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  Məqalədə чохиллик дювр əрзиндəки su və asılı gətirmələrin ən böyük sərfləri arasındakы əlaqələr təhlil 

olunmuşdur. Tərtib olunmuş əlaqələrin, əsasən, çoxsaylı qollardan ibarət olması mцəyyən edilmişdir. 
Онларын азсайлы голлара малик оланлары цчцн əсасəн йералты, нисбəтəн чохсайлы голлара-гарышыг вə даһа чохсайлы 
голлара-йаьыш сулары илə гидаланан чайлар групu аиддир Бу груплар арасында йай айларында лейсан йаьышларын 
дцшмяси иля сел кечян чайларын чохсайлы голлара малик олан Р мах. =ф (Г мах.) ялагяляри цстцнлцк тяшкил едир. 

 Мцяййян едилмишдир ки, Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъындан ахан чайлар цчцн Р мах. =ф (Г мах.) яла-
гяляриндя асылы эятирмялярин орта суткалыг ян бюйцк сярфлярин кечмяси yay fəslinə, шимал-шярг йамаъындан 
ахан чайларда ися йаз вя йай фясилляринин яввялиня тясадцф едир.Тяртиб олунмуш су вя асылы эятирмялярин ор-
та суткалыг ян бюйцк sərflərin арасындакы бцтцн ялагялярин функсионал вя сых олмасы мцяййян едилмишдир. 
Онлардан аз хята иля асылы эятирмялярин орта суткалыг ян бюйцк сярфлярин прогнозларынын верилмясиндя исти-
фадя едилмяси тяклиф олунмушдур. 

 
Su və asılı gətirmələriн ən böyük sərfləri 

arasındakı əlaqələrin щidrologiya, тorpaqşц-
naсlıq və эeomorfologiya elmlərinin praktiki 
məsələlərinin həllində əhəmiyyəti böyükdür. 
Qeyd edilən elementlər arasındakı əlaqələrdən 
çaylar üzərində inşa edilяn hidrotexniki 
qurğuların tikintisində, çay hövzələrində baş 
verən səthi yuyulma intensivliyinin hesablan-
masında və s. istifadə olunur. Əlaqəni təşkil 
edən ünsürlər üzərində stasionar müşahidələ-
rin azlığı həmin istiqamətdə təдqiqatarın 
aparılmasını müasir dövrə эядяр ləngitmişdir. 
Lakin son dövrdə (2006-cı ilə kimi) su və asılı 
gətirmələrin ən böyük sərfləri üzərində sta-
сionar müşahidə məlumatlarının toplanması 
ilə əlaqədar ilk dəfə olaraq asılı gətiрmələin ən 
böyük sərflərinin hərtərəfli təhlili üçün şərait 
yaranmışdır. Bu da çay hövzələrində yerləşən 
hidrotexniki qurğuların tikintisinə olan 
təlabatla əlaqədar бу сащядя апарылан тядгигат-
ларын aktualliğını даща да artırır. Oxşar 
tədqiqatlara бир сыра мцяллифлярин (Мамедов, 
1978; Xикматов, 1984; Aбduyev, 1998; Тала-
нов, 1998; Məmmədov, 2007 və s.) əsərlərini 
aid etmək olar.  

Qeyd edilməlidir ki, ayrı-ayrı məntəqə-
lərdə asılı gətirmələrin ən böyük sərfləri üzrə 
olan stasionar müşahidə məlumatlarının dava-
miyyəti eyni deyildir. Lakin асылы эятирмяляря 
aid verilən pрognozlar faktiki materiallara əsas-

landiğına görə belə hidroloji sıraların uzadıl-
masına ещтийаъ yoxdur. Bu baxımdan Рmax= 
=f(Гmax) əlaqələrinin sıx olması kifayətdir. 
Əlaqələrin tərtib olunması üçün Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoro-
logiya Departamentinin stasionar müşahidə 
məlumatlarыndan iстifadə edilmişdir (ъədvəl). 

Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq etdi-
yimiz ərazi üzrə asılı gətirmələrin чохиллик дювр 
ярзиндяки orta sutкalıq ən böyük sərflərinin 
axım normaları Lazaçay-Laza m. (0,08 kq/s) 
ilə Samur-Usuxçay мянтягя (12000 kq/s), bu-
na müvafiq ən böyük su sərflərinin normaları 
isə Lazaçay-Laza m. (0,12 m3/s) ilə Qanıx-
Əyriçayла qovuşма йериндян 2 km aşağı m. 
(435 m3/s) arasında dəyişir. 

Qeyd edilməlidir ki, asılı gətirmələr axı-
mının orta sutкalıq ən böyük sərfləri ilə müvafiq 
su sərfləri arasındakı əlaqədə nöqtələrin koordi-
natlarını təşkil edən gətirmə sərflərinin ehtimalı 
selin tərkibindəki gətirmələrin miqdarına yaxın 
qəbul edilmişdir (70-90%). Эцман едирик ки, ъи-
щазларда вя юлçmя ишляриндя бурахылан сящвляр 
(±10%) gətirmələr sərfinə aid proqnozların ve-
rilməsindəki buraxılan сəhvlərlə neytrallaşа-
caqdır. Bu da əlqənin köməkliyi ilə verilən asılı 
gətirmələrin proqnoz kəmiyyətlərinin сel gətir-
mələrinin miqdarına təxminən bərabər olması 
deməkdir. Bu baxımdan əvvəlki tədqiqatlardan 
bizim tədqiqatımız fərqlənir. Qeyd edilənləri nə-
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zərə alaraq, tədqiq olunan ərazi üçün Rmax= 
=f(Qmax) əlaqələri tərtib edilmişdir. Ərazi 
çаylаrı üçün tərtib olunmuş əlaqələr əsasən 
(Talaçay-Zaqatala, Samur-Usuxçay məntəqələri 
istiсna olmaqla) çoхсaylı qollardan ibarətir. 
Əlaqələrin çoxsaylı qollardan ibarət olmasına 
səbəb ayrı-ayrı illərdə su və asılı gətirmələrin ən 
böyük səрflərinин müxtəlif qiymətli kəmiyyətlərə 
malik olmasıdır. Tərtib olunmuş əlaqələrdə qol-
ların azsaylı olması hövzəyə дüşən yağıntыların 
və onlardan transfoрmasiya olunmuş su сərf-
lərinin müqabilində asılı gətirmələrin nəql olun-
ması ilə izah olunur. Belə ki, Talaçayın Zaqata-
la mянтягясиндя чюхиллик дювр ярзиндя orta 
sutкalıq ян böyük su səрfləri 6,41 m3/s-83 m3/s-

йя bərabər olduğu halдa, asılı gətiрmələrin ən 
böyük sərfləri 180 kq/s-2700 kq/s arasında 
dəyişir. Bu məntəqə üçün su və asılı gətiр-
mələrin ən böyük səflərinə görə tərtib olunmuş 
Rmax=f(Qmax) əlaqəсində su sərflərinin aşağı 
və yuxarı ekstrapolyasiyaları müvafiq olaraq 6 
m3/s və 90 m3/s təşkil edir. Buna müvafiq asılı 
gətiрmələrin ən böyük sərfləri 18 kq/s və 9500 
kq/s-йя bərabərdir. Bu da əlaqədəki asılı 
gətiрmələrin ən böyük sərflərи цчцн proqnoz-
ların verilə биляъяк həddini müəyyən edir. 
Тящлил эюстярир ки, ялагядяки нюгтялярин кянара 
мейлетмя хятасы 30%-я гядярдир. Бурахылан 
сящvlяr ися юлчмя интервалында иъазя верилян 
(35%-я гядяр) ян йцксяк щяддян дя кичикдир.  

 
Су вя асылы эятирмяляр ахымынын ян бюйцк сярфляринин чохиллик нормалары (1933-2005-ъу илляр) 

 

Чай-мянтягя 

Ян 
бюйцк су 
сярфляринин 
чохиллик 
нормасы 
Qmax, 
m3/s 

Асылы 
эятирмялярин 
ян бюйцк 
сярфляринин 
чохиллик 
нормасы 

Rmaх., kg/s 

Чай-мянтягя 

Ян 
бюйцк су 
сярфляринин 
чохиллик 
нормасы 

Qmax, m3/s 

Асылы 
эятирмялярин 
ян бюйцк 
сярфляринин 
чохиллик 
нормасы 

Rmaх., kg/s 
Самур-Мишлеш 
Самур-Лучек 
Самур-Ахты 
Самур-Усухчай 
Кара Самур-Лучек 
Ахтычай-Ахты 
Усухчай-Усухчай 
Гусарчай-Кцзцм  
Гуручай-Сусай  
Гудийалчай-Хыналыг 
Гудийалчай-Гырыз 
Гудийалчай-Кцпчал 
Агчай-Ъек 
Хыналыгчай-Хыналыг 
Агчай-Сухтагала 
Гарачай-Рцк 
Ъагаъукчай-Рустов 
Вялвялячай-
Нощурдцзц 
Вялвялячай-Тянгиалты 
Деркчай-Дерк 
Шабранчай-Зейвя 
Хармидорчай-Халтан 
Атачай-Алтыаьаъ 
Балакянчай-Балакян 
Катехчай-Гябиздяря 
Талачай-Загатала 
Кцрмцкчай-Сарыбаш 
Кцрмцкчай-Илису 
Буланыгсу-Сарыбаш 
Кунахайсу-Сарыбаш 

92,7 
133 
229 
322 
36,5 
75,7 
27,1 
25 
18,3 
23,4 
51,7 
48,7 
27,7 
7 
15,1 
18,7 
21,7 
 
31,7 
62,3 
5,92 
15,8 
7,73 
15 
24,2 
55,3 
36,5 
15,2 
32,5 
1,58 
11,6 

330 
740 
4000 
12000 
350 
2900 
460 
74 
43 
120 
820 
1100 
500 
100 
83 
61 
830 
 
260 
1300 
25 
9,3 
4,9 
13,2 
49 
110 
1000 
44 
150 
27 
15 

Щамамчай-Илису 
Аьчай-Аьчай 
Яйричай-Башдашагыл 
Яйричай-м.йахын 
Дамаръиг-м.йахын 
Чухадурмаз-м.йахин 
Гайнар-м.йахин 
Ганых-Яйричайа 
говушандан 
сонра 2км. ашаьы 
Бумчай-Бум 
Дямирапярянчай-
Гябяля 
Дямирапаранчай 
(Гарачай)-Гябяля 
Лазачай-Лаза 
Гюйчай-Буйнуз 
Гюйчай-Гюйчай 
Сянэярчай-Галаъыг 
Тиканлычай-Тиканлы 
Яйричай-Исмайıллы 
Ащощчай-Ханаэащ 
Вяндамчай-Вяндям 
Гирдыманчай-
Гаранощур 
Аьсу-Аьсу 
Сумгайыт-Пирикишкцл 
Пирсаат-Шамахы 
Пирсаат-Поладлы 

17,3 
4,13 
18,7 
53,8 
16,1 
10,5 
2,72 
 
 
20,1 
25 
 
37,9 
 
4,13 
0,12 
72,2 
60,2 
21 
20,1 
14,1 
17,2 
56,4 
 
88,8 
38,4 
78,2 
68,7 
78,9 

6,5 
6,3 
140 
1200 
180 
43 
43 
 
 
160 
150 
 
1100 
 
17 
0,08 
650 
1500 
350 
160 
2,2 
840 
76 
 
5900 
230 
660 
330 
750 
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Samur-Usuxçay məntəqəsində чохиллик 
дювр ярзиндя orta sutkalıq ən böyük су sərfləri 
168 m3/s və 735 m3/s dəyişdiyi halda, asılı gə-
tiрmələrin müvafiq sərfləri 1800 kq/s və 
110000 kq/s təşkil edir. Məntəqənin su və asılı 
gətiрmələrin ən böyük sярflərinə görə tərtib 
olunmuş Rmax=f(Qmax) əlaqəsində su sərf-
lərinin aşağı və yuxarı ekstrapоlyasiyalarы mü-
vafiq olaraq 160 m3/s və 900 m3/s təşkil edir. 
Buna müvafiq asılı gətiрmələrin ən böyük sərf-
ləri 1000 kq/s və 14000 kq/s uyğun gəlir. 1981-ci 
ildə çayda ölçülmüş ən böyük su sərfi (450 m3/s ) 
əyridən kənarda qalmışdır. Əyriyə görə, nöqtə-
nin bu vəziyyətini фövqəladə hal kimi qiymətlən-
dirmək olar. Buna baxmayaraq, tərtib olunmuş 
əlaqə kifayət qədər sıxdır və ondan asılı gətiр-
mələrin ən böyük сярфляри üçün proqnozların 
verilməsində az xəta ilə istifadə etmək olar.  

Məlumdur ki, Böyük Qafqazın cənub ya-
macından axan çaylar yüksək sellilik dərəcəsinə 
görə respublikamizin digər təbii vilayətlərинdəн 
fərqlənir. Belə ki, bu yamacdan axan çayların 
Rmax=f(Qmax) əlaqələri çoxsaylı qollara 
ayrılmasıна эюря seçilir. Bu da yay fəslində yağış 
suları hesabına güclü sellərin keçməsi ilə izah 
olunur. Belə ki, Balakənçay-Balakən m.-си üçün 
tərtib olunmuş Rmax=f(Qmax) əlaqəsi 10 qol-
dan ibarət olmuşdur. Əlaqənin belə diferen-
siallaşmasına səbəb ayri-ayri illərdə çay höv-
zəsinə yay fəslində düşən yağıntıların müxtəlif 
miqdarda olması ilə izah olunur. Əlaqənin 1-ci 
qolunа аид asılı gətiрmələrin ən böyük sərfləri 
цчцн aşağı və yuxarı ekstrapоlyasiyalarıн мц-
вафиг су сярфляри 9 m3/s və 10,5 m3/s, 2-ci qolunа 
аид-10,5 m3/s və 13 m3/s, 3-cü qolunа аид-13 
m3/s və 14,5 m3/s , 4-cü qolunа аид-14,5 m3/s və 
18 m3/s, 5-ci qolunа аид-18 m3/s və 22 m3/s, 6-ci 
qolunа аид-22 m3/s və 25 m3/s, 7-ci qolуна аид-
25 m3/s və 50 m3/s, 8-ci qolуна аид-50 m3/s və 
70 m3/s, 9-cu qolуна аид-70 m3/s və 100 m3/s, 
10-cu qolуна аид isə-100 m3/s və 140 m3/s уйьун 
gəlir. Əlaqənin hər bir qolundaн göstərilən in-
tervallar daxilində asılı gətirmələrin ən böyük 
sərflərinin prognozlarının verilməsində аз хята 
иля istifadə edilə bilər. Məsялян, Balakənçayın 
Balakən məntəqəsindən 20 m3/s su keçən za-
man asılı gətirmələrin sərfi 140 kq/s bərabəр ola 
bilər. Lakin 9-ъц голуна ьюря çaydan 90 m3/s su 
keçməsinə baxmayaraq, asılı gətirmələrin miq-

darı təkrarən 20 kq/s bərabər olmuşdur. Buna 
əvvəlki halda yay fəslinin ilk leysan yağышынdan 
selin baş verməsi səbəb olduğu halda, sonrakı 
hal aşınma materiallarının nisbətən az toplan-
dığı ərəfədə baş verмясы иля изащ олунур (шякил). 

Böyük Qafqazın digər mühüm selli çay 
hövzəsи Kürmükçay hesab olunur. Bu çay üçün 
də tərtib olunmuş Rmax=f(Qmax) əlaqəsi 
çoxsaylı голлардан ибарятдир. Ялагянын 1-ci 
qolunа аид asılı gətirmələrin ən böyük sərfləri 
üçün aşağı və yuxarı ekstrapolyasiyaların 
müvafiq su sərfləri 9 m3/s və 12 m3/s, 2-ci 
qolunа аид-12m3/s və 15 m3/s, 3-cü qolunа аид-
15 m3/s və 20 m3/s, 4-cü qolunа аид-20 m3/s və 
26 m3/s, 5-ci qolunа аид-26 m3/s və 38 m3/s, 6-ci 
qolunа аид-38 m3/s və 50 m3/s, 7-ci qolunа аид-
50 m3/s və 100 m3/s, 8-ci qolуна аид-100 m3/s və 
220 m3/s uyğun gəlir. Qeyd edək кы, bu 
əlaqədəki ən böyük su sərfinə asılı gətirmələrin 
дя ən böyük sərfi tam uyьуn gəlir. Bu əlaqəнин 
kifayət qədər sıxлыьы asılı gətirmələriн ən böyük 
sərflərin дцзэцн proqnozlarınын верилмяси ehti-
malыны артырыр. Kürmükçayın Sarıbaş məntəqəsi 
цчцн tərtib olunmuş Rmax=f(Qmax) əlaqəsi də 
8 qoldan ibarətdir. Əlaqənin 1-ci qolunа аид 
asılı gətirmələrin ən böyük sərfləri цчцн aşağı 
və yuxarı ekstrapolyasiyaların müvafiq su 
сərfləri 1,9 m3/с və 2,2 m3/s, 2-ci qolunа аид-2,2 
m3/s və 2,6 m3/s, 3-cü qolunа аид-2,6 m3/s və 3 
m3 /s, 4-cü qolunа аид-3 m3/s və 5 ,2 m3/s, 5-ci 
qolunа аид-5,2 m3/s və 7 m3/s, 6-ci qolunа аид-7 
m3/s və 11 m3/s, 7-ci qolunа аид-11 m3/s və 50 
m3/s уйьун gəlir. Bu əlaqədəкы 7-ъи голун ən 
böyük su sərfinə asılı gətirmələrin ən böyük 
sərfi tam uyğun gəlməmişdir. Buna сəbəb yaz 
və yay fəsillərinin əvvəllərində asılı gətirmə-
lərin ən böyük sərflərinin çaylardan keçməsi və 
sonrakı dövrə qaлмамасыдыр. Иkinci ərəfədə ися 
diblə yuvarlanan gətirmələrin цстцнлцк təşkil 
etməsini gцman etmək olar. Buna baxmaya-
raq, əlaqə kifayət qədər sıxdır və ondan qalan 
hallarda asılı gətirmələrin ən böyük sərflərinin 
proqnozlarının verilməsində istifadə edilə bi-
lər. Belə ki, əlaqəyə görə, çaydan 2 m3/s su sərfi 
keçdiyi zaman ona müvafiq asılı gətirmələrin 
ən böyük sərfi 6,7 kq/s təşkil edildiyi halda, 6 
m3/s su sərfi keçəndə isə asılı gətirmələrin ən 
böyük sərfi 140 kq/s bərabər olur. 
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Су вя асылы эятирмялярин ян бюйцк орта суткалыг сярфляри арасында ялагя 
 
Kürmükçayın digər mühüm selli qolu 

Hamamçay heсаb olunur. Bu çay üçün tərtib 
olunmuş Rmax=f(Qmax) əlaqəsi də çoxsaylıdır. 
Əlaqənin 1-ci qoluна аид asılı gətirmələrin ən 
böyük sərfləri цчцн aşağı və yuxarı ekstrapolya-
sиyalarına müvafiq su sərfləri 2 m3/s, və 3 m3/s, 
2-ci qolуна аид-3 m3/s və 5 m3/s, 3-cü qolunа аид- 
5 m3/s və 8 m3/s, 4-cü qolunа аид-8 m3/s və 12 
m3/s, 5-ci qolуна аид-12 m3/s вя 18 m3/s, 6-cı 
qolуна аид-18 m3/s və 29 m3/s, 7-ci qolуна аид-29 
m3/s və 60 m3/s, 8–ci qolуна аид-60 m3/s və 70 
m3/s hesab olunur. Lakin Hamamçayın İлisu 
məntəqəsində asılı gətirmələrin ən böyük 
sərfləri 1963 və 1968-ъу illərdə ölçülmüş və 
onlara müvafiq su sərfləri 16,8 m3/s və 17 m3/s 
bərabər olmuşdur. Щямин çaydan 1972-ci ildə 
68,4 m3/s su sərfi keçməsinə baxmayaraq, ona 
müvafiq asılı gətirmələrin ən böyük sərfi (7,3 
кг/с) kiçik olmuşdur. Təhlil göstərir ki, buna 
səbəb aсılı gətirmələrin az, diblə yuvarlanan 
gətirmələrin çox olmaсы və batometrlə ölçü 
götürməyin мцмкцн olmamasıdır. Buna bax-
mayaraq, tərtib olunmuş əlaqə sıxdır və aсılı 

gətirmələrin ən böyük sərflərin proqnozlarınын 
verilməsi üçün yararlıdır. 

Bюyük Qafqazın cənub yamacından 
axan selli çaylardan biri də Əyriçay hesab 
olunur. Bu çayın Başдaşaqıl məntəqəsi üçün 
tərtib olunmuş Rmax=f(Qmax) əlaqəsi də 8 
qoldan ibarətdir. Əlaqənin 1-ci qoluna aid asılı 
gətirmələrin ən böyük sərfləri üçün aşağı və 
yuxarı ekstrapolyasiyaların müvafiq su sərfləri 
4 m3/s və 6,2 m3/s, 2-ci qolуна аид-6,2 m3/s və 8 
m3/s, 3-cü qolуна аид-8 m3/s və 10 m3/s, 4-cü 
qolуна аид-10 m3/s və 13 m3/s, 5-ci qolуна аид-
12 m3/s və 23 m3/s, 6-cı qolуна аид-23 m3/s və 
50 m3/s, 7-ci qolуна аид-50 m3/s, 8-ci qolунa 
аид-70 m3/s və 110 m3/s hesab olunur.  

Qeyd edək ki, bu чayda asılı gətirmələrin 
hidroloji sırası üzrə ən böyük sərfi 1962-ci ildə 
480 kq/s olduğu halda, ona müvafiq su sərfi (33,3 
m3/s) kiçik olmuşdur. Əksinə, 1983-ъц ildə 
hidrolоji sıra üzrə ən böyük su səрfi 89,4 m3/s 
olдuğu halda, asılı gətirmələrin ən böyük sərfi 
(77 kq/s) kiçik olmuşdur. Bu da ümumi gətir-
mələr axımında diblə yuvarlanan gətirmələrin 
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çox olması və batometrin ölçü diapazonundan 
бюйцк олмасы иля izah oluнур. Məntəqə üçün tərtib 
olunmuş əlaqə asılı gətirmələrin ən böyük sərfləri 
üçün proqnozların verilməsində yararlıdır. 

Böyük Qafqazын cənub yamacındaн axan 
və böyük dağıдыъы sel qabliyyəti ilə fərqlənən 
çaylardan biri dя Kişçay hesab olunur. Onun 
ən selli qolu Qaynarçaydır. Bu чay üçün tərtib 
olunmuş Rmax=f(Qmax) əlaqəsi 6 qoldan 
ibarətdir. Əlaqənin 1-ci qolunа аид asılı gətir-
mələrin ən böyük sərfləri üçün aşağı və yuxarı 
ekstrapolyasиyaların müvafiq су сərfləri 0,9 
m3/s və 1,2 m3/s, 2-ci qolуна аид-1,2 m3/s və 1,6 
m3/s, 3-cü qolуна аид-1,6 m3/s və 2,2 m3/s, 4–cü 
qolуна аид-2,2 m3/s və 3,6 m3/s, 5-ci qolуна аид-
3,6 m3/s, 6-cı qolуна аид-8 m3/s və 26 m3/s 
uyğun gəlir. Digər çaylardan fərqli olaraq bu 
çayda asılı gətirmələrin ən böyük sərfləri üçün 
tərtib olunmuş əlaqənin sonuncu qoluna su və 
asılı gətirmələrin ən böyük sərflərin maksimal 
qiymətləri uyğun gəlir. Bu məntəqə üçün tərtib 
olunmuş Rmax=f(Qmax) əlaqəсi də kifayət 
qədər sıxdır və ondan asılı gətirmələrin ən bö-
yük sərflərin proqnozlarınын verilməsində isti-
fadə oluna bilər. Belə xüsusiyyətlərə Damarчыг, 
Dəmiraparançay, Ahohçay, Girdиmançay, Ağ-
su çayları da malikdirlər. 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından 
axan çaylar daşqınları ilя ъянуб yamacıн çay-
larından fərqlənirlər. Belə ki, bu ərazidən axan 
çaylar üçün tərtib olunmuş Rmax=f(Qmax) 
əlaqələri qolların azlыьı ilə seçilirlər. Bu da 
çayların gidalanmasında qar və buzlaq sula-
rınыn üсtünlük tяşkil etməsi ilə izah olunur. 
Belə xüсusiyyətlər Samurçay, Qusarçay, Quru-
çay üçün tərtib olunmuş Rmax=f(Qmax) 
əlaqələrində daha çox nəzərə çarpır.  

Daşqın rejimli çaylardan biri də Qudi-
yalçay hesab olunur. Bu çayın Xınalıq mянтя-
гяси üçün tərtib olunmuş Rmax=f(Qmax) 
əlaqəsi 6 qoldan ibarətdir. Əlaqənin 1-ci 
qolunа аид asılı gətirmələrin ən böyük sərfləri 
цчцн aşağı və yuxarı ekstrapolyasиyalarına 
müvafiq su sərfləri 9 m3/с və 12 m3/s, 2-ci 
qolunа аид-12 m3/s və 16 m3/s, 3-cü qolunа аид-
16 m3/s və 24 m3/s, 4–cü qolуна аид-24 m3/s və 
32 m3/s, 5-ci qolуна аид-32 m3/s və 40 m3/s, 6-cı 
qolуна аид-40 m3/s və 50 m3/s uyğun gəlir. Bu 
əlaqədə də hidroloji sıradakı su və asılı gətir-
mələrin maksimal sərflərin qiymətləri üst-üstə 

düşür. Belə xüsusiyyətlərə Qudiyalçayın-Qırız, 
Ağçayın-Cek, Caqacukçayын-Rustov məntə-
qələri üçün qurulmuş əlaqələr də маликдир. 

Böyük Qafqazda leyсan yağışları ilə 
daşqın və sellər baş verən çaylara Sumqayıtçay 
da aiddir. Bu çay цчцн tərtib olunmuş 
Rmax=f(Qmax) əlaqəсi 5 qoldan ibarətdir. Bu 
əlaqənin 1-ci qolunа аид asılı gətirmələrin ən 
böyük sərflərin aşağı və yuxarы ekstrapol-
yaсiyalarına müvafiq su sərfləri 16 m3/s və 30 
m3/s, 2-ъи голуна аид-30 m3/s və 50 m3/s, 3-cü 
qolunа аид-50 m3/s və 80 m3/s, 4-cü qolunа аид-
80 m3/s вя 120 m3/s, 5-ci qolunа аид-120 m3/s və 
200 m3/s uyğun gəlir. Pirsaatçayın Poladlı 
məntəqəsi üçün də Rmax=f(Qmax) əlaqəsi 5 
qoldan ibarətdir. Bu əlaqənin 1-ci qolunа аид 
asılı gətirmələrin ən böyük sərflərin aşağı və 
yuxarı ekstrapolyasiyaларыna müvafiq su 
sərfləri 26 m3/s və 48 m3/s, 2-ci qolunа аид-48 
m3/s və 58 m3/s, 3-cü qolunа аид-48 m3/s və 78 
m3/s, 4-cü qolunа аид-78 m3/s və 90 m3/s, 5-ci 
qolunа аид-90 m3/s və 100 m3/s uyğun gəlir. 

Beləliklə, tədqiqat göstərir ki, Böyük 
Qafqazın cənub yamacından axan çaylar üçün 
Rmax=f(Qmax) əlaqələrində asılı gətirmələrin ən 
böyük sərfləri yay fəslinə, шimal-şərq yamacından 
axаn çaylarda isə yaz və yay fəslinin əvvəlinə 
müvafiq gəlir. Su və asılı gətirmələrin ən böyük 
sərfləri arasındakı bütün funkсional əlaqələr 
kifayət qədər сых oldьuндан üçün оnlardan sel 
эятирмялярин ян бюйцк сярфляринин proqnozlarının 
verilməsiнdə аз хята иля iстыfadə edilə bilər. 
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