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IĞDIR  İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ 

 
DR. EŞREF ATABEY 

Jeoloji Yüksek Mühendisi 
Tıbbi Jeoloji Uzmanı 

 
Iğdır ili Türkiye akarsu havzalarına göre Aras Havzası (24 nolu havza) içinde 

kalmaktadır. 
 
 
 

 

Türkiye akarsu havzalarını gösteren harita 

 
YER ÜSTÜ SU KAYNAKLARI 
 
Akarsular 
 
 Aras Nehri: Kura Nehri’nin koludur. Toplam uzunluğu 930 km, il sınırları içindeki 
uzunluğu 548 km, debisi 42,2 m

3
/s’dir. 

 
Orta Karasu Çayı: Aras Nehri’nin koludur. Toplam Uzunluğu 10,5 km, debisi 5 m

3
/s’dir. 

 
Aşağı Karasu Çayı: Aras Nehri’nin koludur. Toplam Uzunluğu 12 km, debisi 5 m

3
/s’dir. 

 
Barajlar 
 

Kiti HES:  Iğdır İlinin 20 km batısında, Aras Nehri üzerinde, enerji amaçlı, 1965 
yılında hizmete açılmıştır.  2,8 MW gücündedir  
(http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi24/igdir.htm). 

 
Göller 
 

İlde Bulakbaşı Sazlığı bulunmaktadır. Bu sazlık 135 ha’lık alan üzerinde Ağrı 
Dağı’ndan çıkan su kaynakları ile beslenen doğal bir göldür. Gölün etrafında bulunan 
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köylerde yapılan tarım ve hayvancılık gölü kirletebilecek etkenlerdir. Ağrı Dağı’ndan çıkan su 
kaynakları ile beslenir (Iğdır Çevre Durum Raporu, 2013). 
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YER ALTI SUYU KAYNAKLARI 
 
 Iğdır ili Merkez ilçe, Karakoyunlu ve Aralık ilçeler arasında kalan jeoloji haritasında gri 
renkli gösterilen alanlar Kuvaterner yaşlı taneli ortam akifer niteliğindeki alüvyondur. Bu kaya 
biriminde yer altı suyu kuyularla çıkarılmaktadır. Haritanın batısındaki yeşil renkli alanlar ofiyolitik 
kayalar, ilin kuzeybatısındaki sarı renkli alanlar evaporitik sedimanter kayalar, diğer alanlar ise 
volkanik kayalardır. Ofiyolitik, volkanik kayalar erimesiz, az geçirimli kaya ortam akiferlerdir. 
 

 
Iğdır ili jeoloji haritası (MTA, 2009). 

 

Iğdır ili yer altı suyu potansiyeli; Orta Karasu Çayı Kaynakları 31,535 hm
3
/yıl, Aşağı 

Karasu Kaynağı 157,680 hm
3
/yıl, Suveren Kaynağı 15,765 hm

3
/yıldır.  

 
Iğdır Ovası akifer yönünden geniş bir alana sahiptir. Akiferin taban derinliği, Yaycı, 

Enginalan ve Çavuşbahçe köylerinden geçen çizgi ile Çalpala köyleri arasında kalan sahada, 
100-150 m kadardır. Bunun dışında Batı ve Doğu Iğdır Ovaları’nda akiferin taban derinliği 150-
200 m arasındadır. Ancak, Koçkıran köyünde yapılan sondaj çalışması sonucunda akiferin taban 
derinliğinin 250 m olduğu tespit edilmiştir. Akiferden saniyede yaklaşık 70 litre su çekilebilir (Iğdır 
Çevre Durum Raporu, 2013). 
 

Orta Karasu Çayı Kaynakları: Doğu Iğdır Ovasının güneyinde Bulakbaşı ile Hıdırlı 
köyü arasında, başlıca Bulakbaşı, Yazlık ve Gürgöre gibi yüksek debili kaynaklardan 
meydana gelmiş bir zondur. Alüvyon-bazalt kontağından çıkmaktadır. pH değeri 7,4-8,2 
arasındadır. Orta sertlikte, orta tuzlu ve az sodyumlu sulardır (Iğdır Çevre Durum Raporu, 
2013). 

 
Aşağı Karasu Kaynağı: Ateş Tepe’nin güneyinde Türkiye–İran sınırından 

çıkmaktadır. Başlangıçta debileri 1 m
3
/s olup, Aras Nehri’ne döküldüğü yerdeki toplam 

boşalım 5 m
3
/s’dir. C3S1 aralığında olan az sodyumlu sulardır (Iğdır Çevre Durum Raporu, 

2013). 
 

Suveren Kaynağı: Suveren köyünün 1 km güneyinden çıkan kaynak suyu, 1 km 
aktıktan sonra tekrar kayaçlar içine süzülerek kaybolur. Debisi 30-60 l/s’dir (Iğdır Çevre 
Durum Raporu, 2013).  
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Yer altı suyu oluşumu: Ovada yağışın yeterli derecede olmaması sebebiyle ve fazla 
su sıfır olduğundan, yer altı suyuna yağıştan beslenme yoktur. Akifer, başlıca güneydeki 
volkanik kayaçlardan yanal olarak, Aras Nehri ile kuzeyden ve sulama suyundan süzülme ile 
beslenmektedir (Iğdır Çevre Durum Raporu, 2013). 
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SU KALİTESİ 
 

Su havzasında açılan sondaj kuyularından alınan numunelerde, yapılan analizlerin 
sonucuna göre, organik madde 0,30 ile 3,76 mg/O2/l arasında değişiklik göstermektedir. 
Sulama suyu yönünden C2S1-C3S1 aralığındadır (Iğdır Çevre Durum Raporu, 2013). 

  
Şekil 64‘deki jeoloji haritasında sarı renkte gösterilen evaporitli kaya birimlerinden 

elde edilecek suların elektrik iletkenliği, sülfat, klorür ve tuzluluğu oldukça yüksek 
olacaktır.Yüksek tuzluluk gösteren alanlar; Batı Iğdır Ovası’nın güneyinde Halfeli, Karakuyu, 
Erhacı ve Iğdır arasında kalan saha ile Doğu Iğdır Ovası’nın tamamını kapsayan Taşburun, 
Bulakbaşı, Kıraçbağı, Saraçlı, Tazeköy ve Kerimbeyli arasında kalan geniş sahadır. Bu 
sahada suyun pH değeri 7-8,5 arasındadır (Iğdır Çevre Durum Raporu, 2013). 

 
Iğdır Ovası’nda yer altı suları hakkında bilgi almak amacıyla, sığ akiferde (6-10 m) ve 

derin akiferde sondaj kuyuları açılmıştır. Sığ akiferde açılmış kuyu sularının hepsinde, elektrik 
iletkenliği ve toplam tuz değerleri müsaade edilen değerlerin üstünde bulunmaktadır. Ayrıca, 
çoğunda Ca, Mg, SO4, Cl ve sertlik değerleri, müsaade edilebilen değerlerin üstündedir. Bu 
nedenle sığ kuyu suları içmeye uygun değildir (Iğdır Çevre Durum Raporu, 2013).  

 
İlde Gaziler, Acıçay, Hamurkesen, Yazlık köyü, Gürgöre ve Hıdırlı Kaynak sularından 

düzenli olarak su numunesi alınarak, kimyasal ve ağır metal analizleri yapılmaktadır. Söz 
konusu su kaynaklarında kirletici vasfı olmamasına karşılık, Hamurkesen Kaynağı dışındaki 
kaynakların, ağır metal içeriklerine bakıldığında, içme ve kullanma suyu olarak kullanılması 
uygun bulunmamıştır (Iğdır Çevre Durum Raporu, 2013). 

 
Yer altı su kaynaklarından temin edilen su miktarı ve içme suyu arıtım tesisi 

mevcudiyeti: İlde 3.142.011 m
3
/yıl miktarında içme suyu, 4 adet derin kuyudan alınan Q=175 

l/s ile karşılanmaktadır (Iğdır Çevre Durum Raporu, 2013). 
 

İçme suyu temin edilen kaynağın adı, mevcut durumu, potansiyeli: İlde içme 
suyu temin edilen kuyulardan, İLB-36/182, İLB-36/193 ve DSİ kuyusu İl merkezinin 3,5 km 
kuzeyinde, Enginalan köyünün yakınlarında açılmıştır. 1993 yılında açılıp 1997 yılında terfi 
bağlantısı yapılan İLB-762.267 nolu derin kuyu ise il merkezinin 3 km kuzeybatısında 
Alikamerli Mahallesi yakınlarındadır. Kuyulardan alınan sular şehir merkezinde yapılan 
KK=855,50 m olan V=4,000 m

3
’lük betonarme gömme toplama deposuna terfi edilmektedir. 

V=4,000 m
3
’lük deponun hemen yanında inşa edilen 4 gruplu ana terfi merkezi ise doğu ve 

batı olarak iki zona ayrılmış şebekenin ayaklı depolarına içme suyu terfi edilmektedir (Iğdır 
Çevre Durum Raporu, 2013). 

 
Batı Bölgesi’nin ihtiyacı için V=100 m

3
’lük ayaklı depoya Q=42,00 l/s su terfi 

edilmektedir. Doğu Bölgesi’nin ihtiyacı için ise V=300 m
3
’lük ayaklı depoya Q=108,00 l/s su 

terfi edilmesi öngörülmüş olmasına karşın şu anki işletme itibariyle yalnızca V=4,000m
3
’lük 

toplama deposundan alınan sular, ana terfi merkezi vasıtası ile doğrudan şebekeye 
basılmaktadır. Ayaklı depoların altına belediye tarafından doğrudan geçiş yapılmıştır (Iğdır 
Çevre Durum Raporu, 2013). Bu geçiş vasıtası ile şebeke dolduğunda ayaklı depo bağlantı 
hattı denge bacası marifetiyle olumsuz basınçlar giderilmeye çalışılmıştır. Iğdır ilinin mevcut 
şebekesi doğu ve batı olarak iki bölgeye ayrılmıştır. Batı Şebekesi 100 m

3
’lük ayaklı depodan 

beslenmektedir. Şebekede EDK=858,00 m, EYK=863,00 m’dir. Doğu Şebekesi 300 m
3
’lük 
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ayaklı depodan beslenmektedir. Şebekede EDK=850,00 m, EYK=860,00 m’dir (Iğdır Çevre 
Durum Raporu, 2013). 
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