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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycan
Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra bütün sahələrdə olduğu
kimi infrastrukturun ərazi təşkilində də mühüm dəyişikliklər baş
vermişdir. Bu dəyişiklikləri daha aydın şəkildə dağlıq rayonların
timsalında görmək mümkündür. Bu baxımdan, Şəki-Zaqatala iqtisadicoğrafi rayonunda infrastruktur şəbəkəsinin ərazi təşkilinin iqtisadicoğrafi potensialının tədqiq edilməsi coğrafiya elmi üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki istehsal və sosial infrastruktur
iqtisadiyyatın bütün sistemlərinin qarşılıqlı əlaqələrini fasiləsiz və
kompleks şəkildə təmin edir. Bazar infrastrukturu isə bütün növ
malların satışını və diversifikasiyasını həyata keçirir. Buradan aydın
olur ki, infrastruktur bütün sahələr üçün əhəmiyyətlidir və o, bir sıra
obyektləri təmsil etməklə yanaşı, istənilən iqtisadi və sosial fəaliyyət
növü üçün baza rolunu oynayır.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun sosial-iqtisadi və
demoqrafik inkişafında infrastruktur sahələrinin böyük əhəmiyyəti
vardır. Son illər əhalinin məskunlaşması və ərazilərin intensiv şəkildə
mənimsənilməsi ilə əlaqədar bir sıra regional fərqlər meydana
gəlmişdir. Bu fərqlər müəyyən çatışmazlıqların və problemlərin
yaranmasına səbəb olmuşdur ki, onun da nəticəsində regional
infrastruktur müasir tələblərdən olduqca aşağı səviyyədə inkişaf
etdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə
əlaqədar icra edilmiş dövlət proqramlarında infrastruktur sahələrinin
inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir sıra dövlət əhəmiyyətli işlər
görülmüşdür.
Şəki-Zaqatala
iqtisadi-coğrafi
rayonunda
infrastrukturun ərazi təşkili və optimallaşdırılması yolları ilə bağlı bir
sıra tədqiqat işləri aparılmış, infrastrukturun regional xüsusiyyətləri və
daxili fərqləri öyrənilmişdir. Bu sahənin inkişafının iqtisadi-coğrafi
informasiya bazasının hazırlanması üzərində işlər həyata keçirilsə də,
mövcud problemin tam və kompleks şəkildə həll edilməsinə nail
olunmamışdır. Məhz bu baxımdan, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi
rayonunda infrastrukturun ərazi təşkili və daxili fərqləri, onun
inkişafına
dair
vacib
prioritetlərin
müəyyənləşdirilməsi,
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infrastrukturun potensial imkanlarının qiymətləndirilməsi, onun
iqtisadi-coğrafi diaqnostikasının aparılması, yerli təbii-coğrafi şərait
və iqtisadi potensial nəzərə alınmaqla infrastrukturun perspektiv
inkişafının elmi-nəzəri və təcrübi baxımdan əsaslandırılması müasir
dövrümüz üçün olduqca aktualdır. Bununla yanaşı, müasir dövrdə
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur sahələrinin
inkişafı və ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi baxımdan təhlilinin
kompleks və sistemli şəkildə araşdırılması zərurəti hələ də
qalmaqdadır.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işinin əsas məqsədi
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur sahələrini
kompleks şəkildə tədqiq etməklə onların inkişaf meyillərini,
xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və şəbəkəsinin genişləndirilməsi
istiqamətlərini müəyyən etmək, eləcə də infrastrukturun inkişaf
modelini hazırlamaqdır. Dissertasiya işində qarşıya qoyulmuş
məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələr nəzərdə tutulmuşdur:
- infrastruktur sahələrinin formalaşmasında təbii və sosialiqtisadi amilləri tədqiq etmək;
- infrastrukturun inkişaf modelini hazırlamaq və regional
xüsusiyyətlərini araşdırmaq;
- infrastrukturun ərazi təşkilinə və inkişaf səviyyəsinə görə
inzibati rayonlar arasındakı daxili fərqləri aşkar etmək;
- yaşayış məntəqələrinin hündürlük qurşaqları üzrə yerləşməsini
və onlarda infrastruktur sahələrinin ərazi təşkilində regional
fərqləri aşkara çıxarmaq;
- infrastruktur sahələrinin perspektiv inkişaf istiqamətlərini
müəyyən etmək.
Tədqiqat metodları. Tədqiqat zamanı sistemli yanaşma,
struktur-funksional təhlil, ümumiləşdirmə, tarixilik, iqtisadi və
statistik təhlil, statistik-riyazi, kartoqrafik (CİS texnologiyaları) və s.
metodlardan istifadə edilmişdir.
Müdafiəyə çıxarılan müddəalar:
1. İnfrastrukturun ərazi təşkilinin və funksiyalarının iqtisadicoğrafi aspektdə tədqiqi.
2. İnfrastrukturun inkişaf modelinin hazırlanması və iqtisadicoğrafi inkişaf xüsusiyyətlərinin tədqiqi.
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3. İnfrastruktur sahələrinin inkişafında regional fərqlərin və
perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi.
Tədqiqatın elmi yeniliyi:
- Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastrukturun ərazi
təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri kompleks şəkildə tədqiq
edilmiş və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır;
- İnfrastrukturun inkişaf modeli hazırlanmış və regionda onun
xüsusiyyətləri iqtisadi-coğrafi baxımdan kompleks təhlil
edilmişdir;
- Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur
sahələrinin ərazi təşkilində və inkişafında regional fərqlər və
onların tənzimlənməsi yolları müəyyən edilmişdir;
- İnfrastruktur sahələrinin müasir vəziyyəti kompleks təhlil
olunmuş, ərazi inkişaf dinamikasına görə zonalara ayrılmışdır;
- İnfrastrukturun iqtisadi-coğrafi diaqnostikası aparılmış, dövlət
siyasəti və proqramlarının rolunun coğrafi funksionallığı
əsaslandırılmış və perspektiv inkişaf istiqamətləri verilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiya işinin
nəticələri Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur
sahələrinin inkişaf etdirilməsi və bu prosesin səmərəliliyinin
artırılması baxımından mühüm praktiki əhəmiyyət daşıyır.
Dissertasiya işinin materiallarından Azərbaycan Respublikası
regionlarının
sosial-iqtisadi
inkişafı
istiqamətində
Dövlət
Proqramlarının həyata keçirilməsində, eləcə də yerli icra hakimiyyəti
orqanları tərəfindən infrastrukturun inkişafı və ərazi təşkili
məsələlərində istifadə oluna bilər.
Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin məzmunu və əldə
edilmiş nəticələri “Azərbaycan Regionlarının coğrafi problemləri”nə
həsr olunmuş respublika elmi konfransda (Bakı, 2016), “ Azərbaycan
Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının
perspektivləri və regional problemləri” mövzusunda elmi konfransda
(Bakı, 2016), 8th Bacsa İnternational conference. “Climate changes
and chemicals-the new sericulture challenges” “Cliseri” (Sheki, 2017),
“H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə” həsr olunmuş elmi
konfransda (Bakı, 2017), Материалы международной научно5

практической конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных «Регион – 2020: общественно-географические аспекты»
(Харков, 2020) məruzə edilmişdir.
Tədqiqat işinin mövzusuna dair 13 elmi məqalə və tezis çap
olunmuşdur.
Tədqiqat işinin məzmununda əksini tapmış tövsiyələr, o
cümlədən nəticə hissəsində verilən təkliflər iqtisadi-coğrafi rayonda
infrastruktur sahələrinin ərazi təşkilində və regionun perspektiv
inkişafında tətbiq oluna bilər.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya
işi AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun
“Azərbaycanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası” şöbəsində yerinə
yetirilmişdir.
Dissertasiyanın həcmi, quruluşu və əsas məzmunu.
Dissertasiya işi giriş, 3 fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat
siyahısından ibarətdir. İşin həcmi 135 səhifədir. İş 3 şəkil, 10 cədvəl,
5 xəritə-sxem, 8 qrafik, 113 adda ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Giriş – 4 səhifə, I fəsil – 20 səhifə, II fəsil – 66 səhifə, III fəsil – 30
səhifə, nəticə – 2 səhifə, ədəbiyyat siyahısı – 10 səhifədir. Cədvəlsiz,
qrafiksiz, şəkilsiz və ədəbiyyat siyahısız 210525 işarədən ibarətdir.
TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU
Girişdə mövzunun aktuallığı, öyrənilmə səviyyəsi, məqsəd və
vəzifələri, nəzəri və metodoloji əsasları, informasiya bazası, elmi
yenilikləri, praktiki əhəmiyyəti müəyyən edilir.
Birinci fəsil “Müasir şəraitdə infrastruktur kompleksinin
nəzəri-metodiki əsasları”na həsr edilmişdir. Bu fəsildə infrastruktur
anlayışı şərh olunur. Onun sosial və iqtisadi-coğrafi tərəfləri
açıqlanmışdır.
Cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayan infrastruktur istehsal
və sosial sahələrin mühüm tərkib hissəsi olub, iqtisadi fəaliyyətin
normal inkişafını təmin edən bir vasitədir. Bu baxımdan, bir çox
alimlər infrastrukturu iqtisadiyyatın tədqiqat obyekti adlandırırlar.
Lakin infrastruktur ilə bağlı bir çox tədqiqatlar iqtisadi-coğrafi
xarakter daşıyır və regional ərazi fərqlərinin öyrənilməsində ondan
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istifadə edirlər. İnfrastrukturun təsnifatı aparıldıqda onu funksional bir
sistem, bəzən fərqli xüsusiyyətlərə görə ayırırlar.
İ.H.İbrahimov və N.M.Məmmədov infrastrukturu üç formada
birləşdirir: istehsal infrastrukturu (məhsul istehsalı prosesində istirak
edir), sosial infrastruktur (əhalinin həyat fəaliyyəti üçün göstərilən
xidmət) və bazar infrastrukturu (məhsul və xidmətlərin
çatdırılmasında istifadə olunan obyektlər)1. M.M.Mahmudov və
İ.M.Mahmudova isə infrastrukturu başqa sahələrin yardımçı elementi
olduğunu vurğulayırlar. Onlar infrastrukturun maddi-texniki bazasını,
istehsal resurslarını, funksional-istehsal strukturunu, xidmət sferasını
tədqiq etməklə regional infrastruktur elementlərini və onlar arasında
fərqləri müəyyən etmişlər2.
M.A.Abramov isə hesab edir ki, infrastruktur obyektlərinin
yerləşdirilməsi təsərrüfatın hər-hansı sahəsində olduğu kimi
məhsuldar qüvvələrin müasir səviyyədə inkişafı ilə əlaqədardır. O,
infrastruktur sahələrinin ərazi üzrə təşkili xüsusiyyətlərini və onların
yerləşdirilməsi spesifikasının bir-biri ilə sıx əlaqəsini sistemli şəkildə
öyrənmiş, infrastrukturun əsas aparıcı qüvvəsi olan xidmət sahələrini
isə 3 tipdə: sabit stasionar (insanlar xidmət dalınca gedir), səyyar
(xidmət göstərənlər istehlakçıların yanına gedir) və məsafəli (əhalinin
sifarişi ilə malların göndərilməsi) birləşdirmiş, iqtisadi və sosial
inkişafda xidmət sahələrinin rolunu əsaslandırmış, regionlarda əhaliyə
göstərilən xidmətin dərəcəsini müəyyən etmək üçün müqayisəli
iqtisadi-coğrafi metod irəli sürmüşdür3. Z.Ə.Səmədzadə xidmət
sahələrində əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə yollarını və ictimai
istehsalda infrastrukturun rolunun artırılmasını4, A.A.Salmanov sosial
infrastrukturun, əsasən də xidmət sahələrinin ərazi təşkilini, rekreasiya

1

Məmmədov, N.M. Azərbaycan iqtisadiyyatı / N.M.Məmmədov, A.M.Məhərrəmov,
S.E.Əhmədova. – Bakı: Azərnəşr, – 2011. – 522 s.
2
Mahmudov, M.M. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi /
M.M.Mahmudov, İ.M.Mahmudova. – Bakı: İqtisadi Universiteti, – 2011. – 370 s.
3
Абрамов, М.А. География сервиса / Абрамов М.А. – Москва: Мысль, – 1985.
– 255 с.
4
Самедзаде З.А. Структура и эффективность общественного производства /
З.А.Самедзаде. – Баку: Элм, – 1980. – 210 с.
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və kurort təsərrüfatını5, R.X.Şaulov ərazi-istehsal komplekslərinin
xidmət sferasına və bu sferanın inkişafına təsir edən məsələlərini6
geniş tədqiq etmişlər. Ə.Q.Əlirzayev məhsuldar qüvvələrin
yerləşdirilməsi və regionun inkişaf strategiyasına uyğun olaraq ərazi
və sahə üzrə infrastrukturun planlaşdırılması işlərini tədqiq etmiş7,
N.A.Babaxanov, A.A.Qurbanzadə, T.G.Həsənov və Y.S.Kərimli
kənd, rayon və şəhərlərin planlaşdırılması sistemində infrastrukturun
ərazi təşkili və layihələndirilmə xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla,
yaşayış məntəqələrinin davamlı inkişaf strategiyasını işləyib
hazırlamış8, E.M.Hacizadə sosial infrastruktur sosial siyasət xəttinin
tələbləri əsasında qurulduğunu və sosial-iqtisadi fəaliyyəti iki
sistemaltı – proaktiv (əhalinin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması)
və reaktiv (bazar iqtisadiyyatı şəraitinin dəyişkənliyi) modellər
əsasında təzahür etdiyini bildirmiş9, Z.N.Eminov sosial infrastruktur
obyektlərinin yaşayış məntəqələrinin inkişafında rolunu araşdırmış və
məskunlaşma sistemində sosial infrastrukturun böyük əhəmiyyət kəsb
etdiyini vurğulamış10, M.M.Əhmədov bazar iqtisadiyyatı qanunlarına
uyğun inkişaf edən xidmət bazarını əmtəə bazarının bir növü
adlandırır və onu spesifik xüsusiyyətlərə malik olduğunu
bildirmişdir11.
Apardığımız araşdırmalar nəticəsində belə bir nəticəyə gəlmişik
ki, infrastrukturun inkişafı əsasən siyasi, iqtisadi və sosial sabitliklə
bağlıdır. Bu da regionların mədəni inkişaf səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, əhalinin demoqrafik potensialının artırılmasına
5

Салманов А.А. Территория организация социальной инфраструктуры // В сб.:
Конструктивная география Азербайджана. – Баку: Елм, – 2000. – с. 46-58
6
Абрамов М.А. Территориально-производственные комплексы
Азербайджанской ССР / М.А.Абрамов, Р.Х.Шаулов. – Москва: Знание, –
1980. – 48 с
7
Əlirzayev, Ə.Q. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi / Ə.Q.Əlirzayev. –
Bakı: İqtisad Universiteti, – 2010. – 326 s.
8
Həsənov, T.G. Rayon və şəhərlərin planlaşdırılması / T.G.Həsənov, Y.S.Kərimli. –
Bakı: Kooperasiya, – 2014. – 330 s.
9
Hacızadə, E.M. Sosiallaşan iqtisadiyyat / E.M.Hacızadə. – Bakı: Elm, – 2006, – 226 s.
10
Eminov, Z.N. Azərbaycanın əhalisi / Z.N.Eminov. – Bakı: – 2005, – 560 s.
11
Əhmədov, M.M. Xidmət sahələrinin marketinqi / M.M.Əhmədov. – Bakı: İqtisad
Universiteti, – 2015. – 372 s.
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xidmət edir. Əks halda yaranan problemlər infrastrukturun işini
çətinləşdirir.
Yuxarıda qeyd olunan problemləri aradan qaldırmaq məqsədilə
tərəfimizdən infrastukturun inkişaf modeli hazırlanmışdır (Şəkil 1).
Model istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun əsas istiqamətlərini
əhatə edir. Çünki infrastuktur çoxsahəli olsa da, onun inkişafında
aparıcı mövqeyə malik olan bu sahələr müxtəlif funksiyaları həyata
keçirməklə, əhaliyə xidmət göstərən obyektlərin ərazi təşkilində həm
maddi, həm də mənəvi tələbləri təmin edir.
İnfrastrukturun inkişaf modelinə əsasən infrastruktur istər ölkə,
region, şəhər, rayon, istərsə də təsərrüfat sahəsi və ya müəssisə
səviyyəsində tədqiq edilə bilər. İnfrastruktur probleminin təhlili əraziistehsal kompleksi, sənaye qovşağı, iqtisadi zona daxilində də aparıla
bilər.
Dissertasiya işinin ikinci fəsli “Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi
rayonunda infrastrukturun inkişafı və ərazi təşkilinin müasir
vəziyyəti”nə həsr edilmişdir. Bu fəsildə infrastruktur sahələrinin
formalaşmasında təbii amillərin rolu araşdırılmış, infrastruktur
sahələrinin sosial-iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi aparılmış,
regionun infrastruktur sahələrinin ərazi təşkili və daxili fərqləri
müəyyən edilmişdir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu ərazisində əhalinin
yerləşdirilməsində şaquli zonalar üzrə böyük fərqlər vardır. Belə bir
qeyri-bərabərlik şaquli qurşaqlar üzrə təbii-coğrafi şəraitin – iqlimin,
torpaq və bitki örtüyünün müxtəlifliyindən, relyefin parçalanma
dərəcəsindən və s.-dən asılı olmaqla bərabər, həm də həmin
qurşaqların müxtəlif dərəcədə sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri ilə
də əlaqədardır12.
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Məmmədov, Z.S., Əyyubov, N.H. Böyük Qafqazın Azərbaycan daxili dağlıq iqtisadi
rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının bəzi məsələləri // – Bakı: Azərbaycan xalq
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Maddi istehsal

Şəkil. 1. İnfrastrukturun inkişaf modeli

Bu amil özünü infrastruktur sahələrinin yerləşdirilməsində də
göstərmişdir. Belə ki, əhalinin məskunlaşdırılması və ərazidən
istifadədə yaranan fərqlər yüksək dağlıq yerlərdə özünü daha qabarıq
şəkildə göstərir və burada infrastruktur sahələrinin şəbəkəsi azalır.
İqtisadi-coğrafi rayonun dağlıq və düzənlik qurşaqlarında tektonik
sınmalar və çatlar boyu ərazilər su mənbələri ilə zəngin olduqları üçün
burada yaşayış məntəqələri zəncirvari şəkildə salınmışdır. Bəzi
hallarda bu kənd aqlomerasiyalarının yaranmasına da səbəb olmuşdur.
Ərazinin iqlimi əsasən mülayim rütubətli olub, il boyu bol günəş
enerjisi və radiasiya alır. Yağıntıların illik miqdarı Şəki, Qax və
Balakəndə nisbətən az, Qəbələ, Zaqatala, və Oğuz inzibati
rayonlarında daha çoxdur. İl ərzində mümkün buxarlanma isə 680-871
mm təşkil edir. Qarla örtülü günlərin sayı Qəbələ və Oğuz inzibati
rayonlarında yüksək olub (45 gün), onun da bazasında Qəbələ
ərazisində Tufandağ qış-yay turizm istirahət kompleksi fəaliyyət
göstərir.
Tədqiq etdiyimiz Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun
çayları Qanıx çayının sol qolları olub, əlverişli su balansı strukturuna
malikdir. Lakin yay aylarında aşağı dağlıq ərazilərdə su qıtlığı
müşahidə edilir. Bu da əkin sahələrinin suvarılmasında maneə yaradır,
əhali əsasən yeraltı suların hesabına öz ehtiyaclarını ödəyirlər. Dağlıq
ərazilərdə isə əhali çay və bulaqların suyundan istifadə edirlər13.
Ərazinin əsas çaylarına Balakən, Kürmük, Katex, Kiş, Mazım,
Muxax, Tala, Əyri, Şin, Dəmiraparan, Ağ və s. aiddir. Onların
qidalanmasını qar, yağış və yeraltı sular təşkil edir. Bu çaylar regionun
ən gursulu və selli çayları olub, axıtdıqları materiallar düzən ərazilərdə
çökərək gətirmə konusları əmələ gətirir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun ərazisində olan çayların
böyük enerji potensialının (çayların uzununa profilinin orta meyilliyi
0,08-0,170) olmasına baxmayaraq, bu ehtiyatlarından çox az istifadə
olunur. Halbuki burada kiçik su elektrik stansiyalarının (SES) tikintisi
üçün imkanlar böyükdür. Mingəçevir SES-nin tikintisinə qədər bu
zonada yeddi – Şəki, Balakən, Zaqatala, Sarıbaş, Baş Göynük, Matsex

13

Əliyev, F.Ş. Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə və
geoekoloji problemləri / F.Ş.Əliyev. – Bakı: Çaşıoğlu, – 2000. – 326 s.
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kiçik SES-ləri mövcud idi. Hazırda isə yalnız Şəki SES-i fəaliyyət
göstərir.
İnfrastruktur sahələrinin formalaşmasına təsir göstərən təbii
amillərdən biri də təbii fəlakət hadisələridir. Dağıdıcı qüvvəyə malik
təbii fəlakətlərin təkrarlanmasında fasilələr olsa belə onların gələcəkdə
baş verməsi müxtəlif obyektlərin və qurğuların layihələndirilməsi və
yerləşdirilməsində daima fəaliyyətdə olan amil kimi nəzərə
alınmalıdır14.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu klassik sel regionu kimi
tanınır. Əsasən yay və payız aylarında Şin, Kiş, Kürmük, Tala, Tikanlı,
Muxax, Dəmiraparan va digər çaylarda müşahidə olunan güclü sel
hadisələri zamanı çay suları 1 mln. m3-dən çox sülb materialları (daş,
qum və çınqıl) gətirir. Bu hal 20 ildən bir 10 mln. m3-ə çata bilir15.
Selli çaylarla yanaşı, ərazidə olan Katex, Mazım və Balakənçayın
hövzələrinin çox hissəsi Zaqatala dövlət qoruğunun sahəsində
yerləşdiyindən burada çəmən və meşələr yaxşı mühafizə olunduğu
üçün eroziya prosesi zəif gedir, sel hadisələri isə az müşahidə edilir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun ərazisində yamacların
çox dik olması, süxurların asan aşınması sürüşmə hadisələrinin
yaranmasına səbəb olur. Sürüşmələr əsas etibarilə Mazım, Balakən,
Kiş, Şinçay hövzələrində də müşahidə olunur. Sürüşmələrin qarşısını
almaq və hərəkətlərini zəiflətmək məqsədilə meşə-meliorativ
tədbirləri həyata keçirmək lazımdır.
İqtisadi-coğrafi rayon yüksək (8-9 bal gücünədək) seysmikliyə
malikdir. Qırılmalar boyu vaxtaşırı yerdəyişmə prosesləri baş verir ki,
bu da zəlzələ hadisələri ilə müşayiət olunur. 1903-cü ildə Şəkidə (7
bal), 1924-cü ildə Zaqatalada (7 bal), 1936-cı ildə (8 bal), 1953-cü ildə
Oğuzda (7 bal), 2012-ci ildə Zaqatalada (6,5 bal) zəlzələlər qeydə
alınmışdır. Son zəlzələ hadisəsində 250 tikili tamamilə dağılmış,
2000-dən çox tikili qəzalı vəziyyətinə düşmüş, infrastruktur sahələrinə
ciddi ziyan dəymiş, lakin insanlar arasında ölüm halları qeydə
14
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alınmamışdır16. Zəlzələ hadisəsinin nəticələrinin aradan qaldırılması
məqsədilə dövlət büdcəsindən 609 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
Vəsaitin əsas hissəsi fərdi yaşayış evlərinin, məktəblərin və uşaq
bağçalarının tikintisinə, qalan hissəsi isə yol-nəqliyyat
infrastrukturunun bərpasına və əhaliyə kompensasiyaların verilməsinə
xərclənmişdir.
İnfrastruktur
sahələrinin
sosial-iqtisadi
potensialı
qiymətləndirildikdə isə əhalinin mənzil şəraiti ilə təminatı, onlara
göstərilən kommunal və məişət xidmətləri, mədəni-maarif
müəssisələri, təhsil, səhiyyə, rabitə, ticarət, turizm təsərrüfatı, eləcə də
istehsal sahələri arası iqtisadi əlaqələr yaradan nəqliyyat
infrastrukturunun təhlili aparılır.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda mənzil tikintisi
respublikanın digər regionları ilə müqayisədə zəif inkişaf
etdirilmişdir. Lakin region tikinti materialları ilə zəngindir. Burada
mərmər qırıntısı istehsalı üçün Daşbulaq, Qoxmuq, Zeyzit, tikinti daşı
və çınqıl istehsalı üçün Qarabulaq, Tikanlı kimi yataqları misal
göstərmək olar. Bunlarla yanaşı, ərazidə gil yataqları və qum
materialları da geniş yayılmışdır. 2010 və 2020-ci illəri təhlil etsək
görərik ki, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda mənzil fondunun
ümumi sahəsi 1297,5 min m2 artmışdır ki, bu da müvafiq illərin
təhlilində 11,8% artım deməkdir.
Sosial infrastrukturun ən mühüm sahələrindən biri mənzilkommunal təsərrüfatıdır. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda
əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatı tam ödənilmir. Elektrik
enerjisinin verilməsində fasilələr minimuma endirilmiş, yeni tikilmiş
Şəki modul elektrik stansiyası tələbatın ödənilməsində yardımçı
rolunu oynamışdır17. Hazırda Şəkidə 219,6 mln kVt-saat, Balakəndə
isə 1,1 6 mln kVt-saat elektrik enerjisi istehsal olunur18.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda elektrik enerjisi
təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam
16

Paşayev, N.Ə. Azərbaycan Respublikasında təbii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin
iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi / N.Ə.Paşayev. – Bakı: Avropa, – 2018. – 372 s.
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problemləri / Red. hey. sədri R.M.Məmmədov. – Bakı: – 2016. – 184 s.
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etdirilməsi, o cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən
qurulması məqsədilə “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqram”ları çərçivəsində “Azərenerji” və “Azərişıq” ASC-ləri
tərəfindən müvafiq işlər görülmüşdür. Belə ki, Şəki şəhəri və Zaqatala
inzibati rayonunda 110 və 35 kV-luq yarımstansiyalar yenidən
qurulmuş, Zaqatalada 9,205 km SİP kabel xətti çəkilmiş, Qax və Oğuz
inzibati rayonlarında 35 kV-luq yarımstansiya, bunlarla yanaşı, Şəki
şəhərində gücü 2 MVt olan Bioenerji İstilik Elektrik Stansiyasının,
Oğuz və Balakən inzibati rayonlarında 10 MVt gücündə olmaqla,
hibrid tipli (külək, günəş və bioqaz) elektrik və istilik stansiyaları
tikilmişdir19.
Sosial infrastrukturun quruluşunda mühüm sahələrindən biri
sayılan məişət xidməti Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda da
nisbətən geriləyən sahələrdən biridir. Geri qalmanın əsas səbəbi
ərazinin çox hissəsinin dağlıq relyefə malik olması, eləcə də fərdi
paltar tikilişi, mebellərin hazırlanması, kimyəvi təmizləmə və s. məişət
xidməti obyektlərin zəif inkişaf etdirilməsi və ya ümumiyyətlə
fəaliyyət göstərməməsidir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda 2010-cu ildə əhaliyə
göstərilən məişət xidməti 16487,6 min manat, adambaşına düşən
həcmi 28,24 manat, 2019-ci ildə isə artaraq əhaliyə göstərilən məişət
xidməti 30447,8 min manat, adambaşına düşən həcmi 47,89 manat
olmuşdur. Lakin 2020-ci ildə bu göstərici kəskin olaraq azalmış və
əhaliyə göstərilən məişət xidməti 22174,1 min manat, adambaşına
düşən həcmi 34,63 manata düşmüşdür20. Buna səbəb pandemiya ilə
əlaqədar qoyulan qadağalar olmuşdur.
Mədəni-maarif müəssisələri əhalinin mənəvi tələbatının
ödənilməsində və asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində başlıca
amillərdən biridir. 2020-ci ildə Azərbaycanda 2922 kitabxana, 2231
klub və 240 muzey, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda isə 205
kitabxana (orta hesabla hər 1000 sakinə düşən, nüsxə 2619) fəaliyyət
göstərir ki, bunların 22-si Balakən (nüsxə 1641), 33-ü Qax (nüsxə
19
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5032), 20-si Qəbələ (nüsxə 1194), 24-ü Oğuz (nüsxə 3805), 61-i Şəki
(nüsxə 2869), 45-i Zaqatala (nüsxə 2717) inzibati rayonlarındadır.
Həmçinin regionda yerləşən 178 klubdan 20-si Balakən, 24-i Qax, 17si Qəbələ, 21-i Oğuz, 53-ü Şəki, 43-ü Zaqatala inzibati rayonunda
yerləşir. Regionda yerləşən 22 muzeyin isə (əhalinin hər 1000 nəfərinə
düşən ziyarətçi sayı 47), müvafiq olaraq 2-si Balakən (21), 4-ü Qax
(40), 3-ü Qəbələ(8), 2-si Oğuz (10,9) , 8-i Şəki (61), 3-ü Zaqatala
(95)inzibati rayonunun payına düşür. Respublika ilə müqayisədə bu
göstəricilər olduqca kiçikdir. Belə ki, kitabxanaların 7,0%-i, klubların
8,0%-i, muzeylərin isə 9,2%-i Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi
rayonunun payına düşür.21
Səhiyyə xidmətində son illər xeyli müsbət dəyişikliklər olmuşdur.
Şəki şəhərində yeni Psixiatriya Xəstəxanası, Qəbələdə Müalicə
Diaqnostika Mərkəzi tikilmiş, Balakən, Qax, Şəki, Zaqatala
şəhərlərində Mərkəzi Xəstəxana, Qaxda poliklinika, Katex, Ləkit,
Qandax, Göyəm, Car kəndlərində həkim məntəqəsi, Kəpənəkçi,
Lahıc, Aşağı Tala kəndlərində tibb məntəqəsi təmir edilmişdir.
Görülən işlərlə yanaşı, müəyyən problemlər hələ də qalmaqdadır.
Belə ki, regionda respublikada olan həkimlərin cəmi 3,2%-i, orta tibb
işçilərinin 6,3%-i, xəstəxanaların 1,9%-i, xəstəxana çarpayılarının
4,0%-i, ambulator-poliklinikaların sayı 6,2%-i, Ambulator-poliklinika
müəssisələrinin gücü 6,1%-i cəmlənmişdir (cədvəl 1.)
Əhaliyə sosial xidmət göstərən ən mühüm sahələrdən biri də
rabitə xidmətidir. Son illər Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda
rabitə xidmətinə tələbat artmışdır. Hazırda iqtisadi-coğrafi rayonda
160 poçt şöbəsi, 196 ATS fəaliyyət göstərir. 2010-2020-ci illər
ərazində poçtla göndərişlərin sayı 2,3 dəfə artaraq 534,1 min göndəriş
olmuşdur. Bu illər ərzində ATS-lərin sayında (45 ədəd) və ümumi
tutumunda (9584 nömrə) artım qeydə alınmışdır.

Azərbaycanın regionları. Bakı: (statistik məcmuə) / tərt. ed. T.Budaqov – Bakı:
ARDSK, – 2021, 844 s.
21

15

16
13,5

135

110

167

61

323

237

Qax rayonu

Qəbələ rayonu

Oğuz rayonu

Şəki rayonu

Zaqatala rayonu

Mənbə: Azərbaycanın regionları. Bakı, 2021

18,2

17,1

13,5

15,4

19,1

16,4

90,1

20734

1033

31,8

Həkimlərin sayı, nəfər

31815

Əhalinin hər 10000
nəfərinə düşən
həkimlərin sayı

Şəki - Zaqatala
iqtisadi rayonu cəmi
Balakən rayonu

Azərbaycan
Respublikası - cəmi
Bakı şəhəri - cəmi

Orta tibb işçilərinin sayı, nəfər
726

1179

278

464

411

394

3452

22737

54786

Əhalinin hər 10000
nəfərinə düşən orta tibb
işçilərinin sayı
55,6

62,3

61,7

42,7

71,5

39,5

54,8

98,8

54,8

Xəstəxanaların sayı
2

3

1

2

1

1

10

161

518

225

724

96

387

154

187

1773

19739

44461

Xəstəxana çarpayılarının sayı

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda tibbi xidmətin əsas göstəriciləri

17,2

38,3

21,3

35,6

26,8

18,8

28,1

85,8

44,5

28

20

10

19

13

16

106

295

1723

1698

1706

489

862

639

1060

6454

34047

105057

Əhalinin hər 10000
nəfərinə düşən xəstəxana
çarpayılarının sayı
Əhaliyə ambulatorpoliklinika yardımı
göstərən müalicə
müəssisələAmbulator-poliklinik
rinin sayı
müəssisə-lərinin gücü

Cədvəl 1.

130,1

90,2

108,6

79,3

111,2

106,4

102,4

148

105,1

Əhalinin hər 10000
nəfərinə düşən
ambulator-poliklinik
müəssisələ-rin gücü

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda ticarət xidməti son illər
xeyli inkişaf etdirilmişdir. Region daxilində hər bir inzibati rayonda
ticarət şəbəkəsi xeyli genişləndirilmiş, topdansatış məntəqələri təşkil
edilmişdir. Bu da yaşayış məntəqələrinin böyüklüyü və əhalinin
tələbatı nəzərə alınmaqla aparılmışdır.
2020-ci ildə Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda pərakəndə
ticarət dövriyyəsi 1323,9 mln manat olmuşdur ki, onun da ölkə üzrə
xüsusi çəkisi 3,3%-dir. Əhalinin hər nəfərinə düşən əmtəə dövriyyəsi
isə 2067,37 manat olmuşdur. Bu göstərici Balakəndə 2366,67 manat,
Qaxda 2198,89 manat, Qəbələdə 1837,49 manat, Oğuzda 1892,39
manat, Şəkidə 2279 manat, Zaqatalada 1725,69 manat olmuşdur.22
İnfrastruktur
sahələrinin
sosial-iqtisadi
potensialının
qiymətləndirilməsində əsas amillərdən biri turizm təsərrüfatıdır.
Mehmanxanalar turistlərin yerləşdirilməsi, qidalanması və
istirahətlərinin təşkili, həmçinin asudə vaxtın təşkili üçün ən optimal
vasitədir. 2020-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən respublikamızda
turizm fəaliyyəti ilə 655 mehmanxana fəaliyyət göstərmişdir ki,
onlarda da birdəfəlik tutum 50687 yerdir. Mehmanxanalarda
gecələmələrin sayını 2018 və 2020-ci illəri müqayisə etsək görərik ki,
respublikamızda bu göstərici 3 dəfə, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi
rayonunda 3,1 dəfə azalmışdır. Bunu əsasən, COVİD-19 pandemiyası
ilə əlaqələndirmək olar.
2020-ci ildə regiona gələnlərin 86,3%-i istirahət və əyləncə,
7,1%-i işgüzar, 4,2%-i müalicə, 2,4%-i digər məqsədlər üçün səfər
edən turistlər olmuşlar. Regiona gələn turistlər əsas etibarilə 1-3
günlük istirahətə üstünlük verirlər və onlar ümumi turistlərin 98,8%ni təşkil edir ki, bu da olduqca aşağı göstəricidir. Çünki turistlərin uzun
müddətli qalmaları həm regionun sosial-iqtisadi inkişafına, həm də
turizm təsərrüfatında gəlirlərin artırılmasına xidmət edir. Acınacaqlı
haldır ki, turistlərin cəmi 1,1% 4-7 gün, 0,1%-i 8-27 gün regiona səfər
edirlər.
Yeni iş yerlərinin sayına nəzər yetirdikdə respublikada bu
göstərici 2020-ci ildə 128979, iqtisadi-coğrafi rayonda 1989, inzibati
rayonlar üzrə isə Balakəndə 700, Qaxda 173, Qəbələdə 557, Oğuzda
Azərbaycanın regionları. Bakı: (statistik məcmuə) / tərt. ed. T.Budaqov – Bakı:
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94, Şəkidə 277, Zaqatalada 188 olmuşdur.232010 və 2020-ci illəri
təhlil etsək görərik ki, 2010-cu ildə açılmış yeni iş yerlərinin əsas
hissəsi Zaqatala (26,5%) və Şəki (31,4%), 2020-ci ildə bu göstərici
dəyişmiş və açılmış yeni iş yerlərinin əsas hissəsi Balakən (35,2%) və
Qəbələ (28,0%) inzibati rayonlarının payına düşmüşdür.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur sahələrinin
ərazi təşkilində aparıcı amillərdən biri nəqliyyat infrastrukturudur.
Region ərazisindən keçən Bakı-Yevlax-Balakən dəmir yolu, BakıYevlax-Balakən və Bakı-İsmayıllı-Qəbələ-Balakən avtomobil yolları
ölkədaxili və xarici iqtisadi əlaqələrin qurulmasında mühüm rol
oynayır. Bu yol strateji tərəfdaşımız olan Gürcüstan Respublikasından
Qara dəniz limanlarına çıxışı təmin edir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda 1986-cı ildə istifadəyə
verilmiş dəmir yolunun uzunluğu 162 km olmaqla, respublika
ərazisində ümumi dəmir yolu xətlərinin 7,8%-ni təşkil edir. İqtisadicoğrafi rayonda daşınan yüklərin təqribən 20-25%-i, sərnişinlərin isə
12-15%-i onun payına düşür. Dəmir yolu xətti əsasən 4 inzibati rayon
ərazisindən – Şəki, Zaqatala, Qax və Balakəndən keçir. İqtisadicoğrafi rayon ərazisində formalaşan dəmir yol xəttinin 62 km-i və ya
38%-i Şəki, 40 km-i və ya 24,5%-i Qax, 38 km-i və ya 24%-i Zaqatala,
22 km-i və ya 13,5%-i Balakən rayonlarının payına düşür24.
İqtisadi-coğrafi rayonun ərazisində yeni Ləki-Qəbələ, yəni,
Qəbələnin hava limanı marşrutu üzrə dəmir yolu xətti və dəmir yolu
stansiyası inşa edilmişdir. Bu xəttin 20 km-lik məsafəsi Qəbələ
inzibati rayonunun dağlıq ərazisindən keçir.
Respublika üzrə ümumi avtomobil yollarının 7,4%-i bu regionun
payına düşür, onun da 31,4%-i Şəki, 17,9%-i Balakən, 16,3%-i
Zaqatala, 13,2%-i Qax, 12,3%-i Qəbələ, 8,9%-i Oğuz inzibati
rayonlarının payına düşür. Avtomobil yollarının 11,4%-ni asfaltbeton, 25,8%-ni qara örtüklü, 55,3%-ni çınqıl örtüklü, 7,5%-ni qrunt
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yollar təşkil edir25. Regionda 2020-ci ildə 64551 ədəd avtomobil
qeydə alınmışdır ki, onun da 54806 ədədi sərnişin minik
avtomobillərinin, 7774 ədədi yük avtomobillərinin, 1139 ədədi
avtobusların payına düşür. 2010-cu il ilə müqayisə etsək görərik ki,
avtomobillərin sayı 2,2 dəfə artmışdır. Bu da regionda həm yük, həm
də sərnişin daşınma əməliyyatlarının artmasına birbaşa təsir etmişdir.
Lakin yük və sərnişin daşınması, eləcə də yük və sərnişin dövriyyəsi
yalnız 2018-ci ilə kimi artmış, növbəti illərdə isə azalmışdır.
Şəki-Zaqatala
iqtisadi-coğrafi
rayonunun
sosial-iqtisadi
inkişafında hava nəqliyyatının mövcudluğu mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Son illər bu sektorda aparılan islahatlar bu sahədə irəliləyişlərin
əldə olunmasına köməklik göstərmişdir. 2008-ci ildə uçuş-enmə
zolağının uzunluğu 3000 m, eni 60 m olan Zaqatala hava limanı, 2011ci ildə uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3600 m, eni 60 m olan Qəbələ
hava limanları istifadəyə verilmişdir. Bu limanlar Aerobus A-319, A320, A-340, Boeing-757 və digər bu tipli iri təyyarələri qəbul etmək
imkanına malikdir. Balakən hava limanı isə həvəskar təyyarəçi və
paraşütdən tullanmaq istəyənlərə xidmət göstərir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün amillər ümumiləşdirilərək ŞəkiZaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur sahələrinin ərazi
təşkilini və onlarda olan daxili fərqləri müəyyən etmək üçün hər bir
inzibati rayon daxilində infrastruktur sahələri planlaşdırılmış və
onların üstün cəhətləri müəyyən edilmişdir. Bu zaman əhalinin sayı,
sosial və istehsal infrastruktur sahələri, onları əlaqələndirən nəqliyyatkommunikasiya yolları və region üçün daha perspektivli hesab olunan
turizm obyektlərinin təhlili aparılmış, rayonlaşdırılma metodu tətbiq
edilmişdir. Bununla yanaşı, iqtisadi-coğrafi rayonun dağlıq
ərazilərində olan yaşayış məntəqələrinin infrastruktur baxımından
planlaşdırılması və layihələndirilməsi daxili diferensiasiyanı dərk
etmək və qarşıdakı problemləri regionlaşdırmaq məqsədilə onların
özünəməxsus rayonlaşdırılması da aparılmışdır.
Aparılan təhlil nəticəsində tədqiqat regionunda inkişaf
səviyyəsinə, şəhərlərin təsir dairəsinə və perspektivliyinə görə üç zona
ayrılmışdır. 1-ci zonaya Şəki, 2-ci zonaya Qəbələ, Zaqatala, 3-cü
25
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zonaya Balakən, Oğuz, Qax inzibati rayonlarının mərkəzi və onların
ətraf əraziləri daxil edilmişdir (şəkil 2).
Ümumiləşdirilmiş şəkildə deyə bilərik ki, Şəki-Zaqatala iqtisadicoğrafi rayonunun inzibati rayon mərkəzləri olan şəhərlər təbii
imkanlara malik əlverişli iqtisadi-coğrafi mevqedə yerləşirlər. Onlar
hər bir inzibati rayonun sosial-iqtisadi inkişafının yaxşılaşdırılması
baxımından mərkəz rolunu oynayırlar. Lakin mərkəzdən uzaqda
yerləşən kənd yaşayış məntəqələri bu imkanlardan tam və səmərəli
istifadə edə bilmirlər. Bu amil əhali məskunlaşmasına (miqrasiyaya)
təsir etməklə yanaşı, dağlıq ərazilərin potensial və mövcud
imkanlarının təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsini məhdudlaşdırır.
Ona görə əhalinin bu ərazilərdə sabit məskunlaşmasını təmin etmək
üçün kəndlərin sosial-iqtisadi inkişaf tempi inzibati rayonlarla eyni
səviyyədə aparılmalıdır.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur sahələri
araşdırıldıqda bir sıra qanunauyğunluqlar aşkar edilmişdir:
- infrastrukturun ərazi sistemi işlənilərkən müəyyən olunmuşdur
ki, region daxilində əhaliyə göstərilən xidmətin səviyyəsində
kəskin fərqlər vardır;
- rayon mərkəzlərində infrastruktur daha yaxşı təşkil olunmuş,
sahələrarası sıx qarşılıqlı əlaqə mövcuddur;
- kənd yaşayış məntəqələri ilə infrastrukturun inkişaf səviyyəsi
və ərazi təşkili arasında əlaqə zəif təşkil olunmuşdur;
- regionun potensial imkanlarından istifadə tam şəkildə
aparılmır.
Dissertasiya işinin üçüncü fəsli “Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi
rayonunda infrastruktur sahələrinin perspektiv inkişaf istiqamətləri”nə
həsr edilmişdir. Bu fəsildə regionun infrastruktur sahələrinin
inkişafında dövlət siyasəti və proqramlarının rolu, eləcə də
infrastruktur sahələrinin inkişaf perspektivləri tədqiq edilmişdir.
Regional siyasətin formalaşdırılması dövlətin davamlı iqtisadi və
sosial inkişafını təmin etməyin başlıca istiqamətlərindən biridir.
Dövlətin reallaşdırdığı iqtisadi və sosial yönümlü siyasətin son
məqsədi məhz əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və iş yerləri
ilə təminatın yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır.
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Şəkil 2. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur sahələrinin ərazi təşkili və daxili fərqlərinin xəritə-sxemi

Çünki əhalinin həyat səviyyəsi iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi
olub, ölkənin istehsal sahələrinin sahə və ərazi quruluşunun
təkmilləşməsini, infrastrukturun xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsini,
yoxsulluq həddinin azaldılmasını və s.-ni tələb edir. Bu baxımdan,
regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafı dövlət siyasətinin tərkib
elementi kimi dəyərləndirilir.
Bu sahədə vəzifələrin yerinə yetirilməsində Şəki-Zaqatala
iqtisadi-coğrafi rayonu əhəmiyyətli yer tutur. Ona görə ki, burada
davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi üçün potensial
imkanlar vardır. Onlara təsərrüfatın əsasını təşkil edən əkinçiliyin və
heyvandarlığın inkişafı üçün Qanıx-Əyriçay vadisində, aşağı və orta
dağlıq ərazilərdə yerləşən məhsuldar torpaqlar, Acınohur ön dağlığı və
yüksək dağlardakı çəmənliklər, turizm-rekreasiya təsərrüfatının
inkişafı üçün əlverişli iqlim-balneoloji şərait, mineral bulaqlar aid
edilə bilər. İqtisadi-coğrafi rayonda olan zəngin iqtisadi və sosialmədəni potensialdan səmərəli istifadə edilməklə regionun davamlı
inkişafına keçidi təmin etmək olar.
Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, demoqrafik inkişafın
nizamlanması, şəhər əhalisinin xüsusi çəkisinin artması və demoqrafik
potensialın yerlərdə saxlanmasının təmin edilməsi üçün əmək
ehtiyatlarının iş yerləri ilə təminatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqat regionunda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar prosesində
yeni təsərrüfat obyektlərinin tikilməsi, şəxsi mülkiyyətə əsaslanan
istehsal və xidmət obyektlərinin istifadəyə verilməsi regionda çoxlu
sayda yeni iş yerlərinin açılmasına kömək etmişdir. Lakin hələ də
burada əmək ehtiyatlarının mövcud sayı ilə iş yerləri arasında xeyli
fərq vardır və iş yerləri ilə təminat problem olaraq qalır. Eyni zamanda
yeni iş yerlərinin açılması, mövcud müəssisələrin genişləndirilməsi
prosesində məşğulluğun strukturunun səmərəli təşkili və
təkmilləşdirilməsi istiqamətində də işlər aparmaq tələb olunur.
Müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq əhaliyə göstərilən
xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, infrastruktur sahələrinə aid
olan obyektlərin səmərəli ərazi təşkili, bu sahədə şəhərlər və kəndlər
arasında olan fərqlərin azaldılması üçün tədbirlər həyata keçirilir.
Onların proqnozlaşdırılması və nizamlanması, həyata keçirilən
tədbirlərin maliyyə mənbələrinin müəyyən edilməsi üçün dövlət
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proqramları qəbul edilmişdir. Onların ən mühüm mərhələsini
“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təşkil edir.
2004-2008-ci illərin Dövlət Proqramı insanların iqtisadi, sosial,
mədəni həyatlarının bütün sahələrini əhatə etmiş, regionların hazırkı
inkişaf səviyyəsindən və mövcud potensialından asılı diferensial
yanaşılmanı tələb edir. Çünki təbii şəraitdən, təbii sərvətlərdən və
iqtisadi imkanlardan asılı olaraq istehsal və sosial infrastruktur
sahələrinin səmərəli yerləşdirilməsi üçün elmi-praktiki cəhətdən
əsaslandırılmış kompleks alt tədbirləri həyata keçirmək lazım gəlir.
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər arasında sosial
sfera sahələrinin yenidən qurulması üzrə işlər xüsusi yer tutur. Bu
istiqamətdə
Şəki-Zaqatala
iqtisadi-coğrafi
rayonunda
da
genişmiqyaslı işlər həyata keçirilmişdir. İqtisadi-coğrafi rayonda
təhsil obyektlərinin təmiri, yeni məktəblərin və tədris korpuslarının
tikilməsi aparılmışdır. Məktəblərin maddi-texniki bazasının yenidən
qurulması, onlara avadanlıqlar verilməsi, kompüterlərlə təminat,
dərsliklər verilməsi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. İnzibati
rayonlarda yerləşən kəndlərin əksəriyyətində müasir tələblərə cavab
verən orta ümumtəhsil məktəbləri tikilmişdir. Bu istiqamətdə tədbirlər
orta ixtisas və texniki-peşə təhsili məktəblərinin təmiri sahəsində də
aparılmışdır. Lakin göstərmək lazımdır ki, hələlik regionda
məktəbəqədər təhsil obyektlərinin təmiri, yenilərinin tikilməsi
sahəsində işlər lazımi səviyyədə deyildir. Bu sahədə yeni
müəssisələrin tikilməsi tələb olunur.
Dövlət Proqramının yerinə yetirildiyi müddətdə yaşayış
məntəqələrinin enerji və su təchizatı, kanalizasiya sisteminin bərpası
üçün xeyli işlər görülmüşdür. Bunun üçün kəndlərdə su xətləri çəkilir,
mövcud xətlər təmir edilir, artezian quyuları qazılır. Şəhər və
qəsəbələrdə su təminatının yaxşılaşdırılması üçün suqəbuledicilər
yaradılır, sular təmizlənir və istehlakçılara verilir.
Avtomobil yollarının təmiri, kəndlərarası, inzibati rayon
mərkəzləri ilə kəndləri birləşdirən rayondaxili və magistral yolların
bərpası üçün iqtisadi-coğrafi rayonda genişmiqyaslı işlər aparılmışdır.
İqtisadi rayonun ərazisindən keçən Yevlax-Balakən avtomobil
yolunun bərpası üçün əsaslı şəkildə yenidənqurma işləri görülmüşdür.
Keçən 5 il ərzində Balakəndə 33,8 km, Qaxda 31,9 km, Qəbələdə 91,9
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km, Zaqatalada 55,3 km avtomobil yolu əsaslı şəkildə təmir
edilmişdir. Onların əsas hissəsini kəndarası yollar təşkil edir.
Turizm təsərrüfatının inkişafı üçün regionda əlverişli təbiicoğrafi, balneoloji, iqlim ehtiyatları vardır. Onlardan istifadə edilməsi
əsasında güclü potensial yaradılmışdır. Lakin müasir tələblərə cavab
verən yol, istilik sistemi, təbii qaz, işıqla təminat, reklam, turizminformasiya mərkəzlərinin yaradılması vacib vəzifə kimi qarşıda
durur. Bunları nəzərə alaraq Şəki Regional Turizm İnformasiya
Mərkəzi yaradılmışdır.
2009-2013-cü illəri əhatə edən ikinci Dövlət Proqramının yerinə
yetirilməsi dövründə regionların iqtisadi, sosial, mədəni inkişafı
sahəsində mühüm addımlar atılmışdır. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi
rayonunda dövlət proqramının yerinə yetirilməsi müddətində iqtisadicoğrafi rayonda infrastruktur obyektlərinin yeni sahələrinin
yaradılması, mövcud obyektlərin yenidən qurulması, göstərdiyi
xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər həyata
keçirilmişdir. İqtisadi-coğrafi rayonda ümumi gücü 20 MVt olan kiçik
SES-lər tikilməsi işləri həyata keçirilmişdir. Əhali və təsərrüfatın şirin
su ilə təchizatı üçün yeni su anbarları tikilmişdir.
Əkin sahələri və kəndlərin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün
subartezian quyuları qazılmış və onlardan su kəmərləri çəkilmişdir,
şəhərin sel sularından qorunması üçün Dəmiraparan çayının yatağında
məcratəmizləmə və sahilbərkitmə işləri həyata keçirilmiş, beton
divarlar çəkilmişdir. İnzibati rayon ərazisində səhiyyə, mədəniyyət və
təhsil müəssisələrinin təmiri, yeni obyektlərin tikilməsi sahəsində işlər
görülmüşdür.
2014-2018-ci illərin əhatə edən üçüncü Dövlət Proqramının
yerinə yetirilməsi müddətində regionda Yevlax-Balakən magistral
avtomobil yolu əsaslı şəkildə təmir edilmişdir. Eyni zamanda inzibati
rayonlarda yerli əhəmiyyətli yolların təmir edilməsi sahəsində xeyli
işlər görülmüşdür. Turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi və yeni
turizm obyektlərinin tikintisi və xidmətlərin yüksəldilməsi ilə əlaqədar
işlər davam etdirilmiş, obyektlərdə əhalinin su təchizatının
yaxşılaşdırılması üçün artezian quyuları qazılmışdır. Nic kəndində
alban məbədində təmir-bərpa işləri aparılmışdır. “Tufandağ” dağxizək yay-qış turizm istirahət kompleksi yaradılmışdır.
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2019-2023-cü illəri əhatə edən sonuncu “Regionların sosialiqtisadi inkişafi Dövlət Proqramı” çərçivəsində bir sıra mühüm
infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir. Məsələn, Balakən inzibati
rayonunda “Azərişıq” ASC-nin Avtomatik İdarəetmə Mərkəzi,
“ASAN xidmət” mərkəzi, Uşaq incəsənət məktəbi, Şəki şəhərində 11
saylı tam orta məktəb, Şəki şəhəri, Baltalı kənd tam orta məktəbi
yenidən tikilmişdir.
2019-2020-ci illər ərzində Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi
rayonunda istehsal infrastrukturu ilə bağlı Balakəndə meyvə şirəsi və
meyvə qurusu hazırlamaq üçün “Balakan Foods”, Qaxda Turaclı
kəndində fındıq anbarı, Qəbələdə ASPİ AQRO-Tünd alkoqollu
içkilərin istehsalı edən sex, fındıq emal sexi, Oğuzda Bucaq və Sincan
kəndlərində tütünqurutma məntəqələri, Şəki şəhər ərazisində ət kəsimi
məntəqəsi, “Aqroservis” ASC yerli fermerlərə və kəndlilərə
aqrotexniki xidmətlər göstərilmiş, “Azgübrə” və “Sara Qrup” MMClərin nümayəndəlikləri yaradılmışdır.
İstehsal və sosial infrastrukturun fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
iqtisadi-coğrafi rayonun ərazisində nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlı
Balakəndə Qullar-Tülü-Talalar-Acılıqbinə-Qaysa Qaxda Qax-İlisu,
Qəbələdə Əmirvan-Vəndam, Bum-Tikanlı-Abrıx, Şəkidə Şirinbulaq,
Zaqatalada Muxax-Zəyəm-Yuxarı Çardaxlar-Qarqay avtomobil
yolunun, Qəbələdə Bum çayı üzərində yeni körpünün tikintisi başa
çatmışdır.
Əhalinin xidmət sferasını yaxşılaşdırmaq, həyat səviyyələrini
yüksəltmək üçün kommunal xidmət infrastrukturu ilə bağlı elektrik
enerjisi təminatında Balakən, Qax, Qəbələ, Şəki hər birində 1 ədəd 110
kV-luq yarımstansiya, Şəkidə 3 ədəd, Qəbələdə 2 ədəd, Oğuz və
Zaqatalada 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub, su
təminatında Balakəndə Sarıbulaq kəndiində 1 ədəd subartezian
quyusu, Qaxda Almalı, Baydarlı, Güllük, İbaxlı, Turaclı və b.,
Zaqatalada Aşağı Tala və Göyəm kəndlərdə subartezian quyuları
qazılıb, Qəbələdə Küsnət su mənbəyində və Mıxlıqovaq kəndində
subartezian nasosu yenilənib, rabitə xidmətində Balakəndə 1,35 km,
Qaxda Fıstıqlı kəndində 3,80 km, Oğuz-Qəbələ arasında 12,5 km fiber
optik kabel çəkilib, mənzil xidməti ilə bağlı Qax şəhərində 48 mənzilli
yaşayış binası tikilmişdir.
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İnfrastrukturun əsas və aparıcı sahələrindən biri olan sosial
infrastruktur ilə bağlı Balakəndə 264 şagird üçün Gərəkli, Qəbələdə
360 şagird üçün Vəndam kənd tam orta məktəbi tikilib, Qaxda 264
şagird üçün Tasmalı, 216 şagird üçün Əlibəyli, 480 şagird üçün Qum
kənd tam orta məktəbi təmir edilib, 20 şagird üçün Amanlı kənd modul
tipli ibtidai məktəb, Qəbələdə Qadın Məsləhətxanası, Şəkidə Əlillərin
Regional Bərpa Mərkəzi təmir edilmiş, 200 çarpayılıq yeni Psixiatriya
xəstəxanası, Kiçik Dəhnə, Aşağı Göynük kənd xəstəxanaları tikilib
istifadəyə verilmiş, Zaqatalada Konsultativ Poliklinika, Muxax kənd
mədəniyyət evi, Dağlı kənd folklor evi təmir edilmişdir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda 2019-2020-ci illərdə
infrastruktur sahələrinin inkişafı, infrastruktur obyektlərinin tikintisi,
təmiri və yerli əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə bir
sıra işlər görülsə belə onlar yetərli olmamışdır. Bir çox sahələrdə
Dövlər Proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan işlər götülməmişdir. Bu
da əsas etibarilə pandemiya ilə əlaqələndirilir. Lakin buna
baxmayaraq, son iki ilin fəaliyyətini qənaətbəxş hesab etmək olmaz.
Bu sahədə görüləsi işlər hesab edirik ki, hələ də qalmaqdadır.
Beləliklə, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın yerinə yetirilməsi regionlarda olan təbii şərait və təbii
ehtiyatların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi, təsərrüfat
strukturunun təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması sahəsində
xüsusi əhəmiyyəti olmuşdur. Eyni zamanda xidmət obyektlərinin
fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması, əhaliyə
göstərilən xidmətlərin yüksəldilməsi üçün genişmiqyaslı tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
NƏTİCƏ
1. İnfrastruktur sahələrinin təsərrüfatda rolu və insanların həyat
keyfiyyətinin yüksəldilməsində, ərazilərin mənimsənilməsində,
şəhərsalma işlərində əhəmiyyəti müəyyən edilmiş, onun aparıcı
sahələri olan istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun əsas
istiqamətləri nəzərə alınmaqla “İnfrastrukturun inkişaf modeli”
hazırlanmışdır.
2. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur
sahələrinin formalaşması və yerləşdirilməsində təbii amillərin rolu,
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yüksəklik qurşaqları üzrə yaşayış məntəqələri və əhalinin yerləşməsi,
eləcə də təbii fəlakətlər tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki,
infrastruktur sahələrinin ərazi təşkilində və inkişafında regional fərqlər
mövcuddur. Bu fərqlər əsas etibarilə istehsal infrastrukturunun
yerləşdirilməsində, əhalinin məşğulluğunda və sosial infrastrukturla
təminatda özünü göstərir.
3. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur
sahələrinin müasir vəziyyəti kompleks təhlil olunmuş və ərazi inkişaf
tempinə görə üç zonaya ayrılmışdır. 1-ci zonaya Şəki, 2-ci zonaya
Qəbələ, Zaqatala, 3-cü zonaya Balakən, Oğuz, Qax inzibati
rayonlarının mərkəzi və onların ətraf əraziləri aid edilmişdir. “ŞəkiZaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur sahələrinin ərazi
təşkili və daxili fərqlər”ni əks etdirən xəritə hazırlanmış və xəritənin
bazasında gələcəkdə daha perspektivli və yaradılması nəzərdə tutulan
infrastruktur obyektlərinin yerləri müəyyən olunmuşdur.
4. Son illər Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda
infrastruktur şəbəkəsinin inkişafında müəyyən irəliləyişlər nəzərə
çarpsa da, xidmət sahələri ilə əhalinin artım sürəti və tələbatı arasında
mütənasiblik zəifdir. 2010-2020-ci illər ərzində regionun sosialiqtisadi inkişafına ayrılan investisiyaların həcmi 2,5 dəfə, tikintiquraşdırma işlərinə isə 1,8 dəfə artmışdır. Bu artım mənzil fonduna,
poçtların sayına və tikintisinı, ATS-lərin tutumuna, yol-nəqliyyat
infrastrukturuna müsbət təsir etsə də, əhali məşğulluğunun azalmasına
səbəb olmuşdur. Belə ki, poçt və rabitə müəssisələrində çalışanların,
həkimlərin və orta tibb işçilərinin sayı azalmışdır.
5. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda daha perspektivli
hesab olunan turizm-rekreasiya təsərrüfatınin inkişafına yetərincə
vəsait ayrılsa da, xidmət infrastrukturunda müəyyən problemlər özünü
göstərməkdədir. Belə ki, mehmanxanalarda birdəfəlik tutumun
57,3%-i, gecələyənlərin isə 84,6%-i təkcə Qəbələ inzibati rayonunun
payına düşür. Xidmət infrastrukturunda qiymət siyasətinin də düzgün
aparılmaması, qiymətlərin yüksək olması, servis xidmətinin isə
olduqca aşağı olması bu sahənin inkişafına mane olur.
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