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Kürün səviyyəsi yenidən
azalıb
Sentyabrın 1-dən hava şəraitinin quraq keçməsi
nəticəsində Kür çayında suyun səviyyəsi azalıb.
Milli.Az bildirir ki, bunu Trend-ə Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya
Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif
Verdiyev deyib.
Onun sözlərinə görə, avqustun 23-26-da Kürün
aşağı hissələrində suyun səviyyəsi xeyli artmışdı.
Çayın Sabirabad, Şirvan və Salyan rayonlarından
keçən hissələrində suyun səviyyəsində hətta 11,4 metr artım müşahidə edilmişdi. Lakin
sentyabrın ilk yarısında hava şəraitinin
yağmursuz keçməsi nəticəsində Kürün Sabirabad
və Şirvan rayonlarından keçən hissəsində səviyyə
50-54 sm, Neftçaladan keçən hissəsində isə 8 sm
azalıb.
A.Verdiyev hazırda Kürdə sululuğun normadan
aşağı olduğunu söyləyib.
O deyib ki, Kürdə sululuğun belə az olması quraq
hava şəraiti ilə əlaqədar sonuncu dəfə 2000-ci
ildə müşahidə edilib.
Mərkəz direktoru əlavə edib ki, hazırkı azalmaya
baxmayaraq, gözlənilən payız yağışları ilə
əlaqədar payız aylarında Kürdə səviyyənin
yenidən nisbətən artacağı gözlənilir.
Kürdə suyun səviyyəsinin azalması ilə əlaqədar
yaranan adalara gəldikdə, A.Verdiyev qeyd edib
ki, belə adaların yaranması ötən illərdə də olub.
Belə adaların yaranması müvəqqəti hal olub və
Kür üçün təbii hal hesab edilir:
"Yağan yağışla əlaqədar çayın suyu artıqca
Kürdəki o adaya bənzər kiçik torpaq sahələrinin
üzəri su ilə örtülür. Indi də Kürün bəzi ərazilərində
belə kiçik adaya bənzər torpaq sahələri var".
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Su qıtlığı var: qurumlar
hərəkətə keçib – Nazir
müavini
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə
Hallar Nazirliyi və Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC
suyun uçotunun aparılması üzrə işlər görməyə
başlayıb.
Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Ekologiya Və Təbii
Sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov REAL TVdə yayımlanan “Real İntervyu” verilişinin qonağı
olarkən deyib.
“İlin sonuna kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
tərəfindən ölkəmizdə böyük çaylarda suların
ölçülməsi ilə bağlı 25 avtomatik qurğunun
quraşdırılması başa çatacaq. 12 qurğu isə Fövqəladə
Hallar Nazirliyi tərəfindən onların balansında olan su
anbarlarında quraşdırılıb. Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı da bu istiqamətdə işlər görür”, - o bildirib.
V.Kərimov
həmçinin
avtomatik
qurğuların
quraşdırılmasının vacibliyini də vurğulayıb:
“Biz az sulu ölkəyik və suların çox hissəsi xaricdən
transfer olunur. Son dövrlərin göstəricisinə görə kritik
vəziyyət olmasa da, müəyyən su qıtlığı hiss olunur.
Əlbəttə ki, su ehtiyatlarımız azalır. Bütün bu
məsələlər bizi vadar edir ki, suya qənaət etməyə
şərait yaradan texnologiyalara müraciət edək. Çox
təəssüf ki, proqnozlar da suyun azalacağını göstərir.
Bu baxımdan biz daha qətiyyətli addımlar ataraq, bu
sahəyə diqqət yetirməliyik.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC suyun bölgüsü ilə bağlı elektron
qrafik hazırlayıb. Qənaətcil texnologiyalara üstünlük
verən
sahibkar
fermerlərimizə
suyun
satış
qiymətlərində güzəştlərin olunması, eləcə də
subsidiyaların verilməsi müzakirə oluna bilər.
Ölkəmizdə 10 çayın üzərində su anbarlarının
tikilməsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı sahələrini
su ilə təmin etməkdir”.

https://axar.az/news/toplum/499613.html
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Şəmkirdə bir qrup sakin su
qıtlığından əziyyət çəkir
Şəmkir şəhərində bir qrup sakin su qıtlığından
əziyyət çəkir. Sakinlərin sözlərinə görə həm
gündəlik məişətdə, həm də həyətyanı sahələrin
suvarılmasında ciddi çətinlik yaranıb. Məsələyə
aidiyyatı qurum münasibət açıqlayıb. Məlumata
görə , hazırda sözügedən ərazidə susuzluq
probleminin həlli üçün müxtəlif planlar üzərində
məsləhətləşmələr aparılır.
Nə içməyə su tapırlar, nə işlətməyə, nə də həyətbacanı suvarmağa. Görüntülər Şəmkir şəhəri
Vətən küçəsindəndir.
Aylardır susuzluqdan əziyyət çəkən sakinlər
vəziyyətdən müxtəlif yollarla çıxmağa çalışırlar.
Sakinlərin sözlərinə görə bu ərazidə yaşadıqları
əvvəlki illər ərzində də su təminatı ürəkaçan
olmayıb.
Şəmkir su-kanal sahəsində də sözügedən ərazidə
su çatışmazlığı ilə bağlı problemin olduğunu
qəbul edirlər. Qurumun mühəndis qrupunun
rəhbəri Ruslan Abdullayev deyir ki, mövsüm
quraq keçdiyinə görə su hövzələri kifayət qədər
qidalana bilməyib və belə çətin vəziyyət yaranıb.
Qurum rəsmisinin sözlərinə görə su təminatını
yaxşılaşdırmaq üçün anbarlara əlavə su axını
təmin edilməlidir. Hazırda bu istiqamətdə müxtəlif
planlar üzərində məsləhətləşmələr aparılır.
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Ucarın kəndi bir ildir susuz
qalıb
Ucar rayonunda daha bir kənd su problemi ilə
üzləşib.
Baku Tv xəbər verir ki, rayonun Bərgüşad kəndi
artıq bir ildən çoxdur ki, susuz qalıb.
Bərgüşad kəndi rayon mərkəzindən 35 kilometr
uzaqlıqda yerləşdiyindən kanalın suyu həmin
əraziyə qədər gedib çatmır.
Sakinlərin sözlərinə görə, kəndə təsərrüfat suyu
ilə yanaşı, içməli suyu da almaq məcburiyyətində
qalıblar. 5-6 ton suyu almaq bir ailəyə 30-40
manata başa gəlir. Dəfələrlə yerli sakinlər
bələdiyyə və icra nümayəndələrinin qəbulunda
olsalar da, nəticəsi olmayıb. Kəndlilər ötən ilin
payız aylarında əkdikləri taxıl sahələrini belə
suvara bilməyiblər.
Məsələ ilə bağlı Ucar Suvarma Sistemləri
idarəsindən şifahi olaraq bildirdilər ki, hazırda su
kanallarında və çaylarda suyun səviyyəsinin
aşağı düşməsi Bərgüşad kəndi ilə yanaşı, bir
neçə kənddə su qıtlığı yaradıb. Ucar rayonunda
suvarılan sahələrin 80 faizi Yuxarı Şirvan
kanalının, qalan 20 faizi isə Göyçay və Türyan
çaylarının payına düşür.
Qeyd edək ki, hazırda Göyçay, Türyan və Yuxarı
Şirvan kanalında suyun səviyyəsi normadan çox
aşağıdır.

http://pia.az/ucarin-kendi-bir-ildir-susuzqalib-video-362567-xeber.html

