
 
 

Ağdam rayonu 
 

 
 
İşğalda qalmış meliorasiya və  
su təsərrüfatı obyektləri 
 
 
Ağdam kənd su anbarı 
Xaçınçay su anbarı 
1 may sovxozunda su anbarı 
1 may sovxozunda kiçik su anbarı 
Kiçik su anbarı 
Kiçik su anbarı (Lenin) 
Kiçik su anbarı (Çullu) 
Gülablı kəhrizi 
Nasos stansiyası 
Xaçınçay magistral kanalı – 68.4 km 
R14 kanalı – 24.8 km 
R-14¹ qol kanalı – 0.87 km 
R-12 kanalı – 4.05 km 
R-12¹ qol kanalı – 0.4 km 
R-12² qol kanalı – 1.95 km 
R-13 kanalı – 0.95 km 
R-13¹ qol kanalı – 1.1 km 
R-15 kanalı – 15.3 km 
R-15¹ qol kanalı – 1.75 km 
R-15² qol kanalı – 2.52 km 

 
 
 
 
 
R-15³ qol kanalı – 3.06 km 
R-16 kanalı – 1 km 
R-17 kanalı – 0.56 km 
R-18 kanalı – 9.0 km 
R-18¹ qol kanalı – 1.5 km 
R-19 kanalı – 0.55 km 
R-20 kanalı – 0.95 km 
R-21¹ qol kanalı – 0.52 km 
R-26 kanalı – 0.84 km 
R-27 kanalı – 0.9 km 
R-28 kanalı – 16.86 km 
R-28¹ qol kanalı – 0.08 km 
Qarqarçay sistemi – 194.3 km 
Qarqarçay sisteminin qurğuları  – 215 ədəd 
Xaçınçay sistemi – 106.3 km 
Xaçınçay sisteminin qurğuları – 121 ədəd 
Tərtərçay sistemi – 121.2 km 
Tərtərçay sisteminin qurğuları – 208 ədəd 
Subartezian quyusu – 323 ədəd 
Körpü – 1 ədəd 

 



 
 

 
Tərtər rayonu 

 
 
İşğalda qalmış meliorasiya və  
su təsərrüfatı obyektləri 
 
Sərsəng su anbarı 
Madagiz hidroqovşağı 
Magistral kanallar – 76.9 km 
Paylayıcı kanallar – 28.52 km 
Hidrotexniki qurğular – 237 ədəd 
Nasos stansiyaları – 2 ədəd 
Hidropost – 98 ədəd 
Körpü – 15 ədəd 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zəngilan rayonu 
 

 
 
İşğalda qalmış meliorasiya və  
su təsərrüfatı obyektləri 
 
Təsərrüfatlararası suvarma kanalları (hidrotexniki qurğularla birlikdə) – 103.8 km 
Nasos stansiyası "Yazı düzü" – 2 ədəd 
Təsərrüfatdaxili qapalı və açıq tipli suvarma şəbəkəsi (qurğularla birlikdə) – 452.2 km 
Təsərrüfatdaxili sistem üzrə nasos stansiyası (qurğularla birlikdə) – 4 ədəd 
Təsərrüfatlararası kollektorlar (hidrotexniki qurğularla birlikdə) – 8 km 
Kiçik su tutarlar – 5 ədəd 
Qoruyucu dəmirbeton sahilbərkitmə obyektləri – 5.4 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Cəbrayıl rayonu 

 
 
İşğalda qalmış meliorasiya və  
su təsərrüfatı obyektləri 
 
Hasani torpaq kanalı – 38 km 
Suburaxan -32 ədəd 
Düker – 8 ədəd 
Körpü – 2 ədəd 
Akveduk – 3 ədəd 
Səviyyəqaldıran suburaxan – 2 ədəd 
Suölçən qurğu – 4 ədəd 
Kanalın baş qurğusu – 1 ədəd 
Maralyan kanalı – 18 km 
Suburaxan – 17 ədəd 
Düker – 4 ədəd 
Körpü – 2 ədəd 

 
 
 
 
Suölçən qurğu – 2 ədəd 
Suölçən – 2 ədəd 
Kanalın baş qurğusu – 1 ədəd 
Cocuq mərcanlı arxı – 4.5 km 
Çaxrı arxı – 4 km 
K-4 kollektoru – 8.1 km 
Körpü – 2 ədəd 
Akveduk – 4 ədəd 
Həkəri arxı – 51.4 km 
Körpü – 3 ədəd 
Suburaxan – 9 ədəd 
Hidrotexniki qurğular – 25 ədəd 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Qubadlı rayonu 

 
İşğalda qalmış meliorasiya və  
su təsərrüfatı obyektləri 
 
Təsərrüfatlararası kanallar – 110.5 km 

− O cümlədən, magistral və beton üz 
çəkilmiş kanallar – 0.1 km 

Təsərrüfatlararası və magistral kanallar 
üzərindəki qurğular – 45 ədəd 
Təsərrüfata su bölən qurğu – 50 ədəd 
Nasos stansiyaları – 2 ədəd 
Körpülər və keçidlər – 19 ədəd 
Suölçən qurğu – 7 ədəd 
Magistral boru xətti – 6.0 km  
Həmişəlik təsərrüfatdaxili suvarma  
şəbəkəsi – 1050 km 
O cümlədən: açıq – 174.4 km 
                      nov – 11.6 km 
                      qapalı – 875.6 km 

 
 
 
Suyığıcı və sutullayıcı şəbəkə – 20.9 km 
Suyığıcı və sutullayıcı şəbəkə qurğuları – 
3720 ədəd  
Suölçən qurğu – 7 ədəd 
Nasos stansiyası və suqaldıran qurğular – 
3 ədəd  
Körpü və keçidlər – 32 ədəd 
Təsərrüfatdaxili kanal – 26.5 km 
Sugətirici kanal (beton) – 3.2 km 
Sutullayıcı kanal – 0.5 km 
Yağışyağdıran qurğular – 400 ədəd 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
Laçın rayonu 

 

 
 
İşğalda qalmış meliorasiya və  
su təsərrüfatı obyektləri 
 
Qaragöl nasos stansiyası 
Laçın rayonunun yay otlağı 
AZ 60 illiyi adına su tutarı 
Dmitrov su tutarı 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fizuli rayonu 

 
İşğalda qalmış meliorasiya və  
su təsərrüfatı obyektləri 
 
Dostluq Seyidəhmədli nasos stansiyası 
Mübariz DNU-120 Seyidəhmədli nasos stansiyası 
Dostluq-SPN 50/80 Seyidəhmədli nasos stansiyası 
Köndələn Mirzəcamalı nasos stansiyası 
Şəfəq Qərbənd nasos stansiyası 
Fizuli SPN 50/80 Köndələnçay nasos stansiyası 
Qırmızı oktyabr Fizuli nasos stansiyası 
Telman Dövlətgarlı nasos stansiyası 
Qozluçay, 1-ci pillə K/Horadiz nasos stansiyası 
Qozluçay, 2-ci pillə K/Horadiz nasos stansiyası 
Qozluçay, 3-cü pillə Yal Pirəhmədli nasos stansiyası 
Qozluçay, 4-cü pillə Pirəhmədli nasos stansiyası 
Araz-2, Yuxarı Kürdmahmudlu nasos stansiyası 
Rusiya kənd Horadiz nasos stansiyası 
Ukraniya, Yağlıvənd nasos stansiyası 
Köndələnçay, I Yağlıvənd nasos stansiyası 
Köndələnçay, II Fizuli nasos stansiyası 
Köndələnçay, III Mirzəcamallı nasos stansiyası 
Hidroqovşaq, Mirzəcamallı nasos stansiyası 

 
 


