı, nəqliyyat və rabitə, məişət xidməti, idarəetmə
orqanları, kurort-rekreasiya və sair kimi infrastrukturların geniş şəbəkəsi
yaradılmışdır. Belə ki, respublikada tibbi sahə üzrə həkimlərin 38,6%-i, orta tibb
işçilərinin 6,4%-i, xəstəxanaların 7,4%-i, xəstəxana çarpayılarının 6,8%-i, əhaliyə
ambulator-poliklinika yardımı göstərən müəssisələrin 7,3%-i, xalq təhsili sahəsində
ümumtəhsil müəssisələrinin 8,2%-i, şagirdlərin 7,1%-i, kitabxanaların 9,1%-i
iqtisadi rayonun payına düşür.
Ümumilikdə rayonun infrastrukturunda müəyyən irəliləyişlər olsa da, xidmət
müəssisələrinin artım sürəti ilə əhalinin artımı və tələbatı arasında tərs
mütənasiblik yaranmışdır. İnfrastrukturun bütün elementlərində şəhərlə kənd
arasındakı fərqlər hələ də qalmaqdadır. Bu amil əhalinin kənddən şəhərə, eləcə də
başqa ölkələrə miqrasiya olunmasında mühüm rol oynayır.
Rayonun nəqliyyat sistemi onun iqtisadiyyatının normal fəaliyyət
göstərməsində, daxili və xarici yük, sərnişin daşımalarında mühüm yer tutur.
Ərazinin nəqliyyat şəbəkəsi dəmir və avtomobil yolları, qismən hava və boru
kəməri xətləri ilə təmsil olunmuşdur. İqtisadi rayon bütövlükdə Yevlax-Balakən
dəmir və şose yollarının üzərində yerləşir. Bu yol 1986-cı ildə istifadəyə
verilmişdir. Onun uzunluğu 162 km olmaqla 132 km-i və ya 81,5%-i Şəki-Zaqatala
rayonu ərazisində yerləşir. Ərazidə daşınan yüklərin təqribən 20-25%-i,
sərnişinlərin 12-15%-i dəmir yolunun payına düşür. Dəmir yolu xətti əsasən 4
inzibati rayon ərazisindən-Şəki, Zaqatala, Qax və Balakəndən keçir. İqtisadi rayon
ərazisində formalaşan dəmir yol xəttinin 66 km-i və ya 50%-i Şəki, 25,2 km-i və
ya 19,1%-i Zaqatala, 22,8 km-i və ya 17,3%-i Qax inzibati rayonlarının payına
düşür. Dəmir yol xətti Şəki inzibati rayonunun mərkəzindən 10-12 km, Qaxdan 5-6
km, Zaqataladan 3-4 km, Oğuzdan 26-30 km, Qəbələdən isə 55-60 km-ə kimi
aralıda yerləşir. Belə uzaqlığa baxmayaraq ərazidən keçən dəmir yol xətti sərnişin
və yük daşımalarının tənzimlənməsində mühüm yer tutur.
Bakı-Yevlax-Balakən və ona paralel olan Bakı-İsmayıllı-Qəbələ-Balakən
avtomobil yolları rayonun daxili və xarici iqtisadi əlaqələrində mühüm yer tutur.
İqtisadi rayonda avtomobil yollarının ümumi uzunluğu 2393 km-dir ki, bunun da
28 km-i və ya 1,2%-i beynəlxalq, 686 km-i və ya 28,6%-i respublika, 1679 km-i və
ya 70,2%-i yerli əhəmiyyətli yolların payına düşür. Respublikamız müstəqillik
qazandıqdan sonra Yevlax-Balakən şose yolunun davamı kimi Balakən-Loqodexi
xəttinin beynəlxalq əhəmiyyəti artmışdır. İqtisadi rayon bu avtomobil şosesi
vasitəsilə Cənubi Qafqaz və TRACECA nəqliyyat şəbəkəsinə qoşulur.
Ərazinin avtomobil yolarının quruluşunda asfalt-beton 308 km və ya 13%,
qara örtüklü 509 km və ya 21,3%, çınqıl və torpaq yollar 1576 km və ya 66% təşkil
edir. 2007-ci ilin statistik göstəricilərinə görə, avtomobil nəqliyyatı ilə 2,8 mln ton
yük və 28 mln nəfər sərnişin daşınmışdır ki, bu da 1995-ci ilə görə uyğun olaraq
43,4% və 14,2% artım deməkdir. Göstərilən dövrdə yük dövriyyəsi 248,6 ton/km,
sərnişin dövriyyəsi 176,8 sərnişin/km olmuşdur. Burada avtomobillərin sayı 4,1%
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artmışdır. Artım göstəricilərində sərnişin minik 2,7% və şəxsi minik avtomobilləri
2,4% təşkil etmişdir. Yük avtomobilləri 37,1%, avtobuslar 17,2% və xüsusi
təyinatlı avtomobillər isə 21% azalmışdır. Yuxarıda göstərilən bir sıra iqtisadi
göstəricilər rayonun nəqliyyat şəbəkəsinin mənfi və müsbət tərəflərini görməyə
imkan verir. İlk növbədə iqtisadi rayonun ərazisini kəsib keçən Yevlax-Balakən və
Balakən-Loqodexi şosesinin təmir olunması nəzərə alınmalıdır. Statistik
göstəricilərdə avtobusların, yük və şəxsi avtomobillərin sayı az göstərilsə də, şəxsi
müşahidələr onların əvvəlki illərə nisbətən xeyli artdığını göstərir. Bu da ərazi
üçün nəzərdə tutulan texniki parametrlərin düzgün hesablanmadığını və yol tikinti
işlərində böyük səhvlərə yol verildiyini göstərir.
Şəki-Zaqatala rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında hava nəqliyyatının
mövcudluğu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlum olduğu kimi, keçmiş sovet
dövründə Bakıdan mütəmadi olaraq Zaqatala və Şəkiyə sərnişin təyyarələri uçurdu.
Eyni zamanda, bölgənin digər inzibati rayonlarında (Balakən, Qax, Qəbələ) sanitar
aviasiyanın qəbul edilməsi üçün aeroportlar istifadə olunurdu. Təəssüf ki, sonrakı
dövrlərdə, istifadəsiz qalmış aeroport sahələri sahibkarlar tərəfindən
özəlləşdirilmişdir.
Son illər regionların inkişafına diqqətin artırılması Şəki-Zaqatala rayonunda
hava nəqliyyatının bərpa edilməsinə imkan yaratmışdır. Bununla bağlı olaraq,
2007-ci ildə Zaqatalada yeni aeroportun inşasına başlanmışdır. Bakı-Zaqatala hava
xəttinin istifadəyə verilməsi sərnişin daşımalarının artırılması ilə yanaşı, regiona
turistlərin gəliş-gediş problemlərinin həllində də yardımçı olacaqdır.
Yuxarıda qeyd olunan məsələlərin həlli üçün dövlət səviyyəsində regionların
davamlı inkişaf proqramı qəbul olunmuş, yerli bələdiyyələrin lokal səviyyədə
səlahiyyətlərinin artırılması nəzərə alınmışdır. Regionda hər bir təsərrüfat sahəsinin
inkişaf etdirilməsi üçün konkret proqramlar hazılanmışdır.
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Aran iqtisadi rayonu
Ağdaş, Ucar, Göyçay, Kürdəmir, Hacıqabul, Zərdab, Bərdə, Ağcabədi,
Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar, Salyan, Neftçala inzibati
rayonlarının və Yevlax, Mingəçevir, Şirvan şəhərləri.
Sahəsi 20.8 min km2 , əhalisi 1750,5 min nəfərdir
Tarixi Albaniya ərazisi üç vilayətə: Aran, Muğan və Şirvana ayrılır. Kür-Araz
çayları arasındakı ərazilər Aran adlanır. Albaniyanın paytaxtı V əsrdə Kürün sağ
sahilinə – Bərdə şəhərinə köçürülmüşdür. Türkdilli tayfalar Albaniyaya III-IV
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əsrlərdə daxil olmağa başlamış və Kür çayının hər iki tərəfində məskunlaşmışlar.
Son dövrlərdə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində Albaniyada antik dövrdə
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mövcud olmuş bir sıra şəhər tipli yaşayış məskənləri aşkara çıxarılmışdır. Bunlara
misal olaraq Beyləqan (Təzəkənd, Qaratəpə) rayonunda və Mingəçevir şəhərində
aşkar olunmuş yaşayış məskənlərini göstərmək olar.
Ərəb istilasi dövründə Aran ərazisi beş əmirlikdən təşkil olundu və xilafətin
dördüncü əmirliyinə daxil idi. Xilafətin köçürmə siyasətinin nəticəsi olaraq ərazidə
ərəb qəbilələri məskunlaşmaya başladı.
Səfəvilər dövründə Beyləqan və Bərdə şəhərləri iqtisadi cəhətdən inkişaf
etmiş, Azərbaycan dörd bəylərbəyliyinə ayrılmış və ərazi Gəncə-Qarabağ
bəylərbəyliyinə (Gəncə sancağının Yexlax nahiyəsi, Bərdə sancağı) daxil
edilmişdir. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin nəticəsi olaraq Osmanlı bölgüsü
həyata keçirilmişdir. Belə ki, Şamaxı vilayətinin daxilində Ağdaş, Salyan, Zərdab
dairələri ayrılmışdır.
Salyan xanlığı Kür çayının mənsəbində, Cavad xanlığı (XVIII əsrin ortaları1813-cü il) isə Kür ilə Arazın qovuşduğu yerdə yerləşmiş, mərkəzi Cavad şəhəri
(iki çayın birləşdiyi yerdə) olmuşdur. Xanlığın əsasını Şahsevən tayfasından Həsən
xan qoymuşdur. Ərazi Quba xanlığından asılı olmuş (1768-ci il) və onun
tərkibində Rusiyaya birləşdirilmişdir.
Birləşmədən sonra Şirvan əyaləti, Yelizavetpol əyaləti, Göyçay qəzası, Ərəş
qəzası, Cavad qəzası yaradılmışdır. Göyçay qəzası 1867-ci ildə təsis edilmişdir.
Onun sahəsi 4988 kv. km idi. Qəza kimi fəaliyyətinə 1929-cu ildə son
qoyulmuşdur. Cavad qəzası 1868-ci ildə yaradılmışdır. Mərkəzi Salyan şəhəri olan
bu qəzanın 11617 kv. km sahəsi var idi. 1929-cu ildə ləğv edilmişdir. Ərəş qəzası
1873-cü ildə təsis edilmişdir. Sahəsi 3212,5 kv. km olan bu qəzanın da fəaliyyətinə
1929-cu ildə son qoyulmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918-1920-ci illər) Bakı
quberniyasının sahəsi 39.075 kv. km idi. Tərkibinə Cavad (Salyan), Göyçay
qəzaları daxil idi; Gəncə quberniyasının sahəsi 44.371 kv. km idi. Tərkibinə
Ağdaş qəzası daxil idi. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra XX əsrin 20-ci
illərinin sonunda Azərbaycanda inzibati-ərazi bölgüsü baxımından dəyişikliklər
aparıldı və rayonlaşdırma sistemi həyata keçirildi.
Aran iqtisadi rayonunun ərazisi 20.8 min km2 olub, Azərbaycan ərazisinin
24%-ni təşkil edir. İqtisadi rayonun tərkibinə Ağdaş, Ucar, Göyçay, Kürdəmir,
Hacıqabul, Zərdab, Bərdə, Ağcabədi, Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad,
Biləsuvar, Salyan, Neftçala inzibati rayonlarının və Yevlax, Mingəçevir, Şirvan
şəhərlərinin əraziləri daxildir. Aran iqtisadi rayonu şimal-şərqdə Abşeron, şimalda
Dağlıq Şirvan və Şəki-Zaqatala, şimal-qərbdə Gəncə-Qazax, qərbdə Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonları ilə, cənubda Araz çayı və Muğan düzü vasitəsi ilə İran
İslam Respublikası və Lənkəran iqtisadi rayonu ilə həmsərhəddir. Aran iqtisadi
rayonunun ərazisi cənub-şərqdə Xəzər dənizi ilə əhatə olunur. Region Azərbaycan
Respublikasının mərkəzi və şərq hissələrini əhatə edir, ərazisi isə əsasən Kür-Araz
ovalığının sərhədlərinə uyğun gəlir.
İqtisadi rayonun ərazisinin əsasən düzənliklərdən ibarət olması onun daxili
və xarici iqtisadi əlaqələrinin intensiv və səmərəli inkişafına müsbət təsir göstərir.
Bu baxımdan Aran iqtisadi rayonu Abşeron, Gəncə-Qazax, Lənkəran rayonları və
İran İslam Respublikası ilə daha əlverişli iqtisadi əlaqələrə malikdir. Regionun belə
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əlverişli iqtisadi, siyasi-coğrafi mövqeyi onun sosial-iqtisadi inkişafına, daxili və
xarici iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə, xammal, əmək ehtiyatları və nəqliyyatkommunikasiya sistemlərindən səmərəli istifadə etməsinə kömək edir. Bu
baxımdan Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizinin – İpək yolunun, Bakı-Supsa, BakıCeyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin, yeni çəkiləcək BakıTbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin əsasən Aran iqtisadi rayonunun ərazisindən
keçməsi bu regionun respublikanın nəqliyyat-coğrafi mövqeyində aparıcı yer
tutması və təsərrüfat sistemində mühüm rol oynamasını təmin edir.
Azərbaycan Respublikası ərazisinin mərkəzində yerləşən Aran iqtisadi
rayonunda yerli təbii-coğrafi amillərin təsərrüfatın inkişafına və əhalinin
məskunlaşmasına təsirinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlər
içərisində ərazinin relyefi əhalinin məskunlaşmasını və təsərrüfatın inkişafını
müəyyən edən əsas göstəricilərdən biridir.
İqtisadi rayonun ərazisi bütövlükdə Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının
arasında yerləşən tektonik əyilmə zonasında – Kür-Araz ovalığında yerləşir, səthi
hamardır. Xəzər dənizinin sahil əraziləri dünya okeanı səviyyəsindən -27 m.
aşağıda yerləşsə də, burada bir sıra tirə və təpəliklər vardır. Bunlardan Mişovdağı,
Kürsəngi, Düzdağı və Dirovdağı, Böyük Hərami silsiləsini, Cənub-Şərqi Şirvanda
çoxlu sayda sönmüş və fəaliyyətdə olan palçıq vulkanlarını göstərmək olar. Kür
çayı Kür-Araz ovalığının mərkəzindən keçir və onu iki hissəyə bölür: Kürün sağ
sahillərində Şirvan, aşağı axarına doğru isə Cənub-Şərqi Şirvan düzləri yerləşir.
Çayın sağ sahilində Qarabağ düzü, Kür və Araz çayları arasında Mil düzü, cənub
hissələrində isə Muğan düzü yerləşir. Kürün aşağı sağ sahili hissəsi Salyan düzünə
aiddir. Bu düzənliklərlə yanaşı, Mingəçevir su anbarının cənubunda yerləşən
Bozdağ silsiləsinin şərq yarısı Aran iqtisadi rayonunun ərazisinə aiddir. Onun ən
yüksək hissəsi olan Qazanlı dağı da (500 m) buradadır. Mingəçevir su anbarının
şimalındakı Xocaşen (609 m) və Xoşaləng silsiləsi, Qaraməryəm tirəsinin qərb
kənarları iqtisadi rayonun ən yüksək ərazilərindəndir.
İqtisadi rayonun mərkəzində yerləşən Kür-Araz ovalığının səthi hamar olan
allüvial, allüvial-prollüvial, abraziya-akkumlyativ və abraziya-defliyasiya mənşəli
düzənlikdir. Burada şaquli ampilitud, çoxillik eroziyon və akkumlyativ relyef
formaları olan yarğanlar, qobular, gətirmə konusları, çayların qədim deltaları. Sahil
boyu qum təpələri yaratmışdır. Şirvan düzünün şimal kənarlarının səthinin meylliyi
nisbətən çoxdur və bunların arasında səthi batıq olan konusvari düzənliklərlə
yanaşı, səthi yelpikvari düzənliklərə də rast gəlinir.
Böyük Qafqazın cənub yamaclarından Şirvan düzünə axan çaylar iki
ərazidə-Əlican, Türyan və Göyçay çayları Alazan-Əyriçay vadisində və Şirvan
düzünə çıxdıqları yerdə, ikincisi-Girdiman çayı Qaraməryəm tirəsinin şimalı və
cənubunda, Ağsu çayı isə yalnız Şirvan düzünə çıxdığı sahədə gətirmə konusları
yaradır. Burada relyefdə aydın seçilən gətirmə konuslarına rast gəlinir. Belə relyef
şəraiti ərazinin geniş miqyasda təsərrüfata cəlb edilməsinə, əhali məskunlaşmasına
və şəhərsalma işlərinə əlverişli şərait yaradır.
Kür çökəkliyi böyük tektonik əyilmə zonasında yerləşdiyindən kaynazoy
erasında baş verən tektonik hərəkətlər ərazinin müasir relyefinin formalaşmasında
mühüm rol oynamışdır. İqtisadi rayonun ərazisi bütövlükdə yeddi ballıq zəlzələ
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zonasında yerləşməklə neft-qaz ehtiyatları ilə zəngindir. Burada yerləşən Şirvan
və Cənub-Şərqi Şirvan düzlərində, Xəzər dənizi akvatoriyasındakı adalarda çoxlu
sayda palçıq vulkanları vardır. İqtisadi rayonun ərazisi kaynazoy erasının IV dövr
çöküntülərilə örtüldüyündən burada qum, gil, çınqıl və xırda daş qırıntıları
üstünlük təşkil edir. Eləcə də burada toplanan çöküntü süxurlarının qalınlığı 10-12
km olub, əsasən dəniz və allüvial mənşəlidir. Ovalığın qərbində və mərkəzində çay
çöküntüləri, Kür çayının aşağı axarlarında və Xəzər dənizinin sahillərində dəniz
çöküntüləri üstünlük təşikl edir. Mingəçevir su anbarı və Göyçay şəhərinin
ətrafında, Pirsaat çayının hövzəsində və Cənub-Şərqi Şirvanda neogen dövrünə aid
olan gil, qumdaşı, əhəngdaşı və s. çöküntülər az miqdarda səthə çıxır.
Aran iqtisadi rayonunun ərazisi neft-qaz ehtiyatları ilə zəngindir. Bunlar ən
çox Neftçalada Xıllı, Salyanda Qarabağlı, Kürsəngi və Kürovdağda yerləşmişdır.
İqtisadi rayon Azərbaycanda quruda olan neft və qazın, yodlu-bromlu suların
ehtiyatına görə Abşerondan sonra respublikada ikinci yeri tutur. Çöküntü
süxurlarının geniş sahədə yayılması bu ərazilərdə tikinti sənayesi üçün xammal
ehtiyatlarının yerləşməsinə də təsir edib. Ağdaş, Zərdab, Sabirabad və Şirvan gil
yataqları, iqtisadi rayonun mühüm təbii sərvətlərindən olub, ondan əsasən kərpic
və keramika məhsulları hazırlanması üçün xammal kimi istifadə edilir. Şirvan
şəhəri ətrafında əhəng daşı və qum ehtiyatları, Sabirabad şəhəri və Atbulaq
yaxınlığında isə tikinti qumu ehtiyatları vardır. Hacıqabul rayonunda Udulu və
Atbulaqda əhəng daşı ehtiyatları, İmişli rayonunda Bəhramtəpədə, Bərdə şəhəri
yaxınlığında və Mingəçevirdə qum-çınqıl ehtiyatı zəngindir. Ümumiyyətlə,
respublikanın tikinti materiallarının 13%-ə qədəri Aran iqtisadi rayonunun payına
düşür.
Salyan şəhəri yaxınlığında yerləşən Duzdağ gölü duz ehtiyatları ilə zəngin
olduğundan əhali bu duzu toplayaraq məişətdə istifadə edir. Kürdəmir, Salyan,
Neftçala və digər rayonlarda temperaturu yüksək olan yeraltı sulardan bəziləri yerli
əhali tərəfindən dəri-zöhrəvi, sümük və revmatizim xəstəliklərinin müalicəsi üçün
istifadə edilir. Belə suları yerli əhali çox zaman «İsti su» adlandırır. Salyan şəhəri
ətrafında olan xlorid tərkibli soyuq mineral bulaqlar hidrogen-sulfit və
karbohidrogen qazları ilə zəngindir.
Aran iqtisadi rayonunun təbii sərvətlərinə Kür çayı hövzəsinin Tuqay
meşələri, burada təşkil olunmuş Ağgöl və Şirvan milli parklarında, Türyançay və
Qızılağac dövlət qoruqlarında, yasaqlıqlarda və ovçuluq təsərrüfatlarında qorunan
və artırılan Azərbaycanın Qırmızı kitabına düşən flora və fauna növləri ilə
zəngindir.
Rayonun təsərrüfat sahələrinə və əhalinin məskunlaşmasına təsir göstərən
mühüm təbii amillərdən biri iqlimdir. İqlimin Aran iqtisadi rayonunda kənd
təsərrüfatının ərazi təşkili, ixtisaslaşması və inkişafında rolu böyükdür. Burada
günəşli saatların miqdarı 2200-2400 saat arasında dəyişir. Onun maksimum
miqdarı iyul-avqust aylarında, minimum miqdarı dekabr-yanvar aylarında olur.
Quru subtropik iqlim kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi, torpaqların
suvarılması və kurort rekreasiya təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün ümumi
günəş radiasiyasının əhəmiyyəti böyükdür. Qışda burada buludluq az və
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temperatur 00S-dən yüksək oluduğundan günəş radiasiyası yüksək olması ilə
seçilir.
Aran iqtisadi rayonu ərazisində qərb, şimal-qərb, şərq və cənub-şərq
küləkləri üstünlük təşkil edir. Buradakı yerli küləklərin orta illik sürəti 1,7-3
m/san-dən 5 m/san-ə qədərdir. Güclü küləklərin sürəti 6-10 m/san.-dən çox olur. İl
ərzində rayonun ərazisində 50-70 gün isti və quru küləklər əsir.
İqtisadi rayonun ərazisində orta illik temperatur Xəzərin sahillərinə yaxın
ərazilərdə və Kür-Araz ovalığının mərkəzində 14.50C-dən yuxarı, qalan ərazilərdə
140C-dir. Yanvarın orta temperaturu 00-30C, iyunun orta temperaturu 25-270C-dir.
Mütləq maksimum temperatur 40-430C, mütləq minimal temperatur – 22-260C
arasında dəyişir. Çox nadir hallarda havanın temperaturu 00C-dən aşağı düşür.
İyulda Kür-Araz ovalığında torpağın səthinin temperaturu ilə havanın temperaturu
arasındakı fərq 7-80C bərabərdir. Şaxtasız dövrün davamiyyəti sahil və şimal
rayonlarda 250 gündən çox, qalan ərazilərdə 225-250 gün arasında olur. Kür-Araz
ovalığında qışda – 18-260S şaxtalar hər 25-30 ildən bir, -9-140S şaxtalar 10 ildə bir
dəfə qeydə alınır. Hər il bir neçə gün temperatur -3-50S-ə qədər aşağı düşə bilir.
Kür-Araz ovalığında 00-dən yuxarı orta sutkalıq temperatur cəmi 42000,
mərkəzdə və şərqdə 52000-dən çoxdur. 50-dən yuxarı temperatur cəmi 4200-50000dən çox , 100-dən yuxarı temperatur cəmi 4000-45000, 150-dən yuxarı göstərici
3600-40000, mərkəzdə isə daha yüksəkdir.
İyulda Kür-Araz ovalığında torpağın səthinin temperaturu ilə havanın
temperaturu arasındakı fərq 7-80S, mərkəzdə 8-90S olur. Bütün bu göstəricilər
torpağın üst və dərin qatlarında temperaturun öyrənilməsi və iqtisadi rayonda
çoxillik əkmələrin və taxılçılığın inkişaf etdirilməsi üçün vacibdir.
Aran iqtisadi rayonunda havanın nisbi rütubətliyinə rayonun temperatur
şəraiti və bu regiona daxil olan hava kütlələri daha çox təsir edir. İqtisadi rayonun
daxili hissələrində nisbi rütubətlik 50-55%, Xəzər dənizinə yaxın ərazilərdə 6570% , dənizin üzərində isə 80% olur. İlin isti dövründə nisbi rütubətliliyin ən aşağı
göstəricisi 40-45%-dən çox olmur. İqtisadi rayonun qərb hissələrində ildə 25-30
gün, şərqində 15-20 gün quraqlıq olub, sahil rayonlarda isə rütubətli günlər 35-40
gün və daha çox olur.
Buludluq ərazinin günəş şüaları ilə qızmasını, gecələr soyumasını müəyyən
edən amillərdən biridir. O, qışda mülayim dəniz-hava axınlarının və cənub
siklonlarının daxil olması zamanı əmələ gəlir.
Aran iqtisadi rayonunda duman əmələ gəlməsi hava kütlələrindən, gecə və
gündüz havanın qızıb-soyumasından asılıdır. Onun əsas göstəricisi dumanlı
günlərin sayıdır. Duman əsasən yazda və payızda müşahidə edilir. Bakıdan
Salyana qədər Xəzərsahili ərazilərdə dumanlı günlər ən az- ildə 10 gün, qərb
hissədə 20 gün, mərkəz və cənub qərbdə 43-47 günə bərabərdir.
Aran iqtisadi rayonu ərazisində yağıntılar rayonun ərazisində kənardan daxil
olan hava axınlarının hesabına əmələ gəlir. İqtisadi rayonun Kür-Araz ovalığında
200-300 mm, şimal və qərbdə, dağətəyi ərazilərdə isə 300-400 mm yağıntı düşür.
İsti dövrdə ən az yağıntı iqtisadi rayonun mərkəzində 50-100 mm, qərbində 100200 mm, şimalda 200-300 mm və soyuq dövrdə
mərkəzdə 100-150 mm,
ərazisinin şimal, qərb və cənub kənarlarında 150-200 mm yağıntı düşür. Göstərilən
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miqdarda yağıntı istər yayda, istərsə də qışda iqtisadi rayonda ən az miqdardır.
Ağdaş və Göyçay rayonlarına isə ildə ən çox 400-600 mm yağıntı düşür və bu hal
əsasən mart-aprel və oktyabr-noyabr aylarına təsadüf edir.
Aran iqtisadi rayonunda daimi qar örtüyü qışda nadir hallarda yaranır və
onun qalınlığı 1-3 sm olur. Qar örtüyü olan günlər Xəzərsahili və iqtisadi rayonun
mərkəzi hissələrində 10 gündən az, ətraf ərazilərdə 15-20 günə qədərdir. Ərazidə
qar örtüyünün bir neçə gün qalması payızlıq bitkilərin inkişafına əlverişli şərait
yaradır. Ümumiyyətlə, ərazidə quraq iqlim hakim olduğundan suvarmaya böyük
ehtiyac yaranır.
İqtisadi rayona daxil olan ərazilərin səth quruluşu əsasən düzən olduğundan
onun iqlim göstəricilərinin paylanmasında əsaslı fərqlər nəzərə çarpmır və bu
baxımdan ərazidə qışı mülayim, yayı quraq və isti keçən yarımsəhra və quru çöl
iqlim tipi hakimdir.
Aran iqtisadi rayonunda təsərrüfatın inkişafına təsir göstərən mühüm
amillərdən biri onun su ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmasıdır. Burada şirin suyun
əsas mənbəyi yeraltı sular, Kür çayı və onun sağdan və soldan qəbul etdiyi
qollardır. Bu baxımdan Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı bitkilərinin
yerləşməsində Kür çayının, onun üzərində inşa edilmiş su anbarlarının və suvarma
kanallarının rolu böyükdür.
Aran iqtisadi rayonunun su ehtiyatları 5753 mln m3-dir ki, bunun da 63,3%-i
kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılmasında, 35,7%-i sənaye və digər istehsal
sahələrində, 0,7%-i içməli su kimi istifadə olunur. Məişət ehtiyaclarını ödəmək
üçün iqtisadi rayonun əhalisi ildə 64,1 mln m3, hər nəfər sakin 35-37 m3, hər bir
şəhər sakini isə gündə 150-300 litr sudan istifadə edir. Kəndlərdə gündəlik su sərfi
adambaşına bundan 3 dəfə azdır.
Rayonda suvarmaya olan tələbatın ödənilməsi üçün çaylar üzərində su
anbarları tikilmişdir. Su anbarı Kür çayında suyun səviyyəsinin nizamlanması,
enerji alınması, Kür-Araz ovalığının suvarılması, rekreasiya və s. üçün də
əhəmiyyətlidir. Mingəçevir su anbarından çəkilmiş Yuxarı Şirvan və Yuxarı
Qarabağ kanallarının köməyi ilə 200 min ha-dan çox sahə suvarılır.
Yuxarı Şirvan Kanalının uzunluğu 122,9 km, su sərfi 78 m3/san olub, onun
istifadəyə verilməsi regionda 127 min ha əkin və otlaq sahələrinin suvarılmasına
imkan verir. Lakin kanaldan süzülən sular, suvarmanın düzgün aparılmaması
yeraltı suların səviyyəsinin kəskin artmasına səbəb olmuşdur. Nəticədə dərinliyi 13 m-ə qədər olan yeraltı sular ərazinin 59 %-ni əhatə etmişdir. Lakin müəyyən
mənfi nəticələrə baxmayaraq
Şirvan düzündə olan suvarma kanallarının
əhəmiyyəti böyükdür.
Yuxarı Qarabağ kanalının uzunluğu 172 km, su götürmə qabiliyyəti 140
3
m /san-dır. Kanal Qarabağ və Mil düzündə 100 min ha torpağın suvarılmasında və
yayda az sulu dövrdə birbaşa Araz çayında olan Bəhrəmtəpə su anbarına 45 m3/san
su verilməsində iştirak edir. Bu proses Mil və Muğan düzlərində olan suvarılan
torpaqların sahəsini xeyli genişləndirir. Yevlax rayonunda 1956-cı ildə Kür çayı
üzərində yaradılan və həcmi 60 mln m3 olan Varvara su anbarı əsasən enerji
alınması üçün istifadə edilir.
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Araz çayı və onun üzərində olan su anbarlarının da təsərrüfat əhəmiyyəti
böyükdür. Onların arasında iqtisadi rayonun ərazisində yerləşən Bəhrəmtəpə su
anbarı seçilir. Bu su qovşağı Araz çayının suyundan səmərəli istifadə edilməsi,
Muğan və Mil düzlərində olan torpaq sahələrinin suvarılmasında mühüm rol
oynayır. Muğan düzünə buradan Baş Muğan və Əzizbəyov adına kanallar
çəkilmişdir. Əzizbəyov adına kanaldan da suvarmada geniş istifadə olunur. Bu iki
kanalın hər biri 70 min hektar torpaq sahəsinin suvarılmasında istifadə olunur.
Muğan düzündə Orta Muğan, Rəsularx, Cəfərxan, Hüsü Hacıyev, sağ sahil
kanalları var. Muğan düzündə isə Araz çayından başlanan Baş Mil kanalı
çəkilmişdir. Onun uzunluğu 38 km, suburaxma qabiliyyəti 93 m3/san-dir. Bu kanal
vasitəsilə hər il 64 min hektar sahə suvarılır.
Yuxarıda adları çəkilən magistral kanallarla yanaşı çaylardan nasoslarla su
götürən yerli əhəmiyyətli kanallardan da geniş istifadə edilir. Onlar ayrı-ayrı
kəndlərdə əkin sahələrinin suvarılması üçün, əhalinin şəxsi həyətyanı
təsərrüfatlarını su ilə təmin etmək üçün istifadə edilir. Nəticədə Kür çayından
ümumən 10 km3 su götürülür. Əkin sahələrinin suvarılması zamanı kanallardan
sızan şor suların ərazidən çıxarılması üçün iqtisadi rayonda sıx kollektor-drenaj
şəbəkəsi yaradılmışdır. Şirvan düzündə Baş Şirvan və Aşağı Şirvan kollektorları
vardır. Baş Şirvan kolektoru Ağdaş rayonundan başlayır. Onun çəkilməsindən
sonra hər il 253 min hektar əkin sahəsinin drenaj suları axıdılır. Aşağı Şirvan
kollektoru 1963-cü ildə istifadəyə verilmişdir, onun uzunluğu 70 km-dir. Bu
kollektor vasitəsilə 36 min hektar sahə suvarılır. Muğan və Salyan düzlərində
kollektorların sıx şəbəkəsi yaradılmışdır. Onlara Muğan-Salyan, Əzizbəyov adına
kollektorlar daxildir.
Qarabağ və Mil düzlərindən Mil Qarabağ kollektoru axır. O, Kür çayından
keçməklə Baş Şirvan kollektoruna birləşir. Kür çayının sağ sahillərində şor suların
çıxarılması, torpaqların şoranlaşmasının qarşısını almaq üçün Mil-Qarabağ və
Muğan-Salyan kollektorlarının birləşməsi işi həyata keçirilib. Uzunluğu 416 km
olan bu kollektor Baş Mil-Muğan adlanır və 506 min ha əraziyə xidmət edir.
Aran iqtisadi rayonu yeraltı sularla zəngin olan ərazilərdən biri olmaqla
onların yer səthindən dərinliyi 0-20 m arasında dəyişir. Ərazinin çox hissəsində bu
göstərici 3 metrə qədər, Şirvan düzünün şimalında isə 15 m dərinlikdə yerləşir.
Suvarılan sahələrdə yeraltı suların Kür çayına, suvarma kanallarına yaxın
ərazilərdə qurunt sularının səviyyəsi yer səthinə lap yaxınlaşır. Şoranlaşmayan
yeraltı sulardan suvarmada, heyvandarlıqda, şəxsi təsərrüfatlarda istifadə edilir.
Çaylara, suvarma kanallarına və arxlara yaxın yerlərdə yeraltı sular əsasən şirindir.
Quraq iqlim şəraiti, ərazinin ideal düzənlik olması ilə əlaqədar Aran iqtisadi
rayonunda göllər azdır. İri göllərə Kürün sahillərində yerləşən Hacıqabul, Sarısu,
Ağgöl və digərlərini göstərmək olar. Kür çayının əvvəlki meyandıralarında çoxlu
axmazlar yaranmışdır. Göllər və axmazlar balıqçılıq təsərrüfatının inkişafı üçün
əhəmiyyətlidir. Hacıqabul, Salyan və Neftçala rayonlarında süni yaradılan göllərdə
iri balıqçılıq təsərrüfatları vardır ki, burada da ov əhəmiyyətli çoxlu köçəri quşlar
məskunlaşır.
Aran iqtisadi rayonu torpaq ehtiyatlarının miqdarına görə respublikada
birinci yeri tutmaqla iqtisadiyyatın mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatının
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hərtərəfli inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Bu imkanların gerçəkləşməsində
iqtisadi rayonun ərazisində formalaşan su ehtiyatlarından düzgün istifadə
edilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. İqtisadi rayonun ümumi torpaq ehtiyatlarının
2,2 mln. hektarı və ya 95,2%-i ovalıq və 103 min hektarı, yaxud 4,8%-i dağətəyi və
dağlıq ərazilərdə yerləşmişdir. Kür-Araz ovalığında yayılmış torpaqların 66,1%-ni
boz və boz-çəmən torpaqları təşkil edir. Mil düzünün qərbində yayılmış şabalıdı
torpaqlar regionun ümumi torpaq fondunun 3%-ni təşkil edir. Kənd təsərrüfatı
əkinləri üçün yararsız sayılan şoran boz-qonur, çəmən-bataqlıq, bataqlıq, şorakətli,
qumlu, daşlı-çınqıllı torpaqlar ümumi torpaq fondunun 12%-ə qədərini,
subasarlardakı allüvial-çəmən torpaqlar 14%-ni və alçaq dağlıq ərazilərdəki bozqəhvəyi və dağ-şabalıdı torpaqlar isə 5%-ni təşkil edir. Ümumiyyətlə götürdükdə
Aran iqtisadi rayonunun umumi torpaq fondunun tərkibində əkinə cəlb edilmiş
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 1,5 mln. hektar və ya 67,1% təşkil edir ki,
bunun da 42,2%-i isə əkinlərin, 1%-ə qədəri çoxillik əkmələrin, 51,1%-i örüş və
otlaqların, 5,6%-i həyətyanı, 1,6%-i meşə fondu torpaqların payına düşür. Kənd
təsərrüfatında istifadə edilən torpaqların 47%-i suvarma şəraitində becərilir.
Aran iqtisadi rayonunun təbii ehtiyat potensialı sırasında onun özünəməxsus
arid yarımsəhra bitkiləri fərqlənir. Yarımsəhra bitkiləri iqtisadi rayonun
mərkəzində və dağətəyi maili düzənliklərdə, dağətəyi yamaclarda daha çox
yayılıb. Yarımsəhra bitkiləri dəniz səviyyəsindən 100-200 m hündürlüklərdə
kserofit kolluqlar, efemerlər, birillik bitkilər kimi zəif şoranlaşmış torpaqlarda bitir.
Yovşan, şoran otu, kəvən, dəvə tikanı, qarağac, kəngiz rayonun yarımsəhralarının
əsas bitkiləridir. Bununla yanaşı, Kür çayının sahilləri boyu yeraltı suların səthə
yaxın olduğu ərazilərdə ensiz zolaq şəkildə Tuqay meşələri yerləşir. Kür çayının
aşağı axarında qırılmış ağacların yerində yulğun kolları bitir. Qarabağ düzündə
Yuxarı Qarabağ kanalının ətrafında uzunsaplaq palıd, qaraağac və s. ağaclardan
ibarət düzənlik meşələri yayılmışdır. Şirvan düzünün şimalında yerləşən Ağdaş,
Göyçay, Kürdəmir və Yevlax rayonlarında ardıc və saqqızağacından ibarət seyrək
meşələr və kolluqlar zonası yerləşir. Ümümiyyətlə, iqtisadi rayonun ərazisində
94,3 min. hektar meşə sahəsi vardır ki, bu da 1900-cü illə müqayisədə Kürqırağı
meşələrin 2007-ci ildə 10-15 dəfə azaldığını göstərir. Hazırda Kür çayının və
suvarma kanallarının sahillərində daha çox subasar-çəmənlik bitkiləri bitir. Bozçəmən və bataqlıq-çəmən torpaqlarda, dəvətikanı, biyan, çil, qamış və s. bitkilər
inkişaf edir. Axmazlarda, Sarısu və Ağgölün ətraflarında, Qarabağ və Mil
düzlərində bitən bataqlıq bitkilərindən müxtəlif dərmanlar və ev əşyaları
hazırlanmasında, həmçinin tikinti materialı kimi istifadə olunur. Bu sahələrdə
qamış şanagüllə, çil, ağ su zanbağı və s. zanbaq bitkiləri yayılmışdır. İqtisadi
rayonun təbii bitki örtüyünün yayıldığı ərazilər mühüm yem bazası olub, onlardan
respublikamızda əsasən qış otlaqları kimi istifadə edilir.
Əhali. Aran iqtisadi rayonu əhalisinin sayına görə respublikanın regionları
içərisində ikinci yeri tutur. 2007-ci ildə iqtisadi rayonda 1750,5 min nəfər əhali
olub. Bu respublika əhalisinin 20,5%-i qədərdir. Əhalinin orta illik sayı 1995-ci
ildə 1569,6 min, 2000-ci ildə 1647,8 min və 2007-cı ildə isə 1750,5 min nəfər olub.
1995-ci ildən 2007-ci ilə qədər olan müddətdə iqtisadi rayonun əhalisi 179,2 min
nəfər və ya 10,3% artmışdır.
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Aran iqtisadi rayonunda əhalinin təbii artım göstəriciləri onun sayı,
miqrasiyası, şəhər və kənd əhalisinin nisbəti, yerli adət-ənənələrdən, sosial iqtisadi
və digər amillərdən asılıdır. 2007-ci ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə görə
doğulanların sayı 18,8 və ölənlərin sayı 6,2 nəfər olmuşdur ki, bu da rayonda təbii
artım əmsalı göstəricisinin 12,6 nəfər olması deməkdir. Əhalinin hər 1000 nəfərinə
görə əvvəlki illərlə müqayisədə son dövrlərdə regionda əhalinin təbii artımı
getdikcə artmaqda davam edir.
Demoqrafik göstəricilərin əsas amillərindən biri də nikaha daxilolma və
boşanmalardır. Aran iqtisadi rayonunda 1990-cı ildən 2007-ci ilə qədər hər 1000
nəfərə görə nikahların sayı ölkənin ümumi əhalisi üzrə olan göstəricidən yüksək
olsa da 1990-cı illə müqayisədə hazırda iqtisadi rayonda nikaha girənlərin sayı 2
dəfə azalmışdır. Nikahla yanaşı boşanmalar da əsas demoqrafik göstəricilərə aid
olduğundan burada da qanunauyğunluqlar pozulmuşdur. İqtisadi rayonda
boşanmalar nisbi hesabla orta respublika səviyyəsindən aşağı olsa da son 10 ildə
bu göstərici 1,5-2 dəfə artmışdır ki, bunun da səbəbi əsasən son dövrün sosialiqtisadi çətinliklərilə əlaqədardır.
İqtisadi rayonda 1 yaşa qədər olan nisbi uşaq ölümü göstəricisi
respublikadakı orta qiymətlərdən yüksək olsa da, son dövrlərdə əhaliyə göstərilən
tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması nəticəsində 2007-ci ildə hər 1000 doğulan uşağa
görə ölənlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə 1,5 dəfə azalmış və 9 nəfərə
enmişdir.
Aran iqtisadi rayonunun əhalisinin milli, etnik, dini və cinsi tərkibinin
müxtəlifliyi də diqqəti cəlb edir. Bu sırada iqtisadi rayonun əhalisinin ümumi
tərkibində azərbaycanlılar 98% olmaqla respublikada yaşayan türklərin 58%-i,
kürdlərin 7%-i, ukraynalıların 4%-i və rusların 3%-ə qədəri bu regionda
məskunlaşsa da digər millətlərin sayı çox azdır.
İqtisadi rayon respublikada şəhər və qəsəbələrinin, kənd yaşayış
məntəqələrinin sayına görə də digər regionlardan fərqlənir. Bu baxımdan, Aran
iqtisadi rayonunda18 şəhər, 12 qəsəbə olmaqla şəhər əhalisinin sayına görə ölkədə
Abşeron iqtisadi rayonundan sonra ikinci yeri tutur. İqtisadi rayonda şəhər
əhalisinin sayı 670 min (37%) nəfərdən çoxdur ki, onlar da əsasən Mingəçevir,
Şirvan və Yevlax şəhərlərində məskunlaşmışlar. Urbanizasiya səviyyəsinə görə
Aran iqtisadi rayonu Abşeron və Gəncə-Qazax regionlarından sonra üçüncü yeri
tutur. Burada şəhər əhalisinin artım tempi digər regionlardan nisbətən yüksəkdir.
Aran iqtisadi rayonunun əhalisinin ümumi göstəricisində kənd əhalisi
üstünlük təşkil edir (63 %) və onlar 817 kənd yaşayış məntəqəsində
məskunlaşmışlar. Burada olan kənd yaşayış məntəqələri əsasən qrup formasında
olsa da ərazidə qış otlaqlarının geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq dağınıq-ferma
tipli yaşayış məntəqələri də inkişaf etmişdir.
İqtisadi rayonda əhalinin orta sıxlığı hər 1 km2-də 82 nəfər olub, bu göstərici
ayrı-ayrı inzibati rayonlar üzrə qeyri-bərabərdir.
Sənayesi. Aran iqtisadi rayonunun sənayesi bir çox sahələrin inkişafına və
ixtisaslaşmasına görə fərqlənir. Son 10 ildə respublikanın təsərrüfat quruluşunun
təkmilləşdirilməsində aparılan dəyişikliklər Aran iqtisadi rayonu üçün də
səciyyəvidir. Bütün təsərrüfat sahələri kimi sənayenin də quruluşunda həyata
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keçirilən özəlləşdirmə, xüsusi mülkiyyətə keçid və əvvəlki müəssisələrin yeniləri
ilə əvəz edilməsi onun dinamik inkişafını təmin etmişdir. Əgər 2000-ci ildə Aran
iqtisadi rayonunda 240 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, 2007-ci ildə bu
göstərici 331 ədəd olub göstərilən bu müəssisələrin, yeddisi xüsusi mülkiyyətçilər
tərəfindən özəlləşdirilmişdir. 2007-ci ildə Aran iqtisadi rayonunda sənaye
məhsulunun ümumi həcmi 540,1 mln manat olmuşdur ki, bu da 2000-ci ilə
nisbətən 1,5 dəfə çox olub, bunun da çox hissəsi elektroenergetika və neft-qaz
sənayesinin payına düşür.
Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların sayı 2 dəfədən çox
artaraq 331 nəfərdən 2007-ci ildə 718 nəfərə çatmışdır. Lakin ümumilikdə dövlət
və özəl sektorda sənayedə işləyənlərin sayı dəyişməmiş və 25,5 min nəfər təşkil
etmişdi. Digər sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi rayonun sənaye sahələrindən əldə
olunan gəlirlərdə də artım tempi müşahidə olunur. Belə ki, iqtisadi rayonda sənaye
məhsulunda qeyri-dövlət sektorunun payı əvvəllər istisna təşkil edirdisə, 2007-ci
ildə bu göstərici 48% olmuşdur. Uyğun olaraq sənayedə çalışanların əmək
haqlarında böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Sənayedə işləyənlərin əmək haqları
2000-ci illə müqayisədə 3 dəfə artaraq 2007-ci ildə 168,6 manat olmuşdur. Əsas
sənaye istehsal fondları təsərrüfatın inkişafını təmin edən və stimullaşdıran mühüm
göstəricilərdən olduğundan hazırda iqtisadi rayonun əsas sənaye-istehsal
fondlarının məbləği 1019 mln manat təşkil edir ki, bu da əvvəlki illərə nisbətən
4,5% çoxdur. Aran iqtisadi rayonunun iqtisadi quruluşunda elektroenergetika, neft
və qaz hasilatı, kimya, meşə və ağac emalı, tikinti materialları, yüngül və yeyinti
sənayesi aparıcı yer tutur. Bu baxımdan regionun sənayesinin ümumi quruluşunda
elektroenergetika ixtisaslaşmış sahələrdən biri olub, respublikada istehsal olunan
elektrik enerjisinin 80%-i təşkil edir. Burada elektroenergetika Mingeçevir DRES,
Şirvan DRES, Mingeçevir SES və Varvara SES-lə təmsil olunmuşdur.
Regionda ikinci aparıcı sahə neft və qaz sənayesidir. Aran iqtisadi rayonunda
neft çıxarmaya 1930-cu ildən
başlanmışdır. Hazırda burada neftçıxarma
Neftçalada, Kürovdağda, Muşovdağda, Qalmazda, Qarabağlıda, Kürsəngidə,
Muradxanlıda və Mollakənddə olan yataqlardan hasil olunur. Babazənən,
Dirovdağ, Bəndovan, Carlı, Saatlı, Qarasu, Ağcabədi və Bərdədə də neft-qaz
ehtiyatları vardır. Regionda ildə 600-650 min ton neft və 40-45 mln m3 təbii qaz və
qaz kondensatı hasil edilir ki, bunun da çox hissəsi Neftçala, Salyan, Kürdəmir,
Zərdab, İmişli rayonlarında və Şirvan şəhərində yerləşən neft mədənlərinin payına
düşür. İldə Şirvanda orta hesabla 450-550 min ton neft, 20-21 mln m3 təbii qaz;
İmişlidə (qaz kondensatı daxil olmaqla) 30-32 min ton neft; Neftçalada 40-45 min
ton xam neft və 22-26 mln m3 təbii qaz çıxarılır. Respublika ərazisində
Abşerondan sonra quruda daha çox neft-qaz hasil edilən ərazi Aran iqtisadi
rayonudur.
Aran iqtisadi rayonunda kimya sənayesi də yüksək inkişaf etmişdir. Kimya
sənayesi əsasən Mingeçevir, Salyan və Neftçala şəhərlərində yaxşı inkişaf edib.
Mingeçevirdə rezin və elektrikizalyasiya, Salyanda plastik kütlə, Neftçalada yodbrom zavodu fəaliyyət göstərir.
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Sənayedə inkişaf etmiş aparıcı sahələrdən biri də tikinti materiallarıdır.
Tikinti materialları sənayesi regionda çınqıl (Bəhrəmtəpə), dəmir-beton məhsulları,
mişardaşı və kərpic istehsalı sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır.
İqtisadi rayonun meşə və ağac emalı sənayesi əsasən gətirmə xammala
əsaslanır. Mingeçevir və Şirvan şəhərləri, Salyan rayonu maşınqayırmanın inkişaf
etdiyi əsas mərkəzlərdir. Burada kənd təsərrüfatı maşınları üçün müxtəlif hissələr,
avtoyükləyicilər və xəndəkqazan maşınlar, məişət cihazları və s. istehsal olunur.
Aran iqtisadi rayonunda yüngül və yeyinti sənayesi də yüksək inkişaf
etmişdir. Yüngül sənaye sahələrindən regionda pambıq emal edən 10 zavod,
Mingeçevir pambıq parça fabriki, Yevlax yunun ilkin emalı zavodu, Şirvan süni
gön-dəri zavodu, Hacıqabul xalçaçılıq fabriki sahələri ilə yanaşı hər bir inzibati
rayonda kiçik tikiş fabrikləri də fəaliyyət göstərir. Rayonda hər il 20-22 mln
manatlıq toxuculuq və tikiş sənaye məhsulları, 1015 mln manatlıq gön-dəri və
ayaqqabı istehsal olunur.
Yeyinti sənaye müəssisələri Göyçay, Ucar və Sabirabaddakı meyvə-tərəvəz
konservi, Neftçaladakı Bankə balıq konservi, Göyçaydakı şərab və konyak
zavodları, həmçinin hər bir inzibati rayonda mövcud olan ət-süd kombinatları,
Yevlaxdakı tütün fermentləşdirmə kombinatı, dənüyütmə, çörək bişirmə və
qənnadı fabrikləri ilə təmsil olunmuşdur.
Kənd təsərrüfatı. İqtisadi rayonda kənd təsərrüfatı aparıcı sahədir. 2007-ci
ildə onun ümumi məhsul istehsalı 623,2 mln manat təşkil etmişdir ki, bunun da
319,2 mln manatı və ya 51,2%-i bitkiçiliyin, 304,1 mln manatı və ya 48,8%-i
heyvandarlığın payına düşmüşdür. Kənd təsərrüfatında əkinçilik aparıcı yer tutur
ki, onun da əsasında bitkiçiliyin müxtəlif sahələri formalaşır. Bitkiçiliyi
stimullaşdıran və onun ixtisaslaşdırılmasında mühüm yer tutan amillərdən biri
regionun torpaq fondudur. Son 15 ildə regionun torpaq fondunun quruluşunda
köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Hazırda iqtisadi rayonun ümumi torpaq
fondunun 940,4 min hektarı və ya 44,5%-i dövlət, 559,2 min hektarı və ya 26,4%-i
bələdiyyə, 615,7 min hektarı və ya 29,1%-i xüsusi mülkiyyət torpaqlarından
ibarətdir. İqtisadi rayonun bitkiçiliyinin ümumi quruluşunda pambıqçılıq,
taxılçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik, quru subtropik meyvəçilik, bostançılıq
ixtisaslaşmış sahələrdir. Bunlarla yanaşı, son 10 ildə regionda kartofçuluq, şəkər
çuğunduru, günəbaxan kimi sahələr də yaxşı inkişaf etmişdir.
Aran iqtisadi rayonunda pambığın əkin sahəsi 81,1 min hektar olmaqla,
respublikadakı pambıq əkinlərinin 88%-ni təşkil edir və istehsal olunan pambığın
67,5%- i bu regionun payına düşür. 2007-ci ildə iqtisadi rayonda 117,1 min ton
pambıq istehsal olunmuşdur. Mingeçevir və Şirvan şəhərləri istisna olmaqla
pambıqçılıq iqtisadi rayona daxil olan bütün inzibati rayonlarda ixtisaslaşmış sahə
sayılır və əksər inzibati rayonlarda pambığın ilkin emalını həyata keçirən
pambıqtəmizləmə müəssisələri fəaliyyət göstərir.
İqtisadi rayonda ixtisaslaşmış aparıcı sahələrdən biri də taxılçılıqdır. Son 10
ildə regionda taxıl əkinləri xeyli genişlənmiş və respublikada olan taxıl əkinlərinin
38,1%-i və taxıl istehsalının isə 39,5%-i Aran iqtisadi rayonunun payına düşür.
Burada taxılçılıq buğda, arpa, çəltik, qarğıdalı əkinləri və istehsalı ilə təmsil
olunmuşdur. Respublikada istehsal olunan buğdanın 39,3%-i, arpanın 49%-i,
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çəltiyin 44,2%-i, qarğıdalının 20,4%-i, dənli paxlalıların və digər taxıl əkinlərinin
4,5%-i Aran iqtisadi rayonunun payına düşür. Buğda, qarğıdalı və arpa iqtisadi
rayonun bütün bölgələrində, çəltik isə Ucar, Ağdaş və Yevlax rayonlarında
becərilir.
İqtisadi rayonda ixtisaslaşmış sahələrdən biri də bostançılıqdır.
Respublikadakı bostan bitkiləri əkinlərinin və istehsalının 67,7%-i bu regionun
payına düşür. Bostançılıq Neftçala, Hacıqabul, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Kürdəmir,
Beyləqan, Ağdaş və Yevlax rayonlarında daha yaxşı inkişaf etmişdir.
Bostançılıqda qarpız və yemiş əkinləri və onların istehsalı xüsusi yer tutur.
İqtisadi rayonda üzümçülük inkişaf etmiş ənənəvi sahələrdən biridir.
Respublikada olan üzüm bağlarının 27,7%-i və onun istehsalının 19,1%-i bu
regionun payına düşür. Üzümçülük Salyan, Kürdəmir, Beyləqan və Yevlax
rayonlarında daha yaxşı inkişaf etmişdir. Göstərilən rayonlar üzrə üzümün
məhsuldarlığı hər hektardan 52,2 sentner təşkil edir.
Aran iqtisadi rayonunda tərəvəzçilik də yaxşı inkişaf etmişdir.
Respublikanın tərəvəz əkini sahələrinin 33%-i və istehsalının 26%-i bu regionun
payına düşür. Məhsuldarlıq hər hektardan 113,7 sentnerdir. Bu sahə iqtisadi
rayonun bütün bölgələrində yaxşı inkişaf etmişdir.
İqtisadi rayonda kartofçuluq son illərdə yaxşı inkişaf edib. Respublikada
olan kartof əkinlərinin 11%-i və istehsalının 7,4%-i bu regionda cəmlənmişdir.
Burada məhsuldarlıq yüksək olub, hər hektar üçün 101,2 sentner təşkil edir.
Texniki bitkiçiliyə aid olan şəkər çuğunduru əkinləri son 10 ildə
respublikada xeyli genişlənmişdir. Respublikada olan şəkər çuğunduru əkinlərinin
58,3%-i və onun istehsalının 64,8%-i bu regionun payına düşür. Şəkər çuğunduru
burada yüksək məhsuldarlığı (235,8 sen/ha) ilə seçilir və əsasən Biləsuvar, Saatlı,
Sabirabad, İmişli, Kürdəmir, Beyləqan, Ağcəbədi, Bərdə və Ağdaş rayonlarında
daha yaxşı inkişaf etmişdir. Yerli xammal əsasında 2007-ci ildən başlayaraq
İmişlidə şəkər zavodu fəaliyyət göstərir.
İqtisadi rayonda dən üçün günəbaxan da yaxşı inkişaf etmişdir.
Respublikadakı dən üçün günəbaxan əkinlərinin və istehsalının 51,5%-i bu
regionun payına düşür. Günəbaxan əsasən Biləsuvar, Saatlı, Kürdəmir, Bərdə və
Yevlax rayonlarında becərilir.
Aran iqtisadi rayonunda meyvəçilik ixtisaslaşmiş qədim təsərrüfat
sahələrindən biridir. Burada nar, heyva, əncir və digər quru subtropik meyvələrlə
yanaşı, bağçılığın digər sahələri də inkişaf etmişdir. Respublikada olan meyvə
bağları sahəsinin 19,8%-i istehsalının isə 27%-i bu regionun payına düşür.
Meyvəçilik demək olar ki, bütün rayonlarda inkişaf etmişdir.
İqtisadi rayonun kənd təsərrüfatının ikinci mühüm aparıcı sahəsi
heyvandarlıqdır. Regionda 2006-cı ildə heyvandarlıq məhsullarının həcmi 304,1
mln manat olmuşdur. Burada heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün zəngin otlaq
sahələrinin və yem bitkiləri əkinlərinin olması xüsusi yer tutur. Respublikada olan
yem bitkiləri əkinlərinin 71,4%-i Aran iqtisadi rayonunun payına düşür. Regionun
heyvandarlıq sahəsində iribuynuzlu maldarlıq, qoyunçuluq xüsusilə fərqlənir.
İribuynuzlu mal-qaranın sayı 941,3 mln baş olmaqla respublikada olan iribuynuzlu
mal-qaranın 38,5%-i bu iqtisadi rayonun payına düşür. 1995-ci illə müqayisədə
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2007-ci ildə mal-qaranın sayı 1,5 dəfə artmışdır. Mal-qaranın ümumi sayında inək
və camışlar üstünlük təşkil edir. Onların sayı 455,2 mln baş olmaqla, respublikada
olan inək və camışların 39%-ni təşkil edir. İribuynuzlu maldarlıqda südlük-ətlik,
və ətlik-südlük heyvandarlıq daha yaxşı inkişaf etmişdir.
Heyvandarlığın ikinci mühüm aparıcı sahəsi xırda buynuzlu maldarlıqdır.
Regionda qoyun və keçilərin sayı 271,4 mln baş olmaqla, respublikada olan qoyun
və keçilərin 29%-ni təşkil edir. Son 15 ildə heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi ilə
əlaqədar olaraq güzəştli dövlət kreditlərinin verilməsi, bu sahədə vergilərin ləğv
edilməsi və geniş qış otlaqlarının mövcudluğu iqtisadi rayonda heyvandarlığın
yüksək inkişaf etdirilməsinə şərait yaratmışdır. Onun nəticəsidir ki, 1995-ci illə
müqayisədə 2007-ci ildə regionda qoyun və keçilərin sayı iki dəfə çoxalmışdır.
Hazırda respublikada istehsal olunan ətin 35%-i, südün 36%-i Aran iqtisadi
rayonunun payına düşməklə, 2000-ci ilə nisbətən ət istehsalı 2 dəfə, süd istehsalı
1,3 dəfə artmışdır.
Nəqliyyat. Aran iqtisadi rayonunun əlverişli nəqliyyat coğrafi mövqeyi onun
təsərrüfat quruluşunun yerləşdirilməsində və inkişafında mühüm yer tutur. İqtisadi
rayonun nəqliyyat sistemi dəmir və avtomobil nəqliyyatı, boru kəməri, hava
nəqliyyatı və qismən çay nəqliyyatı ilə təmsil olunmuşdur. İqtisadi rayonun
bölgədaxili, regionlar və respublikanın mərkəzi ilə iqtisadi əlaqələrinin inkişafında
onun nəqliyyat sisteminin rolu böyükdür. İqtisadi rayonun nəqliyyat sistemində
dəmiryol nəqliyyatı aparıcı yer tutur. Qərb istiqamətində Bakı-Ağstafa-Tbilisi,
Bakı-Ələt-Culfa, Bakı-Yevlax-Balakən, Yevlax-Ağdam, cənub istiqamətində
Osmanlı-Astara dəmiryol xətlərinin Aran iqtisadi rayonu ərazisindən keçən hissəsi
həmsərhəd olduğu Cəncə-Qazax, Yuxarı Qarabağ, Lənkəran regionları və
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə iqtisadi əlaqələrini tənzimləməklə mərkəzi
mövqe tutur. İqtisadi rayon daxilində iqtisadi əlaqələrin inkişafı, yük və sərnişin
axınlarının tənzimlənməsi Daşburun, İmişli, Saatlı, Sarıcalar, Hacıqabul, Salyan,
Mingəçevir, Yevlax, Bərdə demir yolu stansiyaları vasitəsilə həyata keçirilir.
Burada formalaşmış Yevlax və Şirvan nəqliyyat qovşaqlarının müstəsna
əhəmiyyəti var. Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi rayon üzrə dəmiryolu ilə daşınan
yüklərin 30-32 %-i Yevlax stansiyasının payına düşür.
Avtomobil nəqliyyatı
iqtisadi rayonun təbii ehtiyat potensialından
səmərəli istifadə edilməsində, regionun və respublikanın daxili iqtisadi əlaqələrinin
inkişafında aparıcı yer tutur. Beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli avtomobil
yolları əsasən magistral dəmir yollarına paralel çəkilmişdir. Respublikada olan
avtomobil yollarının 22,6%-i, yük daşımalarının və dövriyyəsinin15,2%-i, sərnişin
daşınmasının13,6%-i, sərnişin dövriyyəsinin 6,5%-i bu regionun payına düşür.
İqtisadi rayon üzrə avtomobil yollarının ümumi uzunluğu 4249 km təşkil edir ki,
bunun da 42,4%-i respublika, 57,6%-i yerli əhəmiyyətli yollardır. İqtisadi
rayonda avtomobil yollarının əsas texniki göstəricilərindən biri onun örtük
səviyyəsinin quruluşudur. Bu baxımdan regionun ümumi avtomobil yollarının
18,9%-i bərk örtüklü asfalt-beton, 60,5%-i çınqıl örtüklü, 20,6%-i isə torpaq
yollardan ibarətdir. Həmçinin iqtisadi rayondakı avtomobil yollarının 0,8%-i
birinci, 5,2%-i ikinci, 33%-i üçüncü, 56,7%-i dördüncü və 4,4%-i beşinci dərəcəli
yollardır.

behruzmelikov.com

Bakı-Ceyhan, Bakı-Supsa magistral neft kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəməri və Qaradağ-Ağstafa, Şirvan-Bakı yerli əhəmiyyətli neft və qaz
kəmərləri iqtisadi rayonun ərazisindən keçir.
İqtisadi rayonda hava nəqliyyatını Yevlaxda yerləşən aeroport və bütün
inzibati rayon mərkəzlərində isə təcili xidmətləri həyata keçirmək üçün
vertolyotların düşməsini mümkün edən meydançalar tikilmişdir.
Kür çayının mənsəbindən Yevlax şəhərinə qədər olan hissəsi gəmiçilik üçün
yararlı olsa da, hələlik bu imkandan istifadə edilmir.
Sosial infrastruktur. Regionda iqtisadiyyatın dinamik yüksəlişinə nail
olmaq üçün maddi istehsal sahələrilə yanaşı, qeyri-maddi sahələrin də inkişafına
xüsusi diqqət verilir. Bu baxımdan hazırkı şəraitdə Aran iqtisadi rayonunun ayrıayrı bölgələrində sosial infrastruktur sahələrinin düzgün yerləşdirilməsi olduqca
vacib məsələlərdən biridir. Uzun illərdən bəri rayonlarda sosial infrastrukturun
ərazi təşkili düzgün aparılmadığından əhalinin kənd yaşayış məntəqələrində
məskunlaşması azalmış və onların şəhərlərə və xarici ölkələrə miqrasiyası
güclənmişdir. Odur ki, Aran iqtisadi rayonu ərazisində sosial infrastruktur
sahələrinin səmərəli ərazi təşkili böyük aktuallığa malikdir. Qeyd etmək lazımdır
ki, son 10 ildə iqtisadi rayonun ərazisində sosial infrastruktur sahələrinin geniş
şəbəkəsi yaradılmışdır. Sosial infrastrukturun inkişaf etmiş sahələrindən biri
səhiyyə müəssisələri və orada göstərilən səhiyyə xidmətidir. Əhalinin
sağlamlığının qorunmasında və bərpasında, tibbi xidmətin düzgün həyata
keçirilməsində bu sahənin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Hazırda iqtisadi rayonda
əhaliyə 3189 həkim, 9993 nəfər orta tibb işçisi, 187 xəstəxana və 390 ambulatorpoliklinika xidmət göstərir. Xəstəxana çarpayılarının sayı 13250 ədəddir. Hər 10
min nəfər əhalinin həkimlər təminatı 18,2 və orta tibb heyəti ilə 57,1 nəfər,
xəstəxana çarpayıları ilə 75,7, müalicə poliklinika müəssisələri ilə 113,3 ədəddir.
Burada tibbi xidmətin geniş şəbəkəsi yaradılsa da, əhalinin təlabatını hələlik tam
ödəmir. Rayonda inkişaf etmiş ənənəvi sahələrdən biri ümumtəhsil
müəssisələridir. Yeniyetmə və gənclərin həyata hazırlanmasında, mənəvi
dəyərlərə malik olmasında təhsil müəssisələri mühüm yer tutur. Hazırda ərazidə
369 daimi məktəbəqədər uşaq müəssisəsi və 921 gündüz ümumtəhsil məktəbi
fəaliyyət göstərir. Uyğun olaraq məktəbəqədər müəssisələrdə olan uşaqların sayı
19334 nəfər, məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin sayı isə 325,2 min nəfərdir. Rayon
mərkəzindəki tədris müəssisələri istisna olmaqla əksər məktəblərin əsaslı təmir
edilməsinə böyük ehtiyac duyulur.
Əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkilində, ideya-siyasi və mənəvi aləminin
zənginləşməsində mədəni-maarif müəssisələrinin rolu böyükdür. Hazırda
rayonda 1041 kütləvi kitabxana, 665 klub, 31 muzey və 2 kinoteatr fəaliyyət
göstərir. Uyğun olaraq kitabxanalardakı kitab fondu 6890,2 min nüsxə olub orta
hesabla hər 1000 sakinə düşən kitabların sayı isə 3936 nüsxə təşkil edir. Hər il
muzeylərə gələnlərin sayı 411,3 min nəfər olmuşdur. Əhalinin maddi rifah halının
yaxşılaşdırılmasında onların mənzil və kommunal şəraitində olan problemlərinin
həlledilməsi əsas yer tutur. 2007-ci ildə iqtisadi rayonun ümumi mənzil fondu 22,4
mln m2 olmuşdur ki, bu da hər bir sakinin orta hesabla 8.5 m2 yaşayış sahəsi ilə
təmin olunması deməkdir. Digər sahələrlə müqayisədə son illərdə rayonda ticarət
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və məişət xidməti müəssisələri xeyli inkişaf etmişdir. 2006-cı ildə iqtisadi rayonun
pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 813,2 mln manat olmuşdur ki, bu da respublika üzrə
cəmi 14,2 % təşkil etmişdir. Ərazidə ticərət şəbəkəsinin yerləşdirilməsi kənd
yaşayış məntəqələrinə nisbətən, rayon mərkəzini və qəsəbələri daha yaxşı əhatə
etmişdir.
Məişət xidməti müəssisələri iqtisadi rayonda son illərdə xeyli inkişaf
etmişdir. Rayon ərazisində bu xidmət fərdi paltar tikişi, fotoqrafiya, bərbərxana,
kimyəvi təmizləmə, mebellərin təmiri və hazırlanması, məişət maşınları və
cihazlarının təmiri, avtomobil təmir sexləri və digər sahələri əhatə edir. 2006-cı
ildə əhaliyə göstərilən məişət xidməti 138,4 mln manat, adambaşına düşən xidmət
isə 12,31 manat olmuşdur. Rayonda sosial infrastrukturun inkişaf etmiş
sahələrindən biri kommunikasiya sistemidir. Bu sahədə inzibati rayon mərkəzləri
və kəndləri telefon, teleqraf və digər vasitələr hesabına təmin edilməsi nəzərə
çarpır. Hazırda iqtisadi rayonda 404 poçt, telefon, teleqraf müəssisəsi fəaliyyət
göstərir. Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı 39 ədəd təşkil edir. Son
illərdə rayonda kompyuter İnternet şəbəkəsi inkişaf etməyə başlasa da bu sahədə
şəhərlə kənd arasındakı fərqlər yenə də qalmaqdadır. Belə ki, şəhər tipli
qəsəbələrdə hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı 67 olduğu halda,
kəndlərdə bu göstərici 21 ədəddir.
Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, Aran iqtisadi rayonunda 2004-2008-ci
illərdə Dövlət proqramından irəli gələn bir sıra təsərrüfat əhəmiyyətli tədbirlər də
həyata keçirilmişdir.

behruzmelikov.com

Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonu
Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy, Şəmkir, Daşkəsən, Göygöl, Samux,
Goranboy rayonları və respublika tabeliyində olan Gəncə və Naftalan
şəhərləri.
Sahəsi 12,5 min km2, əhalisi 1mln 147,8 min nəfərdir.
Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonu respublikanın qərbində, əsasən Kiçik
Qafqaz dağlarının şimal yamacında yerləşir. Kür çökəkliyi təbii vilayətinə aid olan
Gəncə-Qazax maili düzənliyi və Kürün sol hissəsində yerləşən Ceyrançöl düzü də
onun tərkibinə daxildir. İqtisadi rayon şimaldan və qərbdən Gürcüstan, cənubqərbdən Ermənistanla həmsərhəddir.
Gəncə-Qazax çox qədimdən məskunlaşmış ərazilərdən biridir. Əlverişli
təbii-coğrafi şərait, iqtisadi və geosiyasi mövqe burada, Göyçədə, Borçalıda çox
qədim zamanlardan türklərin intensiv məskunlaşma areallarının formalaşmasına
səbəb olmuşdur. Strateji cəhətdən əlverişli olan bu ərazilərdə eradan əvvəl VI
əsrdən albanlar yaşamışlar. Bu ərazinin torpaqlarında tapılmış, eradan əvvəl IV,
eranın V əsrinə qədərki dövrə aid çoxlu alban maddi-mənəvi
ЭЯНЪЯ-ГАЗАХ ИГТИСАДИ РАЙОНУ
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mədəniyyət qalıqları da bunu təsdiq edir. Gürcü və erməni mənbələrinə görə,
türklərin Cənubi Qafqaza, o cümlədən bu əraziyə axını və yerli türk tayfalarına
qarışması eradan əvvəlki I əsrə gedib çıxır.
Gəncə-Qazax
iqtisadi-coğrafi
rayonu
ərazisinin
daha
intensiv
mənimsənilməsi və müasir sıx məskunlaşma areallarının yaranması, formalaşması
daha çox XIX və XX əsrdə mümkün olmuşdur. Rayon ərazisində köçəri
heyvandarlıqdan oturaq heyvandarlığa, əkinçiliyə keçilməsi, suvarma əkinçiliyinin
genişlənməsi, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsi, kənd
təsərrüfatı əməyinin mexanikləşdirilməsi və mütəmadi olaraq təkmilləşməsi,
mütərəqqi emaledici sənaye sahələrinin, nəqliyyat şəbəkəsinin inkişafı fasiləsiz baş
verir ki, bu da XX əsrdə, xüsusən də əsrin ikinci yarısından indiyə qədər ərazinin
mənimsənilməsinə, yeni-yeni ərazilərin təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsinə
səbəb olmuş və əhalinin intensiv məskunlaşma areallarının formalaşmasına
gətirib çıxarmışdır. Lokal şəhər aqlomerasiyaları ilə yanaşı düzən ərazilərdə kənd
aqlomerasiyalarının da inkişafı bunun nəticəsidir.
Lakin əzəli və əbədi Azərbaycan torpaqlarında Rusiyanın Ermənistan
dövlətini yaratması qonşu Göyçə, Karvansara (İcevan), Dilican, Borçalı və s.
ərazilərdən yerli türklərin deportasiyası, bu ərazilərin itirilməsi ilə yanaşı,
mənimsənilmə və əhali məskunlaşmasına da mənfi təsir etmişdir. Bütün Sovetlər
dönəmində mütəmadi olaraq Gəncə-Qazax Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış,
onun ayrı-ayrı hissələri Rusiyanın imperiya mənafelərinə uyğun Azərbaycandan
zorla qoparılıb Ermənistana verilmişdir.
İqtisadi-coğrafi rayonun təbii şəraiti və təbii ehtiyatları ərazinin
mənimsənilməsinə eləcə də, kənd təsərrüfatının və sənayenin müxtəlif sahələrinin
inkişafına əlverişli zəmin yaradır. Ərazinin çox hissəsini Gəncə-Qazax maili
düzənliyi və Ceyrançöl düzü tutur. İqtisadi rayonun cənub hissəsinin relyefi çay
dərələri ilə parçalanmış dağlıq relyefə malikdir. Şahdağ, Murovdağ, Murquz
dağlarının şimal yamacları və bu dağ silsilələrindən ayrılan dağ tirələri, dağlararası
çökəkliklər relyefə xüsusi rəngarənglik verir.
İqtisadi-coğrafi rayonun Gəncə-Qazax maili düzənliyində və Ceyrançöl
hissəsində yayı isti, quraq, qışı mülayim, yumşaq keçən yarımsəhra quru-çöl iqlimi
hakimdir. Orta illik izotermlər +10+14ºC arasında dəyişir. Bu da suvarma
əkinçiliyi, ümumiyyətlə, təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradır. Dağlıq
ərazilərdə qışı quraq keçən mülayim isti iqlim üstünlük təşkil edir. Orta illik
izotermlər +6+10ºC arasında tərəddüd edir. Rütubətin kifayət qədər olması və
yağıntının əsasən bitkilərin vegetasiya dövründə düşməsi dəmyə əkinçiliyinə
imkan verir. Orta illik yağıntıların miqdarı 400-600 mm təşkil edir. Yüksək dağlıq
hissələrdə qışı quraq keçən soyuq iqlim və dağ-tundra iqlimi yayılmışdır. Orta illik
izotermlər 0ºC və +6ºC olub, əhalinin daimi təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli
deyil.
Torpaqları əsasən münbit olub relyef və iqlim şəraitindən asılı olaraq dəyişir.
Gəncə-Qazax maili düzənliyində və Ceyrançöl ərazisində əsasən açıq şabalıdı,
şabalıdı boz və boz-qonur torpaqlar yayılmışdır. Dağətəyi ərazilərdə yüksək
münbitliyə malik şabalıdı və tünd şabalıdı, orta dağlıq ərazilərdə-dağ yamaclarında
isə daha münbit və məhsuldar olan qəhvəyi, qonur meşə və qara torpaqlar üstünlük
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təşkil edir. Yüksək dağlıq ərazilərdə soyuq iqlim şəraitində subalp, alp
çəmənlikləri altında dağ çəmən torpaqları yayılmışdır.
Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün yararsız – yarğan, qobu şəbəkəsinin geniş
yayıldığı bədlənd torpaqlar Ceyrançöl düzündə nisbətən çoxdur.
İqtisadi rayon şirin su ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuşdur. Kür,
Ağstafaçay, Tovuzçay, Şəmkirçay, Zəyəmçay, Gəncəçay, Qoşqarçay, Kürəkçay,
Qaraçay və s., Şəmkir, Yenikənd, Ağstafaçay, Coğaz su anbarları, Göygöl,
Çandargöl, Maralgöl və s. artezian suları əsas şirin su mənbələridir. Kənd
təsərrüfatının suvarma suyu, əhalinin və sənayenin suya olan tələbatı əsasən bu
mənbələr hesabına təmin olunur. Samux və Goranboy rayonlarının şirin suya olan
tələbatının ödənilməsində Qabırrı çayının və Mingəçevir su anbarının da rolu
böyükdür. Ən böyük suvarma kanalı Ağstafaçay su anbarından başlanan uzunluğu
69 km olan, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir rayonlarının 30 min hektardan çox
sahəsini suvaran eyniadlı kanaldır.
Relyef və iqlim şəraitinin müxtəlifliyi bitki və heyvanat aləminin
zənginliyinə və özünəməxsus rəngarəngliyinə səbəb olmuşdur. İqtisadi rayonun
düzən ərazilərində bitki örtüyü kasıbdır, əsasən yarımsəhra bitkiləri üstünlük təşkil
edir. Orta dağlıq qurşaqda bitki örtüyü zəngin olub əsasən palıd, vələs və fıstıq
ağaclarının üstünlük təşkil etdiyi dağ meşələri yayılmışdır. Meşədən yuxarıda
soyuq iqlim şəraitində yay otlaqları, biçənək əhəmiyyəti kəsb edən subalp və alp
çəmənlikləri inkişaf etmişdir. Düzən meşələri Kürboyu tuğay meşələri ilə təmsil
olunur. Meşələrdə bitən palıd, fıstıq, vələs və digər ağaclar möhkəm oduncağa
malik olsalar da onların sahəsi azdır
və sənaye əhəmiyyətli deyildir.
Ceyrançöldəki Eldar şamı meşəsi reliktdir. Quraq şəraitdə bitən bu ağac növünün
arid ərazilərin, şəhərlərin yaşıllaşdırılmasında, eroziyadan qorunmasında müstəsna
əhəmiyyəti vardır.
Heyvanat aləmi ilə əsasən orta dağlıq qurşağın meşələri və tuğay meşələri
zəngindir. İqtisadi-coğrafi rayonda dağ meşə landşaftının və müxtəlif heyvanların
(xallı maral, cüyür, ayı, qırqovul, dağ keçisi, Xəzər uları və s.) qorunması üçün
Göygöl dövlət qoruğu, Kürboyu tuğay meşələrini mühafizə etmək üçün Qazax və
Ağstafa rayonları ərazisində Qarayazı dövlət qoruğu, relikt və endemik
iynəyarpaqlı ağac olan Eldar şamını qorumaq üçün isə Eldar oyuğu dövlət qoruğu
və bir neçə yasaqlıq yaradılmışdır.
Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonu respublikanın həm də zəngin faydalı
qazıntılar rayonudur. İqtisadi rayon xüsusilə filiz mənşəli faydalı qazıntı
ehtiyatlarının çoxluğuna və müxtəlifliyinə görə fərqlənir. Daşkəsəndə dəmir filizi,
kobalt; Zəylikdə alunit, Daşkəsən və Gədəbəydə qızıl və polimetal filiz ehtiyatları
sənaye əhəmiyyətlidir. Daşkəsən dəmir filizi yatağının ehtiyatı A+B+S1
kateqoriyaları üzrə 187 mln ton., S2 kateqoriyası üzrə isə 7,2 mln tondur. Filizdə
dəmirin miqdarı ayrı-ayrı sahələr üzrə 30-50 % arasında dəyişir.
Yanacaq ehtiyatlarından Ceyrançöldə neft ehtiyatının, neftin hələ
formalaşma mərhələsində olan Naftalan müalicə neftinin adlarını çəkmək olar.
Qazaxdakı Daş Salahlı bentonit gilinin böyük ehtiyatı vardır. Metallurgiya
sənayesində texnoloji prosesdə istifadə olunan (qəlib və möhkəmləndirici kimi) bu
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xammalın yenidən müasir üsullarla istifadəsi üçün yeni dağ-mədən müəssisəsi işə
salınmışdır. Havanın və suyun təbii təmizləyicisi olan Tovuz rayonu ərazisində
olan seolitlərin də böyük ehtiyatları vardır.
İqtisadi-coğrafi rayonda tikinti materiallarından sement xammalı, mərmər,
əhəng daşı, çay daşı, perlit, qum, çınqıl, gil və müxtəlif daşlar mövcuddur.
Gəncə-Qazax rayonunda yayılan bol mineral bulaqlar tərkibcə müxtəlif olsa
da onların ən geniş yayılmış tipləri hidrokarbonatlı-xlorlu və hidrokarbonatlıxlorlu-sulfatlı sulardır. Aşağı Daşkəsən, Yuxarı Daşkəsən, Alaxançallı, Qabaqtəpə,
Narzan, Gədəbəy, Slavyanka və s. mineral su mənbələri daha əhəmiyyəti olub
tərkibinə və sutkalıq debitinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bu sular müalicəvi
əhəmiyyətinə görə və süfrə suyu kimi əvəzsiz sərvətlərdir.
Əhalisi. İqtisadi-coğrafi rayonda 1mln. 147,8 min nəfər əhali (2008-ci il)
yaşayır. Bu da respublika əhalisinin 13,4%-i deməkdir. Gəncə-Qazax iqtisadicoğrafi rayonu əhalisinin say artımı əsasən təbii artım hesabına formalaşır. Gəncə
şəhəri istisna olmaqla uzun müddət formalaşan demoqrafik potensiala müvafiq iş
yerlərinin çatışmaması yerli əhalinin, xüsusən də gənclərin iqtisadi rayonun
hüdudlarından kənara miqrasiyasına səbəb olmuşdur. Ümumiyyətlə, Gəncə-Qazax
iqtisadi-coğrafi rayonu həmişə kənar yerlərlə əhali mübadiləsində mənfi balansa
malik olmuşdur. Əhalinin 46%-i şəhər yerlərində, 54%-i isə kəndlərdə yaşayır.
İqtisadi rayonun ümumi əhalisinin 308,8 min nəfəri və ya 26,5%-i, şəhər əhalisinin
isə 57,7% Gəncə şəhərində cəmlənmişdir. İqtisadi rayonun kiçik və orta
şəhərlərinin, xüsusən də inzibati rayon mərkəzlərinin nisbətən sürətli inkişafı,
Gəncə şəhərinin əhalisinin ümumi iqtisadi rayonun şəhər əhalisinin içərisindəki
xüsusi çəkisinin azalması ilə müşahidə olunur. Məsələn, əgər 1939-cu ildə
Gəncədə ümumi şəhər əhalisinin 79%-i, 1959-cu ildə 68%-i, 1989-cu ildə 63,8%-i
yaşayırdısa, 2008-ci ildə bu göstərici 58,6% olmuşdur. Əhalinin hər 1km2-dəki orta
sıxlığı 92 nəfər olub orta respublika səviyyəsindən (99,7 nəfər) azdır. Əhali 12
şəhər, 42 qəsəbə və 519 kənd yaşayış məntəqəsində məskunlaşmışdır. GəncəQazax maili düzənliyi əhalinin ən sıx yaşadığı və sürətlə cəmlənməkdə davam
etdiyi ərazidir. Burada əhalinin orta sıxlığı 120-130 nəfər/km2– dir. 1988-1989-cu
illərdə indi Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunan xeyli
miqdarda yüksək demoqrafik potensiallı əhali də əsasən burada məskunlaşmışdır.
Yaşayış məntəqələri arasında sıx istehsal-iqtisadi, sosial, əmək əlaqələrinin olması,
əməktutumlu üzümçülük və tərəvəzçiliyin inkişafı, onların məhsullarının emalı
böyük məskunlaşma areallarının yaranmasında, hətta kəndlərin sahəcə böyüyərək
birləşib, çoxlu kənd aqlomerasiyalarının formalaşmasına səbəb olmuşdur. Dağlıq
yerlər, Ceyrançöl düzənliyi isə əhalinin zəif məskunlaşdığı ərazilərdir.
Təsərrüfatı. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan ümumi məhsulun
dəyərinin 3,9%-i, o cümlədən sənaye məhsulunun 1,6%-i, kənd təsərrüfatı
məhsulunun isə 20%-ə yaxını Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun payına
düşür. Azərbaycanda neft-qaz sənayesi ümumi məhsul dəyərinin böyük hissəsini
tutduğuna görə iqtisadi rayonun ümumsənaye məhsulunun həcmində payı çox
azdır. Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunda sənaye kənd təsərrüfatına nisbətən
zəif inkişaf etmişdir. Bu da istehsal olunan müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının
və sənaye təyinatlı xammalın kompleks – son məhsula kimi emal olunmaması ilə
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əlaqədardır. Kənd təsərrüfatının strukturunda əlverişli torpaq-iqlim şəraiti və əkinə
yararlı torpaq sahələrinin çoxluğu ilə əlaqədar bitkiçilik heyvandarlığa nisbətən
üstün inkişaf etmişdir. İstehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulu dəyərinin 70,1%-i
bitkiçiliyin, 29,9%-i isə heyvandarlığın payına düşür.
İqtisadi rayonun sənayesi dağ-mədən, qara və əlvan metallurgiya,
energetika, maşınqayırma, yeyinti və yüngül sənaye sahələri ilə təmsil olunur.
Dağ-mədən sənayesi Daşkəsəndə dəmir filizinin, Zəylikdə alunitin,
Daşkəsəndə mərmərin, Qazaxda Daş Salahlı bentonit gilinin əldə olunması
müəssisələri ilə təmsil olunur.
Qara və əlvan metallurgiyanın ən böyük müəssisələri Daşkəsənin dağmədən kombinatı (hazırda yenidənqurma işləri aparılır), filizin saflaşdırılması və
Gəncə alüminium (gil-torpaq) zavodu, Gədəbəydə qızıl hasilatı mədəni ilə təmsil
olunur. Tam silsiləli qara və əlvan metallurgiya müəssisələrinin yaradılması
iqtisadi rayonun sənaye potensialını artırar, ölkənin bu məhsullara olan tələbatının
daxili imkanlar hesabına ödənilməsinə səbəb olar.
Hazırda Gəncədə Daşkəsənin dəmir filizi əsasında işləyən tam silsiləli polad
istehsalı zavodunun tikintisi aparılır. Bu zavodda ildə 1 mln ton polad istehsal
etmək nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, Gəncə şəhərində tam dövriyyəli alüminium
zavodu da tikilməkdədir. Bu sənaye müəssisəsində ildə 100 min ton alüminium
istehsalı planlaşdırılır.
Əsas energetika müəssisələri gücünə görə Azərbaycanda su elektrik
stansiyaları arasında birinci olan Şəmkir SES, Yenikənd SES və Gəncə İEM-dir.
Gəncə İEM-də elektriklə yanaşı istilik-buxar da istehsal olunur. Bu elektrik
stansiyalarında istehsal olunan enerji nəinki daxili tələbatı ödəyir, həmçinin
respublikanın digər bölgələrinə də göndərilir. İqtisadi rayonun bütün elektrik
stansiyaları respublikanın vahid energetika sisteminə və Gürcüstan Respublikasının
enerji xətlərinə qoşulmuşlar.
Hazırda Şəmkir çayı üzərində su anbarı və kiçik su elektrik stansiyası tikilir.
Bu isə iqtisadi rayonun elektriklə və suvarma suyu ilə təminatını xeyli
yaxşılaşdıracaqdır.
Maşınqayırmanın ən böyük müəssisəsi Gəncə Avtomobil Zavodudur.
Tikintisinə hələ sovet dövründə başlanan bu zavodda indiyə kimi konkret
ixtisaslaşma aparılmamışdır. Burada gah Rusiyadan gətirilən kiçik həcmli OKA,
UAZ avtomobilləri, gah da Belarusdan gətirilən “Belarus” markalı traktorlar, ağır
yükgötürmə qabiliyyətinə malik MAZ avtomobilləri, Çindən gətirilən müxtəlif
həcmli yük və minik avtomobilləri yığılır.
Yeyinti sənayesi əsasən unüyütmə, çörəkbişirmə, Göygöl, Şəmkir, Gəncə
şərab-konyak müəssisələri və s. ilə təmsil olunur. Yeyinti sənayesinin müxtəlif
həcmli və çeşidli müəssisələrinə iqtisadi rayonun bütün yaşayış məntəqələrində
rast gəlinir.
Yüngül sənaye əsasən xalçaçılıq, toxuculuq və tikiş sənayesi
müəssisələrindən ibarətdir. Gəncə və Qazaxda əl ilə toxunan xalçaçılıq
müəssisələri fəaliyyət göstərir.
Tikinti materialları sənayesi müxtəlif tikinti materialları istehsalı ilə, xüsusən
tikinti daşı, çay daşı, mərmər, qum, gil, çınqıl, gips ağac məmulatları (qapı,
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pəncərə, çərçivə və s.) istehsalı ilə təmsil olunur. Onların ən mühümlərindən
Daşkəsəndə mərmər istehsalı, Qazax və Şəmkirdə tikinti mişar daşı istehsalı,
Şəmkirdə yuyulmuş qum və çınqıl istehsalı müəssisələrinin adını çəkmək olar.
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi potensialına görə BakıSumqayıtdan sonra ikinci sənaye qovşağı Gəncə-Daşkəsən burada yerləşir. Dəmir
filizi və alunitin əsasən kompleks emalı, digər müxtəlif istehsal-iqtisadi, əmək
əlaqələri hesabına formalaşan bu sənaye qovşağının hələlik demoqrafik inkişafı
sosial-iqtisadi inkişafı qabaqlayır. Bu da bu qovşağın respublikanın qərbinin əsas
mərkəzi kimi güclü inkişaf etdirilməsini tələb edir.
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun qərb hissəsinin üç Cənubi Qafqaz
respublikasının qovşağında yerləşməsi burada urbanizasiya prosesinə müsbət təsir
etmiş, mərkəzi Qazax şəhəri olmaqla regionda ikinci lokal şəhər qruplaşmasının
yaranmasına səbəb olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi rayonun qərbində
yerləşən bütün şəhər və qəsəbələr Gürcüstanın Tbilisi-Rustavi aqlomerasiyasının
müsbət təsirinə məruz qalmışdır. Xüsusən də sovet hakimiyyəti illərində sıx
istehsal-iqtisadi, ticarət, sosial-mədəni əlaqələrin olması şəhər və qəsəbələrin
inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Xeyli əmək ehtiyatı Tbilisi və Rustavinin
sənaye müəssisələrində işlə təmin olunur, hətta onların müəyyən hissəsi daimi
yaşayış yerlərini dəyişmədən belə bu prosesdə iştirak edirdilər. Sovetlər İttifaqının
dağılması, hər iki respublikanı bürüyən iqtisadi böhran, Gürcüstanın daha çox
iqtisadi tənəzzülü, qeyri-stabil ictimai-siyasi ab-hava bu əlaqələrin də zəifləməsinə
səbəb oldu.
Aqrosənaye kompleksi. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin
strukturunda dənli və dənli paxlalı bitkilər (xüsusilə buğda), kartof, meyvə,
giləmeyvə bağları, tərəvəz üstünlük təşkil edir. Üzüm bağları əkini sahələrinin son
illərdə yenidən genişləndirilməsinə baxmayaraq, hələ də onun sahəsi digər kənd
təsərrüfatı bitkiləri ilə müqayisədə az olaraq qalır. Üzümçülük düzən rayonlarda
isti iqlim, suvarma şəraitində becərilir. Göygöl, Şəmkir, Tovuz, Qazax və Ağstafa
əsas üzümçülük rayonlarıdır. İqtisadi rayonda 2007-ci ildə 5165 tondan çox üzüm
yığılmışdır. Üzümün məhsuldarlığı müxtəlifdir, Goranboyda hər hektardan 130
sentner, Qazaxda 75 sentner, Şəmkirdə isə 150 sentnerdir. Burada həm texniki,
həm də süfrə üzümü becərilir. Müstəqillik illərində respublikanın kənd
təsərrüfatının sahə və ərazi strukturunda böyük dəyişikliklər olmasına baxmayaraq,
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu ölkənin əsas kartofçuluq rayonu kimi qalmaqdadır.
Əsas kartofçuluq rayonları Gədəbəy, Tovuz, Daşkəsən, Şəmkir inzibati ərazi
bölgüləridir. Adları çəkilən bu dörd inzibati ərazi bölgüsündə bütün Azərbaycanda
istehsal olunan kartofun 63%-i becərilir. Bu bölgələrin arasında isə Tovuz (400960
ton) və Gədəbəy (170497 ton) əsas rol oynayır, məhsulun həcminə görə
fərqlənirlər.
Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun payına respublikada istehsal
olunan taxılın 13%-ə qədəri düşür. İqtisadi rayonda daha çox payızlıq taxıl –
xüsusən də buğda becərilir. 2007-ci ildə payızlıq taxıl yığımı 135 min tona yaxın
olmuşdur. Gəncə-Qazax maili düzənliyi və dağətəyi sahələr taxılın daha çox
əkildiyi sahələrdir. Dağlıq ərazilərdə yazlıq taxılçılıq inkişaf etmişdir.

behruzmelikov.com

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan tərəvəzin 16,4% bu iqtisadi
rayonun payına düşür. Daha çox istisevər bitkilər becərilir. Pomidor, badımcan,
xiyar, kələm, bibər, lobya və müxtəlif tərəvəzlərin əkin sahələri üstünlük təşkil
edir.
Son illərdə yanacaq-enerji resurslarının qiymətinin artırılması kənd
təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin azalmasına səbəb olmuşdur. İstehsal olunan
məhsulun maya dəyərinin baha başa gəlməsi bu sahəyə marağın azalmasına səbəb
olmuşdur.
Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunda heyvandarlıq bitkiçilikdən zəif
inkişaf etsə də, bu bölgə həm də respublikanın əsas heyvandarlıq rayonlarından
biridir. Burada Azərbaycan Respublikasında saxlanılan iri buynuzlu malqaranın
13,6%-i, qoyun və keçilərin 22,3%-i, donuzların 3,6%-i bəslənilir. Respublikada
istehsal olunan ətin 13%-i, südün 13,1%-i, yumurtanın 9,1% Gəncə-Qazax iqtisadicoğrafi rayonunun payına düşür. Burada quşçuluq nisbətən zəif inkişaf etmişdir.
Sənaye quşçuluğu təzə ətə və yumurtaya olan böyük tələbatla əlaqədar əsasən
Gəncə və Şəmkir şəhərləri ətrafında inkişaf etmişdir.
Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonu zaman-zaman Ermənistanın
təcavüzünə məruz qalsa da, həmsərhəd mövqeyi ilə bağlı daim atəşə tutulsa,
müharibə şəraitində yaşasa da, bol mineral-xammal, istilik energetika, su və əmək
ehtiyatları, əlverişli torpaq-iqlim şəraiti,
iqtisadi-coğrafi mövqeyi rayon
iqtisadiyyatının səmərəli sahə və ərazi təşkilinə geniş imkanlar açır.
Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun relyefi, xüsusilə yüksəklik
amplitudunun böyüklüyü (3500 m-dən çox) əhalinin məskunlaşması və ərazinin
mənimsənilməsi üçün müxtəlif şərait yaradır. Belə rəngarənglik yüksəklik
qurşaqları üzrə özünü daha yaxşı göstərir. Burada ərazilərin mənimsənilməsi və
məskunlaşma şəraitinə görə dörd zona ayrılır.
Kürün sağ sahili ilə Kişik Qafqazın şimal ətəkləri arasında yerləşən GəncəQazax maili düzənlikləri ərazinin, əhalinin, iqtisadi potensialın, sosial
infrastrukturun əhəmiyyətli hissəsinin cəmləndiyi əsas ərazidir. Düzən relyef,
əlverişli torpaq-iqlim şəraiti, xüsusilə bol aqroiqlim ehtiyatları, məhsuldar şabalıdı
və açıq şabalıdı torpaqların geniş yayılması, qışın yumşaq keçməsi, ayazların çox
gec düşməsi burada kənd təsərrüfatının inkişafına böyük imkanlar açır. İsti iqlim,
rütubət çatışmazlığı suvarma əkinçiliyinə səbəb olmuşdur. Kürün, Ağstafaçayın,
Şəmkirçayın, Gəncəçayın, Qoşqarçayın, Tovuzçayın, həmçinin Şəmkir, Yenikənd,
Ağstafaçay, Coğaz su anbarlarının suyundan suvarmada geniş istifadə edilir.
Gəncə-Qazax maili düzənliyinin iqtisadi-coğrafi, nəqliyyat mövqeyi də çox
əlverişlidir. Beynəlxalq əhəmiyyətli Bakı-Qazax-Tbilisi dəmir və avtomobil
yolları, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Supsa neft kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəməri, Azərbaycan Respublikasını Gürcüstan Respublikası ilə əlaqələndirən
yüksək gərginlikli beynəlxalq əhəmiyyətli elektrik xətləri, ümumiyyətlə,
TRASEKA nəqliyyat dəhlizi buradan keçir. Uzun müddət iqtisadi rayonun üç
cənubi Qafqaz respublikası - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında
yerləşməsi, bu ölkələr arasında nəqliyyat – iqtisadi əlaqələrin bilavasitə buradan
həyata keçirilməsi Gəncə-Qazax maili düzənliyinin sosial-iqtisadi inkişafında
mühüm rol oynamışdır.
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Kürün sol sahili ilə Gürcüstanın dövlət sərhədi arasında yerləşən Ceyrançöl
təpəli düzənliyinin qışı yumşaq keçən yarımsəhra quru – çöl iqlimi efemerliyovşanlı bol yem bazası, daimi istifadə olunmayan geniş ərazi potensialı
heyvandarlığın inkişafı üçün böyük təbii imkanlar yaradır. Ona görə də Ceyrançöl
Azərbaycanın mühüm qış otlaqlarından birinə çevrilmişdir. Otlaq – örüş şəraitində
heyvanların - xüsusən də qoyun və keçilərin saxlanmasına şərait yaratmışdır.
Dağətəyi zona düzən ərazilərlə müqayisədə çay dərələri ilə nisbətən çox
parçalanmasına və rütubət çatışmazlığına baxmayaraq əkinçilik və heyvandarlıq
üçün əlverişlidir. Dağlıq ərazilərlə düzən ərazilərin qovşağını əhatə edən bu zona
coğrafi konveyer prinsipi üzrə hər iki hissənin müsbət amillərindən istifadə
etməklə, kənd təsərrüfatının intensiv inkişafına zəmin yaradır. Ona görə də burada
həm heyvandarlıq, həm də əkinçilik yaxşı inkişaf etmişdir.
Orta dağlıq zona dəniz səviyyəsindən 1000-2000 m mütləq yüksəkliklər
arasında yerləşən bu qurşağın meylliyi az olan yamacları və geniş platoları
əkinçilik üçün istifadə edilir. İlin isti dövründə 500-600 mm-ə qədər yağıntı
düşməsi, onun 70%-nin yazda və yayın əvvəllərində yağması dəmyə əkinçiliyə
imkan verir, kartofçuluq və yazlıq taxılçılığın daha üstün inkişaf etdirilməsinə
şərait yaradır. Daşkəsən Gədəbəy, Tovuz qismən Şəmkir rayonlarının yüksək
keyfiyyətli dəmyə kartof əkini sahələri bu qurşaqda yerləşir. İqtisadi-coğrafi
rayonun əsas faydalı qazıntıları da (dəmir və polimetal filizləri, alunit, barıt,
mərmər və s.) bu qurşaqda yerləşir.
Ərazinin əlverişli təbii şəraiti, saf iqlimi, mənzərəli dağ-meşə landşaftı,
müalicə əhəmiyyətli mineral suları, bol əmək ehtiyatları, ekoloji cəhətdən təmiz
qida ehtiyatı, əsas magistral dəmiryolu və avtomobil yollarına yaxın yerləşməsi
nəinki yerli, hətta beynəlxalq əhəmiyyətli istirahət-müalicə müəssisələrinin
yaradılmasına imkan verir. Dəniz səviyyəsindən 1566 m yüksəklikdə yerləşən
Göygöl və Hacıkənd istirahət guşələri burada yerləşir.
Yüksək dağlıq qurşaq dəniz səviyyəsindən 2000m-dən yuxarıda yerləşir.
Soyuq iqlim, relyefin kəskin parçalanması və kənd təsərrüfatına yararlı torpaq
sahələrinin məhdudluğuna görə burada daimi əhali məskunlaşmamışdır,
heyvandarlıq, arıçılıq üçün yaylaq kimi, həm də rekreasiya məqsədi ilə istifadə
edilir.
Nəqliyyatı. İqtisadi rayonun nəqliyyatı yaxşı inkişaf etmişdir. Hər şeydən
əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin və ya İpək
yolunun 200 km-dən artıq hissəsi bu iqtisadi rayonun ərazisindən keçir.
Ən mühüm dəmir yolu xətti 1883-cü ildə istifadəyə verilmiş beynəlxalq
əhəmiyyətli Bakı-Tbilisi magistral yoludur. Bu xətdən, Daşkəsən dəmir filizini
daşımaq üçün çəkilən Alabaşlı-Quşçu, bentonit gilini daşımaq üçün çəkilmiş
Ağstafa-Qazax-Daş Salahlı və Ermənistanla əlaqə yaradan Ağstafa-Qazax-İcevan
dəmir yolları - qolları ayrılır. Bakı-Tbilisi dəmir yolu xətti iqtisadi rayonun xarici
iqtisadi əlaqələrində və sərnişin daşınmasında mühüm rol oynayır. Bütün dəmir
yolu xətti tam elektrikləşdirilmişdir. Gəncə, Ağstafa, Saloğlu, Böyük Kəsik yük
vurma və yük boşaltma əməliyyatları həyata keçirmək üçün əlavə ehtiyat dəmir
yollarına malik ən mühüm stansiyalardır.
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Yaxın gələcəkdə Bakı-Tbilisi dəmir yolunun davamı olan, Azərbaycan
Respublikasını qardaş Türkiyə Respublikası ilə birbaşa dəmir yolu ilə
əlaqələndirəcək Tbilisi-Qars xəttinin işə düşməsi Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun
xarici əlaqələrini daha da genişləndirəcəkdir.
Ən əsas avtomobil yolları isə Bakı-Tbilisi dəmir yoluna paralel uzanan BakıGəncə-Qazax-Tbilisi xəttidir. Bu magistral xətti iqtisadi rayonun dağlıq hissələri
ilə birləşdirən Şəmkir-Gədəbəy, Gəncə-Daşkəsən, Goranboy-Ağcakənd şose
yollarıdır. Dağlıq ərazilərdə yük və sərnişin daşınmasında əsas yeri avtomobil
yolları tutur.
Gəncə şəhərində müasir naviqasiya tələblərinə cavab verən, hətta böyük
təyyarələri belə qəbul edə bilən beynəlxalq əhəmiyyətli hava limanı fəaliyyət
göstərir. Bu şəhərdən bir çox ölkələrə müntəzəm təyyarə reysləri həyata keçirilir.
İqtisadi-coğrafi rayonun ərazisindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Supsa
neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri keçir. Yaşayış məntəqələrini yanar qazla
təmin etmək məqsədi ilə burada boru kəmər nəqliyyatının sıx şəbəkəsi
yaradılmışdır. Bununla yanaşı, əhalinin məişət, sənaye və kənd təsərrüfatı
istehsalına tələbatını ödəmək məqsədi ilə yüksək səviyyəli, müxtəlif gərginlikli
elektrik verilişi xətləri fəaliyyət göstərir.
Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonu xarici ölkələrlə, xüsusən də təcavüzkar
Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəd mövqeyi ilə əlaqədar sosial-iqtisadi
baxımdan güclü inkişaf etdirilməlidir. Həmsərhəd rayonların, əsasən həmsərhəd
yaşayış məntəqələrinin, güzəştli sosial-iqtisadi tədbirlər hesabına, orta respublika
səviyyəsi ilə müqayisədə öncül sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilməli və
stimullaşdırılmalıdır. Yerlərdə artan demoqrafik potensialın əməktutumlu
təsərrüfat sahələrinin inkişaf etdirilməsi hesabına orada saxlanılmasına nail
olunmalıdır. Bu, həm də ölkənin ərazi bütövlüyü, hərbi-siyasi və geostrateji
baxımından məqsədəuyğundur.
Borçalıda yaşayan soydaşlarımıza mənəvi, sosial-iqtisadi dayaq kimi də bu
sərhəd regionu güclü inkişaf etdirilməlidir. Azad iqtisadi zonaların yaradılması,
sərhədyanı ticarətin inkişaf etdirilməsi, iki respublika arasında daha asan gedişgəlişin təmin olunması məsələlərdəndir.
Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu
Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu və Qobustan inzibati rayonları.
Sahəsi 6060 km2 , Əhalisi 275 min nəfərdir.
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu Respublikanın şərqindən (əsasən paytaxtı Bakı
şəhərindən) qərbə gedən nəqliyyat sisteminin Böyük Qafqaz dağlarının cənub
yamaclarının az maili hissəsi ilə keçən avtomobil magistral yolunun hər iki
tərəfində olan ərazini əhatə edir. Onun Bakı şəhərindən qərb sərhəddinə qədər
məsafəsi 160 km-dir. İqtisadi rayonun şərq sərhəddindən Qobustan, İsmayıllı qərb
sərhəddinə qədər məsafədə uzunluğu 110 km-dir. Ərazinin eni ən çox Ağsuİsmayıllı rayonlarının daxilində olub, Şirvan düzünün şimal hissəsindən Babadağa
(3647 m) qədər məsafədə 95 km-dir. Sərhədlər daxilində təbii şərait hər iki
istiqamətdə: qərbdən şərqə və cənubdan şimala dəyişilir ki, bununda başlıca
relyefin müxtəlifliyidir.
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İqtisadi rayon daxilində yüksəklik fərqləri iqlimin də muxtəlifliyinə səbəb olur
Qərb Şərqə doğru hündürlük fərqinin olmasına (400 mindən-800mindən)
baxmayaraq iqlim quru və istidir. Suvarma olmadan bu yerlərdən əkinçilikdə
istifadə etmək mümkün deyildir.
Qərb sərhəddindən başalayaraq Mərəzə şəhəri qədər ərazidə yüksəkliyi 400700 m olan yerlərin iqlim şəraiti dəmyə əkinçilik üçün əsasən əlverişlidir. 400-600
m-dən aşağı hündürlüyü olan sahələrin rütubətə olan tələbatı məqsədilə suvarma
sistemləri yox dərəcəsindədir. Orta dağlıq hissələrdə istilik və rütubət əhalinin
məskunlaşması və əkinçilik üçün əlverişlidir. Bu yerlərin qışı mülayim soyuqdur.
1200-1500 m hündürlükdəki ərazilər qərbdə arpa və buğda, şərqdə ancaq arpa
əkinlərini istilik və rütubətlə təmin edir. Düzənlik sahələrin (300 m-dən aşağı)
iqlimi yayı isti, qışı az qarlı və soyuq olur. Rütubəti və yerüstü axarı tələbatı
ödəmir.
Çayları Girdiman, Ağsu və Pirsaatdır. Onlar əsasən az suludur. Buna
baxmayaraq onlar əhalini və təsərrüfatları təmin etməkdə mühüm rol oynayırlar.
Faydalı qazıntılar. Şamaxı-Qobustan ərazisində neftlə-qazın xeyli ehtiyatı
müəyyən edilmişdir. Bu cəhətdən Ceyrankeçməz çayının dərəsi daha çox seçilir.
Qobustan yataqlarında qazılan ilk quyu 1932-ci ildə neft ehtiyyatı müəyyən
etmişdir. Məhsuldar qatın hər layında neft olması təsdiq edilmişdir. 2002-2003-cü
illərdə köhnə mədənlərdə neftin qalıq ehtiyatı müəyyənləşdirilmişdir. Belə ehtiyatı
olan yataqlar Qobustan və Şamaxı inzibati rayonlarındadır. Yataqların Bakıya
yaxınlığı, layların qalın olması və genişliyi onların iqtisadi cəhətdən qiymətini
artırır, qısa müddətdə enerji nəqliyyat vasitələrini əldə etməyə, hasil ediləcək neft
və təbii qazı lazımi yerə çatdırmağa imkan verir. Belə imkanlarla bərabər neft
mədənlərinin mənimsənilməsi səviyyəsinə, istehsalın təşkili imkanına görə neftli
laylar fərqlənir, yerli əhalinin də neft çıxarma işlərinə marağı güclüdür.
İsmayıllı və Qobustan rayonlarında olan yanar şist 2-7,5 km məsafədə 1-4,5 m
qalınlığında təbəqələr halındadır. Onların istilik vermə qabiliyyəti 500-1600
kkal/kq-dır. Onlarda kükürd (0,3-0,98%-dir) azdır. Keyfiyyətli isə yanacaq
ehtiyyatlarının azlığı rayon ərazisində, geniş geoloji axtarış işləri aparmağı tələb
edir.
Digər təbii sərvətlərindən tikinti materialları-daş, çınqıl, əhəng ehtiyyatı
çoxdur. Onlar əsasən Girdiman, Ağsu və Pirsaat çaylarının yatağındadır. Şamaxı,
Ağsu və İsmayıllı rayonlarının gil yataqları tikinti əhəmiyyətinə malikdir.
Qobustan rayonun Cəmcəmli, Bəklə və Mərəzə əhəng daşı və Nərimankənd gil
yataqları tikinti üçün, Keçiqaya, Qaraqaya qumları şüşə istehsalı üçün yararlıdır.
Qaradüzü dolomit yataqları məşhurdur. Mərəzədə tikinti materialları istehsal edən
təşkilat, Hilmillidə çınqıl doğrama sexi, Bəklə daş karxanası və Mərəzə asvalt
zavodu fəaliyyətdədir. Iqtisadi zonanın dağlıq hissəsi müalicə, kurort əhəmiyyətli
və içmək üçün mineral sularla zəngindir. Tərkibi əsasən kükürdlə, hidkorbonatlarla zəngin olan bulaqlar: Çuxuryurd, Çağan və Zərgəran hidrogen-subfidli
bulaqları müalicə məqsədilə istifadə edilir İsmayıllı və Şamaxı rayonlarının dağlıq
hissələrində əhmiyyətli meşə sahələri vardır. Burada Pirqulu dövlət qoruğu və bir
neçə yasaqlıq yaradılmışdır. İqtisadi rayonun əksər hissələri dərman bitkiləri ilə
zəngindir. Ölkədə ən zəngin sumaq sahələri də bu iqtisadi rayondadır.
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ДАЬЛЫГ-ШИРВАН ИГТИСАДИ РАЙОНУ

Гобустан

Bu ərazi bütün Azərbaycanda ən qədim dövlətçilik tarixi ilə məşhurdur.Burada
Cavanşir (VI) və Qəleyi-Buğurt (X) qalaları Şirvanşahlar dövlətinin çox
qədimliyindən xəbər verir.
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Əhalisi. Əhalinin ümumi sayı (1/I-2007-ci il) 275 min nəfər olub, 27,3%
şəhərlərdə yaşayır. Bu iqtisadi rayonda 5 şəhər, 7 qəsəbə və 272 kənd məskənləri,
habelə 106 kənd ərazi idarəetmə vahidləri vardır.
Ərazinin ayrı-ayrı hissələri müxtəlif relyefə və quraqlıq olmasına görə əhali
nisbətən zəif məskunlaşmışdır. Əhalinin sıxlığı 45,2 nəfər olub, respublika
səviyyəsindən (99 nəfər) 2 dəfə seyrəkdir, kənd əhalisinin də sıxlığı 40% (33,156,2 nəfər) azdır. Əhalinin ən sıx yeri (68 nəfər) Ağsu və Şamaxı (55 nəfər), ən
seyrək-Qobustan (28 nəfər) rayonundadır. Bu əhali sıxlığının fərgli olması yerli
resurslardan lazımınca istifadə edilməməsini əks etdirir.
Urbanizasiya səviyyəsi respublikaya (51,7%) nisbətən bu iqtisadi rayonda
(27,3%) 2 dəfəyə qədər aşağıdır. Ən yüksək urbanizasiya (43,3%)Şamaxı
rayonunda, ən az isə Qobustan (11%) və İsmayıllı rayonlarındadır. Bu iqtisadi
rayonda şəhər və qəsəbələr əsasən kiçik və az saylıdırlar. 7 qəsəbənin ümumi
əhalisi 8,4 min nəfərdir. Onların ən böyükləri Sabir, Mədrəsə və Şəhriyar
qəsəbələridir. Kənd məskənlərinin də orta böyüklüyü (727 nəfər) respublikından
(963nəfər) azdır.
Dağlıq Şirvan respublikada əhalisi ən seyrək iqtisadi rayondur. Amma
əhalinin təbii artımı yüksəkdir.
Əhalinin milli tərkibi demək olar ki, yekcinsdir. İqtisadi rayon üzrə əhalinin
95,6% azərbaycanlı, 2,7% ləzgi, 1,31% rus, ukraynalı və digər xalqlardır.
Sabit ailə forması yaxşı saxlanılmışdır. Boşanma halları respublikada ən az
olan iqtisadi rayonlardan biridir. Ağsu və Şamaxı rayonlarında son 15-16 ildə
boşanmaların sayı 16% azaldığı halda, Qobustan rayonunda bu təsadüfi olur.
Ismayıllı rayonunda boşanmanın artması (16%) muşahidə olunur. Bu rayonda
başqa millətlərin çoxluğu ilə əlaqədardır. Buna səbəb keçən əsrin 90-cı illərində
Qarabağ müharibəsinin nəticəsində qeyri millətlərin getməsidir. Bu rayonda ölüm
halları da o biri inzibati rayonlardan çoxdur.
Dağlıq Şirvan çox qədimdən məskunlaşsa da indiki şəraitdə respublikada ən
seyrək əhalisi olan iqtisadi rayondur.
Təhsil və elm. Ümumtəhsil məktəbləri informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları təminatı, kompüter avadanlıqları, müxtəlif kompüterləri və şəbəkə
avadanlığı ilə təmin olunmuşdur. Şagirdlər arasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
əlaqədar olimpiadaların və viktorinaların, məşğulluq problemləri ilə bağlı
konfranslar və dəyirmi masalar, gənclərin işsizlik problemi ilə əlaqədar sosioloji
tədqiqatların aparılması təşkil edilir.
Keçmiş məktəblər təmir olunur, yeni məktəblər istifadəyə verilir. Onlar yeni
avadanlıqlarla təmin edilir. Ağsu rayonunun Gəgəli kəndində 480 şagirdlik, Ağarx
kəndində 264 şagirdlik, Növcü kəndində 320 şagirdlik məktəblər istifadəyə
verilmiş, 240 şagirdlik məktəblərdə əsaslı təmiri olmuş və əlavə sinif otaqları
istifadəyə verilmişdir.
İsmayıllıda 480 nəfərlik şəhər orta məktəbi istifadəyə verilib, Xəlilli, Sulut,
Brovdal, Mican, Zərgəran, Xanəgah, İvanovka (780 şagirdlik), Xankəndi, Yeniyol,
Mingə məktəblərində təmir işləri aparılmış 1480 şagirdlik əlavə sinif otaqları
tikilib istifadəyə verilmişdir. 4 kənddə 760 şagirdlik məktəb binaları, lazım olan
yerlərdə əlavə sinif otaqları tikilmiş, məktəblərin təmiri aparılmışdır.
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İqtisadi rayon üzrə təhsil alan şagirdlərin ümumi sayı 52 min nəfərdir.
Aparılan tikinti işləri və məktəblərin müasir texniki vəsaitlərlə təminatı və
şagirdlərin artması sübut edir ki, təhsil sistemi çox yaxşılaşır.
Təhsilin yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq məktəblərin miqdarca və
məzmunca dəyişilməsi prosesi gedir. Gündüz ümumtəhsil məktəbləri və
məktəbəqədər müəssisələrin yenidən qurulması aparılır. Yeni təhsil sisteminə
keçidlə əlaqədar olaraq orta məktəblərin sayı çoxaldığı üçün şagird kontingentində
yeniləşmə baş verir. Məktəbəqədər müəssisələrdə 100 yerə düşən uşaq hesabı ilə
təminat artır.
Şamaxı şəhərində Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun filialı fəaliyyətdədir.
Elmin çox qədim mərkəzi olan Dağlıq Şirvanda keçən əsrin əllinci illərində
AMEA-nın Şamaxı Astrofizika rəsədxanası yaradılmışdır. Hələ, XI əsrdə onun
yaxınlığında Dədəgünəş rəsədxanası olmuşdur. Orada Əbdülkərim Şirvani (XI əsr)
onun nəvəsi Fəridəddin və şair Fələki Şirvanilər (XII əsr) məşhur olmuşlar.
X əsrdən məşhurlaşan elmi təfəkkür XI-XII əsrlərdə o dövr üçün inkişaf
zirvəsinə çatmışdı. Şeyx Məhəmmədəli Babakuhi Şirvani Bakuvi (filosof X-XI
əsr), Pirhüseyn Şirvani (diplomat, X-XI əsr), Kafiəddin Ömər Şirvani (XI-XII əsr,
elmi mərkəzin valisi), Vəhdəddin Şirvani (dahi alim, mühəndis, musiqişünasarqan), Xaqani Şirvani (şair, diplomat), şahlardan Mənüçöhrlər, Fəriburzlar,
Əhsitanlar, Şeyx İbrahim və oğlanları dahi şahlar, dahi şairlərdən Xaqani,
Zülfüqar, Şəmsəddin, Fələki, Nəsimi, A. Səhhət, M. Hadi dünyada tanınırlar.
Bu dövlətin uzun müddət yaşaması onun heç kimə hücum etməməsi, həmişə
sülh siyasəti yeritməsi ilə əlaqədar olmuşdur.
Mədəniyyət və turizm iqtisadi rayondakı bütün kəndlərdə olmaqla 185
kütləvi kitabxana fəaliyyət göstərir. Onların kitab fondu 1.365 min nüsxədir. Orta
hesabla hər 1000 nəfərə 5090 kitab düşür. Bu cəhətdən Ağsu rayonunda kitab
fondu azdır. Klubların və muzeylərin və onlara gələnlərin sayı getdikcə artır.
Adamların mədəni istirahətində turizmin böyük rolu vardır. İsmayıllı
rayonunun Qaraqaya kəndi ərazisində 7 kottecdən ibarət “Kələmərc”, İsmayıllı
şəhərindəki “Məhsul” istirahət mərkəzində 8 kottec yaradılmışdır. Xanəgah kəndi
yaxınlığında 15 kottecdən, “Qız qalası” istirahət mərkəzində, Sumaqallı kəndində
22 otaqdan ibarət “Grilen House” istirahət kompleksi (cəmi 190 nəfərlik), Lahıc
qəsəbəsində “Lahıc turizm informasiya mərkəzi” yaradılmışdır. İsmayıllı şəhəri
yaxınlığında 80 nəfərlik “Şirin su” turizm kompleksi tikilir.
İqtisadi rayonda aparılan quruculuq işləri yerli təbii imkan və sərvətlərdən
geniş istifadə etməklə əhalinin işlə təminatında xeyli dəyişikliklər aparır. Ümumi
inkişafla bərabər 2330 km2 sahədə “Şahdağ parkı” proqramının yerinə yetirilməsi
İsmayıllı, Ağsu və Şamaxı rayonlarının dağlıq hissəsində xüsusilə idman və dağ
turizminin inkişafı ilə 30 min nəfər kənd əhalisinin işlə təmin olunması nəzərdə
tutulur. Bu proqrama görə qiymətli heyvanlar, dərman bitkiləri, tarixi sənətkarlıq iş
yerlərinin yaradılması, dağ kəndlərinin bərpası, dağ havasının saflığı ilə yanaşı
mineral müazlicə sularının istifadəsi də turist xidmətini daha da genişləndirəcəkdir.
Bu iqtisadi rayonda idman hələ günün tələbləri səviyyəsində deyildir.
İsmayıllı və Şamaxı şəhərində artıq idman kompleksi tikilib istifadəyə verilmişdir.
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Dağlıq Şirvan yaxın keçmişdə güləşin məşhur mərkəzi olmuşdur. Respublikanın
Güləş üzrə yarışları həmişə Şamaxı şəhərində keçirilərdir.
Şamaxıda keçən əsrdən dram tetatrı və musiqi məktəbi fəaliyyətdədir.
Səhiyyə. İsmayıllı və Şamaxı rayonlarındakı kurort-sanatoriya müəssisələrinin
inkişafı məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Aztəminatlı sosial
təbəqələrin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tədbirlər görülür.
Səhiyyə xidməti tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə Şamaxı
rayonundakı Çağan və İsmayıllı rayonundakı Zərgəran mineral sularından istifadə
etməklə sanatoriya-müalicə kompleksləri yaradılması nəzərdə tutulur.
Əhalinin Şamaxı, Ağsu, Qobustan və İsmayıllı rayonlarında hər 1000 doğulan
uşaqdan 1 yaşa qədər ölənlərin son10 il ərzində 2 dəfə azalması səhiyyə xidmətinin
yaxşılaşması ilə əlaqədardır. Bu cəhətdən Şamaxı rayonunda (11,4 uşaq)vəziyyət
orta ölkə səviyyəsindən aşağıdır.
Ümumiyyətlə səhiyyə xidmətinin göstəriciləri az dəyişilir. Hətta ambulatorpoliklinika müəssisələrin gücü, həkmlərin, orta tibb işçilərinin və xəstəxana
çarpayılarının sayı azalır. Xüsusilə kənd yerlərindəki tibb müəssisələrin xidmət
heyətinə diqqət artırılmalıdır.
Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosferə atılması, atılan
çirkab sular isə on dəfələrlə azalmışdır.
Turizmin inkişafı tibb xidmətin ciddi surətdə yüksəldilməsini tələb edir.
Sosial-iqtisad infrastrukturlar. Energetika bazası. Bütün rayonların
elektrik enerjisindən itkisiz istifadə etmək imkanı yaradılır. Əhalinin və istehsalın
elektrik enerjisi ilə itkisiz təmin olunması üçün geniş tədbirlər həyata keçirilir. Bu
cəhətdən Cənubi Koreya, Yaponiya və Almaniyanın təcrübəsi tətbiq olunur.
İqtisadi rayonda sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrini normal inkişaf
səviyyəsinə qaldırmaq üçün keçmiş enerji infrastrukturları bərpa edilir və yeni
enerji qurğularının təşkili qarşıda durur. 220 kv-luq Ağsu yarımstansiyasında
63MVA gücündə avtotransformator təzələnimiş, 65 MVA-lu 4 ədəd, 120 kv-luq 8
ədəd
ifrat
gərginlik
məhdudlaşdırıcıları
quraşdırılmışdır.
İsmayıllı
yarımstansiyasında 110 kv-luq, 110 kv-luq portal, İvanovka, Basqal Çuxuryurd
yarımstansiyaları yenidən qurulmuş, paylayıcı elektrik şəbəkələrində bərpa
aparılmışdır. 2008-ci ilin I rübü iqtisadi rayonda 33600 p/m qaz xətti çəkilmişdir.
Ağsu, İsmayıllı və Şamaxı rayonlarının kəndlərində elektrik və qaz xəttləri saz
səviyyəyə gətirilmişdir.
Kommunal təsərrüfatı. Yaşayışın ən zəruri bazası olan su və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması, su paylayıcı şəbəkənin bərpası həyata keçirilir.
İcma layihələrinə sərmayə qoymaqla əhalinin yaşayış səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması və infrastruktur xidmətdən istifadə səviyyəsi yüksəldilir.
Xüsusilə kənd əhalisinin kommunal xidmətlərlə (su, qaz, istilik) təminatı
inzibati rayonlar üzrə həyata keçirilir.
Su təchizatı. Yaşayış məntəqələrinin su ilə təmin olunması üçün “Azərsu”,
SC-nin vəsaiti hesabına Ağsu şəhərində su kəmərləri təzələnib, İsmayıllı
rayonunda subartezian quyularının qazılması, Qobustan rayonunda su çəkilməsi,
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Şamaxı rayonunda Pirsaat çayından su gətirilməsi, kanalizasiya xətləri təmir
edilmişdir. Təbii mənbələrdən götürülən su 20%, istifadə olunan su 40% artmışdır.
Nəql edilərkən itən suyun miqdarı 17% azalmışdır. Dağətəyi hissələrdəki yaşayan
əhalinin suya tələbatını ödəmək məqsədilə yeraltı suların ehtiyatı
müəyyənləşdirilmiş və əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Tircan, Namazgah və
Qaraqaya kəndlərində təmiz su sexləri yaradılmışdır.
İndiki şəraitdə əhalinin məşğulluğu ən mühüm problemdir. Gənc ailələrin
sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması, ailə təsərrüfatının yaradılması, tikişçi,
xalçaçı, bənna, sanitar texniki, çilingər, kompüter mühasibliyi, dülgər, fotoqraf,
çəkməçi, sahibkar, aşpaz, turist xidməti, iqtisadi rayonun dağ kənlərində yerli
imkanlara və tarixi ixtisaslaşmaya kadr hazırlamaq (arıçılıq, dərman bitkiləri və
sanitariya-kurort müəssisələrində işləmək, dağ turizmi üçün xidmətçilər və s.)
işgüzarlıq sahələrinə lazım olan kadrlar hazırlanır.
Dağlıq rayonlarda gənclər üçün yeni iş yerlərinin yaradılması və sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmasının təşviqatı genişləndirilir. Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə İsmayıllı rayonundakı
Qoşakənddə 50 nəfər işlə: 10 nəfər dülgər, 15 nəfər xalçaçı, İsmayıllı şəhərində və
Lahıc qəsəbəsində 65 nəfər ictimai işlə təmin olunmuşdur.
Əmək miqrasiyası məqsədilə müvafiq ölkələrin qanunverici aktları ilə tanışlıq
aparılır.
Məşğulluğu artırmaq üçün ekoloji turizmin inkişafına diqqəti artırılır.
Xırda müəssisələr yaratmaqla əmək qabiliyyətli əhalinin işsizliyin
azaldılmasına dair tədbirlər görülür.
Lahıcda misgərlik məmulatlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə 3 sənət kursu
açılmışdır. Basqal qəsəbəsində kəlağayı istehsal sexi bərpa olunmuş, xalq istehlakı
mallarının istehsalı və satışı məqsədilə İsmayıllıda “Sənaye istehsal” ASC
yaradılmışdır.
Bu cəhətdən “Şahdağ”parkı proqramı mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Sosial-iqtisadi inkişaf. Ölkədə makroiqtisadi sabitliyin və davamlı inkişafın
təmin edilməsi istiqamətində hər bir inzibati rayonun spesifik xüsusiyyətinə uyğun
tədbirlər planı nəzərdə tutulur. Onlardan 42 tədbirin Dağlıq Şirvan iqtisadi
rayonunda olması zəruri sayılmışdır. Bu tədbirlər iqtisadi rayonun iqtisadi
potensialını artırmaq, sahibkarlığın inkişafını sürətləndirmək, iqtisadi və sosial
mədəni infrastruktur obyektlərini bərpa və inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri açmaq
və əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltməkdən ibarətdir. Ölkə prezidenti İsmayıllı və
Şamaxı rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirməyə dair əlavə sərəncam
vermişdir. Ona görə də Ağsuda sənaye inşaat malları açıq səhmdar cəmiyyəti
yaradılmışdır. Şamaxı şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması nəzərdə tutulur. Dövlət investisiyalarının əsasən istehsal müəssisələrinin
bərpasına, infrastruktur və kommunal xidmətin yaxşılaşdırılmasına, sosial
obyektlərin inşaasına diqqət verilir. Bu məqsədlə yolların, körpülərin yenidən
qurulması, su kanallarının və anbarlarının tikintisi, artezian quyularının qazılması,
meliorasiya işlərinin görülməsinə dair işlər aparılır.
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Dağlıq rayonlarda iş yerlərinin yaradılması və turizmi inkişaf etdirmək, orada
yaşayanların iqlim şəraitinə və daha hündürlükdə işləmək üçün əmək haqqının
(1500-2000 m hündürlük arasında 1.2,2000 metrdən yuxarı olduqda isə 1.3) artım
əmsalı müəyyən edilmişdir. Həmin yüksəklikdə olan yaşayış məntəqələri müəssisə,
idarə və təşkilatlarda işləyənlərin əməyinin stimullaşdırılmasına rəqabətə davamlı
peşələr üzrə kadr hazırlanmasına, yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılmasına dair
tədbirlər görülür. Yaşayış sahələrinin genişlənməsinə dəniz səviyyəsindən 12001500 m yüksəklikdə yerləşən kəndlərə dair tədbirlər planı həyata keçirilir.
Təsərrüfatın ümumi xarakteristikası. Dağlıq Şirvan ən qədim kənd
təsərrüfatı və sənətkarlıq rayonudur. Burada ərazinin hündürlük qurşağından asılı
olaraq kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı və onların məhsullarını emal edən
sənaye sahələri inkişaf etmişdir.
Şirvan bir iqtisadi rayon kimi qonşu rayonlardan fərqlənsə də o ixtisaslaşma
cəhətdən kəskin sürətdə seçilmir. Çünki əvvəlki üzümçülük-şərabçılıq
ixtisaslaşması pozulmuş, yeni ixtisaslaşma hələ də aydın surətdə
formalaşmamışdır.
Yerüstü təbii imkanları (bitki və torpaq örtüyü, su sərvəti) toplu halda
olmadığı üçün rayonun hər yerində istehsal və sosial sferanı lazımi səviyyədə
yatamağı təmin etmir.
Dərin ixtisaslaşma formalaşmadığına baxmayaraq istehsal prosesində
taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik, şərabçılıq və heyvandarlıq sahələri üstünlük
təşkil edir.
Sənayenin inkişafı. Sənayedə işləyənlərin ümumi sayı 1559 nəfər (2008)
olub, əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının (üzüm, nar, süd, yun, ipək və s) emalına
və tikinti materiallarının hasilatına əsaslanır. Sənaye sahələrində əsas yeri ipək
yeyinti sənayesi tutur. Ölkə yeyinti sənaye məhsulunun 1/10 bu rayonda istehsal
olunur. Bura tarixi xalçaçılıq rayonudur. 2008-ci ildə 0,34 min m2 xalça və xalça
məmulatlarının istehsalı buna əyani sübutdur. Ağsu rayonunda “Biço” və Qobustan
rayonunda “Cəmcəmli” məşhur yerli çeşnişləri, kəlağayı (Şamaxı və Basqal)
növləri istehsalı çox məşhurdur.
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu ərazisində yerləşən Şamaxı yeganə böyük şəhər
olsa da inteqral qovşağı hələ də kiçik-orta səviyyədədir. Qovşağın sosial təsərrüfat
strukturunda əsas yeri yüngül və yeyinti sahələri tutur. Sənaye məhsulu istehsalının
demək olar ki, hamısı bu sahələrin hesabınadır. Şərab zavodları Şamaxı və
İvanovkada, konserv zavodu İsmayıllıda, yağ-süd kombinatı və çörək zavodları
bütün rayon mərkəzlərində vardır. Yüngül sənayedə-istehsal kombinatının və
məişət kombinatının mürəkkəb məhsul buraxılışı geniş istehlaka xidmət edir.
Şərab zavodlarında yeni texnoloji avadanlıqlar quraşdırılır, konyak və şərab
məhsulları istehsal edilir. Tircan və Hacıhətəmli kəndlərindəki keçmiş zavodlar
əsaslı təmir edilir. 2008-ci ildə 1,2 min dkl konyak, 20,8 min dkl mineral su
istehsal olunmuşdur. Son illər maşın və cihaz qayırmaya fikir verilir. Şamaxıda
televizor və avtomobil yığma zavodları işə salınmış, mətbəx avadanlığı və cihazları
zavodu tikilir. 2008-ci ildə 742 ədəd məişət kondinseneri, 405 ədəd məişət
soyucusu, 8815 ədəd televizor, 850 ədəd avtomobil istehsal olunmuşdur.
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Yeyinti sənayesində şərabçılıq, konserv, ət-süd istehsalı əsasdır. Bu
məhsulların emalı üzrə müasir texnologiyalar əsasında mərkəzləşdirilmiş kəsim
sexi işə salınmış, quşçuluq fabrikinin dörd sexində yenidənqurma işləri aparılmış,
qışlama imkanı 3 dəfə artırılmışdır; kolbasa məhsulları istehsal etmək üçün sex
yaradılmışdır. Qubaxəlilli kəndində və İsmayıllı şəhərində süd emalı sexləri
fəaliyyətdədir.
Meyvə və tərəvəz istehsalına da fikir verilir. Çörək və un istehsalı yerli
xammal hesabına ödənilir.
İqtisadi rayonun qərb hissəsindəki kəndlərdə və rayon mərkəzlərində sənaye
müəssisələri və sexləri şirələr və konservlər istehsalı üçün, əhalidən müvafiq
meyvələri almaqla alıcıların maraqlarını artırmağa təsir göstərir. Məhz bunun
nəticəsidir ki, rayonda meyvə şirələrinin ümumi istehsalı 2008-də 154,3 min dkl
olmuşdur.
Yüngül sənayedə tikiş və kəlağayı istehsalı əsasdır.
Meşə və ağac emalı İsmayıllı və Şamaxı rayonlarında, bütün şəhərlərdə daş
istehsalı, kərpic zavodları, kənd təsərrüfatı texnikasının təmiri müəssisələri vardır.
Dağlıq Şirvan əhalisinin sənətkarlığı içərisində misgərlik,yerli şərait üçün
ayaqqabı, müxtəlif növ bəzək əşyaları, kəlayağı növləri, toy və şadlıq üçün
geyimlər,hədiyyəlik üçün ərmağanlar istehsalı çoxlu iş yeri yaratmaq nöqteyinəzərdən və turistləri maraqlandırmaq üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Kənd təsərrüfatı sahələri içərisində əsas yeri əkinçilik tutur. İqtisadi rayon
ölkədə ən mühüm əkinçilik bölgələrindən biridir. Ölkədə taxılın, üzümün və
meyvənin xeyli hissəsi bu rayonda istehsal olunur. Ağsu rayonunda pambıq da
yetişdirilir. Əkinçilikdə taxılçılıq və bostançılıq əsas sahələrdir. İldə 85-90 min
hektar dənli və dənli paxlaların yarıya qədərini buğda və arpa əkinləri təşkil edir.
Heyvandarlığın tələbatını ödəmək üçün təbii otla bərabər arpa və bostan
məhsullarına da ciddi fikir verilir.
Taxılçılıq ancaq Ağsu rayonunun aşağı hissəsində suvarılır. Digər rayonlarda
dəmyə şəraitində becərilir. İldə iqtisadi rayonda 150-200 min ton buğda əldə edilir.
Ən böyük taxılçılıq rayonları İsmayıllı və Şamaxıdır. Dənli paxlalıardan aş paxlası,
noxud və mərci də ( cəmi 25-30min ton) xeyli istehsal olunur.
Taxılçılığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə Qobustan rayonunda toxumçuluq
təsərrüfatları yaradılmışdır. Taxıl əkinlərinin 85 min hektarından 12,9 min hektarı
toxumçuluq üçündür. Keçmişdə nisbətən az istilik şəraitində yetişən pərinc adlı
taxıl da əkilərdi. Onun toxumçuluğu ilə məşğul olmaq dövrün tələbidir.
Bütün təsərrüfat kateqoriyalarında dənli və dənli paxlalıların sahəsi 12%,
kartof 4 dəfə, üzüm bağları 13,3%, meyvə 12,5%, buğda əkinləri 10,2% artmışdır.
Kənd təssərrüfatı məhsulları istehsalı arasında yığılan kartof (45,3%), taxıl
(16%) və bostan məhsulları (18%) artmışdır. Məhsuldarlıq hələ də aşağı
səviyyədədir.
Üzümçülük Şirvan yaylasının məşhur istehsal sahəsi kimi tanınır. Şirvan şahı,
kişmişi, mərəndi və mədrəsə sortları əsas növlərdir.
Bu sahə inkişafdan qalsa da son illər onun inkişafına diqqət yetirilir. Artıq 100
hektarlarla sahədə yeni üzümlüklər salmaq üçün hazırlanır. Onun sahəsi indi 1500
hektara çatdırılmışdır.
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İqtisadi rayonun orta zolağında bağçılıq (qızıl əhmədi alma, nar armudu)
qədim sahədir. İndi fındıq və qoz ağacların əkilməsinə də diqqət artırılmışdır. Dağ
ətəyi zolaqda narçılıq (gülövşə narı) inkişaf etdirilir.
Əkinçilik sahələrində məhsuldarlığın yüksəldilməsinə fikir verilir.
Kartofçuluğa diqqət artırılır. Onun sahəsi 2000 hektara çatır. Əsasən
kartofçuluq İsmayıllı və Şamaxı rayonlarındadır. Bu rayonlarda məhsuldarlıq da 23 dəfə Ağsu və Qobustan rayonlarından üstündür.
Tərəvəz əkinlərinə (2 min ha) az fikir verilir. Məhsuldarlığı iqtisadi rayon
üzrə 75-80 sentner, Şamaxı və İsmayıllı rayonlarında 90-100sentner; Ağsu və
Qobustan rayonlarında ondan 2 dəfə aşağıdır.
Bostan bitkilərinin (800 ha) sahəsi az, məhsuldarlığı isə yaxşıdır. Suvarma
şəraitində Ağsuda məhsuldarlıq o biri rayonlardan 2-3 dəfə yüksəkdir.
Meyvə və giləmeyvə bağlarının sahəsi 9,5 min hektar olub, 15-20 min sentner
məhsul verir. Bu sahədə əsas yeri İsmayıllı və Ağsu rayonları tutur, Şamaxı
rayonunda imkanlar çox olsa da meyvə istehsalına az fikir verilir.
Dövlət kənd təsərrüfatının inkişafına dair xüsusi tədbirlər görür. Ölkədə
heyvan, birki, insan yaşaması və nəqliyyat üçün zəruri olan hidrometeroloji
parametrlərin tapılmasına xüsusi diqqət verilir.Bu məqsədlə Ağsu rayonunda
hidrometeorolji stansiya yaradılmışdır.
Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının mühüm sahəsidir.Burada 160 min baş iri
buynuzlu mal-qaranın 50% İsmayıllı və Ağsu rayonlarında, 25% Şamaxı
rayonundadır. Qobustan quraqlıq və isti olduğu üçün orada iribuynuzlu mal-qara
saxlamaq şəraiti nisbətən çətindir. Inək və camışların sayı rayon üzrə qaramalın
53%-ni təşkil etdiyi halda Qobustanda 60%, Şamaxıda 55%, iqtisadi rayon
səviyyəsindən aşağı isə İsmayıllı rayonundadır. Qoyun keçinin sayı 675 min baş
olub, çoxu Qobustan (27,4%) və İsmayıllı (26,6%), ən az isə Ağsu (22,2%)
rayonundadır. Qobustanın geniş otlaq sahələri buna yaxşı şərait yaradır.
Heyvandarlığın məhsuldarlığı aşağıdır. Hər inəyin illik sağımı 1050-1100
litrdir, malın ağırlığı 120-140 km-dir. Yumurta istehsalı (26-30 mln. ədəd) əhalinin
qidalanma tələbatından 30% azdır. Bu cəhətdən Qobustan rayonu (128 yumurta)
Şamaxı və İsmayıllı rayonlarından 1,6 dəfə, Ağsudan 1,4 dəfə üstündür.
Heyvandarlıq məhsullarının inkişafı və emalının artırılması məqsədilə
Qobustan rayonun təsərrüfatlarında mal-qaranın cins tərkibi yaxşılaşdırlır.
Ağsu rayonundakı suvarılan torpaqlarda və xüsusi mülkiyyətə verilmiş
torpaqlarda layihə-axtarış işi aparılır. Ağsu və Şamaxıda bir ox bələdiyyə
mülkiyyətində olan torpaqlarda, Şamaxı rayonunun yay və qış otlaqlarında torpaq
kadastri işləri aparılmış, 25000 hektar torpaq sahəsində təsərrüfatdaxili iqtisadi
qiymətləndirmə işləri görülmüşdür. Ağsu rayonundakı 8 inzibati ərazi vahidində
1530 hektar suvarılan torpaqlarda yararlaşdırma işləri görülür.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı “Dağ və yüksək dağlıq ərazilərdə istehsalın
inkişaf proqramı” çərçivəsində yaradılan kredit təşkilatlarının köməyi ilə dağlıq
rayonlarda geniş iş aparılır. Bu məqsədlə kiçik və orta sahibkarların, fermer
təsərrüfatlarının inkişafına vəsait ayrılır. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin istifadə
imkanları yerli və beynəlxalq bankların hesabına ödənilir. Aqrar sənaye
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müəssisələrinin maliyyələşdiriləsi məqsədəuyğun hesab olunan investisiya
mənbəyi hesabına yerinə yetirilir.
Kənd təssərrüfatının texnika ilə təmin olunmasına xüsusi fikir verilir.
Toxumçuluq və damazlıq, baytar-sanitar, texniki nəzarət, sort-sınaq, fitosanitar
işlərinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi və dəstəklənməsi, ekoloji, aqrar və
hidrometeoroloji şəbəkənin genişləndirilməsi, süni mayalanma avadanlığı və
nəqliyyat vasitəsi ilə təchiz olunmuşdur. Şamaxı rayonunda bələdiyyə
mülkiyyətinə aid kəndətrafı örüş sahələrindəki 11 min hektar torpaqda geobotaniki
keyfiyyət təyin edilmiş, 27 min hektar sahədə təsərrüfat daxili iqtisadi
qiymətləndirmə aparılmışdır.
Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı məqsədilə meliorasiya-irriqasiya
sistemləri və qurğularının yenidən qurulması və inkişafı, drenaj infrastrukturlarının
bərpası və tamamlanması, suvarma paylayıcı sisteminin işlək vəziyyətdə
saxlanması və dövlət tərəfindən maliyyələşməsinə daim nəzarət edilir.
İqtisadi rayonda formalaşan aqrar-sənaye kompleksi onun iqtisadi və sosial
inkişafına xidmət etməkdədir.
Kənd təsərrüfatının inkişafına kömək məqsədilə “Aqrolizinq” ASC tərəfindən
gətirilmiş yeni texnika iş mühitini yaxşılaşdırır. Lazımi yerlərdə aqroservervisin
köməyi ilə tələbata uyğun maşın və digər texnika ilə təmin olunur. Şamaxı
rayonunda Aqrolizinq təşkilatının Regional filialı yaradılmışdır.
Heyvandarlıq sahəsində süni mayalandırmaya və ailə-kəndli təsərrüfatlarında
yeni məhsuldar malqara cinslərinin yaradılmasına fikir verilir. Kənd təsərrüfatının
inkişafı və kreditləşməsi layihəsi əsasında fermerlərə və torpaq mülkiyyətçisinə
heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün vəsait verilir.
Heyvandarlıq məhsulları istehsalının inkişafı məqsədilə özəl damazlıq
təsərrüfatlarında cins tərkibini yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər görülür.
Arıçılıq Dağlıq Şirvanın tarixin təsərrüfat sahəsidir. Həyətyanı təsərrüfatlarda
15000-dən çox arı ailəsi saxlanılır. Tircan kəndində arıçılıq təsərrüfatı və bal çəkən
sex yaradılmışdır. Son illər arıçılığa çox yaxşı fikir verilir.

Nəqliyyat və rabitə
Nəqliyyat. Rayondaxili və rayonlararası nəqliyyat-iqtisadi əlaqələr lazımi
qədər inkişaf etməmişdir.
Magistral avtomobil yolunun bərpası, genişləndirilməsi və uzadılması Dağlıq
Şirvan iqtisadi rayonu ərazisini şərqdən qərbə getməklə ondan ayrılan rayondaxili
qollar nəqliyyat infrastrukturunu genişləndirir, onun Bakı-Şamaxı hissəsi yenidən
qurulur. Ölkəyə yardım strategiyasında nəqliyyatın, təşkilinə dair layihədə BakıMərəzə-Şamaxı dairəvi yollar təzələnir. Nəqliyyatın, o cümlədən avtomobil
yollarının infrastrukturlarının yaradılmasına ciddi fikir verilir. Bu məqsədlə kənd
yerlərinin inkişafına dair layihədə əhalinin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və
infrastruktur xidmətləindən istifadə səviyyəsini yüksəltmək nəzərdə tutulur.
Avtomobil nəqliyyatının tənzimlənməsi üçün Şamaxı rayonunda regional
təşkilat yaradılmışdır.
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Ağsu rayonunda 192,1 km avtomobil yolları təmin edilmiş, Bakı-ŞamaxıYevlax 144-181 km-lik arasında 28,5 km, Ağsu-Xanbulaq-Nüydü (23 km-lik),
Zərqova, Padar-Rəhimli-Ərəbsarvan (8 km), Çaparlı-Cəfərli (23,2 km), Sanqalan
(4 km-lik), Dilman-Xatman (15 km), Bozavand yolunda (14 km), İsmayıllı
rayonunda (67 km), Muğan-İsmayıllı (32,2 km), Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki (12,2
km), Basqal-Sulut (17 km), Sərdahar-Tircan (20 km), Gəraybəyli-Qubaxəlilli (3,4
km), Qobustan ərazisində 62 km, Şamaxı rayonunda 86,2 km yol, NəsimiQonaqkənd yolunda 122 km, Şamaxı-Zarat Xeybəri yolunda 20,1 km. ÇuxuryurdQızmeydan-Pirbəyli (15,2 km), Observatoriya-Avaxıl – (22 km), Şamaxı-Çöl
Göylər (20 km) yollar yenidən qurulmuşdur.
Dağlıq Şirvan inkişaf etmiş nəqliyyata malik olan və yaxşı mənimsənilmiş
rayonlarından biridir. Lakin burada sənaye və sosial inrfastrukturlar yerli imkan və
tələbatdan geri qalır.
Yolların yaxşılaşdırılması məqsədilə körpülər tikilir, çay yataqlarında
təmizləmə, seldən qoruyucu bəndlər çəkilir, sahil bərkitmə işləri görülür. Girdiman
çayında 220 metrlik, Lahıc qəsəbəsinin 550 metrlik qoruyucu bənd istifadəyə
verilmişdir.
Şərabçılığın və üzümçülüyün inkişafına əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə
dəmir yolunun Padar stansiyası ilə Çöl Göylər kəndi arasında yerli əhəmiyyətli
dəmir yolu xətti çəkilmişdir.
Rabitə
Müasir rabitə xidməti yeni texnika əsasında qurulur. Bu cəhətdən AzərPoçt
platforması vasitəsilə kənd yerlərində maliyyə xidmətlərinin təmin edilməsinə
başlanmışdır. Poçt şəbəkəsində qarşılıqlı əlaqə peyk platforması əsasına keçirilir.
Xüsusilə kənd əhalisinin kommunal xidmətlərə-su, qaz, istilik və rabitə ilə
təminatının yaxşılşadırılmasına dair ayrı-ayrı inzibati rayonlar üzrə proqramlar
yerinə yetirilir.
Telefon şəbəkəsində əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Elektron tipli ATS-lə
yüksək keyfiyyətli rabitə xidməti yaradılmışdır. Çətin relyefdə yerləşən kəndlərlə
əlaqə üçün peyk avadanlığından istifadə edilir.
Poçt, telefon və teleqraf müəssisələrinin sayı artmış, hər 100 ailəyə düşən
telefon aparatının sayı 62 ədəd, o cümlədən şəhərlərdə 86 ədəd kəndlərdə 43 ədəd
təşkil edir. Bununla əhali hətta uzaq yerlərlə də əlaqə saxlamaq imkanına malikdir.
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Naxçıvan iqtisadi rayonu.
Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur, Kəngərli inzibati
rayonları, Naxçıvan şəhəri.
Sahəsi 5,5 min km 2 , əhalisi 382 min nəfərdir.
Ölkə ərazisinin 6,2%-ni, əhalisinin 4,5%-ni əhatə edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının(NMR) ərazisi həm də iqtisadi rayonu
əhatə əhatə edir. Azərbaycan torpaqlarının parçalanması – Zəngəzurun
Ermənistana verilməsi, Cənubi Azərbaycanın İranın tərkibində qalması nəticəsində
Naxçıvan anklav (Azərbaycanla sərhəddi olmayan) əraziyə çevrildi. Naxçıvan MRnın əsası 1921-ci ildə Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri ilə qoyulmuşdur.
Əhalisinin razılığı, Türkiyə və Azərbaycan dövlətlərinin təkidi nəticəsində 1924cü ildə Naxçıvan MSSR ölkəmizin tərkibində yaradılmışdır. 1990-cu ildən o
Naxçıvan Muxtar Respublikası adlanır. Ermənistanın
НАХЧЫВАН ИГТИСАДИ РАЙОНУ

Щейдярабад

Гывраг

Naxçıvan ərazilərini özünə birləşdirmək niyyəti uzun illərdən bəri mövcuddur. Bu
ölkənin hakim dairələri Moskvadakı himayədarlarının köməkliyi ilə Naxçıvanın
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bəzi topaqlarını öz ərazilərinə birləşdirməyə nail olmuşdur. 660 km2 sahəsi olan
həmin ərazilərə- Şərur, Naxçıvan və Ordubad qəzalarının bir neçə nahiələri və
Ermənistanın ərazisində yerləşmiş Kərki kəndi (anklav) daxildir. Ermənistanın
Mehri rayonu məhz Naxçıvan torpaqlarının bir hissəsinin hesabına yaradılmışdır.
Ermənistan hazırda Naxçıvanı blokadaya alıb və ona qarşı ərazi iddiaları xülyaları
ilə indi də yaşamaqdadır.
Təsərrüfatının inkişaf şəraiti. Naxçıvan iqtisadi rayonu şimal və şimalşərqdən Ermənistan (246 km), qərbdən və cənubdan Türkiyə(13 km) və İran İslam
Respublikası(204 km) ilə həmsərhəddir. Ermənistanla olan təbii sərhədləri
Zəngəzur və Dərələyəz dağlarının suayırıcıları, Türkiyə və İranla sərhəddini isə
Araz çayı boyunca keçir. İqtisadi-coğrafi və geosiyasi mövqeyi olduqca
mürəkkəbdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Cənubi Qafqaz yaylasının Cənub
Şərq sahəsində yerləşdiyindən onun ərazisinin əsas hissəsi dağlıq sahələrdən (1000
metrdən yuxarı) ibarətdir. Rayonun səth quruluşunu Dərələyəz və Zəngəzur dağ
silsilələri, tirələr arasında Araz çayına doğru uzanan düzənlik sahələri tutur.
Ərazidə yüksək dağlıq sahələrlə yanaşı, orta dağlıq relyef formaları də geniş
yayılmışdır. Rayon ərazisinin 1/3 hissəsi Araz boyu düzənliklərindən (Sədərək,
Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan, Culfa, Ordubad) ibarətdir (700-800 metr yüksəklikdə)
və onlar Naxçıvan MR-ı əkinçiliyin əsas mərkəzidir. Ərazidə qışı soyuq yayı isti
quraq keçən, qışı soyuq yarımsəhra və quru çöl və yayı quraq keçən soyuq iqlimi
üstünlük təşkil edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aşkar edilmiş
sənaye əhəmiyyətli təbii sərvətlər xeyli çoxdur. Burada qızıl, gümüş, sink,
qurğuşun mis-molibden, dolomit, daşduz, müxtəlif tikinti materialları, o cümlədən
qiymətli travertin, sement xammalı, onlarla müalicə əhəmiyyətli mineral su
yataqları vardır.
Naxçıvan iqtisadi rayonu əhalisinin məşğulluğunun artılmasında, əhalinin
rifahının yüksəldilməsində yerli sakinlərin qonşu Türkiyə və İran İslam
Respublikası ilə ticarət-iqtisadi əlaqələrinin aparılması da mühüm rol oynayır. Bu
yaxınlarda Araz çayı üzərində İran İslam Respublikası və Naxçıvan Muxtar
Respublikasını birləşdirən yeni Şahtaxtı körpüsünün açılması bu əlaqələrin daha da
genişləndirilməsinə səbəb olacaqdır.
Əhalisi. 2008-ci ilin əvvəlinə Naxçıvan MR-nın əhalisi 382 min nəfər
olmuşdur ki, bu da 1924-cü ilə nisbətən 4,3 dəfə çoxdur. Əhalinin ümumi artımının
əsas mənbəyini onun təbii artımı təşkil edir. Vaxtilə burada əhalinin orta illik
artımı çox yüksək olmuşdur. Lakin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən sonra
blokadaya düşdüyünə görə bütün sahələrdə tənəzzül olduğu kimi təbii artım
səviyyəsi xeyli aşağı düşmüşdür. Məsələn, əvvəllər əhalinin artımı ildə hər 1000
nəfərə orta hesabla 25-30 nəfər təşkil edirdisə, indi (2007-ci ildə) 15,6 nəfərdir.
Əhalinin ən çox artımı (16-17 nəfər) Babək və Kəngərli rayonlarındadır.
İqtisadiyyatın bütün sahələrinin hər yerdə güclü inkişafı ilə əlaqədar olaraq şəhər
əhalisinin sayı da artır. Hazırda (2007-ci ildə) şəhər əhalisinin ümumi sayı 112,3
min nəfər təşkil edir ki, bu da 1924-cü ilə nisbətən 10 dəfədən çoxdur. Rayonda
2007-ci ildə 5 şəhər-Naxçıvan, Culfa, Ordubad, Şahbuz, Şərur və 10 qəsəbə vardır.
Muxtar Respublika ərazisinin ən böyük şəhəri Naxçıvandır. Burada bütün şəhər
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əhalisinin 71,2 min nəfər və ya təxminən 70 faizi cəmləşmişdir. İkinci böyük
şəhəriCulfadır (11,1) üçüncü 10 min nəfərə qədər əhalisi olan Ordubad şəhəridir.
Azərbaycanın digər rayonlarında olduğu kimi Naxçıvan Muxtar
respublikasında da təbii artım hesabına əmək ehtiyatları da daima artır. Naxçıvan
iqtisadi rayonunda əhalinin orta illik artımının xeyli aşağı düşməsinə baxmayaraq,
təsərrüfat sahələri yerli əmək ehtiyatları ilə təmin olunur. Əhalinin təbii artımının
aşağı düşməsinə baxmayaraq burada şəhər sakinlərinin sayında artım olmuşdur.
Məsələn, iqtisadi rayonda şəhər əhalisinin orta illik sayında xüsusi cəkisi 1990-cı
ildəki 27,3 faizdən 2007-ci ildə30 faizə qədər yüksəlmişdir. Burada əhalinin sıxlığı
1990-cı ildəki 54,5 km2 nəfərdən 2007-ci ildə 70 nəfərə qədər artmışdır.
Əhalinin ümumi sayının 265,7 min nəfərini kənd sakinləri (təqribən 70
faizini) təşkil edir. İqtisadi rayonda 208 kənd yaşayış məntəqələri vardır. Kənd
yerlərində əhali əsasən 1000 nəfərdən artıq olan (63) kəndlərdə yaşayır. Əhalisinin
sayı 3000-5000 min və artıq olan kəndlərin miqdarı 17-dir. Əhalinin miqdarına
görə Muxtar Respublikanın ən böyük rayonu Şərur rayonudur.
Təsərrüfatı. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın bir sıra rayonlarına
nisbətən Naxçıvan ərazisi beynəlxalq ictimai əmək dövriyyəsinə daha tez daxil
olmuşdur. Bunun səbəbi çar imperiyası Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə öz təsirini
gücləndirmək məqsədi ilə XX əvvəllərində İrəvan-Naxçıvan-Culfa-Təbriz yolunu
çəkdirməklə, diyarın iqtisadiyyatında nəzərə çarpan dirçəl işlə əlaqədardır. Şərur
və Babək rayonlarının ərazisində sənaye təmayüllü pambıqçılığın ərazidə su
kanalları, xüsusən Şərur rayonunda Şəngirey arxının çəkilməsi və Babək rayonu
ərazisində bir neçə pambıqtəmizləmə zavodlarının tikilməsi ilə nəticələndi.
Ordubad rayonu ərazisində geniş miqyasda baramaçılığın inkişafı barama açma
fabrik şəbəkələri yaratmışdı. O zamanlar indiki Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisində 25-ə qədər müxtəlif tip ipək sənaye müəssisələri fəaliyyət göstərirdi ki,
bunlardan da ən iri olan 7 fabrika Ordubad rayonu ərazisində yerləşirdi. Bunlardan
başqa Naxçıvan ərazisində daş duz istehsalı da genişlənir. 1913-cü ilin
məlumatlarına görə Nehrəm duz mədənindən ildə 5,7min ton daş duz çıxarılırdı.
Ərazinin kənd təsərrüfatında taxılçılıq, meyvəçilik, üzümçülük və
heyvandarlıq əsas yer tuturdu.
Sovet hakimiyyəti illərində Muxtar respublikanın iqtisadiyyatı xeyli
yüksəlmişdir. Əvvəlki kiçik pambıqtəmizləmə zavodlarının yerində Naxçıvanda və
Şərurda müasir iri pambıqtəmizləmə zavodları, Ordubadda ipək fabriki və konserv
zavodu, Naxçıvanda mebel fabriki, Badamlıda meneral su doldurma zavodu, bir
neçə şərab zavodu, və s. Istifadəyə verilmişdir. Kənd təsərrüfatının ənənəvi
sahələri daha da yüksək səviyyədə inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar respublikasını
Azərbaycanın başqa rayonları ilə əlaqələndirən, kiçik məsafədə Ermənistandan
keçən Mincivan-Culfa dəmir yolu xətti çəkilir. Lakin bu naliyyətlər Muxtar
Respublikanın təbii imkanlarına cavab vermirdi. Odurki o, iqtisadiyyatın ümumi
səviyyəsinə görə Azərbaycanın bir sıra rayonlarından geri qalırdı.
Muxtar Respublikada məhsuldar qüvvələrin əhatəli və yüksək inkişafı XX
əsrin 70-80-cı illərində müşahidə edilir. Çoxlu yeni sənaye müəssisələrinin
tikilməsi hesabına (Naxçıvan tirikotaj fabriki, un kombinatı, xalça fabriki, Şərur
konserv zavodu, Naxçıvan maşınqayırma zavodu və s.) Muxtar Respublikada
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müstəqil balansda olan sənaye müəssisələrinin sayı 40-dan çox idi. Burada
üzümçülüyə diqqət yetirməklə yanaşı, kənd təsərrüfatının başqa sahələri də güclü
inkişaf edirdi.
Müstəqillik dövrünün ilk illərində Muxtar Respublikanın blokadaya alınması
iqtisadiyyatına xeyli ziyan vuruldu.Belə ki, anklav ərazi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikası Keçən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq bu günə qədər Ermənistan
tərəfindən blokada da saxlanılır və Azərbaycanın başqa rayonları ilə əlaqəsi yeganə
nəqliyyat vasitəsi olan müasir Bakı-Naxçıvan hava limanı ilə və İran vasitəsilə
həyata keçirilir.
Beləliklə, Naxçıvan iqtisadi rayonu artıq demək olar ki, 20 ildən çoxdur ki,
erməni təcavüzü nəticəsində mühasirə vəziyyətindədir. Bu hal rayonun iqtisadisosial və mədəni həyatında ciddi çətinliklər yaratsa da, Azərbaycan hökumətinin
gördüyü tədbirlər nəticəsində əsasən aradan qaldırılır. Qeyd etdiyimiz kimi dünya
standartlarına uyğun böyük və müasir aeroport tikilməsi ilə yanaşı 2008-ci ildən
İran İslam Respublikası ərazisindən Azərbaycana avtobus marşurutu təşkil
edilmişdir. Bunlar da iqtisadi rayonun Azərbaycanın başqa ərazi hissələri ilə geniş
əlaqələr aparmasını təmin etmir.
Sənayesi. Mühasirə şəraitində olan iqtisadi rayonun yanacaq - enerji
problemləri ilk növbədə qonşu Türkiyə və İran İslam Respublikasının köməkliyi
ilə həll edildi. Hazırda enerji Araz çayı və Vayxır su anbarı üzərində tikilən su
elektrik stansiyalar və qazla işləyən istilik elektrik stansiyası hesabına təmin edilir.
Hazırda bu stansiyalar birlikdə 427,5 milyon kilovat-saat enerji hasil edir ki, bu da
2000-ci ilə nisbətən ( 43 milyon kilovat saat) təxminən 10 dəfəyə qədər çoxdur.
Naxçıvan iqtisadi rayonunun onun sosial - iqtisadi inkişafı dövlətin müəyyən
etdiyi regional inkişaf proqramı ( 2004 - 2008-ci illər) əsasında yüksək səviyyədə
hərtərəfli artımalar həyata keçirlir. İqtisadi rayonda fəaliyyət göstərən
müəssisələrin sayı 2000-ci ildə ki, 40-dan 2007-ci ildə 136 ədəd çatmışdır. Sənaye
məhsulunun ümumi həcmi bu müddət ərzində bir necə dəfə artmışdır. Sənaye
işçilərinin sayı 2007-ci ildə (6021 nəfər) 2000-ci ilə nisbətən ( 4197 nəfər) xeyli
artmışdır. Sənayedə yeni təsərrüfatçılıq formaları getdikcə genişlənir. Məsələn,
sənaye məhsulunun istehsal həcmində qeyri dövlət sektorunun xüsusi çəkisi
yüksək faizə qalxmışdır. Burada sənayenin ənənəvi köhnə sahələri ilə yanaşı, yeni
istehsal sahələri də yaradılır. Hazırda mədənçıxarma sənayesinə aid Naxçıvan Filiz
idarəsi, rezin və plastik kütlə məmulatları istehsalı sahəsində Dizayın məhdud
məsuliyyət cəmiyyəti (MMC) fəaliyyət göstərirlər.
İqtisadi rayonda hazırda müxtəlif sənaye məhsulları istehsal edilir.
Təxminən XIX əsrin axırlarından sənaye üsulu ilə hasil edilən daş duz 2000-ci
ildəki 3,3 min tondan 2007-ci ildə 6 min tona çatdırılmış, qənnadı məmulatlar
istehsalı 7,4 - dan 16,4 tona qədər artırılmış, mineral sular 90,6 mindən 2443 min
dekalitrə qədər çatdırılmiş, kişi alt köynəklər 0,6 min ədəd istehsal edilmişdir. Gəc
və əhəng məhsulları, sementdən, betondan, süni daşdan hazırlanan tikinti blokları,
plastmas əşyaları, qeyri filiz tikinti materialları istehsalları və s. artmışdır.
Kənd təsərrüfatı. Əlamətdar haldır ki, Naxçıvan iqtisadi rayonunda üzüm
bağları istisna olmaqla əsas kənd təsərrüfat bitkilərinin əkin sahələri xeyli
artırılmışdır. İndi rayonda əkinçilik sahələri 2000-ci ildəki təxminən 36 min
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hektardan 2005-ci ildə 52,3 min hektara çatdırılmışdır. Kənd təsərrüfat bitkiləri
arasında birinci yerdə dənli və dənli paxlalı bitkilər durur. Sonrakı yeri isə bostan
bitkiləri tutur. Əkinçilikdə istifadə edilən torpaq sahələrinin genişləndirilməsində
Vayxır, Arpaçay, Naxçıvan su anbarlarının, Araz çayı suyundan mexaniki yolla
suvarılan sahərərin artırılması və həyata keçirilən başqa su təsərrüfat tədbirlərinin
əhəmiyyəti çox böyük olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ərazinin
əsasən dağlardan ibarət olması nəticəsində, onun ümumi sahəsinin təxminən 30 %ə qədəri kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar təşkil edir. Mühasirə vəziyyətində olan
Naxçıvan indi ərzaq məhsulları ilə öz təlabatını əsasən yerli istehsal hesabına təmin
edir. 2006-ci ildə iqtisadi rayonda 103,7 min ton taxıl, o cümlədən 75,4 min ton
buğda, 26,3 min ton kartof, 56,4 min ton tərəvəz, 40,0 min ton bostan məhsulları,
13,5 min ton üzüm, 36,4 min ton meyvə və giləmeyvə və s. istehsal edilmişdir.
Rayonda 88,2 min baş iri buynuzlu mal-qara, o cümlədən 51,8 min baş inəklər və
camışlar, 538,3 min baş qoyun və keçi vardır. Heyvandarlıq məhsullarının da əsas
təyinatı əhalinin yerli tələbatını ödəməkdir.
Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatı sahələrinin ixtisaslaşması və
yerləşməsinə satış bazarları, əhalinin ənənələri ilə yanaşı həm də təbii şəraitin
təsiri böyükdür. Onun mürəkkəb təbii şəraitində kənd təsərrüfatının inkişafı və
ərazi üzrə ixtisaslaşdırılması əhalinin tarixən yaranan ənənələri əsasında təşəkkül
tapmışdır. Ərazinin düzənlik hissəsində əsasən taxılçılıq, tərəvəzçilik, şəkər
çuğunduru istehsalı və yemçilik inkişaf edir. Aşağı və orta dağlıq zonasında
meyvəçilik, üzümçülük və baramaçılığın inkişafı əsas yer tutur. Yüksək dağlıq
hissədə kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsini heyvandarlıq təşkil edir. Bu sahənini
inkişafı əvvəl qeyd etdiyimiz zonaların kənd təsərrüfatında da mühüm yer tutur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının gələcək inkişaf yollarından
biri də onun təbii zonalarında əkinçilik sahələrinin dərin ixtisaslaşması hesabına
məhsuldarlığını xeyli artırmaqdan ibarətdir. Burada kənd təsərrüfatını
genişləndirmək üçün düzən ərazilərin su mənbələrindən səmərəli istifadəsinin
təşkili çox əhəmiyyətlidir. Naxçıvan çayı üzərində çox böyük Vayxır su anbarının
tikilməsi minlərlə hektar yeni torpaq sahələrində su təchizatı yaxşılaşdırılmışdır.
Son dərəcə müxtəlif təbii şəraitə malik Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatını
daha səmərəli inkişaf etdirmək üçün onun yaxşı nəql olunan məhsulların
becərilməsi və onların emalı üzrə ixtisaslaşması daha məqsədəuyğun olardı. Bu
həm də vaxtilə Muxtar Respublikada yaradılmış emal müəssisələrinin istehsal
gücündən tam və səmərəli istifadə etmək baxımından da çox əhəmiyyətlidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat təsərrüfatı çox sahəlidir.
Ərazinin Arazboyu hissəsindən, - Ordubad- Culfa-Sədərək-Naxçıvan dəmir yolu
xətti keçir. Azərbaycan Ermənistanla münaqişəy’ qədər bu yol Azərbaycan dəmir
yolu xətti ilə birləşirdi. Hələ çar Rusiyası dövrü tikilən bu dəmir yolu xəttinin bir
qolu Culfa şəhərindən ayrılaraq Təbrizə qədər uzanır və İran Respublikası dəmir
yol şəbəkəsi ilə birləşir. Bütün rayonlarla əlaqə əsasən avtomobil yolu ilə həyata
keçirilir. Ordubad-Culfa-Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolu dövlət
əhəmiyyətli əlaqə vasitəsidir. Bundan başqa Naxçıvan-Şahbuz-Biçənək, NaxçıvanCulfa, Naxçıvan-Kəngərli, Naxçıvan-Şərur və s. rayonlararası daxili avtomlbil
yolları da fəaliyyət göstərir. Daxili yük və sərnişiin daşınmasında əsas xidmət
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avtomobil yolu tərəfindən həyata keçirilir. Bu işdə dəmir yolu xətti də müəyyən rol
oynayır. Avtomobil nəqliyyatı ilə 2005-ci ildə 7 milyon tondan çox yük, 40 milyon
nəfərə qədər sərnişin daşınmışdır. Muxtar Respublikanın xarici əlaqələri hava
nəqliyyatı, bir qədər də Türkiyə və İran İslam Respublikası ərazisi ilə dəmir və
avtomobil yolları ilə həyata keçirilir. Ərazidə həmcinin Sədərək-Türkiyə, Şahtaxtıİran, Culfa-İran kömrük məntəqələri də fəaliyyət göstərir.
Zəngin təbii sərvətlərə və başqa imkanlara malik olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında məhsuldar qüvvələrin daha yüksək səviyyədə inkişafı üçün
imkanlar xeyli böyükdür. Bu məqsədlə ərazinin imkanlarını aşkar etmək üçün və
onlardan səmərəli istifadə edilməsi naminə lazımi şərait yaradılır. İlk növbədə bu
istiqamətdə görülən mühüm tədbirlərdən biri Naxçıvan regional bazası əsasında
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının geniş tərkibdə elmi bölməsinin
yaradılmasının əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Onun tərkibində başqa zəruri
istiqamətlərlə yanaşı Muxtar Respublikanın faydalı qazıntıları, onun coğrafi
şəraitini, bioloji resurslarını öyrənən institutlar vardır. Artıq uzun müddətdir ki,
fəaliyyətdə olan və hazırda Azərbaycanın ən əhəmiyyətli təhsil və elm
ocaqlarından olan Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə sıx əməkdaşlıqla çox mühüm
tədqiqatlar aparan bu elmi bölmə diqqətəlayiq nəticələr əldə etməklə, öz
nailiyyətləri ilə nəinki ölkəmizdə, onun hüdudlarından kənarda da böyük nüfuz
qazanmüşdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək sosial-iqtisadi inkişafı
naminə onun zəngin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi sahəsində
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının buradakı bölməsi ilə Naxçıvan Dövlət
Universitetinin apardıqları faydalı Elmi tədqiqatlarla əldə etdiyi elmi nəricələr
(arxeoloji, tarix elmləri üzrə) bir daha sübut edir ki, bu ərazi həmişə Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi olmuşdur və buradakı milli adət – ənənələrin üzərində
qurulmuşdur.
Regionun iqtisadi inkişafını daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün onun
etibarlı enerji təhlükəsizliyini təmin etmək tələb olunur. Vayxır su anbarının bəndi
üzərində su elektrik stansiyası tikilmişdir. Ordubad rayonu ərazisindən axan
Gilançay üzərində su elektrik stansiyalarının tikilməsi ilə bağlı Türkiyə
Respublikasının şirkətləri ilə müqavilələr bağlanmışdır. Çay üzərində gücü 14,2
meqavat olacaq Biləv və gücü 8,8 meqavat olacaq digər su elektrik stansiyaları
birlikdə ildə 90 milyon kilovat-saat enerji hasil edəcəkdir ki, bu da ətraf yaşayış
məntəqəllərinin ehtiyacını tam ödəyəcəkdir. Həmçinin Ordubad və Culfa
rayonlarının Araz çayı boyunca yerləşən düzənliklərində külək enerji qurğuları
vasitəsilə enerji istehsalı da nəzərdə tutulmuşdur. Digər tərəfdən 30 min
meqavatdan artıq gücü olacaq Araz çayı üzərində Ordubad su elektrik stansiyasının
tikilməsi üçün hazırlıq işləri görülür. Bununla əlaqədar olaraq bir məsələ barədə də
söz açmaq yerinə düşər. Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz kəmərinin çəkilməsi ilə
əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazlaşdırılması sahəsində yeni
imkanlar yaranmışdır. Bu kəmərdən Türkiyənin İqdır şəhərinə qədər xəttin
uzadılması Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə yaxın məsafədən əlavə qolun
çəkilməsi məqsədə uyğun olardı. Qeyd edilən tədbirin həyata keçirilməsi ilə hər
şeydən əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın öz qazını müxtəlif
məqsədlər üçün istifadə edə bilər. Digər tərəfdən, bu halda Muxtar Respublikanın
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qaz təminatı daha etibarlı şəkildə və daha ucuz yolla həll oluna bilər. Baki - Tbilisi
- Qars dəmir yolu xəttindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına bir qolunun
çəkilməsi daha yüksək iqtisadi inkişafı üçün yeni böyük imkan aca bilər. Belə ki
Naxçıvan dəmir yolunun yaxın məsafədən Türkiyənin Qars dəmir yolu xətti ilə
birləşdirilməsi ilk növbədə Avrasiya iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsində yeni
üfüqlər açmaqla, dövlətlərarası münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edər. Bundan başqa Şimal-Cənub əməkdaşlıq dəhlizinin Astara
(Azərbaycan), Astara (İran) dəmir yolu xəttinin cekilməsi ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisi mühasirə vəziyyətindən çıxaraq Azərbaycanın başqa ərazi
hissələri ilə etibarlı əlaqə yarada bilər. Daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası
Türkiyə vasitəsilə Avropa ölkələri ilə birbaşa iqtisadi əlaqələrini yaradar. Ən
nəhayət, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif və ecazkar təbii şəraiti, Nuh
peyğəmbərin qəbrinin Naxçıvanda olması və başqa amillər burada turizmin geniş
miqyasda inkişafını təmin edər.
Sovet dövründən fərqli olaraq, bundan sonra Naxçıvanın filiz yataqlarının
əvvəllərdə olduğu kimi ancaq çıxarılması ilə məhdudlaşması əvəzinə indi onların
sonrakı emalı üzrə istehsal sahələrini yaratmaq tələb olunur. Bundan başqa ərazidə
zəngin yerli bitkilərin, xüsusən efir yağlı bitkilərin emalı və qurudulması üzrə
xüsusi müəssisənin yaradılması imkanlarını müəyyən etmək lazımdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası əsasən dağlıq sahələrdən ibarət olduğunda
burada bitkiçilik üçün əkin yerləri son dərəcə məhduddur. Son zamanlar bir sıra su
təsərrüfat tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əkin sahələrinin bir qədər
genişləndirilməsi imkanlar artacaqdır. Ərazinin düzənlik hissələrində əkin
sahələrinin genişləndirilməsi imkanları demək olar ki tükənmişdir. Ona görə də
burda məhsul istehsalının əsas mənbəyi məhsuldarlığın artırılması təşkil edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfat məhsulları istehsalının
artırılmasının mühüm mənbələrindən biri də orta dağlıq zonasında əkinçiliyin
inkişaf istiqamətini təkmilləşdirmək tələb olunur. Bu ərazilərin təbii iqlim şəraiti
və əhalinin tarixən əkinçilik təcrübəsi göstərir ki, göstərilən orta dağlıq hissələri
çoxillik əkmələr üçün daha əlverişlidir. Burada meyvəçiliyin, üzümçülüyün və
baramaçılığın geniş miqyasda inkişaf etdirilməsi emal sahələrinin ipəkçiliyin,
şərabçılığın və konserv sənaye sahələrinin miqyaslı artımı üçün də münasib şərait
yarada bilər. İqtisadi rayonda infranstruturun, xüsusən daxili avtomobil
şəbəkəsinin yenidən qurulması tədbirlərinin həyata keçirilməsi mümkün xammal
ehtiyatlarının emal müəssisələrinə vaxtında və itkisiz çatdırılmasını təmin etmək
imkanını artırar.
Azərbaycanın başqa iqtisadi rayonları kimi Naxçıvan rayonun da sosialiqtisadi inkişafın gələcək istiqamətlərindən biri də istirahət-müalicə-turizm
təsərrüfat kompleksinin dünya standartları səviyyəsində yaradılması təşkil
etməlidir. Ərazinin çox cəlbedici rəngarəng və bənzəri olmayan təbii gözəlliyi,
onun zəngin tarixi-memarlıq mühiti, əlverişli nəqliyyat şəraiti, bu təsərrüfat
sahəsinin ən çox qiymətləndirən Avropa ölkələrinə ərazicə yaxınlığı və s. burada
dünya əhəmiyyətli kurort-turizm təsərrüfat kompleksinin inkişaf etdirilməsinə
əlverişli şərait yaradır.
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Azərbaycanın bütün rayonlara kimi Naxçıvan iqtisadi rayonunda da müxtəlif
güclü transformatorlar, yarımstansiyalar, elektrik kabel xəttləri, qaz paylayıcı
xəttlər, məktəb binaları, tibbi müəssisələri, su təchizatı sistemləri, rayonlararası və
rayonlar daxili yol şəbəkələri salınır, körpülər tikilir. Göstərilən istehsal və sosial
yönümlü infrastrukturun inkişafı rayonda yeni və müxtəlif sənaye müəssisələrinin
yaradılmasına imkan verir. Mövcud müəssisələrin bir çoxu yenidən qurulur və
genişləndirilir.
1. İCM qiymətləndirilməsi
2. Təbii şərait və ehtiyyatlar və onların iqtisadi coğrafi qiymətləndirilməsi və
ya səciyyəsi
3. Mineral ehtiyyatların yataqları, hansı inzibati rayonda yerləşməsi
4. İqlim, landşaft tam açılmır
5. Turizm üçün olan imkanlar, mərkəzlər
LƏNKƏRAN IQTISADI RAYONU
Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı inzibatı
rayonları.
Sahəsi 6 min km2, əhalisi 800 min nəfərdir
1. Coğrafi mövqeyi, təbii şəraiti və təbii ehtiyatları
Lənkəran iqtisadi rayonu (İR) Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqində Xəzərin qərb sahili ilə Talış dağlarının arasında yerləşir. Onun ərazisi şimalda
Aran iqtisadi rayonu sərhədindən başlayaraq, cənubda Astara çayına qədər 100
km-dək uzanır. İR - nin ümumi sahəsi 6 min km2, əhalisi isə 800 min nəfər (2007ci il) olmaqla, respublika ərazisinin 7 faizini, əhalisinin isə 9 faizini təşkil edir.
İqtisadi rayon respublikamızın ən mühüm rütübətli subtropik zonası hesab olunur.
Hələ XVIII əsrin ortalarında yaradılmış Lənkəran xanlığı Azərbaycanın
Talış dağları, Xəzər sahili və Muğan düzənlikləri arasındakı ərazilərini əhatə
etməklə, cənubda Gilan və Ərdəbil sərhədlərinə qədər uzanmışdı. 1785-ci ildə
Lənkəran xanlığı qubalı Fətəli xan tərəfindən zəbt olunmuş və Quba xanlığının
tərkibinə daxil edilmişdir.
Lənkəran qəzası çar hökumətinin Qafqazda inzibati islahat haqqında
qanununa əsasən 1841-ci ildə Kaspi vilayətinin tərkibində yaradılmış, 1859-cu
ildə isə Bakı quberniyasına tabe edilmişdir.
Lənkəran qəzası iri taxılçılıq, çəltikçilik və balıqçılıq mərkəzlərindən biri
idi. Düyü istehsalına görə Lənkəran qəzası Qafqazda birinci yeri tuturdu. Lənkəran
qəzası 1930-cu ildə ləğv edildi və burada altı inzibatı rayon yaradıldı. 1950-ci ildə
respublikada ilk dəfə olaraq on iqtisadi rayon ayrılmış və bunlardan biri də
Lənkəran – Astara* iqtisadi rayonu olmuşdur.
İR - nin relyef formalarının əsasını Lənkəran ovalığı və Talış dağları təşkil
edir. Xəzər dənizi sahili boyu uzanan akkumlyativ ovalıq cənubda Astara çayı ilə
şimalda Viləşçay, qərbdə isə Talış dağətəyi aralarını əhatə edir. Azərbaycan
ərazisində Talış dağlarının ən yüksək nöqtəsi Gömrügöy zirvəsidir (2493 m).
«Азярбайъан реэионларынын 2004-2008-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы щаггында» Дювлят Програмында
Лянкяран игтисади району адландырылмышдыр.

*
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ЛЯНКЯРАН ИГТИСАДИ РАЙОНУ

İR - nin iqliminin formalaşmasında Xəzər dənizi, Lənkəran ovalığı və Talış
dağlarının çox böyük rolu vardır. Xəzər dənizinin dərin hissələrindən qalxan
rütübət qərbə doğru hərəkət edərək qövsşəkilli Talışın dağətəyi zonalarında bol
yağıntı yaradır. Ərazidə maksimal orta illik yağıntının miqdarı Lənkəran (1402
mm) və Astara (1398 mm) rayonları ərazisində müşahidə olunur. İllik
rütübətlənmə dərəcəsinə görə Lənkəran-Astara regionu respublikada birinci yeri
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tutur. Lakin burada yay ayları quraq keçdiyinə görə əkin sahələrinin suvarmaya
ehtiyacı olur. İlın soyuq aylarında termik ehtiyatlar nəticəsində Talış dağlarının
1200 metrə qədər olan ərazilərində subtropik iqlim şəraiti yaranmışdır. İqlimin
subtropikliyi sayəsində burada quraq isti yay, mülayim qış havası formalaşmışdır.
Düzən və dağətəyi massivlərdə ekoloji-coğrafi mühit burada çay, sitrus meyvələri,
faraş tərəvəz və s. kimi bitkiçilik sahələrinin yetişdirilməsinə əlverişli şərait
yaradır. Bitkilərin nadir şaxtavurma halları qısamüddətli güclü soyuqlar zamanı
müşahidə olunur.
İqtisadi rayonun ovalıq və dağətəyi ərazilərində havanın orta illik
temperaturu 11-140 C, yanvar ayında 1-40 C, iyul ayında isə 22-260C təşkil edir.
Qış günlərində havanın temperaturu bəzən 5-150C arasında tərəddüd edir. Yanvarfevral aylarında havanın maksimal temperaturu Nərmanabad qəsəbəsində (Sara
yarımadası) 18-200C, Lənkəranda 20-220C, Astarada isə 24-250 C-yə çatmışdır.
Günəş radiasiyasının illik miqdarı 125-130 kkal/sm2-a bərabərdir. Günəşli günlər
ilin soyuq dövründə tez-tez təkrarlanır. Qış aylarında əsasən qərb və şimal
küləkləri, yay aylarında isə cənub-qərb və yerli küləklər (xüsusilə brizlər) üstünlük
təşkil edir. Ərazidə küləyin orta illik sürəti Lənkəranda 1,5-1,9, Astarada isə 2,73,1m/san-dir.
İqtisadi rayon ərazisində Xəzər dənizi hövzəsinə aid olan və mənbələrini
Talış dağlarından götürən çay şəbəkəsi nisbətən sıxdır. Ən böyük çayları
Lənkərançay (uzunluğu 81 km), Astaraçay (uzunluğu 38 km), Viləşçay (uzunluğu
115 km), Bəşərüçay (uzunluğu 38 km), Göytəpəçay (uzunluğu 50 km), Təngərüçay
(uzunluğu 48 km) və s. ibarətdir. Suvarma məqsədilə 1976-cı ildə Bəşərüçay
üzərində Xanbulançay su anbarı (sah. 2,46 km2, suyunun həcmi 45 mln.m3) tikilib
istifadəyə verilmişdir.
Yüksək termik ehtiyatlar, rütübətlilik, zəngin bitki örtüyü sayəsində İqtisadi
rayonun düzənlik və dağətəyi zonalarında sarı, dağ-meşə, podzollaşmış sarı və s.
tipli torpaqlar əmələ gəlmişdir. Ovalıq ərazidə bataqlaşmış torpaq sahələri də
mövcuddur (9 min hek.) İqtisadi rayonun bitki örtüyü zəngin və rəngarəngdir.
Meşə örtüyü ərazisinin 25 faizini təşkil edir. Talış meşələri özünün qiymətli,nadir
ağac və kol növləri ilə fərqlənir. Müstəqilliymiz dövründə Milli Park statusunu
almış Hirkan qoruğu hələ 1936-cı ildə yaradılmışdır. Sahəsi üç min hektara yaxın
olan Milli Parkın ərazisində əsasən relikt və endemik ağac və kol bitkiləri
yayılmışdır. Burada III dövrün nadir incisi olan dəmirağacı, şabalıdyarpaq palıd,
Qafqaz xurması, Lənkəran akasiyası, Hirkan ənciri və s. növ bitkilər qorunur.
Lənkəran iqtisadi rayonunun ərazisində 1929-cu ildə Xəzərin Qızılağac
körfəzində eyni adlı qoruq yaradılmışdır. Ümumi sahəsi 88 min hekdardan artıq
olan qoruqda müxtəlif köçəri quşlar və heyvanların ekoloji kompleksi qorunur.
Qoruğun ərazisində balıqyetişdirmə müəssisəsi də fəaliyyət göstərir.
İqtisadi rayonda iqlimin subtropikliyi, quraq isti yay, sərin qış Xəzər
dənizinin müalicəvi qumlardan ibarət olan çimərlikləri, müalicə əhəmiyyətli termal
və mineral bulaqlar, qış aylarında belə yaşıllıqlara qərq olmuş düzənlik meşə parkları,Hirkan Milli Parkı,Qizilağac Dovlət Qoruğu,tarixi mədəni və memarlıq
abidələri buranın kurort-rekreasiya əhəmiyyətini daha da artırır. Talış dağ
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zonasında hava yaşayış və istirahət üçün əlverişli olduğundan bu ərazilərdə
yaşayan insanlar uzun ömürlü olur.
Lənkəran İR-nin təbiətinin formalaşmasında və iqtisadiyyatının inkişafında Xəzər
dənizi çox böyük rol oynayır. Lakin dənizin səviyyəsinin tərəddüdü (qalxma və
enməsi) iqtisadi rayonun təsərrüfatına öz təsirini göstərir. Belə ki, səviyyənin aşağı
düşməsi iqtisadi rayonun sahil təsərrüfatlarına müsbət təsir göstərdiyi halda,
səviyyənin qalxması nəticəsində onun dənizsahili təsərrüfatlarına çox böyük mənfi
təsir göstərir. Məsələn, keçən əsrin sonlarında səviyyənin qalxması nəticəsində
iqtisadi rayonun dənizsahili yaşayış məntəqələrinin və sənaye müəssisələrinin bir
hissəsi su altında qalmış, Bakı-Astara dəmir yolu xəttinin bir hissəsi isə dalğaların
təsiri ilə uçub dağılmışdır.
İqtisadi rayonun ərazisində faydalı qazantılar demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Mineral - xammal ehtiyatları hələlik aşkar edilməmişdir. Burada yalnız qeyri - filiz
ehtiyatlarından tikinti materialları (qum, gil, tuf, çaydaşı, gips və s.) mövcuddur.
Ərazidə təbii iqlim şəraiti onun ən qiymətli ehtiyatları hesab olunur. Burada
müalicə əhəmiyyətli termal və mineral su mənbələri vardır.
2. Əhalisi
Lənkəran iqtisadi rayonunun ümumi əhalisi 800 min nəfərdir (1 yanvar
2007-ci il). Əhalinin təbii artımına görə respublikada birinci, sıxlığına görə isə
Abşeron iqtisadi rayonundan sonra ikinci yeri tutur. İqtisadi rayonda hər kv. km-ə
132 nəfər düşür. Hər 1000 nəfərə təbii artım təqribən 18-20 nəfər təşkil edir.
Əhalisinin 200 min nəfəri (25%-i) şəhər, 600 min nəfəri (75%-i) isə kənd
əhalisidir.
İqtisadi rayonda əhalinin ən sıx məskunlaşdığı ərazilər düzənlik və dağətəyi
zonalar hesab olunur. Bu da həmin ərazilərin yararlı torpaqlarının kənd təsərrüfatı
üçün yaxşı mənimsənilməsi ilə əlaqədardır.
Lənkəran iqtisadi rayonu çoxmillətliliyi ilə fərqlənir. Ümumi əhalinin 88%ni azərbaycanlılar, 10%-ə qədərini talışlar, (75,3 min nəfər) yerdə qalanını isə
ruslar, ləzgilər, ukraynalılar, tatlar və s. təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, burada
yaşayan talış etnosu Azərbaycanın aborigenlərindən sayılır. İrandilli etnosa daxil
olan talışlar əsasən Masallı (36,8 min), Lənkəran (26 min), Lerik (7,1 min) və
Astara (6 min) inzibati rayonlarının ərazilərində yaşayırlar. Azərbaycanda
demokratiyanın bərqərar olduğu bir şəraitdə talışların kompakt yaşadıqları
rayonlarda I-IV siniflər üzrə talış dilində məktəblər fəaliyyət göstərir. Talış dilində
«Talışın səsi» qəzeti buraxılır. Onların adət-ənənələrinə uyğun olaraq özlərinə
məxsus xalq mahnıları və rəqsləri vardır.
İqtisadi rayonda əhalinin yüksək təbii artımı nəticəsində bol əmək ehtiyatları
cəmlənmişdir. İqtisadi rayon kənd təsərrüfatı təmayüllü olduğu üçün qadın
əməyindən daha çox istifadə olunur. Lakin əmək ehtiyatlarının bir hissəsi, xüsusilə
kişilər işlə təmin olunmadığından iş dalınca respublikamızın sənaye və tikinti
mərkəzləri olan Bakı, Sumqayıt və digər şəhərlərə axışır. Hətta qazanc dalınca
İran, Rusiya və Türkiyəyə gedənlər də az deyildir. İqtisadi rayonda status almış
işsizlərin sayı 2148 nəfər (2006-cı ildə) təşkil edir.
İqtisadi rayon əhalisini işlə tam təmin etmək üçün yeni istehsal və xidmət
sahələrinin yaradılması, ixtisaslaşdırılmış əvvəlki kənd təsərrüfatı sahələrinin bərpa
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və inkişaf etdirilməsi zəruridir. Bunlarla yanaşı,iqtisadi rayonda əhalinin sosial iqtisadi vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına
ehtiyac duyulur. Bu
baxımdan<<Azərbaycan Respublikası regionlarının 2004-2008-ci illərdə sosial iqtisadi inkişafı haqqında» qəbul edilmiş Dövlət Proqramı şübhəsiz Lənkəran
iqtisadi rayonunun da inkişaf etdirilməsinə səbəb olur.
İqtisadi rayonun ən mühüm sənaye və mədəniyyət mərkəzi Lənkəran
şəhəridir. Respublika tabeliyində olan bu şəhərdə 50 min nəfər əhali yaşayır. Şəhər
sənayesinin əsasını yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzrə yeyinti sənayesi
təşkil edir. Şəhərdə çay fabriki, meyvə-tərəvəz və balıq konservləri zavodları,
tikinti müəssisələri və s. mövcuddur. Lənkəranda Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Bağçılıq və Subtropik Bitkiçilik İnstitutunun filialı, texnikumlar və
s. mədəniyyət və incəsənət müəssisələri fəaliyyət göstərir.
3. Sənayesi
Lənkəran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının nisbətən yüksək səviyyədə
inkişaf etməsi burada emaledici sənaye potensialının formalaşmasında və
inkişafında həlledici rol oynayır. Belə ki, yerli kənd təsərrüfatı xammallarını emal
edən müəssisələr iqtisadi rayonun sənayesinin əsasını təşkil edir.
Kənd təsərrüfatı xammallarını emal edən istehsal sahələrinin üstünlüyü
iqtisadi rayonun sənayesinin quruluşuna da öz təsirini göstərmişdir. Xüsusilə
yeyinti sənayesinin xammal bazasını kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edir.
Çoxsahəli yeyinti sənayesinin inkişafına görə Lənkəran iqtisadi rayonu
respublikada qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Azərbaycanda çay sənayesinin 37
faizi, meyvə-tərəvəz konservlərinin 10 faizi, balıq emalı sənayesinin 25 faizi, ətsüd məhsulları emalının 8 faizi bilavasitə iqtisadi rayonun payına düşür.
Lənkəran iqtisadi rayonunun sənaye göstəriciləri (2006-cı il)
Müəssisələrin və sənayedə Astara Cəlila Lerik Lənkə Masa Yardı İR
işləyənlərin sayı, sənaye
bad
ran
llı
mlı
üzrə
məhsulunun həcmi:
cəmi:
1. Fəaliyyətdə olan müəs- 11
8
3
41
16
1
80
sisələrin sayı
2. Sənayedə işləyənlərin 265
306
96
1459
903
69
3098
sayı (nəfər)
3. Sənaye məhsulunun 6273
2068
309
4706
9574 582
23512
ümumi həcmi (min manat)
İqtisadi rayonda fəaliyyətdə olan sənaye müəssisələrinin sayı 80-ə çatır (2006-cı
il). Bu qədər sənaye müəssisələrinin 41-i Lənkəran, 16-sı Masallı, 11-i Astara,
yerdə qalanı isə Cəlilabad, Lerik və Yardımlı inzibati rayonlarında cəmlənmişdir.
Sənayedə işləyənlərin ümumi sayı 3,1 min nəfər təşkil edir. İqtisadi rayonda
sənaye məhsulunun ümumi həcmi 23,5 mln. manatdır ki, bunun da 47 faizi
Masallı, 28 faizi Lənkəran, 25 faizi isə Astara, Cəlilabad, Yardımlı və Lerik
rayonlarının payına düşür. Lənkəran və Masallı rayonlarında sənaye məhsulunun
yüksək olması burada emal sənayesinin, xüsusilə çay, meyvə-tərəvəz konservləri,
eləcə də tikinti materialları sənayesinin inkişafı ilə bağlıdır.
Azərbaycanda ilk çay emalı fabriki 1937-ci ildə Lənkəran şəhərində
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istifadəyə verilmişdir. Hələ keçən əsrin 60-80-ci illərində iqtisadi rayon ərazisində
yaşıl çay yarpağının ilkin emalı üzrə 10-a qədər fabrik fəaliyyət göstərirdi. Hətta
Lənkəran şəhərində quru çay istehsal edən və qablaşdıran fabrikdə mövcud idi.
Lakin bazar iqtisadiyyatı şəraitində çay təsərrüfatı sahələri də tamamilə
özəlləşdirildi. Məlum səbəblər üzündən kənd təsərrüfatının bu mühüm sahəsində
də durğunluq yarandı. Belə ki, çay plantasiyalarının sahəsi və yaşıl çay yarpağı
yığımının kəskin azalması ilə əlaqədar olaraq çay emalı sənayesi də öz əvvəlki
fəaliyyətini itirməli oldu. Lakin buna baxmayaraq son illərdə dövlətin həyata
keçirdiyi tədbirlər sayəsində çayçılıq yenidən öz inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur.
Hazırda çay emalı sənayesinin əsas mərkəzləri Lənkəran və Astara şəhərləri hesab
olunur. İqtisadi rayonda mövcud olan dörd çay fabrikinin ikisi Lənkəran, ikisi isə
Astara şəhərlərində fəaliyyət göstərir.
İqtisadi rayonun ixtisaslaşdırılmış meyvə-tərəvəz xammalı istehsalı
sayəsində konserv sənayesi inkişaf etmişdir. Respublikanın Xaçmazdan sonra
ikinci ən böyük meyvə-tərəvəz konserv kombinatı Lənkəran şəhərində fəaliyyət
göstərir. Masallı, Astara və Cəlilabad rayonlarında da meyvə-tərəvəz konserv
zavodları vardır.
Xəzər sahilində yerləşdiyinə görə iqtisadi rayonda balıq emalı sənayesi
yaradılmışdır. Lənkəran şəhərində və Sara yarımadasındakı Nərimanov
qəsəbəsində fəaliyyət göstərən balıq konserv zavodları respublikada xüsusilə
əhəmiyyət kəsb edir. Zavodlarda balıq konservləri, balıq kürüsü və balıq unu
məhsulları istehsal olunur.
İqtisadi rayonda müxtəlif çeşidli qida məhsullarını istehsal edən sənaye
müəssisələri demək olar ki, bütün inzibazi rayon mərkəzlərində fəaliyyət göstərir.
Qida məhsulları arasında unüyütmə, çörəkbişirmə, qənnadı və digər şirniyyat, ətsüd məhsulları istehsalı və s. əsasən yerli xammala əsaslanmışdır.
İqtisadi rayonun sənayesinin strukturunda tikinti materialları, mebel və s.
kimi istehlak olunan mallar istehsalı da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mebel
sənayesinin mərkəzi Masallı şəhəridir. İqtisadi rayonda toxuculuq (xalça) və tikiş
malları sənayesi əsasən Cəlilabad şəhərində inkişaf etmişdir. İqtisadi rayonun
rayon mərkəzlərində maşınlar və məişət texnikası avadanlıqlarını təmir edən
sənaye sahələri də fəaliyyət göstərir.
İqtisadi rayonun ərazisində yanacaq və filiz ehtiyatlarının hələlik aşkar
olunmaması səbəbindən burada sənayenin aparıcı sahələri bir o qədər də inkişaf
etməmişdir. Lakin elektroenergetikanın inkişaf etdirilməsi üçün dağ çaylarının
enerjisindən istifadə olunmasına imkan vardır. 2007-ci ildə Astara rayonunda
xarici ölkələrdən gətirilmiş avadanlıqlar əsasında yanacaqla işləyən «Modul» tipli
elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilmişdir. İR-nin digər iri yaşayış
məntəqələrində də belə stansiyaların tikilməsi məqsədəuyğundur.
4. Kənd təsərrüfatı
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra təsərrüfatın
bütün sahələrində olduğu kimi, kənd təsərrüfatı istehsalında da çox böyük struktur
dəyişiklikləri edilmiş, torpaqlar və bütün sahələr özəlləşdirilmiş və sahibkarlıq
təsərrüfatları yaradılmışdır.
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Bütün bunlar respublikanın ən mühüm kənd təsərrüfatı regionu olan
Lənkəran iqtisadi rayonuna da şamil edilmişdir. Respublikanın cənub-şərqində
yerləşən Lənkəran iqtisadi rayonunun təbii şəraiti, xüsusilə onun rütubətli
subtropik iqlimi və məhsuldar torpaqları burada çoxsahəli kənd təsərrüfatının ərazi
təşkilində və inkişaf etdirilməsində çox böyük rol oynayır. Tarixən yerli əhalinin
adət-ənənələrinə uyğun olaraq iqtisadi rayonda ixtisaslaşdırılmış kənd təsərrüfatı
sahələri formalaşmış və inkişaf etmişdir. İqtisadi rayon respublikanın ən mühüm
çayçılıq, tərəvəzçilik və sitrus meyvəçiliyi zonası hesab edilir. Burada əhali
həmçinin taxılçılıq, balıqçılıq, heyvandarlıq və s. kimi kənd təsərrüfatı sahələri ilə
də məşğuldur.
İqtisadi rayonun ümumi torpaq fondu 638 min hektardır ki, bunun da cəmi
16 faizini (102,6 min hek.) kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi təşkil edir.
Əkinçilikdə dənli bitkilər əsas yer tutur. İqtisadi rayon üzrə dənli bitkilərin əkin
sahəsi 75,2 min hektardır. Bu qədər sahənin 58 faizə qədəri təkcə Cəlilabad
rayonunun payına düşür. Dənli bitkilərin əkin sahəsinə görə Masallı rayonu ikinci
yeri tutur (16 faiz). İqtisadi rayonda taxıl istehsalı 2006-cı ildə 184,8 min ton
olmuşdur. Taxıl istehsalına görə iqtisadi rayonda Cəlilabad yenə də birinci yerdə
durur (126,2 min ton).
Son illərdə İR-də (Astara, Lənkəran və Masallı) çəltik becərilməsinə də
başlanılmışdır. İR-də ildə 5-6 min ton düyü istehsal olunur.
Hələ sovetlər dövründə İR ölkənin mühüm faraş tərəvəzçilik rayonuna
çevrilmişdir. Belə ki, ilin bütün fəsillərində burada istehsal olunan müxtəlif növ
tərəvəz məhsulları ölkənin bir çox sənaye mərkəzlərinə göndərilirdi.
Müstəqilliyimiz dövründə də Lənkəran İR respublikamızın ən mühüm tərəvəzçilik
regionu olaraq qalır. İR-də 2006-cı ildə 279,6 min ton tərəvəz istehsal olunmuşdur.
Təsərrüfatın bu sahəsi əsasən Lənkəran (140 min ton), Masallı (67,2 min ton) və
Astara (43,3 min ton) inzibati rayonlarında cəmlənmişdir. Son illərdə İR-də
kartofçuluğun inkişaf etdirilməsinə də çox böyük diqqət yetirilir. İldə burada 165170 min tona qədər kartof istehsal olunur. Bu baxımdan Cəlilabad rayonu (110 min
ton) xüsusilə fərqlənir. İR üzrə ümumi kartof yığımının 65%-i bilavasitə Cəlilabad
rayonunun payına düşür.
İR-də şəkər çuğunduru da becərilir. Onun əkin sahəsi 3 min hektar təşkil edir.
Respublikamız üçün vacib olan və İmişli şəkər zavoduna nisbətən yaxınlığı burada
onun əkin sahəsinin genişləndirilməsini tələb edir.
İR-də sitrus meyvəçiliyi və üzümçülük təsərrüfatları da inkişaf etdirilir. Təbii-iqlim
və torpaq şəraiti burada naringi, portağal, limon və s. kimi sitrus və digər
meyvələrin yetişdirilməsinə imkan yaradır. Meyvə istehsalına görə Astara (22,6
min t.) və Lənkəran (15,0 min t.) inzibati rayonları fərqlənir. İR-də üzümçülüklə də
məşğul olunur. Halbuki hələ keçən əsrin 80-cı illərində respublikada istehsal
olunan üzümün 20 faizini bu iqtisadi rayon verirdi. 1981-ci ildə təkcə Cəlilabad
rayonu 200 min tondan artıq üzüm istehsal edərək respublikanın üzümçülük
rayonları arasında birinci yerə çıxmışdır. Lakin 90 -cı illərdən bəri bu rayonun üzümçülük
plantasiyaları taxılçılıq və kartofçuluqla əvəz olundu. Hazırda İR-də ildə cəmi iki min tona qədər
üzüm istehsal olunur ki, bunun da 82 faizi Masallı və Cəlilabad rayonlarının payına
düşür.
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Cənubi Qafqaz regionunda çay yetişdirilməsinə görə Lənkəran İR Gürcüstanın
Qara dəniz sahilindən sonra ikinci yerdə durur. Hər iki respublikanın dənizsahili
regionlarının iqlim-torpaq şəraiti çay yetişdirilməsi üçün çox əlverişlidir. Çay
kolları Azərbaycanın rütubətli zonası üçün ən qiymətli bitki hesab olunur.
Lənkəran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri və
məhsul istehsalı (2006-cı il)
Əkin sahəsi və məhsul Astara Cəlila Lerik Lənkə Masallı Yardı İR
istehsalı
bad
ran
mlı
üzrə
Cəmi:
Dənli bitkilərin əkin
sahəsi (min hektar)
1,8
48,3
8,1
2,3
12,0
2,8
75,2
Kartof əkin sahəsi (min
hektar)
1,7
4,1
1,3
0,8
1,0
0,6
9,5
Tərəvəz əkin sahəsi
(min hektar)
2,6
1,8
0,3
5,4
2,5
0,1
12,7
Meyvə və giləmeyvə
0,2
0,5
1,8
0,3
0,3
4,4
əkin sahəsi (min hektar) 1,3
Üzüm bağlarının əkin
sahəsi (min hektar)
0,6
0,2
0,8
Çay əkini sahəsi (min
hektar)
0,8
0,2
1,0
0,1
2,1
Taxıl istehsalı (min ton) 10,4
126,2 13,7 5,0
27,4
4,2
176,9
Kartof istehsalı (min 15,3
107,2 15,6 7,3
14,9
6,1
167,1
ton)
Tərəvəz istehsalı (min
ton)
43,3
17,0
5,2
140,3 67,2
1,7
274,7
Meyvə və giləmeyvə
istehsalı (min ton)
22,6
1,3
1,8
15,6
2,6
0,8
44,7
Üzüm istehsalı (ton)
18,0
652,0 232,0 651,0
1553,0
Yaşıl çay yarpağı yığımı (ton)
281,0 9,0
297,0 25,0
612,0
Azərbaycanın Lənkəran zonasında çay kollarının əkilməsinin tarixi çox da uzaq
deyildir. Baxmayaraq ki, hələ XIX əsrin əvvəllərində Lənkəran və Zaqatala
zonalarında çay kollarının əkilməsi ideyası meydana çıxmış və bir neçə təcrübələr
də aparılmışdı, lakin onun inkişaf etdirilməsi dövrü keçən əsrin 30-cu illərinə
təsadüf etmişdir. Belə ki, ilk dəfə olaraq Lənkəran ərazisində 50 hektar sahədə çay
plantasiyası salındı. Bundan bir qədər sonra isə Zaqatala rayonunda çay kollarının
əkilməsinə başlanılmışdır.
1980-1990-cı illərdə çay təsərrüfatı İR-nin kənd təsərrüfatında gəlirli sahələrdən
biri idi. Həmin illər ərzində İR-də çay plantasiyalarının əkin sahəsi 10 min
hektardan artıq, yaşıl çay yarpağı yığımı isə 24-25 min ton təşkil edirdi.
Lakin müstəqilliyimizin ilk illərində bazar iqtisadiyyatı şəraitində çayçılıq
təsərrüfatı üzrə də aqrar islahatı aparıldı, çay plantasiyaları tamamilə özəlləşdirildi.
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Sahibkarlar ilk illərdə çay emalı sənayesinin zəifləməsi ilə əlaqədar olaraq çay
plantasiyalarının xeyli hissəsini məhv edərək yerində taxıl, kartof, tərəvəz və s.
kimi özlərinə xeyirli olan sahələrin becərilməsinə üstünlük verirdilər. Bu səbəbdən
də bütünlüklə respublikada çay plantasiyalarının sahəsi və yaşıl çay yarpağı yığımı
kəskin surətdə azalmışdır. 2006-cı ilin məlumatına görə, İR- də cəmi 612 min ton
yaşıl çay yarpağı yığılmışdır. Bu qədər məhsulun 48 faizi Lənkəran, 46 faizə
qədəri Astara, qalan hissəsi isə Yardımlı, Masallı və Lerik inzibati rayonlarında
istehsal olunmuşdur.
<<Azərbaycan regionlarının 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı haqda
Dövlət Proqramı>>nda çayçılıq təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi də öz əksini
tapmışdır.
Heyvandarlıq Lənkəran İR-nin bitkiçilikdən sonra ikinci mühüm sahəsidir.
Baxmayaraq ki, İR ərazisində yem bitkilərinin əkin sahəsi, eləcə də təbii otlaq və
biçənəklər nisbətən məhduddur, lakin əhalinin ət və süd məhsullarına tələbatı
burada çoxsahəli heyvandarlığın inkişaf etdirilməsinə səbəb olmuşdur. İR-da
heyvandarlıq əsas etibarilə süd-ət istiqamətində inkişaf etdirilir.
İR-də heyvandarlığın ən mühüm sahəsi iri buynuzlu mal-qaradır. Respublikanın
bütün regionlarında olduğu kimi, Lənkəran İR-də də iri buynuzlu mal-qaranın sayı
ildən-ilə artmağa doğru meyl edir. Məsələn, İR-də əgər 2000-ci ildə iri buynuzlu
mal-qaranın sayı 248,2 min baş idisə, 2006-cı ildə 307,3 min başa çatmış və yaxud
29,8 min baş artmışdır. Mal-qaranın sayına görə Cəlilabad (98,1 min baş), Masallı
(63,5) rayonları fərqlənirlər. Mal-qaranın sayı artdıqca, ət və süd istehsalı da ilbəil
artır. İR-də orta hesabla ildə 14 min ton ət, 157 min ton süd istehsal olunur. Qeyd
etmək lazımdır ki, respublikada yeganə olaraq Lənkəran inzibatı rayonunda zebu
növü mal-qara da yetişdirilir.
Lənkəran iqtisadi rayonunun heyvandarlıq üzrə
göstəriciləri (2006-cı il)
İnzibati
İri buynuzlu Qoyun
və Ət istehsalı
rayonlar
mal-qara
keçi (min baş) (min ton)
(min baş)
1. Astara
41,8
21,3
1,3
2. Cəlilabad 98,1
121,4
5,1
3. Lerik
36,4
129,9
2,6
4. Lənkəran 42,4
20,2
2,1
5. Masallı
63,5
67,5
2,5
6. Yardımlı 25,1
67,5
1,2
İR-üzrə
cəmi:
307,3
427,8
17,3

Süd
istehsalı
(min ton)
17,2
49,0
13,8
23,3
43,9
12,0

Yumurta
istehsalı
(mln. ədəd)
5,4
18,5
4,2
12,9
42,5
4,5

159,2

88,0

Qoyunçuluq İR-nin heyvandarlıq təsərrüfatında özünəməxsus yer tutur. Xüsusilə
Talış dağ yamaclarının çəmənlikləri və yay otlaqları qoyunçuluğun mühüm yem
bazasını təşkil edir. Qoyunçuluq üzrə sahibkar təsərrüfatlar yaradılmışdır. Ət, süd
və yun istehsalında onların rolu böyükdür. 2006-cı ilin məlumatına görə, İR-də
qoyun və keçilərin sayı 427,8 min baş olmuşdur ki, bu da 2000-ci ildəkinə nisbətən
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67,1 min baş artıqdır. İR-də qoyun və keçilərin sayına görə Lerik (129,9 min baş)
və Cəlilabad (121,4 min baş) rayonları irəlidə gedirlər. İR-də ildə orta hesabla 700750 ton yun istehsal olunur.
Quşçuluq İR-nin bütün yaşayış məntəqələrində inkişaf etdirilir. İri şəhərətrafı
zonalarda əhalini təzə quş əti və yumurta ilə müntəzəm olaraq təmin etmək
məqsədilə quşçuluq kompleksləri yaradılmışdır. İR-də ildə təqribən 85-90 mln.
ədəd yumurta istehsal olunur. Arıçılıq əsas etibarilə dağlıq rayonlarda inkişaf
etdirilir. Meşəliklər, çəmənliklər, meyvə bağları, bostançılıq və tərəvəzçilik
arıçılığın inkişaf etdirilməsinə əlverişli imkan yaradır.
Xəzərsahili zonalarda, xüsusilə Lənkəran və Masallı rayonlarında balıqçılıqla
məşğul olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, hələ keçmişdə Lənkəran zonasının Xəzər
sahillərində çoxlu miqdarda balıqçılıq kolxozları fəaliyyət göstərmişdir. Lakin indi
bunlardan əsər-əlamət qalmamışdır. İR-də balıqçılıq təsərrüfatını inkişaf etdirmək
üçün çox böyük potensial imkanlar vardır.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatı sahələrinin sahibkarlar arasında
bölüşdürülməsi və inkişaf etdirilməsi çox böyük iqtisadi səmərə verir. Belə ki, İRnin kənd təsərrüfatının bütün sahələri – bitkiçilik və heyvandarlığın inkişaf
etdirilməsində, məhsuldarlığın artırılmasında sahibkarlığın rolu böyükdür. Çünki
sahibkarların ailə üzvləri – hətta təqaüdçülər, uşaqlar, qohumlar da təsərrüfatda
həvəslə işləyir və əmək intizamına düzgün riayət edirlər.
5. Nəqliyyatı
Lənkəran iqtisadi rayonu özünün coğrafi və geosiyasi nöqteyi-nəzərindən
respublikamızın iqtisadi və siyasi əlaqələrində çox böyük rol oynayır. İqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş qonşumuz İran İslam Respublikası ilə əlaqələrimiz əsasən
tranzit ərazi kimi bu region vasitəsilə həyata keçirilir. Azərbaycandan İran
sərhədinə Bakı-Astara dəmir yolu xətti Böyük Vətən müharibəsi (1941-ci il)
illərində çəkilmişdir. Dəmir yoluna paralel olaraq beynəlxalq əhəmiyyətli
avtomobil yolu da fəaliyyət göstərir. Lənkəran İR ərazisindən keçən (tranzit yollar)
bu yollar vasitəsilə Rusiya-İran iqtisadi əlaqələri də yaranmışdır.
İR-nin nəqliyyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə gələcəkdə Xəzər
dənizinin ucuz və qısa su yolundan istifadə olunmalıdır. Elmi-texniki tərəqqinin
surətlə inkişaf etdiyi bir zamanda Bakı ilə Lənkəran və Astara şəhərləri arasında
sərnişin və yük daşınması üçün sürətli və kamfortabelli gəmilərdən istifadə
edilməlidir. Bu məqsədlə Lənkəranda və Astarada dəniz liman kompleksləri
yaradılmalıdır. Hava yollarını inkişaf etdirmək üçün Lənkəran şəhərində
beynəlxalq əhəmiyyətli təyyarə limanı tikilmişdir.
2006-cı ildə İR-də avtomobil nəqliyyatı ilə 4,5 mln. ton yük və 38 mln. sərnişin
daşınmışdır. Qəzvin-Rəşt (İran) dəmir yolunun Astara ilə birləşdirilməsi layihəsi
mövcuddur.
Lənkəran İR respublikanın ictimai əmək bölgüsündə özünün ixtisaslaşdırılmış çay,
tərəvəz-meyvə və balıq konservləri, sitrus meyvələri və s. ilə iştirak edir.
Respublika regionlarının 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul
edilmiş Dövlət Proqramına əsasən Lənkəran iqtisadi rayonunda bir çox təsərrüfat
obyektləri tikilməsinə və yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olmuşdur. Bunlara
misal olaraq iri süd zavodunu, çay fabrikini, bir çox xidmət sahələrini, o cümlədən
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Əhalisi
min nəfər (01.01.2008ci il)

min km2

Adları və tərkibi

xüsusi çək.%

Ərazisi

Xüsusi çək.%
Sənaye
məhsulunun
xüsusi çəkisi %-lə
K/t məhsulunun xüs.çək
%-lə
Əsas kapitala investisiyan
xüs.çək. %-lə

səhiyyə, məktəb, idman, istirahət, turizm, «Sahil oteli», televiziya studiyası və s.
tikililəri göstərmək olar.
Cədvəl 1.
2007-ci ildə Azərbaycanın İCR-nin
əsas iqtisadi göstəriciləri (xüsusi çəkisi %-lə)

1
2 3 4
5 6
1. Abşeron (Bakı və Sumqayıt şəhərləri,
5,5 6,31 345 27,0 95,4
Abşeron və Xızı rayonları )
o cümlədən Bakı
2,1 39 1917 82 98,3
Gəncə-Qazax (Goranboy, Göygöl , Samux,
Daşkəsən, Şəmkir, Tovuz, Gədəbəy, Ağstafa, 12,5 14,4 1152,6 13,3 0,9
Qazax rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri)
Şəki-Zaqatala (Şəki, Oğuz, Qəbələ, Qax,
9,0 10,4 558,2 6,5 0,2
Zaqatala, Balakən rayonları)
Lənkəran-Astara (Lənkəran, Astara, Masallı,
6 7 810,1 9,4 0,2
Cəlilabad, Lerik, Yardımlı rayonları)
Quba-Xaçmaz (Quba, Xaçmaz, Qusar,
7,0 8,1 482,1 5,6 0,2
Dəvəçi, Siyəzən rayonları)
Aran (Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Yevlax,
Ağdaş, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Zərdab,
İmişli, Sabirabad, Hacıqabul, Salyan, Nefçala, 21,4 24,7 1770 20,6 2,5
Biləsuvar, Saatlı rayonları, Mingəçevir və
Şirvan şəhərləri)
Yuxarı Qarabağ (Ağdam, Tərtər, Xocalı,
7, 8,1 617,6 7,4 0,02
Xocavənd, Cəbrayıl, Füzuli rayonları,)
Kəlbəcər-Laçın (Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan,
6,4 7,4 222,7 2,6 0,01
Qubadlı rayonları)
Dağlıq Şirvan (Şamaxı, Qobustan, Ağsu,
6,6 7,6 277,0 3,2 0,06
İsmayıllı rayonları )
2. Naxçıvan MR (Babək, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şərur, Şahbuz, Kəngərli rayonları, 5,5 6,3 384,4 4,4 0,56
Naxçıvan şəhəri)
Azərbaycan Respublikası üzrə
86,6 100 8630 100 100

7

8

2,6

82,2

27,3 96,5
21,7 2,0
8,8

2,1

12,2 1,1
12,1 2

30,2 5,1

3,3

0,14

0,0

0,00

4,2

1,0

4,4

3,1

100

100
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Yuxarıda verilmiş on iqtisadi rayon şəbəkəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi Vahid Elmi Metodiki Şuranın Coğrafiya bölməsinin qərarı ilə bəyənilmiş
və Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafi səciyyəsinin öyrənilməsi öçün tövsiyə
edilmişdir. Təklif olunan 10 İCR şəbəkəsi artıq uzun illərdən bəridir ki, ali və orta
məktəblərdə ölkənin iqtisadi və sosial coğrafiyasının tədrisində və son illər isə bir
sıra dövlət idarələrində geniş istifadə olunur.
Göstərilən rayon şəbəkəsi həm Azərbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) və həm də 2009-2013-cö
illəri əhatə edən yenisinin hazırlanmasında mühöm əsas kimi götörölmöşdör.
1995-ci ildə ayrılmış iqtisadi rayonlar şəbəkəsinə 2004-cü ildə qəbul olunmuş
Dövlət Proqramında iki dəyişiklik edilmişdir və həmin dəyişikliklər 2009-cu il
öçün də saxlanılmışdır: Bakı şəhəri respublikanın digər iqtisadi-coğrafi rayonları
ilə möqayisədə daha yüksək inkişaf səviyyəsinin yerdə qalan rayonların ömumi
fonuna göclö təsiri nəzərə alınaraq Abşeron iqtisadi rayonunun tərkibindən ayrı
götürülmüş Lənkəran – Astara iqtisadi rayonunun adından “Astara” sözü
çıxarılmış, təkcə “Lənkəran” saxlanılmışdır.
Adları çəkilən dəyişikliklərə iqtisadi-coğrafi nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, qeyd
etmək lazımdır ki, Bakı şəhəri özünün iqtisadi-sosial bağlılığı və yerin altı və üstü
ilə çəkilmiş nəqliyyat–kommunikasiya sistemləri ilə Abşeronun bütövlökdə
ərazisinə güclü nüfuz etmiş, onun əsasına çevrilmişdir. Belə reallıqda onların
ayrılıqda götörölməsi qeyri-mümkündür. Belə ki, rayonlaşdırmanın əsas
prinsiplərinə və regionun sosial-iqtisadi inkişafı mənafeyinə cavab vermir. İkinci
əlavə ilə bağlı qeyd etmək olar ki, iqtisadi-coğrafi və inzibati rayonların eyni adla
adlandırılması istifadə prosesində həmişə dolaşıqlıq yaradır. Daha bir vacib
məsələyə diqqət yetirilməlidir: Astara rayonu İran İslam Respublikasının eyni adlı
şəhəri ilə qonşuluqda yerləşdiyinə görə Dövlət Proqramında onun adının çəkilməsi
çox mühüm siyasi əhəmiyyət daşıyır.
Deyilənləri əsas götürərək birinci Bakı şəhərinin Abşeron iqtisadi-coğrafi
rayonunun tərkibində saxlanılmasını və tarixən həmişə qoşa adla işlənən
«Lənkəran-Astara» saxlanılmasını daha məqsədəuyğun sayırıq.
Cədvəlin (1) məlumatlarından göründüyü kimi, bir sıra əsas iqtisadi
göstəricilərinə görə hələlik İCR arasında kəskin fərqlər qalmaqdadır. Ərazisinin
böyüklüyünə görə iki rayon – Aran və Gəncə-Qazax (ölkə ərazisinin 39,1%-ni
tuturlar), əhalisinin sayına görə üç rayon – Abşeron, Aran və Gəncə-Qazax (ölkə
əhalisinin 61 %-ni), sənaye məhsulu və əsas kapitala investisiya qoyuluşunun
xüsusi çəkisinə görə hakim yer Abşeron rayonuna (müvafiq olaraq 95,4% və
82,2%) məxsusdur. Özü də Abşeronun sənaye göstəricilərinin xüsusi çəkisi
artmağa doğru getmişdir – 1990-2007-ci illərdə 60%-dən çox 95,4% qalxmışdır.
Bunun səbəbi bir tərəfdən Abşeron regionunda son illər neft-qaz hasilatının sürətlə
inkişafı olmuşdursa, digər tərəfdən, sənayenin əraziyə bağlayan maddi-texniki
bazasının yerdəyişməsinin çoxlu vəsait tələb etməsidir. Uzun illərdən bəri
Abşeron-Bakı regionunda təmərküzləşmiş təsərrüfat kompleksinin qısa müddətdə
yerini dəyişmək qeyri-mümkündür, lakin tədricən qeyri-təmərküzləşmə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi əhəmiyyətli olardı.
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Son illər regionların inkişafındakı qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılması
istiqamətində Dövlət Proqramının reallaşdırılması ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata
keçirilmişdir. 1990-2008-ci illərdə respublika üzrə tikilən 2093 mühüm
əhəmiyyətli müəssisələrin cəmi 3 % Abşeronda (Bakı ilə birgə), qalanları isə
ölkənin digər regionlarında yerləşdirilmişdir. Yenə də ən çox yeni iş yerləri kənar
regionlarda açılmışdır.
Göstərilən iqtisadi-coğrafi rayonlaşdırma şəbəkəsi Azərbaycanın hazırkı
inzibati-ərazi bölgüsü və ərazi idarəetmə sisteminin qaldığı şəraitdə yararlı hesab
olunur.
İCR-nin mühüm metodiki əhəmiyyətinin bir istiqaməti də təsərrüfat-ərazi
problemlərinin həllində regional iqtisadiyyat, fiziki və iqtisadi coğrafiya elmlərinin
əlaqəli fəaliyyət göstərmələrinə yardımçı olmasıdır. Belə ki, fiziki coğrafi
rayonlaşdırmada təbii-ərazi komplekslərinin tərkibi, potensialı və ekoloji şəraiti
haqqında toplanan geniş məlumatlar İCR-nin sosial-iqtisadi inkişafı, təsərrüfat
sahələrinin ixtisaslaşdırılması və ərazi təşkili problemlərinin həllində əhəmiyyətli
rol oynayır. Bu isniqamətdə Azərbaycanın regionları üzrə fiziki və iqtisadi-coğrafi
tədqiqatların kompleks şəkildə birgə təşkil olunması, əməli təkliflər hazırlanması
istiqamətində böyük fayda verərdi. Çətinliklərinə baxmayaraq artıq bu istiqamətdə
Azərbaycan MEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun bütün
strukturlarının iştirakı ilə aparılan birgə kompleks regional tədqiqatlar (ŞəkiZaqatala üzrə) çox əhəmiyyətlidir. Bunula əlaqədar Bakı Dövlət Universitetində
kafedralararası birgə tədqiqatların təşkili də həyata keçirilir.
Beləliklə, coğrafi əmək bölgüsünün təsiri altında yaranan, hər bir regionun
təbii ehtiyat potensialından dolğun şəkildə istifadəni və mühafizəni təmin edə
bilən, səmərəli regional ixtisaslaşmaya əsas verən, təsərrüfatın səmərəli ərazi
təşkili forması sayılan mövcud inzibati ərazi bölgülərini əhatə edən Azərbaycanın
iqtisadi-coğrafi rayonlaşdırılması yenə də öz kompleks əhəmiyyətini saxlamaqda
davam edir.
Azərbaycanın İCR-nin daha ətraflı öyrənilməsi üçün aşağıdakı plan təklif
olunur:
Formalaşmasının tarixi-coğrafi şəraiti; təsərrüfatının inkişaf şəraiti (İqtisadi
coğrafi mövqeyi, qonşuları, təbii şəraiti və təbii ehtiyatlarının ayrı-ayrı növlər üzrə
səciyyəsi, qoruqları, ekoloji vəziyyəti; əhalisi və əmək ehtiyatları; təsərrüfatın sahə
və ərazi quruluşunun xüsusiyyətləri; ayrı-ayrı təsərrüfat sahələrinin coğrafi
səciyyəsi; daxili fərqləri; nəqliyyat və iqtisadi əlaqələri; inkişafının əsas
istiqamətləri.
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Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan inzibati rayonları daxildir.
Sahəsi 6,4 min km2, əhalisi 223 min nəfərdir
Keçmişdə Kəlbəcər-Laçın ərazisi Qarabağ xanlığının tərkibinə daxil
olmuşdur. Bütün xanlığın ərazisi kimi bu rayon da dağ-aran təsərrüfat tipi ilə
həmişə düzən Qarabağ ilə əlaqədə olmuşdur.
Keçən əsrin 20-ci illərində burada Dağlıq Qarabağ vilayətinin yaradılması bu
ərazilərin vahid coğrafi-təsərrüfat birliyini pozdu və Kəlbəcər-Laçın ölkənin əsas
regionlarından təcrid olunmuş vəziyyətə düşdü. Ona görə də Ermənistanla Dağlıq
Qarabağ arasındakı geosiyasi mövqeyi, təbii-coğrafi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq
Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə, həm də
КЯЛБЯЪЯР -ЛАЧЫН ИГТИСАДИ РАЙОНУ
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sonuncu dəfə (1995-ci il) aparılmış rayonlaşdırmada Kəlbəcər-Laçın müstəqil
iqtisadi rayon kimi götürülmüş və onun öyrənilməsinə fundamental elmi-tədqiqat
işləri həsr olunmuşdur. İşğal altında olmasını nəzərə alaraq müasir durumu
haqqında ətraflı təhlilin verilməsinin başlıca məqsədi onun geosiyasi və ekoloji
vəziyyəti, təbii potensialı, əhalisinin demoqrafik vəziyyəti dağıdılmış iqtisadiyyatı
və s. haqqında geniş və dürüst məlumat verməkdir.
Təsərrüfatının inkişaf şəraiti. Azərbaycanın ucqar qərbində, Ermənistanla
qonşuluqda yerləşən Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun coğrafi və geosiyasi
mövqeyi onun inkişafına müxtəlif səpkili problemlər yaratmışdır.
Məlum olduğu kimi, Kəlbəcər-Laçın ərazisi qərbdən Ermənistan, şərqdən
keçmiş DQMV-i, şimal-şərqdən Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu, cənubdan isə İranla
həmsərhəddir. Azərbaycanın ucqar dağlıq ərazilərində yerləşməsi, qonşu İran və
Ermənistanla əlaqələrinin zəif olması onun sosial-iqtisadi inkişafına mənfi təsir
göstərmişdir. Ona görə də bütün dövrlərdə dövlət tərəfindən bu rayonun sosialiqtisadi tərəqqisini təmin etmək məqsədi ilə nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına
ciddi diqqət yetirmişdir. Bu məqsədlə rayonu ölkənin mərkəzi aran regionları ilə
birləşdirən müxtəlif istiqamətlərdə çıxan nəqliyyat yolları salınmışdır:
1) Kəlbəcər-Bərdə-Yevlax; 2) Yüksək dağlıq ərazilərdən keçən Kəlbəcər
Murov keçidi-Gəncə; 3) Laçın-Şuşa-Yevlax; 4) Mincivan-Bakı.
Əvvəldəki üç istiqamət avtomobil, sonuncusu isə həm də dəmir yolu ilə
təmin olunmuşdu.
Ermənistanın zəif inkişaf etmiş sərhədyanı dağ rayonları Kəlbəcər-Laçının
sosial-iqtisadi inkişafına heç cürə müsbət təsir göstərə bilməzdi və əksinə, onların
kəndlərinin erməni əhalisi mövsümi olaraq daima Zəngilan, Qubadlı və digər
rayonlara gələrək günəmuzd bənnalıq edir, həyatyanı təsərrüfatlarda müxtəlif işlər
görürdülər. Lakin Ermənistanla olan geosiyasi mövqe zaman-zaman dəyişərək
Kəlbəcər-Laçın rayonu üçün müxtəlif səpkidə, o cümlədən hərbi təcavüz xarakterli
problemlər yaratmışdır. Belə problemlərin kökündə isə Ermənistanın həmişə
qonşularının əksəriyyətinin ərazilərinə, o cümlədən Dağlıq Qarabağa iddialı
olması dururdu. Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən Laçın dəhlizi məhz bu
iddiaların reallaşdırılması yolunda bir maneə olmuş və tarixdə dəfələrlə erməni
dəstələri burada ciddi müqavimətlə qarşılaşaraq geri çəkilmişlər. Lakin keçən əsrin
90-cı illərində Azərbaycanda baş verən qarışıqlıqdan və güclü xarici havadarlarının
silahlı köməyindən istifadə edən Ermənistan Laçın dəhlizi və ətrafında yerləşən
bütün rayonları işğal etdi. İşğal nəticəsində həm də Azərbaycanın İranla olan
dövlət sərhədlərinin 100 km, Ermənistanla isə 360 km pozulmuşdur. Onların
tikililəri, nəzarətçi məntəqələri və qurğuları dağıdılmışdır. Baxımsız qalan bu
sərhədlərdən hazırda qaçaqmalçılıq və narkotik maddələrin daşınmasında istifadə
olunur. Ermənistan, həmçinin Laçın dəhlizinə və rayonuna gələcəkdə də nəzarəti
öz əlində saxlamaq iddiasındadır ki, bu da nə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
gəlir, nə də Azərbaycan dövləti və xalqı buna heç vaxt yol verə bilməz.
Əlverişli təbii şəraiti və zəngin ehtiyatları, bol günəş istiliyi, yaxşı su
təminatı, qiymətli və müxtəlif növ mineral-xammalları və s. təsərrüfatın inkişaf
imkanlarını
xeyli genişləndirir. Təbii şəraitinin başlıca xüsusiyyəti onun
rəngarəngliyindən ibarətdir. Rayon üçün hakim relyef tipi dağ silsilələri və yaylalar
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olsa da burada həmçinin dərin dərələr, dağarası çökəkliklər, yaylalar və dağətəyi
düzənliklər biri-birini əvəzləyirlər. Relyefin belə təzadlı olması öz növbəsində
həm də təsərrüfatın sahə və ərazi strukturunda müxtəlifliklərin yaranmasına səbəb
olur, onun inkişaf və yayılma imkanlarını genişləndirir. Rayonda olan dağ
silsilələri düzənlik əraziləri soyuq hava kütlələrindən qorumaqla yanaşı, həm də
ən başlıcası, böyük təsərrüfat əhəmiyyətli funksiyanı – düzən ərazilərin “su vuran
qüllələri” yerinə yetirirlər. Şimalında enlik istiqamətində hündür Murovdağ,
(rayonun ən hündür zirvəsi Gamış 3724 m burada yerləşir) şərqində Qarabağ
silsiləsi, qərbində Ermənistanla olan dövlət sərhədinin bilavasitə suayrıcıları
boyunca keçən Şərqi Göyçə silsiləsi və Qarabağ yaylası uzanır, cənubunda isə
Araz çayı boyunca İranla olan dövlət sərhədi yerləşir.
Ərazisinin geoloji quruluşunun inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq
intensiv vulkanik fəaliyyətə məruz qalması, burada qızıl, civə, molibden, geniş
çeşidli tikinti materialları, müxtəlif müalicə tərkibli mineral su yataqlarının
yayılmasına səsəb olmuşdur. Çeşidli faydalı qazıntı yataqlarının: 4-ü qızıl, 6-sı
civə, 13-ü üzlük daşlar, 11-i mişar daşı, 1-i soda istehsalı üçün xammal, 4-ü-gil,
19-u pemza və vulkan külü, 1-i dəvəgözü (obsidian), 3-ü əlvan bəzək daşları (əqiq
və b.) 8-i mineral sulardan və s. ibarətdir. Onların çoxuna yalnız bu rayonda rast
gəlindiyinə görə ölkədə yeni hasilat və istehsal sahələrinin yaradılmasında
əhəmiyyətli rol oynaya bilərlər. Sənaye ehtiyatı olan iri qızıl yataqları Söyüdlü,
Ağduzdaq,
Turxun (Kəlbəcər), Vejnəlidir (Zəngilan). Azərbaycanın civə
ehtiyatlarının hamısı –Ağyataq, Levçay, Şorbulaq (Kəlbəcər), Çiləgəz və Narzanlı
(Laçın) mədənlərində cəmlənmişdir.
Bu iqtisadi rayon əhəmiyyətli ehtiyatları olan müxtəlif növ mineral-tikinti
materiallarına malikdir, özü də bu ehtiyatların böyük əksəriyyəti rayonun Qarabağ
vulkan yaylası hissəsindədir. Burada toplanan mineral suları iri ehtiyatlarına və
kimyəvi tərkibinin müxtəlifliyinə görə fərqlənirlər. Azərbaycanda olan mineral
suların ümumi ehtiyatlarının 33%-i bu iqtisadi rayonun payına düşür.
Azərbaycanın Ekologiya və Milli Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, burada
toplanan mineral suların ümumi ehtiyatı 7393 m 3 /gün təşkil edir ki, onun da 58%-i
Laçının, 42%-i Kəlbəcərin payına düşür. İri yataqları: Yuxarı və Aşağı İstisu,
Keşdək, Turxun, Qoturlu (Kəlbəcər), Minkənd soyuq tipli mineral bulağı (Laçın)
və b. İsti su bulaqları dünyada əvəzi olmayan müalicə əhəmiyyətli bulaqlardır,
xüsusilə, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsi sahəsində. Onların iri həcmli
ehtiyatları, mənzərəli dağ və dərələri, təmiz havası, ölkənin daxili regionlarına
birbaşa çıxan avtomabil yollarının bərpası, işğaldan azad olduqdan sonra burada
beynəlxalq əhəmiyyətli kurort-turizm komplekslərinin yaradılmasına imkan
verəcəkdir. Əvvəllər burada iri İstisu kurort-müalicə sanatoriyası fəaliyyət
göstərirdi. Kəlbəcər-Laçın rayonu həm də ölkəmizin iri geotermal su ehtiyatlarına
malik olan rayonlarındandır (termal suların hərarəti 60 −100°S ). Alternativ enerji
mənbələrindən-bol günəş enerjisini, vulkan yaylasında yerləşən termal suları, yerli
dərə küləklərini və b. göstərmək olar.
Rayonun səth quruluşunun cənubda Arazboyu düzü və orta dağlıq
zonalardan başlayaraq şimal-qərb istiqamətində 3500 m qədər yüksəlməsi, bütün
təbii komponentlərində dəyişikliklərin əmələ gəlməsinə təsir göstərir. Düzənlik və
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orta dağlıq zonaların temperatur rejimi kənd təsərrüfatının inkişafı üçün daha
əlverişlidir. Burada dəmyə taxılçılığı, üzümçülük, heyvandarlıq, çay subasarları
torpaqlarında isə bağçılıq, bostançılıq, tütünçülük, balıqçılıq və s. inkişafı üçün
böyük imkanlar vardır. Yüksək dağlıq ərazilərdə və geniş sahə tutan yaylalarda
dağ-otlaq heyvandarlığı, arıçılıq, turizm-rekreasiya və s. təsərrüfat sahələri inkişaf
etdirilirdi.
Kiçik Qafqazın cənub yamaclarında yerləşməsi, mürəkkəb dağlıq relyefi,
soyuq küləklərdən qorunması rayonun iqliminə öz təsirini göstərir, xüsusilə günəş
radiasiyası işığın bolluğu və kontinentallığın artması ilə səciyyələnir. Havanın orta
sutkalıq temperaturu 10° C-dən yuxarı olan günlərin sayı düzənliklərdə 210 gün,
orta dağlıqda 190 gün, yüksək dağlıqda 50-120 gün arasında dəyişir. İllik günəş
radiasiyası düzənlik və orta dağlıq zonalarda 132-136 kkal/ sm 2 -dan başlayaraq
yüksək dağlıqda 140-144 kkal/ sm 2 qədər artır. İllik günəş radiasiyası şaquli
istiqamətdə-düzənlik və dağətəyi zonalarda 3000° − 3800° C , dağlıq ərazilərdə
800° − 2000° C arasında dəyişir.
Göründüyü kimi, əraziyə düşən külli miqdarda günəş enerjisindən müxtəlif
təsərrüfat məqsədlərində-istilik alınmasında, heyvanların az vəsait tələb edən çöl
şəraitində daha uzun müddət saxlanılmasında, çoxlu istilik tələb edən kənd
təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsində, müalicədə və s. istifadə edilə bilər.
Yağıntıların miqdarı rayonun düzənlik və orta dağlıq ərazilərində 300-600 mm,
yüksək dağlıq zonada 700-800 mm təşkil edir.
Şaquli istiqamətdə cənubdan şimala doğru relyefin, istilik və rütubətin
dəyişməsi nəticəsində bir-birindən fərqlənən və daha çox insan fəaliyyətinə və
kənd təsərrüfatı istehsalına təsiri olan bir neçə aqroiqlim rayonları ayrılır. Bu
rayonların hər birində müfaviq kənd təsərrüfatı və digər sahələrin inkişafı üçün
daha əlverişli şərait olur.
Torpaq və bitki örtüyü də düzənlikdən dağlara doğru ardıcıllıqla dəyişir:
düzənliyin tünd boz-qəhvəyi, orta dağlığın qəhvəyi dağ-meşə, qonur dağ-meşə,
yaylaların və hündür dağların dağ-çəmən torflu və dağ-çəmən çimli torpaq növləri
ilə əvəzlənirlər.
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun alp və subalp çəmənlikləri və Arazboyu
qış otlaqları hələ qədimdən bir-biri ilə əlaqədə dağ-aran heyvandarlıq tipinin
inkişafına səbəb olmuşdur. Özü də bu rayonun yay otlaqları Azərbaycanın belə
tipli otlaqlarının ən geniş sahələrini təşkil edirlər.
Burada meşələr geniş sahə tuturdu və bir çox nadir ağaclardan təşkil
olunmuşdu. Meşələrin sahəsi 92 min ha təşkil edirdi və respublika meşələrinin 9%ə qədərini tuturdu. Bunların 72%-i Kəlbəcər və Laçın inzibati rayonlarında
yerləşən və böyük torpaq qoruyucu və rekreasiya-turizm əhəmiyyəti olan dağ
meşələridir.
Hələ sovetlər dövründə burada yaradılan qoruq və yasaqlıqların iki
əhəmiyyətlisi-Bəstiçay qoruğu və Laçın yasaqlığı hazırda işğal altındadırlar və
onların vəziyyəti haqqında heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Nəzərə alınmalıdır ki,
göstərilən Bəstiçay qoruğunda Şərq çinarı meşəsi və yasaqlıqda isə Şərq palıdı, dağ
keçisi, cüyür, çöl donuzu, turac, kəklik və b. qorunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki,
burada qorunan Şərq palıd meşələrinin oduncağı respublikamızın digər
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rayonlarında yayılan palıd növlərindən özünün qırmızımtıl və gözəl baxımlı
teksturası (qat quruluşu) ilə fərqlənir. Bu meşələrdə yaşı 8-100 ilə çatan iri gövdəli
palıd ağacları bitir. Əminliyimiz azdır ki, erməni mebel ustalar bu nadir və nəhəng
palıd meşəsini tamamilə məhv etməyiblər. Ermənistan təkcə işğal etdiyi KəlbəcərLaçın iqtisadi rayonunun ekoloji şəraitinin korlanması ilə məhdudlaşmayaraq
Qacaran və Qafan mis-molibden kombinatının 2,1 min m 3 ağır metallarla
çirklənmiş sularını Oxçuçay vasitəsilə Araza və oradanda Xəzərə axıdır. İşğal
olunmuş ərazilərin qiymətli Şərq çinarı, qoz və palıd ağacları doğranılaraq tikinti
və mebel istehsalında istifadə üçün Ermənistana göndərilir, buradan da digər
ölkələrə satılır, ərazinin meşələrində fauna və floranı məhv edən geniş yanğınlar
törədilir.
Rayon xeyli həcmdə su ehtiyatına malikdir. Onların ümumi həcmi təxmini
776 mln. m 3 / san -ki bunun 57%-ni çay axını, 43%-ni yeraltı sular təşkil edir.
Ərazisində yeraltı suların proqnoz ehtiyatı 230 m 3 / gündür. Bu ehtiyatlardan
artezian quyuları, kəhrizlər, bulaqlar və s. vasitələrlə əhali tərəfindən hələ
qədimdən geniş istifadə edilir. Ərazisi sıx çay şəbəkəsinə malikdir. Rayonun Araza
tökülən iri çayları Həkəri, Oxçuçay, Tərtər və başqalarıdır. Yüksək dağlıq zonadan
mənbəyini götürən qar, yağış və yeraltı sularla qidalanan bu çaylar il boyu,
xüsusilə suya tələbatın artdığı yaz-yay aylarında bol sulu olurlar. Bu çayların
rayonun quraq düzən ərazilərinə
gətirdikləri bol sular əhalini və təsərrüfat
sahələrini sabit şəkildə təmin edirlər.
Çaylar və onların dərələr və subasarları əhali məskunlaşmasında,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafında, nəqliyyat yollarının çəkilməsində
və s. geniş istifadə olunur. Relyefin formalarından asılı olaraq dərələrin təsərrüfat
və məskunlaşmada istifadəsi dəyişir: dağlıq ərazilərdə kəndlər seyrək yerləşdiyi
halda düzənliyə doğru genişlənən dərələrin subasarlarında sıx və zəncirvari şəkildə
uzanırlar. Buna misal olaraq göstərmək olar ki, Qubadlı və Zəngilanın 178 kənd və
qəsəbəsinin 82-si və ya 46%-i məhz Həkəri, Bərgüşad və digər çayların aşağı axını
boyu zəncirvari şəkildə uzanıbdır. Xüsusilə Həkəri çayı boyunca biri-birinə yaxın
yerləşən kəndlər “gecələr işıqlandırılan şəhər küçələrini” xatırladırlar. Çay
sularının quru çöllərin suvarılmasında,
elektrik enerjisi istehsalında, çay
balıqçılığının inkişafında və s. əhəmiyyəti böyükdür. Məhz dağların düzən
rayonlarla əlaqələrinin yaradılmasında çay dərələri boyu çəkilən yollar əhəmiyyətli
rol oynayırlar: əlavə tunel qazmaq və b. işlərə ehtiyac qalmır. Keçən əsrin 30-cu
illərində Həkəri çayı üzərində Xınalıq su anbarı və kiçik elektrik stansiyası
tikilmişdi. Gələcəkdə dağılmış bu anbarı bərpa etmək və yenilərini tikməklə
rayonun quraq ərazilərində, xüsusilə geniş Yazı və Gəyən düzlərində suvarmanı
genişləndirmək olar.
Azərbaycanda yeganə olan vulkan mənşəli göllər: Böyük və Kiçik Alagöllər,
Qaragöl Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində yerləşirlər. Bu göllər turizmin
inkişafı baxımından əhəmiyyətlidirlər.
Ərazisi rekreasiya-turizm ehtiyatları: dağ meşələri, alp çəmənlikləri, vulkan
mənşəli göllər, Ayıçınqıl və Pəriçınqıl dağlarındakı qayaüstü yazılar, geniş
yayılmış məbədlər, türbələr və başqaları ilə zəngindir.
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Beləliklə, Kəlbəcər-Laçın rayonu zəngin və müxtəlif növlü təbii ehtiyatlara,
mineral xammallara, yeraltı və yerüstü mineral-müalicə və şirin su ehtiyatlarına,
rekreasiya-turizm potensiallarına və əhalinin yaşayışı üçün əlverişli təbii şəraitə
malik olan bir regiondur. Artıq uzun illərdən bəri işğal altında qalan bu
potensiallardan hazırda ermənilər istifadə edir və bütün bunlardan Azərbaycan
böyük ziyan çəkir.
Əhalisi. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun əhalisi 223 min nəfərdir (2008ci ilin əvvəlinə). Ərazisinin işğalının davam etməsi əhalinin coğrafiyasına və onun
bütün struktur elementlərinə öz mənfi təsirini göstərmişdir. Artıq keçən əsrin 90-cı
illərindən başlanan təcavüz nəticəsində rayonun bütün ərazilərindən
azərbaycanlılar, kürdləri və digər xalqlar kütləvi şəkildə ev-eşiklərindən qovulmuş
və onlara məxsus 6 şəhər və qəsəbə, 785 kənd dağılmışdır. Hazırda rayonun qaçqın
əhalisi Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərlərinə səpələnmişdir. Ən başlıcası
var-dövlətini və torpağını itirmiş bu insanlar ölkədə aparılan aqrar islahatlarda
iştirak edə bilmədiklərinə görə hələ də illər boyu həsrətində olduqları pay
torpaqlarını tam şəkildə ala bilməyiblər. Belə vəziyyət uzun illərdən bəri rayonda
formalaşmış yerli icmaların dağılmasına, qohum-əqrabanın bir-birindən ayrı
düşməsinə və dövlətin hərtərəfli yardımlarına baxmayaraq onların sosial-psixoloji
şəraitinə mənfi təsir göstərir. İşğala qədər olduğu dövrdə rayonun əhalisi davamlı
olaraq artırdı.
Lakin uzun illərdən bəri əhalinin qaçqın vəziyyətində olması, daima yaşadığı
və uyğunlaşdığı təbii və sosial mühitin dəyişməsi, maddi çətinliklər və s. təbii
artımın aşağı düşməsinə təsir göstərdi. Əgər, 1989-cu ilin əvvəlinə aparılan
siyahıya almaya görə, iqtisadi rayon üzrə hər 1000 nəfərə təbii artım əmsalı orta
hesabla 19 olmuşdursa, 1992-ci ildə bu 13-ə enmiş, yəni 30% azalmışdır. Elə
həmin dövrdən başlayaraq əhalinin təbii artımını yüksəltmək qeyri-mümkün olmuş
və indinin özün də (2007-ci il) bu əmsal 14-ə bərabərdir. 2007-ci ildə rayon
əhalisinin ümumi artımı ilə təbii artımı arasında miqrasiya saldosu +0.6 olmuşdur.
Bu da onu göstərir ki, keçmiş illərdə olan çətinliklər nəticəsində rayonda baş verən
kütləvi miqrasiya prosesi səngiyib və əksinə geri qayıdanların sayı davamlı surətdə
artır. Bu meyilərə rayonun qaçqın əhalisinin yeni tikilən qəsəbələrə köçürülməsi və
sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması müsbət təsir göstərir.
Onun tərkibinə 4 inzibati rayon , 4 şəhər, 7 qəsəbə, 150 kənd inzibati ərazi
vahidi və 441 kənd yaşayış məntəqəsi daxildir. Şəhər və qəsəbələrin sırasına
Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və Qubadlı şəhərləri və İstisu, Qayğı, Mincivan, Ağ
Oyuq, Bazar, Ağkənd, Həkəri qəsəbələri daxildir. İqtisadi rayonun əhalisinin 45
min nəfəri və ya 20%-i şəhər və qəsəbələrdə, 178 min nəfəri və ya 80%-i kəndlərdə
qeydiyyatdadırlar. Hazırda Zəngilan rayonunun inzibati mərkəzi əhalisinin daha
çox toplandığı Bakıda, Kəlbəcərinki Gəncədə, Qubadlınınkı Sumqayıt şəhərində,
Laçınınkı isə onun keçmişdən Ağcabədi rayonu ərazisində olan qış otlaq sahəsində
yerləşən Taxtakörpü yaşayış məntəqəsindədir. Təkcə Kəlbəcər qaçqınları
Azərbaycanın 52 rayonunda məskunlaşmışlar. Lakin onların böyük əksəriyyəti
Goranboy rayonunun Gülüstan, Ağcakənd, Qaraçinar kəndlərində və qonşu Gölgöl
rayonunda cəmləşibdir. Hazırda Kəlbəcər-Laçın qaçqınları bir sıra yerlərdə
salınmış yeni qəsəbələrə köçürülürlər.
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İqtisadi rayonun milli tərkibi yeknəsəkdir. 1999-cu ildə aparılan
siyahıyaalmaya görə, əhalisinin böyük əksəriyyətini - 90%-i azərbaycanlılar, yerdə
qalanlarını kürdlər, ruslar və digər xalqlar təşkil edir. Bu regionda ayrıca erməni
əhalisi yaşayan heç bir daimi yaşayış məntəqəsi olmayıb. Buranın şəhər və
qəsəbələrində, dəmir yol stansiyalarında (Mincivan-Qafan dəmir yolu) işləyən az
sayda erməni olmuşdur. 1989-cu ildə aparılan sonuncu siyahıyaalma zamanı
iqtisadi rayon üzrə cəmi 150 erməni qeydə alınmışdır ki, onların da 124-ü
Zəngilanda, 7-i Kəlbəcərdə, 16-ı Qubadlıda və cəmi 3-ü Laçında olmuşdur. Ona
görə də Ermənistanın bu ərazilərə iddia etməsinin heç bir milli zəmini olmamışdır
və olmamalıdır.
Təsərrüfatı: Keçmişdə Kəlbəcər-Laçın rayonu iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrini sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti, əhaliyə xidmət və s. müəyyən
səviyyədə inkişaf etdirmişdir. Belə ki, dağ rayonlarının məhsuldar qüvvələrinin
yüksəldilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası dövlətinin keçən əsrin 80-ci
illərində həyata keçirdiyi kompleks tədbirlər-regionlara kapital qoyuluşunun
artırılması, əhaliyə müəyyən vergi güzəştlərinin edilməsi, mal-qara saxlamağın
sayı haqqında məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və s. nəticəsində KəlbəcərLaçın dağ rayonu yeni inkişaf mərhələsinə qaldırılmışdır. İqtisadiyyat sahələrinin
inkişafına kapital qoyuluşunun həcmi 1980-1988-ci illərdə 2 dəfə (12 mln., 24
mln.rubla qədər), o cümlədən Zəngilan üzrə 1,3, Kəlbəcər 5,4, Qubadlı 3,7 və
Laçın üzrə 1,2 dəfə artmışdır. O zamankı rublun yüksək dəyəri ilə belə həcmdə
kapital qoyuluşu rayonların iqtisadiyyatında güclü
istehsal fondlarının
yaradılmasına səbəb olmuşdur.
Region üçün daha səmərəli olan intensiv üzümçülük inkişaf etdirilmiş və
onun məhsullarının emalını həyata keçirən yeni ilkin şərab zavodları tikilmiş,
heyvanların sayı kəskin surətdə artmışdır. 1980-1988-ci illər arasında rayonun
heyvandarlıq sahəsində həm sayı və həm də istehsal olunan məhsulların artımı çox
yüksək olmuşdur.Həmin illərdə iri buynuzlu mal-qaranın sayı rayon üzrə 2 dəfə,
qoyun-keçinin sayı 2,5 dəfə (orta respublika üzrə 1,7 dəfə) artmışdır. Özü də ən
böyük mal-qara artımı Kəlbəcər və Laçın rayonlarında baş vermişdir. 1988-ci ildə
burada 15 min ton taxıl, 19 min ton üzüm, 4 min ton tütün, 13 min ton süd, 4 min
ton ət, 304 ton yun və s. kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 4%ə qədəri, üzümlüklərin 9%-i, iri buynuzlu mal-qaranın 6%, qoyun-keçinin 7%-i bu
rayonun payına düşmüşdür. Özü də burada ekoloji cəhətdən daha təmiz kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsal olunurdu. Təbii şəraitin və daxili əmək bölgüsünün
təsiri nəticəsində ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı zonaları yaranmağa başlamışdır:
Zəngilan və Qubadlı rayonlarının düzən və dağətəyi hissələrində, dəmyə və
suvarılan torpaqlarında taxılçılıq, üzümçülük, tütünçülük, meyvəçilik və ət-süd
heyvandarlığı; Laçın və Kəlbəcərdə isə dağ otlaq heyvandarlığı xüsusilə
qoyunçuluq və pendir, yun, arı balı və s. istehsalı zonası ayrılırdı.
Beləliklə, kənd təsərrüfatı rayonun iqtisadiyyatının başlıca sahəsinə
çevrilmiş və ölkə miqyasında onun xüsusi çəkisi xeyli artmışdır. Torpağa sıx bağlı
olan kənd təsərrüfatı sahələri işğaldan daha çox ziyan çəkmişdir: 110 kənd
təsərrüfatı müəssisəsi, 137 avtomobil nəqliyyat vasitələri, 367 əkin traktorları,
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çoxlu suvarma sistemləri, üzüm və meyvə bağları, geniş yer tutan yay otlaqları və
s. ölkənin iqtisadiyyatı üçün birdəfəlik itirilmiş oldu. Rayonun digər təsərrüfat
sahələri də böyük ziyanlar çəkmişdir.
Kəlbəcər-Laçın rayonunda sənaye sahələri keçən əsrin 70-ci illərindən
başlayaraq daha əsaslı inkişaf etdirilirdi. Yerli mineral-xammal və kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalına əsaslanan – mineral sudoldurma, tikinti materialları, yeyinti
(şərabçılıq, yağ-pendir, ət-süd), yüngül (xalçaçılıq, tikiş və b.) sənaye sahələri,
üstün yer tuturdu. Onların istehsal etdikləri məhsulların böyük əksəriyyəti rayon
əhalisinin yerli tələbatının ödənilməsinə sərf olunurdu. Burada fəaliyyət göstərən
70-ə qədər müəssisənin böyük əksəriyyəti kiçik müəssisələr idi.
Nisbətən iri sayılan İstisu mineral sudoldurma zavodu zəngin ehtiyatlar
üzərində qurulmuşdur. Ermənilər tərəfindən indi də işlədilən həmin zavodun suları
xaricə daşınıb aparılır. Rayonun sənaye sahələri xammal və istehlakçı amillərin
təsiri altında müvafiq mərkəzlərdə yerləşmişdir. Üzümçülük və şərabçılıqla məşğul
olan Zəngilan rayonu sənayenin ümumi məhsulunun 66%-ni, mineral sudoldurma
zavodu yerləşən Kəlbəcər 15%-ni, yerdə qalan 12%-ni Qubadlı və 7%-ni Laçın
rayonu verirdi.
Nəqliyyat və rabitənin inkişafı dağlıq ərazi olan Kəlbəcər-Laçın üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Sərhədyanı mövqeyi, uzaqlığı nəzərə alınaraq hələ
keçmiş illərdə onun nəqliyyat sahələrinin inkişafına və müxtəlif istiqamətlərə çıxan
şaxəli yollarla təmin olunmasına ciddi diqqət yetirilmişdir. Cənub hissəsindən
keçən Bakı-Naxçıvan dəmir yolu ilə rayona müxtəlif ərzaq və sənaye məhsulları,
kənd təsərrüfatı maşınları gətirilirdi. Həmin məhsullar rayonlara Mincivan və
Həkəri dəmir yol stansiyaları vasitəsi ilə göndərilirdi. Rayonun ərazisindən keçən
Mincivan-Qafan dəmir yolu Ermənistanın dağ-mədən zonasının Bakı-Naxçıvan
magistralına çıxışını təmin edirdi. Yevlax dəmir yolu stansiyasında Kəlbəcər
rayonu üçün ayrılan mineral gübrələri, maşın və avadanlıqları və s. saxlayan iri
anbarlar tikilmişdir.
Beləliklə, bu rayonların gələcək inkişafı üçün yaradılmış istehsal fondları və
təsərrüfat sahələri Ermənistanın işğalı nəticəsində dağıdılmış və əhalisi əsas
yaşayış mənbələrindən məhrum olunmuşlar. Ona görə də gələcəkdə Ermənistan
qarşısında xalqın mülkiyyətini dağıtması ilə bağlı təzminat məsələsi ciddi şəkildə
qoyulmalıdır.
Rayon əhalisinin məskunlaşdığı yerlərdə yeni bazar strukturları inkişaf
etdirilir. 2007-ci ildə iqtisadi rayon üzrə 55 kiçik sahibkarlıq subyekti fəaliyyət
göstərir ki, onun da 28-i Laçının, 14-ü Qubadlının, 10-u Kəlbəcərin və cəmi 3-ü
Zəngilanın payına düşürdü. Ölkə üzrə əhalinin hər 1000 nəfərinə 2,3-sahibkarlıq
subyekti düşdüyü halda iqtisadi rayon üzrə bu cəmi 0,24 olmuşdur. Burada kiçik
sahibkarlıq subyektlərinin az olması yaranmış mövcud vəziyyətlə bağlıdır. Belə ki,
rayonun qaçqın əhalisinin toplum halında məskunlaşdığı bölgələrin sosial-iqtisadi
şəraiti kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin iqtisadi fəaliyyət növləri arasında
bölünməsinə güclü təsir göstərir. Hazırda rayonda fəaliyyət göstərən kiçik
sahibkarlıq subyektləri, əsasən ticarət (40%), tikinti (23%), sənaye (20%) və az
miqdarda kənd təsərrüfatı və digər sahələrlə məşğul olurlar.
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Göründüyü kimi, rayonun kiçik sahibkarlıq subyektləri kənd təsərrüfatı
sahələri ilə çox az məşğul olur. Qaçqın əhalinin böyük əksəriyyətinin kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olmasını nəzərə alaraq yeni məskunlaşdıqları yerlərdə onlara
torpaq sahələrinin ayrılması məşğulluğun artmasına müsbət təsir göstərərdi.
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
Ağdam, Cəbrayıl, Tərtər, Füzuli, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayəti.
Sahəsi 7,2 min km2, əhalisi 631 min nəfərdir.
Sahəsi 7,2 min km2 , əhalisi 631 min nəfərdir. Ölkə ərazisinin 8,3%-ni,
əhalisininə 7,4%-i təşkil edir.Ərazinin böyük hissəsi (88%-ə qədəri) uzun illərdən
bəri işğal altında olduğundan sosial-iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmişdir.
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu (YQİR) Kiçik Qafqazın cənub-şərqindəki
dağlıq və düzənlik əraziləri əhatə edən Azərbaycanın tarixi Qarabağ torpaqlarında
yerləşir. Bu torpaqlarda XVIII əsrin ikinci yarısında yaranmış Qarabağ xanlığı
Azərbaycanın ən qüdrətli xanlıqlarından idi. Onun tərkibinə Kür-Araz çayları ilə
Zəngəzur dağları arasında olan geniş ərazilər daxil edilmişdir. Əhali bağçılıq,
bostançılıq, heyvandarlıq, toxuculuq, sənətkarlıq, ticarət və s. ilə məşğul olurdu.
Xanlığın paytaxtı dağların qoynunda əlçatmaz yerdə Pənahxan tərəfindən salınmış
indiki Şuşa şəhəri olmuşdur. İri ticarət və sənətkarlıq mərkəzi olan bu şəhərdə pul
kəsilirdi. Şuşadan başlanan Karvan yolu Araz çayı üzərində salınmış tarixi
Xudafərin körpüsündən keçərək Cənubi Azərbaycana və Yaxın Şərqə gedirdi.
Sonrakı illərdə də Şuşa Azərbaycanın iri kustar sənaye (kəlağayı istehsalı) mərkəzi
kimi daha da inkişaf etdirilmişdir. Azərbaycanın tarixində, xüsusilə onun musiqi
mədəniyyətinin inkişafında bu şəhər əvəzsiz rol oynamışdır. Lakin XIX əsrin
əvvəllərindən başlayaraq Rusiya Qarabağ xanlığını və bütövlükdə Şimali
Azərbaycanı özünün yürütdüyü xristianlaşdırma (erməniləşdirmə) siyasətinin əsas
mərkəzinə çevirdi. Elə həmin siyasətlə bağlı olaraq İrandan və digər qonşu
ölkələrdən Qarabağın dağlıq ərazilərindəki azərbaycanlı bəylərinin torpaqlarına
kütləvi şəkildə erməni əhalisinin köçürülməsinə başlanıldı. Əlbəttə, müxtəlif tarixi
dönəmlərdə dünyada çoxlu sayda miqrasiya axınları baş verib, yeni ərazilər
məskunlaşıb və bütün bunların əksəriyyəti dinc xarakter daşısada, Qarabağa və
Qafqazın digər yerlərinə köçürülən ermənilər bütövlükdə bu regionda ziddiyyət,
zorakılıq, terrorçuluq, xalqlararası inamsızlıq toxumu səpdilər.
İllər keçdikcə saxta xəritələr düzəltmək, “əzilmiş xalq” kimi qələmə vermək
və digər hiylələr işlətməklə özlərini bu torpaqların əsil sahibkarları kimi aparmağa
başladılar. Elə bu iddiaların davamı olaraq XX əsrin 90-cı illərindən Azərbaycana
qarşı təcavüzə başlayan Ermənistan tərəfindən ölkəmizin 13min km2 və ya 20%
ərazisi işğal olundu. Həmin ərazilərdə Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) tam, Cəbrayıl, Ağdam və Füzuli
rayonları qismən işğal olunmuşdur. Bu rayonlar DQMV-nin “bufer zonası
(təhlükəsizlik)” adı altında indiyədək işğalda saxlanılır.
Həmin ərazilərdən olan qaçqınlar Ağdam, Füzuli və Tərtərin işğal
olunmayan yerlərində və
respublikamızın digər şəhər və rayonlarında
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məskunlaşmışlar. Yuxarı Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında məlumatlar
əsasən onun işğal olunmayan 3,5 min km2 sahəsi və 410 min nəfər əhalisi olan
Ağdam, Füzuli və Tərtərin əraziləri, həmçinin bu zonadan olan qaçqınların
məskunlaşdıqları qonşu rayonlar üzrə verilir.

ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ ИГТИСАДИ РАЙОНУ

Təsərrüfatın inkişaf şəraiti. Yuxarı Qarabağ İqtisadi rayonunun böyük hissəsi
Qarabağ dağlarının şimal-şərq yamaclarını tutur və şərq qurtaracağı isə eyni adlı
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düzənliyə çıxır. Məhz bu istiqamətdə dağlıq və düzənlik ərazilərin coğrafi
baxımdan əlaqələnməsi təsərrüfatın inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaradır. Bu
istiqamət həm də rayonun Yevlaxdan keçən qlobal nəqliyyat dəhlizinə –
TRASEKA-ya, və Azərbaycanın daxili iqtisadi mərkəzlərinə ən yaxın çıxışını
təmin edir (Xankəndindən Yevlaxa 116 km-dir, avtomobil və dəmir yolu xətləri ilə
birləşdirilib).
Kiçik Qafqazın yüksək dağ silsilələri iqtisadi rayonu qərbdən və cənubşərqdən (Qarabağ silsiləsi) Ermənistandan ayırır. Qarabağ və Murovdağ
silsilələrindəki keçidlər nəqliyyat-kommunikasiya sistemlərinin
inkişafı
baxımından çox mürəkkəbdir. Yuxarı Qarabağı Ermənistandan Kəlbəcər, Laçın və
Qubadlı inzibati rayonlarının əraziləri ayırır. Onu Ermənistanla uzunluğu 30 kmlik nəqliyyat imkanları məhdud olan, təbiət hadisələri tez-tez dəyişən Laçın
dəhlizi birləşdirir. İqtisadi rayonun ərazisi cənubdan Araz çayı və İranla olan
dövlət sərhədləri ilə əhatələnir və Bakı-Naxçıvan dəmir və avtomobil yollarına
çıxır. Hazırda bu istiqamətdə olan dövlət sərhədləri və nəqliyyat yolları
Ermənistanın işğalı altındadır.
Beləliklə, Yuxrı Qarabağın coğrafi şəraiti Ermənistanla müqayisədə
Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına daha geniş imkanlar açır.
Hazırda işğal altında olan Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisi Kiçik
Qafqazın ən əlverişli və təbii ehtiyatlarından təsərrüfatda geniş istifadə olunan
hissəsində yerləşir. Bu ərazilər insanlar tərəfindən hələ çox qədimdən
mənimsənilmişdir. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən olan məşhur Azıx
mağarasının bu ərazidə olması dediklərimizi bir daha təsdiq edir.
Yuxarı Qarabağın yay otlaqları (qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın ən
geniş yay otlaqları məhz işğal olunmuş ərazilərdə yerləşir) ilə düzən Qarabağın qış
otlaqları hələ lap qədimlərdən ənənəvi dağ-aran, heyvandarlığın inkişafına əlverişli
şərait yaratmışdır. Həmin otlaqların işğalı düzən rayonların heyvandarlıq
sahələrinin inkişafına ciddi ziyan vurmuşdur. Bundan başqa, bu rayonların
yaylaqlara çıxa bilməyən əhalisi, xüsusilə qocalar və uşaqlar bu vəziyyətdən çox
əziyyət çəkirlər. Düzən rayonlarla uzun illərdən bəri olan əlaqələrin kəsilməsindən
Dağlıq Qarabağın əhalisi və təsərrüfatı da ziyan çəkir.
YQİR-nun ərazisi, müxtəlif təbiət abidələri, nadir bitki və heyvan aləminin
biomüxtəlifliyi, yeraltı və yerüstü sərvətləri və s. kimi zəngin iqtisadi potensialı ilə
diqqəti cəlb edir. Onların ən əhəmiyyətliləri aşağıdakılardır:
Ağdərə rayonunda- Dəmirli, Qızılbulaq, Canyataq və Gülyataqda mis-qızıl,
Mehmanada sink-qurğuşun, müxtəlif tikinti materialları yayılmışdır, Şuşa
rayonunda tikinti daşı, Şırlan və Turşsu mineral bulaqları sənaye əhəmiyyətlidirlər.
Xocalı, Ağdam, Cəbrayıl inzibati rayonlarının əraziləri mişar və üzlük daşları,
qum-çınqıl, gəc, gil, sement xammalı və s. tikinti materialları ilə zəngindirlər.
Bütövlükdə Yuxarı Qarabağın yeraltı və yürüstü su ehtiyatları, xüsusilə böyük
müalicə əhəmiyyəti olan mineral su ehtiyatları ilə zəngindir. Onlardan ən iriləri
Şuşa rayonu ərazisində yerləşən Turşsu və Şirlan bulaqlarıdır. Müxtəlif daxili
xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə olunan Turşsu mineral bulağı Şuşa
şəhərindən 17 km-lik məsafədə yerləşir və su kəməri vasitəsilə Şuşa şəhərinə
axıdılırdı. Turşsu və İsa bulağı əsrlər boyu Qarabağın poeziya və musiqi
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məclislərinin qurulduğu tarixi yerlər olmuşdur. Rayonun ərazisindən keçən Tərtər,
Xaçınçayı, Qarqarçay, Köndələnçay, Arazın bir hissəsi və b. özləri ilə düzən
ərazilərə bol su gətirirdilər. Onların bəziləri üzərində bəndlər, su anbarları, SES
tikilmiş və suvarma kanalları çəkilmişdir. Araz çayının Xudafərin körpüsü
ərazisindən keçən ensiz hissəsi hidroenerji ehtiyatları ilə zəngindir.Burada İranla
şərikli iri su elektrik stansiyasınn inşasına başlanmışdır. Tarix boyu düzən
Qarabağın əhalisinin və suvarılan torpaqlarının təminatında bu mənbələr
əhəmiyyətli rol oynamışdır. Lakin hazırda onların Ermənistan tərəfindən işğal
olunması və blokadaya alınması regionun təsərrüfatlarına və əhalisinə çox böyük
ziyanlar vurur, ərzaq təminatını çətinləşdirir.
Yeraltı su ehtiyatlarının 19 yatağı (ümumi ehtiyatları 250 min m3/gün )
mövcuddur. Onların az hissəsi mineral, böyük əksəriyyəti isə şirin sulardır. Bu
ehtiyatlar Tərtər (35%), Şuşa (20%), Füzuli (25%) və Cəbrayıl (20%) rayonlarında
yerləşir. Rayon ərazisinin meşələri, dağları, mineral bulaqları, Sərsəng su anbarı
və b. kurort-turizmin inkişafına geniş imkanlar açır. Burada iri Şuşa kurort-turizm
mərkəzi fəaliyyət göstərirdi. Qarlı dağ zirvələri və oradan Şuşaya “axıb gələn”
təmiz hava insanlara sağlamlıq və xoş əhval gətirirdi. Azərbaycanda yeganə olaraq
Şuşa rayonu ərazisində bitən nadir Xarı bülbül gülü Qarabağın musiqi və gözəllik
rəmzi hesab olunur.
Yuxarı Qarabağ Azərbaycanın meşəli ərazilərindən sayılır. Meşə həmçinin
150 min ha təşkil edirdi ki, bu da ölkənin ümumi meşə fondunun 15%-ni tuturdu.
Artıq uzun illərdən bəri işğal altında olan çoxillik və nadir ağaclar kütləvi şəkildə
kəsilərək mebel və oduncaq materialları kimi yerli və xarici iş adamlarına qonşu
ölkələrə satışa çıxarılır. Tərtər çayı üzərində salınmış və hazırda işğal altında olan
Sərsəng su anbarında suyun həcmi 560 min m3 – dir. Bu anbardan başlanğıcını
götürən magistral kanallar düzənlikdə yerləşən Tərtər, Ağdam, Bərdə ,Goranboy
rayonları ərazilərində 80, min hektar torpaq sahəsini suvarırdı. Suvarma
mövsümündə bu kanallara verilən suyu ermənilər kəsdiyinə görə Azərbaycanın
göstərilən rayonlarındakı əkin yerlərindən yaxşı məhsul toplamaq olmur. Belə
vəziyyət suvarma zonasında yerləşən təsərrüfatlara böyük həcmdə ziyan vurur
(məhsuldarlığı azaldır, sərf olunan zəhmət hədər gedir). Sərsəng su anbarından
vaxtaşırı müxtəlif maddələrlə çirklənmiş dib suları Tərtər çayına axıdılır ki,
bunların da məişət və suvarmada istifadəsi böyük təhlükə yaradır.
İşğal olunmuş ərazilərin ekoloji vəziyyəti. Müharibə zonalarında dağıdıcı
silahlardan və ağır texnikadan geniş istifadə olunması ərazinin ekologiyasına güclü
ziyan vurur ki, bu da nazik torpaq qatına, eroziyaya meylli yamaclara malik olan
kövrək təbiətli Kiçik Qafqazın dağlıq ərazilərində ekologiyaya dəyən zərərin
həcmini artırır, son nəticələri daha da ağırlaşdırır. Bu ərazilərin hazırkı ekoloji
durumu haqında heç bir informasiyanın olmaması çox böyük çətinlik yaradır. Belə
ki, həmin ərazilərə nəzarət edən Ermənistan oradakı real ekoloji vəziyyəti
bilərəkdən gizlədir və ona görə mövcud vəziyyət haqqında ümumi mülahizələr
söyləmək çətinləşir. Lakin bununla belə, oradakı ekoloji vəziyyət haqqında daha
dolğun məlumatı elə təbiətin özündə gedən proseslərdən almaq olar. Məlumdur ki,
ərazinin təbii komponentləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar və onun bir
elementində baş verən dəyişiklik zəncirvari şəkildə digərlərinə keçir. Artıq 17 ildən
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bəri işğal altında olan Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı Cəbrayıl, Füzuli və Ağdam
rayonlarının əraziləri insan nəzarətindən çıxıbdır, əkilib-becərilmir və ona görə də
ziyanvericilərə qarşı heş bir mübarizə aparılmır. Belə şəraitdə müxtəlif gəmiricilər,
ziyanvericilər işğal olunmuş ərazilərdən yaxınlıqda becərilən tarlalara miqrasiya
edirlər. Bütün bunların nəticəsində YQİR-nin cəbhəyanı fermer təsərrüfatlarına
böyük maddi ziyan dəyir və əhali arasında müxtəlif yoluxucu xəstəliklərin
yayılmasına səbəb olur. Yerli fermerlərin müşahidələri göstərir ki, onlara dəyən
ziyanlar cəbhə zolağından kənarda yerləşən təsərrüfatlarda baş vermir. İqtisadi
cəhətdən hələ zəif olan fermer təsərrüfatları belə kütləvi ziyanvericilərə qarşı
təklikdə mübarizə apara bilmirlər.
Son illər cəbhə zonasında daha yeni bir təhlükə mənbəyi yaradılmışdır. Yayın
əvvəllərində cəbhəyanı zolaqda qurumuş otlara erməni hərbiçiləri qəsdən od
vururlar. Dağlardan əsən yerli küləklər isə bu odun düzənlikdəki kəndlərin
ərazilərinə doğru yayılmasına şərait yaradır. Bütün bunlar yerli əhaliyə böyük
ziyan vurmaqla yanaşı, həm də Qarabağın salamat qalmış canlı aləmini ucdan
tutma məhv edir. Ona görə də Yuxarı Qarabağ və ətraf rayonların işğal müddəti
uzandıqca, ekoloji fəsadların nəticələri də bütün region üçün təhlükə yaradır və
bunun məhsuliyyəti tamamilə Ermənistanın üzərinə düşür.
Göründüyü kimi, əlverişli təbii-iqlim şəraitinə, sərvətlərinin bolluğuna, sıx
əhaliyə malik olmasına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi uzun illərdən bəri
bütövlükdə regionun inkişafını ləngidir.
Əhalisi. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun böyük hissəsinin
işğalının davam etməsi əhali coğrafiyasının bütün struktur elementlərinə güclü təsir
göstərir. Artıq 1990-cı illərdən başlayaraq Qarabağın dağlıq və dağətəyi
rayonlarından azərbaycanlılar kütləvi şəkildə köçürülmüş, onların kənd və
qəsəbələri yandırılmışdır. Ən ağırı isə Xocalı şəhəri əhalisinin kütləvi soyqırımına
məruz qalması olmuşdur. İndi burada (keçmiş DQMV) ermənilərdən ibarət
monomilli tərkibli əhali yaşayır. Belə vəziyyət regionun milli tərkibi,
demoqrafiyası və s. göstəricilərinə təsir edir. 1926-cı ildə azərbaycanlı əhali Yuxarı
Qarabağın (DQMV) ümumi əhalisinin 10%-ni təşkil etdiyi halda, 1989-cu ildə
daha yüksək təbii artım hesabına 25%, 1999-cu il Azərbaycan Respublikası
əhalisinin siyahıya alınması materiallarına görə isə 39% təşkil etmişdir.
Vaxti ilə burada birgə yaşayan xalqları hazırda cəbhə xətti ayırır: dağətəyi
və düzən rayonları-Ağdam, Füzuli, Tərtər, Cəbrayıl tamamıilə azərbaycanlılarla,
Şuşa şəhəri istisna edilməklə keçmiş DQMV-i isə ermənilərlə məskunlaşmışdır.
Əhalisinin demoqrafik göstəriciləri həm etnik qruplar, həm də sosialiqtisadi şəraitdən asılı olaraq inzibati rayonlar üzrə fərqli xarakter daşıyır. İqtisadi
rayon üzrə hər 1000 nəfərə doğulanlar –14,3, ölənlər 4,2, təbii artım 10,2
olmuşdur. Uyğunlaşmadıqları yeni yerlərdə məskunlaşan qaçqın əhalinin təbii
artımı orta respublika göstəricilərindən 14% aşağı olmuşdur. Bunun başlıca səbəbi
qaçqın əhalinin sosial-iqtisadi şəraitinin ağırlaşması, azərbaycanlıların sərin havası
olan Şuşadan və dağlıq ərazilərdən isti və bürkülü aran yerlərinə köçürülməsi və b.
olmuşdur.
Müharibə və ağır sosial – iqtisadi şəraitə baxmayaraq iqtisadi rayonun
qaçqın əhalisi arasında son illər miqrasiya axını müşahidə olunmur. Əksinə, 2006-
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cı ildə onun miqrasiya saldosu +0,8 olduğu halda, Azərbaycan üzrə bu -0,4 təşkil
etmişdir .
Yaranmış inzibati ərazi bölgüsünə görə Yuxarı Qarabağın tərkibinə 7 rayon ,9
şəhər, 21 qəsəbə,188 kənd inzibati ərazi dairələri (bələdiyyələr) və 533 kənd
daxildir. Rayonda mövcud olan 631 min nəfər əhalinin 207 mini və ya 33%-i
şəhərlərdə , 67%-i kəndlərdə yaşayır . Burada Respublika tabeli Xankəndi və Şuşa
şəhərləri ilə yanaşı, Xocalı ,Ağdam, Füzuli,Cəbrayıl, Xocavənd şəhərləri və bir
çox qəsəbələr vardır . Hazırda Şuşa, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Xocalı şəhərləri
işğal altındadır və onların böyük əksəriyyəti dağılıbdır.
Neft fondu hesabına köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə
bağlı dövlət tərəfindən geniş tədbirlər həyata keçirilir . Onları ağır yaşayış şəraiti
olan çadır düşərgələrindən daha yaxşı kommunal təminatı olan yeni salınmış
qəsəbələrə köçürürlər. Belə qəsəbələrin geniş şəbəkəsi Ağdam və Füzulinin
işğaldan azad olunan ərazilərində və Ağcabədi, Beyləqan, Goranboy, Bərdə
rayonlarında yaradılır. Bu qəsəbələrdə həm də yeni iş yerləri açılır, kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün əvəzsiz maliyyə yardımı verilir , qaz, elektrik
enerjisi və digər pulsuz xidmətlər göstərilir .
Qaçqın əhalinin işlə təmin olunmasını asanlaşdırmaq üçün onların peşə
hazırlıqlarının yüksəldilməsi istiqamətində də kompleks tədbirlər həyata keçirilir .
2006-cı ildə Yuxarı Qarabağ rayonu üzrə 48 min yeni iş yerləri açılmışdır ki,
onların da 53%-i daimi iş yerləridir. Lakin bununla belə, hələlik rayonda rəsmi
işsizlik statusu alanların sayı 6,3 min nəfər təşkil edir ki, bu da əhalinin hər 1000
nəfərinə görə orta respublika göstəricilərindən yüksəkdir. Əgər, 2006-cı ildə
respublika üzrə əhalinin hər 1000 nəfərinə rəsmi işsiz statusu olanların sayı 6
nəfərdirsə, YQİR-da bu, 10 nəfər təşkil etmişdir. Qaçqın uşaqlarının təhsilinə
ciddi diqqət yetirilir - ali məktəblərdə pulsuz təhsil alırlar, dövlətin və xarici
ölkələrin yardımı ilə yeni məktəblər tikilir və köhnələri təmir olunur. Orta
respublika göstəriciləri ilə müqayisədə son illər Yuxarı Qarabağın bütün təhsil
müəssisələrinin və onlardakı uşaqların sayında yüksək artım müşahidə
olunmuşdur. Bu məsələ- qaçqınlar üçün salınan yeni qəsəbələrdə təhsil, səhiyyə və
mədəniyyət ocaqlarının kompleks şəkilə yaradılması da müsbət rol oynayır.
Qəsəbələrdə komfortlu şəraitin yüksəldilməsi buradan gedən cavan əhalinin sayını
azaldır.
Təsərrüfatın strukturu və ərazi təşkili. Yuxarı Qarabağ işğal olunanadək
Azərbaycanın iri aqrar – sənaye rayonu kimi tanınırdı. Ölkənin ərazi əmək
bölgüsündə: üzümçülük - şərabçılıq, pambıqçılıq, aqrar-sənaye, heyvandarlıq,
ipəkçilik, tikinti materialları istehsalı və kurort-rekreasiya sahələrinə görə
ixtisaslaşmışdır .Göstərilən sahələrin rayonda inkişafına güclü kənd təsərrüfatı
xammalları ,müxtəlif növ yerli təbii ehtiyatlar əlverişli şərait yaradırdı. O zamanlar
DQMV-i sənaye məhsulunun ümumi həcminə görə Azərbaycanın iqtisadi
rayonları arasında 4-cü yeri tuturdu. Ölkədə istehsal olunan sənaye məhsulunun
2,1%-i , əsaslı fonların 3,2%-i bu vilayətin payına düşürdü .
Burada Azərbaycanın digər bölgələrində az-az rast gəlinən müxtəlif sənaye
və tikinti sahələri toplanmışdır. Göstərilən sahələrə məxsus 230-dək sənaye və
tikinti müəssisələri, o cümlədən Qarabağ İpək Kombinatı, “Ağdam”
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şərabdoldurma və ilkin şərab zavodları,tikinti materialları, mineral sudoldurma
zavodları və b. işğal edilmiş rayonlarda qalmışdır. Onu da qeyd edək ki, Yuxarı
Qarabağın sənaye müəssisələrinin böyük əksəriyyəti - kooperasiya, istehsal
maddi-texniki təchizat, nəqliyyat-yükdaşınma, ticarət, maliyyə və s. əlaqə
formaları ilə Azərbaycanın digər regionları ilə sıx bağlı idilər. Bakıdan yanacaq
materialları, Sumqayıtdan mineral gübrələr və b. məhsullar alınırdı. İpək
kombinatına barama xammalı əsasən Qarabağın düzən təsərrüfatlarından daxil
olurdu.
Rayonda sənaye sahələri üç mərkəzdə -Ağdam, Füzuli və Xankəndi-Şuşada
daha çox toplanmışdır. Ölkənin ayrı-ayrı sənaye məhsulları istehsalında rayonun
payı 1990-cı ildə aşağıdakı kimi olmuşdur: tikinti materialları 3%,ayaqqabı 11%,
şərab məhsulları-35%, konservlər-7%, inək yağı-26%, yun-15%, xam ipək-14%
və s.
Əlverişli təbii şəraitə malik olan Yuxarı Qarabağ Azərbaycanın iri kənd
təsərrüfatı rayonu sayılırdı. Lakin hazırda Yuxarı Qarabağın kənd təsərrüfatına
yararlı torpaqlarının 80%-i, əkin yerlərinin 68%-i ,üzüm və meyvə bağlarının 90%işğal altında olduğundan yüz minlərlə kənd əhalisi onların istifadəsindən məhrum
olmuşlar.
Məlumdur ki, dağlıq ərazi olduğundan bura Azərbaycanın iri ənənəvi
heyvandarlıq rayonu idi. Hələ 1990-cı ildə Azərbaycanda olan iri buynuzlu malqaranın və qoyun sürülərinin 11%-i, donuzların sayının 40%-ə qədəri YQİR-nin
payına düşürdü. Özü də burada böyük miqdarda heyvandarlıq məhsulları istehsal
olunurdu (ölkə üzrə südün 16%-i, ətin 13%-i).
Kənd təsərrüfatının inkişafına vurulan böyük zərərlərdən biri də onun
maddi- texniki bazasının dağıdılması oldu: çoxsayda əkin və qoşqu, traktorlar,
taxıl və pambıq kombaynları, hidroqurğular və s. işğal olunmuş ərazilərdə
qalmışdır .
YQİR-nin əhalisi həm də əvvəllər yaradılmış infrastrukturlardan kommunikasiya obyektləri, nəqliyyat yolları, su, qaz və elektrik xəttləri və digər
qurğulardan, yerli aeroportlardan məhrum olundular . Məskunlaşdıqları yeni
yerlərdə itirilənlərin əvəzlənməsi iri həcmdə vəsait tələb edir.
Rayonun müasir təsərrüfat sahələrinin inkişaf səviyyəsinə, strukturuna
yerləşməsinə və s. həm də onun hazırkı coğrafi mövqeyi güclü təsir göstərir.
Blokadaya alınan Tərtər su anbarı və digər mənbələrdən başlayaraq düzən
rayonların əkinlərinə axan kanalların qəsdən qarşısının kəsilməsi, yanğınların
törədilməsi, atəşkəsin tez-tez pozulması, nəzarətsiz
ərazilərdən müxtəlif
ziyanvericilərin hücumu və s. onun təsərrüfatına böyük ziyan vuran amillərdəndir.
Rayonun məhdud strukturlu təsərrüfat sahələri əsasən Ağdam və Füzulinin
işğaldan azad olan kəndlərində, Tərtərdə və qaçqınların məskunlaşdıqları qonşu
rayonların ərazilərində pərakəndə şəkildə inkişaf etdirilir.
Hazırda YQİR zəif inkişaf etmiş aqrar-sənaye xarakterli rayondur. İstehsal
olunan ümumi məhsulun 94%-ni kənd təsərrüfatı və cəmi 6%-ni sənaye verir.
2006-cı ildə burada fəaliyyət göstərən 21 kiçik sənaye müəssisəsinin istehsal
etdiyi məhsulun həcmi 3,5mln man. olmuşdur ki, onun da hamısı Ağdam və Tərtər
rayonlarında cəmləşmişdir. Sənaye məhsulları yerli kənd təsərrüfatı xammallarının
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emalına əsaslanan yüngül (pambıq lifi) və yeyinti (unüyütmə, çörəkbişirmə)
sənayesi və mineral tikinti materialları hasilatından ibarətdir. Bütün rayonlarda
elektrik enerjisi, qaz və suyun tədarükü və bölüşdürülməsini həyata keçirən sənaye
sahəsi inkişaf etdirilmişdir. Bu sahənin müntəzəm fəaliyyət göstərməsi cəbhə
rayonları üçün təkcə sosial-iqtisadi deyil, həm də siyasi əhəmiyyət kəsb edir.
Sənayenin geniş tərkibdə və iri həcmdə inkişafına və xarici investisiyaların
cəlb edilməsinə cəbhə xəttinə yaxınlıq mənfi təsir göstərir.
Sənaye ilə müqayisədə rayonun kənd təsərrüfatı daha geniş ərazidə
pərakəndə şəkildə yayılmışdır. Belə ki, iqtisadi rayonun qaçqın və köçkünləri həm
də
yeni məskunlaşdıqları qonşu rayonların ərazilərindəki icarə və pay
torpaqlarında kənd təsərrüfatı sahələri ilə məşğul olurlar. Cəbhə xəttinə yaxın
olduğuna görə burada aparılan kənd təsərrüfatını “riskli sahələr” kateqoriyasına aid
etmək olar. Açıq tarlada daima atəş altında işləmək, məhsul yetişdirildiyi dövrdə
suyun tez-tez kəsilməsi, yanğınların törədilməsi, çəyirtkə sürülərinin hücumu və s.
qeyri-adi hadisələr təsərrüfat fəaliyyətini hər an təhlükə altında qoyur.Elə işğal
olunan geniş üzümlük sahələrinin yerində, açıq tarlalarda narkotik bitkilərin
yetişdirilməsi də erməni təcavüzünün yaratdığı nəzarətsizliyin və riskin nəticəsi
sayıla bilər.
İqtisadi rayon üzrə 2006-cı ildə 59 mln man. müxtəlif kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsal olunmuşdur. Onun 36%-ni Ağdam, 31%-ni Tərtər, 21%-ni
Füzuli, yerdə qalanlarını isə digər rayonlar vermişdir . Əsas yeri pambıqçılıq,
taxılçılıq, üzümçülük və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı tutur. Son illər
rayonun əksər kənd təsərrüfatı sahələrində inkişaf dinamikasının artdığı görünür.
2000-2006 – cı illərdə əmtəəlik məhsullarda artım – kartof istehsalı 4,2 dəfə,
tərəvəz 5,8 dəfə, taxıl 1,4 dəfə, iri buynuzlu mal-qaranın və qoyunların sayı 1,5
dəfə olmuşdur. Kənd təsərrüfatında gedən artım iqtisadi rayonda qablaşdırma və
emal müəssisələrinin, aqronomik və zoobaytarlıq şəbəkələrinin genişləndirilməsini
tələb edir.Aqrolizinq şəbəkəsi vasitəsilə kənd təsərrüfatına maşın – texnika və
mineral gübrənin verilməsi həyata keçirilir. Artıq iqtisadi rayonda dörd aqrolizinq
şəbəkəsi yaradılmışdır.
Nəqliyyat
ionfrastrukturu Cəbhə xəttində yerləşdiyindən rayonun
sahələrinin hərtərəfli inkişafına böyük önəm verilməsi çox vacibdir. Nəqliyyatı
dəmir və avtomobil yolları ilə təmsil olunsa da burada əsas yeri avtomobil tutur.
Yuxarı Qarabağın mürəkkəb dağlıq relyefinə baxmayaraq, göstərilən nəqliyyat
yollarının əsası keçən əsrin 60-70-ci illərində qoyulmuşdur. Hələ o zamanlar
Azərbaycan dövləti tərəfindən Yuxarı Qarabağın ölkənin nəqliyyat sisteminə sıx
birləşdirilməsi məqsədi ilə Yevlax-Ağdam-Xankəndi dəmir yolu, YevlaxXankəndi-Şuşa və Şuşa-Horadiz (Bakı-Yerevan dəmir yolu stansiyası) avtomobil
yolları, Bakı-Xankəndi qaz kəməri və b. çəkildi və yerli aeroportlar salındı.
Yevlax-Ağdam-Xankəndi dəmir və avtomobil yolları bu iqtisadi rayonu
TRASEKA nəqliyyat dəhlizi ilə birləşdirir.
Cəbhə zonasına yaxınlıq və bir hissəsinin işğal olunması bu yolların tam
fəaliyyət göstərmələrinə imkan vermir. Rəsmi məlumata görə, 2006-cı ildə YQİRnin avtomobil yollarının uzunluğu 570 km olmuşdur ki , onun da 90% aşağı
keyfiyyətli III və IV dərəcəli yollardan ibarətdir. Həmin il rayon üzrə daşınan
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yüklərin ümumi həcmi 321 min ton, sərnişin daşınması isə 5 min nəfər olmuşdur.
Müxtəlif markalı avtomobillərin sayı cəmi 3,0 min ədəd olmuşdur, ki onların da
çoxu avtobus və şəxsi minik maşınlarından ibarətdir. İstehsal sahələrinin zəif
inkişaf etməsi yük avtomobillərinə tələbatı azaltmışdır.
Yuxarı Qarabağda rayonlararası və rayondaxili yolların bərpası və inkişafı
təkcə sosial – iqtisadi baxımdan deyil, həm də böyük hərbi – strateji əhəmiyyət
kəsb edir. Ona görə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun
olaraq 2004-2008-ci illərdə Ağdam , Tərtər və Füzuli rayonları daxilində 82 km
uzunluğunda avtomobil yollarının bərpası və yenilərinin salınması üzrə böyük
işlər görülmüş və hazırda da davam etdirilir.
Məcburi köçkünlərin çox sayda sosial – iqtisadi qayğılarının təmin
olunması dövlətin iri həcimdə vəsait ayırmasını tələb edir. Təkcə son 2000-2006cı illərdə rayonda investisiya qoyuluşunun həcmi 8 dəfə artaraq 5,6 mln manatdır.
45,0 mln manata çatmışdır.
Dövlət Proqramının reallaşdırılması istiqamətində 2004-2008-ci illərdə
YQİR üzrə 7 irimiqyaslı tədbir həyata keçirilmişdir ki, onların da sırasına
aşağıdakılar daxildir:
-rayonlararası və regiondaxili yolların bərpası və inkişafı;
-ərazilərin minalardan və digər hərbi sursatlardan təmizlənməsi ;
-iqtisadi rayon üzrə aqrotexniki servis xidmətinin təşkili ;
-elektrik enerjisi , qaz və istilik təminatı sisteminin inkişafı;
-yaşayış məntəqələrinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yaradılması;
-səhiyyə və digər sosial obyektlərin bərpası;
-şəhər və kənd məskənlərinin, tikililərinin, məktəblərin təmiri və texniki təchizatı
ilə bağlı tədbirlərin görülməsi;
- dağıdılmış ərazilərin reabilitasiyası tədbirlərinin həyata keçirilməsi və b.
Yuxarıda göstərilən geniş tərkibli tədbirlərin həyata keçirilməsi YQİR-in
gələcək sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən əsas amillər olacaqdır.
Daxili fərqləri. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunu özünün təbii və etnikcoğrafi cəhətlərinə, mövcud siyasi vəziyyətinə və b. görə iki ərazi strukturuna:
keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə və onu yarımdairə şəklində əhatə edən
Aşağı Qarabağ inzibati rayonlar qrupuna (Ağdam, Tərtər, Füzuli, Cəbrayıl)
ayırmaq olar .
Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yerli erməni əhalisinin könüllü
seçimi əsasında 1923-cü ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikasının tərkibində
yaradılmışdır. Onun sahəsi 4,4 min km2, əhalisi 94 min nəfər (1.1. 2007), onlardan
şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 39%-dir, əhalinin sıxlığı 1km2 21,4 nəfərdir.
Şəhərlərindən Xankəndi (Keçmiş Stepanakert MV mərkəzi), Şuşa, Xocavənd,
Xocalı,həm də 5 qəsəbəsi vardır. . Buradan erməni əhalinin separatçı hərəkətlərinə
görə 1991-ci ildə Muxtar Respublika statusu ləğv edilmişdir.
1999-cu ildə əhalinin siyahıya alınması məlumatlarına görə DQMV,
əhalisinin 46,7%-ni azərbaycanlılar, 46,5%-ni ermənilər, 0,3%-ni ruslar, yerdə
qalanlarını isə kürdlər, ukraynalılar və b. təşkil etmişdir. Əlbəttə, işğal altında
olduğuna görə bu vilayətin hazırkı etnik tərkibi haqqında göstərilən məlumatların
gələcəkdə dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac olacaqdır.
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Adından məlum olduğu kimi, bu region tipik dağlıq ərazidir. Yüksək dağlar
onu şimal, qərb və cənubdan əhatə edir, şərqə doğru isə alçalaraq tədricən MilQarabağ düzənliyinə keçir. İqlimi mülayim istidən, mülayim soyuğa doğru dəyişir.
Yanvarın orta illik temperaturu +2,-20c, iyul 150-260C-dir. Yağıntıların miqdarı
300-700 mm arasında dəyişir. Sıx çay şəbəkəsinə malikdir. Əsas çayları-Tərtər,
İncəçay, Xaçınçay, Qarqaraçay və başqalarının böyük təsərrüfat əhəmiyyəti vardır:
suvarmada, yaşayış yerlərinin su təchizatında, elektrik enerjisi istehsalında və s.
istifadə olunur. Çayları hidroenerji ehtiyatlarına malikdilər. Ən böyük su anbarı
Tərtər çayı üzərində salınmışdır.
Vilayətin ərazisində qəhvəyi, qonur, dağ meşə, dağ çəmən, dağətəyi və
düzənliklərdə tünd şabalıdı, açıq şabalıdı torpaqlar yayılmışdır. Onlar tədricən
düzənliyə doğru boz torpaqlarla əvəzlənirlər.
Dağlıq Qarabağın bitki örtüyü çox zəngin və müxtəlifdir. Çöl bitkiləri,
meşələr, subalp və kiçik sahələrdə alp çəmənlikləri inkişaf etmişdir. Meşə sahələri
ərazisinin 1/3, Azərbaycanın ümumi meşə fondunun isə 1/7 tutur, bu məlumatlar
işğala qədər olanlardır.
Dağlıq Qarabağın təbii şəraitini-əhalinin yaşayışı, istirahəti, hasilat sənayesi,
kənd təsərrüfatı, kurort-turizmin və b. inkişafı baxımdan əlverişli kimi
qiymətləndirmək olar. Ərazi mis, polimetal filizləri, tikinti materialları gips,
müxtəlif tərkibli mineral sular və s. ehtiyatlara malikdir. Bu region sənayesinin
inkişaf səviyyəsinə görə Azərbaycanın keçmiş 13 iqtisadi rayonu arasında 4-cü
sırada dururdu. Onun ərazisində 137-dək müxtəlif sahələrə aid sənaye müəssisələri
fəaliyyət göstərirdi. Sənayesinin strukturunda aparıcı yeri yeyinti (şərabçılıq, yağpendir və b. və yüngül ( ipəkçilik) sənaye sahələri tuturdu. Sonralar onun
tərkibində elektroenergetika, tikinti materialları, mebel sənayesi, elektrotexnika və
başqa iri istehsal müəssisələri yaradıldı. Onların ən irilərindən Azərbaycan
Respublikası üçün ayrılan vəsait hesabına tikilmiş Tərtər SES və Sərsəng su
anbarını göstərmək olar. Bu gün separatçılar onların enerjisi və suyundan geninəboluna istifadə edir və Azərbaycan kəndlərinə su vermirlər.
Kənd təsərrüfatı regionun əsas sahəsi olmaqla yanaşı, həm də aqrar-sənaye
kompleksinin ilkin bazasını təşkil edirdi. Özü də kənd təsərrüfatında əkinçilik
heyvandarlıqdan üstünlüyü ilə səciyyələnirdi. Bitkiçiliyin ixtisaslaşmış əsas
sahələri üzümçülük, meyvəçilik, taxılçılıq sayılırdı, yerli tələbatı ödəmək üçün isə
tərəvəzçilik, bostançılıq və kartofçuluq inkişaf etmişdi. Kənd təsərrüfatı
xammalına əsaslanan şərabçılıq-üzümçülük kompleksi, donuzçuluq və bir çox
digər sahələr regionun iqtisadiyyatında və həmçinin Azərbaycanda aparıcı
yerlərdən birini tuturdu. Burada müxtəlif nəqliyyat növləri inkişaf etdirilmiş, eləcə
də kurortlar və turist bazaları fəaliyyət göstərirdi.
Dağlıq Qarabağ iqtisadiyyatı həmişə Azərbaycan təsərrüfatının ayrılmaz
hissəsi kimi formalaşmış, onun ərazi əmək bölgüsündə fəal iştirak etmişdir. Özü də
iqtisadiyyatının davamlı inkişafında Ermənistanla deyil, məhz Azərbaycan
rayonları ilə olan qarşılıqlı istehsal, yanacaq-energetika, ticarət, nəqliyyat və s.
əlaqələr əsaslı rol oynayırdı. Belə iqtisadi bağlılıq amili hələ keçən əsrin 20-ci
illərində Dağlıq Qarabağ vilayətinin Azərbaycanın tərkibində qalmasına yerli
erməni əhalisinin yekdilliklə səs verməsində müsbət rol oynamışdır. Belə ki,
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burada yaşayan əhali Bakı, Ağdam və düzən hissələrlə sıx əlaqədə olduqlarını və
belə əlaqəsiz yaşaya bilməyəcəklərini deyirdilər.
Azərbaycanda kütləvi məskunlaşmış Ermənistan və Qarabağdan olan erməni
əhalisi Bakıda və onun ətrafında ayrıca saldıqları qəsəbələrin (“Ermənikənd”,
“Vorovskiy” və b. ) rahat mənzillərində yaşayır və daha çox idarə işlərində
çalışırdı. Yay fəslində həmin əhalinin böyük əksəriyyəti Dağlıq Qarabağın səfalı
yerlərində olan şəxsi evlərində istirahət edir, həyatyanı sahələrində yetişən
məhsullarından qış azuqəsi hazırlayırdılar.
Uzun illərdən bəri Azərbaycanla davam edən belə səmərəli əlaqələrini
özlərinin separatçı hərəkətləri ilə kəsən Dağlıq Qarabağ hazırda qapalı vəziyyətə
düşmüşdür.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanla keçmiş əlaqələrinin təbii-coğrafi və iqtisadi
cəhətdən əlverişli olması bir daha göstərir ki, bu regionun gələcək sosial-iqtisadi
inkişafının daha münasib yolu onun dağlıq və düzənlik ərazilərində yerləşən
rayonlara inteqrasiyasının yenidən bərpası sayıla bilər.
Aşağı Qarabağ (AQ) rayonlar qrupu. Bu qrupa daxil olan Ağdam, Tərtər,
Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının sahəsi 4,6 min km2 (AR-nın 5,2%-ni), əhalisi 483
min nəfər (AR-nın 5,6%-ni), şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 24%, əhalinin sıxlığı 1
km2 105 nəfərdir. Şəhərləri: Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl (hamısı hazırda işğal
altındadır) və Tərtərdir. Həm də burada əksəriyyəti qaçqınlar üçün salınmış 21-dək
qəsəbə vardır. Əhalinin milli tərkibi əsasən azərbaycanlılardan təşkil olunmuşdur.
Dağətəyi zolaq boyu yerləşən AQ rayonların təbii şəraiti, təbii ehtiyatları,
məskunlaşması, milli tərkibi, təsərrüfat strukturu, hərbi-siyasi vəziyyəti və s. olan
bir çox oxşar cəhətlər birləşdirir. Relyefinin müxtəlifliyi təsərrüfat sahələrinin
coğrafi fərqlərinə təsir göstərir. Arazboyu uzanan dağətəyi zonanın nisbətən quraq
sahələrində yerləşən Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında dəmyə əkinçiliyi, Qarabağ
düzündə yerləşən Ağdam və Tərtər rayonlarında isə suvarma əkinçiliyi
yayılmışdır.
Təbii sərvətlərindən ən geniş yayılanı mineral tikinti xammalları və yeraltı
sulardır (kəhrizlər). Sement tikinti xammallarının iri yataqları Ağdamın-Çobandağ,
Şahbulaq, Boyəhmədli vulkan külü və divar materialları; Cəbrayıl rayonununGöyərçin-Veysəlli, Balyand, Soltanlıda qips, gəj yerləşmişdir. Əlverişli torpaq
iqlim şəraiti, günəşli günlərin bolluğu, münasib nəqliyyat-coğrafi mövqeyi
təsərrüfatın bir çox sahələrinin inkişafına geniş imkanlar açır. Lakin regionun
cəbhə xəttində yerləşməsi, uzun illərdən bəri əksər ərazisinin işğal altında qalması
bu imkanlardan istifadəni çətinləşdirir.
Bütün bu deyilənləri əvvəllər Qarabağın iqtisadi cəhətdən güclü
rayonlarından sayılan Ağdamın timsalında aydın görmək olar. Ermənistanın
təcavüzü nəticəsində Ağdam rayonunda yaşayan 160 min nəfər əhalinin 120 min
nəfərdən çoxu məcburi olaraq yaşayış yerlərinin tərk etmiş və respublikanın 60-a
yaxın şəhər və rayonlarında məskunlaşmışlar ( məlumatlar 1996-cı ilə aiddir,
sonrakı illərdə rayon qaçqınlarının böyük əksəriyyəti yeni tikilmiş qəsəbələrə
köçürülmüşdür).
Ağdamın 1,15 min km2 ərazisinin 46,0%-i, o cümlədən əkinə yararlı
torpaqlarının 60,0%-i, 142 yaşayış məntəqəsindən 97-i, 34 tikinti təşkilatından 24-
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ü, 12 sənaye müəssisəsinin hamısı, 101 məktəbdən 74-ü işğal olunmuşdur.
Göstərilən rəqəmlərdən rayonun iqtisadiyyatına və sosial həyatına erməni işğalının
nə dərəcədə böyük ziyan vurduğu aydın olur. Dəyən ziyanların böyüklüyü Ağdam
şəhəri və yaxın ərazilərdə keçmişdə yüksək dərəcədə təmərküzləşmə ilə bağlı
olmuşdur. Füzuli və Cəbrayıl rayonları böyük dağıntılara məruz qalmışdır. Elə bu
səbəbdən də AQ rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafında çox böyük geriləmələr baş
vermişdir. Adambaşına sənaye məhsulu istehsalına görə bu inzibati bölgələr qonşu
Aran iqtisadi rayonundan 42 dəfə, kənd təsərrüfatı və pərakəndə əmtəə
dövriyyəsinə görə isə 3,2 dəfə geri qalmışdır.
Hazırda Ağdam rayonunun mərkəzi Quzanlı, Füzuli rayonunun mərkəzi isə
Horadiz qəsəbələrində, Cəbrayılınki isə lap kənarda Saatlı şəhərində yerləşir.
Sənaye müəssisələri işğal zonasında qaldığından AQ rayonlarının
iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Son illər müxtəlif sənaye
sahələri inkişaf etdirilir, Ağdamın bəzi müəssisələri qonşu Bərdə şəhərində
fəaliyyət göstərir. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda istehsal edilən ümümi sənaye
və kənd təsərrüfatı məhsullarının 9/10 investisiya qoyuluşunun hamısı AQ
rayonlarının payına düşür. İnvestisiyaların belə çox cəmləşdirilməsi burada yeni
qaçqın qəsəbələrinin salınması, müxtəlif təsərrüfat və infrastruktur sahələrinin
inkişafı ilə bağlıdır.
Hazırda kənd təsərrüfatının inkişafı sənayeni xeyli üstələyir. Özü də onun
tərkibində bitkiçilik heyvandarlıqdan daha üstündür. Bitkiçilik taxıl, kartof,
tərəvəz, üzüm, meyvə və giləmeyvə becərilməsi üzrə ixtisaslaşıbdır. Texniki
bitkilərdən pambıq becərilir. Heyvandarlığın iri və xırda buynuzlu maldarlıq
sahələri daha çox yayılmışdır. Bütün inzibati rayonlarda elektrik enerjisi, qaz və
suyun tədarükü və bölüşdürülməsi sahəsi inkişaf etdirilmişdir. Müxtəlif yeyinti
sənaye sahələri fəaliyyət göstərir.
AQ rayonlarının müxtəlif istiqamətlərdə çıxan avtomobil və dəmir yolları
vardır. Onların qərb istiqamətində fəaliyyətləri Ermənistan tərəfindən blokadaya
alınmışdır. Avtomobil yolları şəbəkəsinin sıxlığı hər 1000 km2-də 124 km
olmuşdur. Lakin hərbi vəziyyət bu yollarda yük və sərnişin daşınmalarına mənfi
təsir göstərir. AQ rayonlarında cəmləşən çoxsaylı sərbəst əmək ehtiyatlarından
istifadə məqsədi ilə perspektiv regional proqramlarda yeni salınan qəsəbələrdə
müxtəlif profilli kiçik müəssisələrin yerləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı və onun
məhsullarının emalı sahələrinin genişləndirilməsi, kooperasiyaya əsaslanan
emalatxanaların, firmaların yaradılması və s. istiqamətlərin istifadəsi
reallaşdırılması məqsədəuyğun olardı.

