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GİRİŞ

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə əhalini ərzaq 
malları ilə təmin etmək üçün kənd təsərrüfatı istehsalının 
ardıcıl, intensiv inkişafı, torpaqdan səmərəli istifadə və 
yüksək templə təmin edilməsi əsas məsələlərdən biridir. 
Belə ki, Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə 
etdikdən sonra milli iqtisadiyyatın yüksəldilməsində kənd 
təsərrüfatının inkişafı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Lakin, kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına, ondan sabit 
və yüksək məhsul almağa mane olan əsas amillərdən biri 
də torpaqların eroziyaya uğramasıdır. Eroziya prosesinin 
şiddətlənməsi torpaq münbitliyinin, su ehtiyatlarının 
azalmasına və torpaq örtüyünün deqradasiyasına gətirib 
çıxarmışdır.

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı 
sahəsində qarşıda duran mühüm vəzifələrin layiqincə 
həlli bütün başqa amillərlə yanaşı eroziya əleyhinə 
mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır. 
Azərbaycan Respublikası şəraiti üçün bu problem xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, respublikanın rayonlarında 
geniş torpaq sahələri hər il su, külək və irriqasiya 
eroziyasına məruz qalır. Nəticədə, kənd təsərrüfatında 
əsas istehsal vasitəsi olan torpaq yuyulub, dağılır, onun 
münbitliyi azalır, bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığını xeyli aşağı salır və məhsulun keyfiyyətinə 
mənfi təsir göstərir. Eroziya prosesinin inkişafı yararlı 
torpaq sahəsinin azalmasına səbəb olur. Belə torpaqlar 
kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxaraq yararsız 
torpaqlara çevrilir.

Bunu nəzərə alaraq, torpaq örtüyünü yuyulub 
dağılmaqdan mühafizə etmək və kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq üçün eroziyaya qarşı 



kompleks zonal mübarizə tədbirləri həyata keçirmək 
lazımdır.

Respublikanın dağ-çəmən qurşaqlarında mal- 
qaranın normadan artıq, sistemsiz və qeyrifəsli otarılması, 
əkin sahələrində antropogen amillərin təsiri nəticəsində, 
yamaclarda torpaqların yamacın uzununa şumlanması, 
meşələrin qırılması, lazımi aqrotexniki, fitomeliorativ 
mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin nəticəsi 
olaraq, eroziya prosesi geniş yayılmışdır. Hazırda 
respublika torpaq fondunun 41,8 %, bəzi rayonlarda isə 
70-85 %-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğramış torpaqlar 
təşkil edir.

Azərbaycan ərazisində su, külək, irriqasiya, 
yaylaq, səthi, suruşmə, sel və başqa eroziya növləri 
inkişaf etmişdir. Qobustan, Ceyrançöl, üçüncü dövrün 
yaylasında və dağ ətəyi zonalarda qobu eroziyası da 
geniş inkişaf tapmışdır.

Eroziyaya uğramış torpaqlardan səmərəli istifadə 
etmək, onun münbitliyini bərpa etmək üçün eroziyaya 
qarşı ərazinin təşkili, aqrotexniki, fitomeliorativ, meşə- 
meliorativ, hidrotexniki və başqa mübarizə tədbirləri 
kompleks şəklində həyata keçirildikdə, torpağı eroziyadan 
qorumaqla yanaşı onun münbitliyini yüksəldir, məhsulun 
artmasına əsaslı zəmin yaradır.

1. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏBİİ 
TƏSƏRRÜFAT SAHƏSİ VƏ ONUN EROZİYA 

PROSESİNİN İNKİŞAFINDA ROLU

Ümumi məlumat. Azərbaycan Respublikası 
cənubi Qafqazda 45°, 510 en dairələri və 38°, 41° 
paralleləri arasında yerləşməklə 8641,5 min hektar, 
əhalisi isə 8 mln. nəfərdən çoxdur. O, subtropik qurşağın 
şimal hissəsində yerləşməklə, sərhəddi Böyük Qafqaz və 
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Kiçik Qafqaz dağlarının su ayrıcından və şərq sərhəddi 
isə Xəzər dənizinin su səthindən keçir. Azərbaycan 
şimaldan Rusiya Federasiyası ilə 390 km, şimal-qərbdən 
Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan Respublikası 
ilə 1007 km, cənub-qərbdən Türkiyə ilə 13 km və 
cənubdan İran İslam Respublikası ilə 765 km sərhəddə 
malikdir. Yuxarı Qarabağ və Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Azərbaycanın tərkibinə daxil olaraq, onun 
ayrılmaz hissəsidir. Respublikanın ümumi ərazisinin 60 
%-i dağlıqdır. Bundan 17,5 %-i dağətəyi, 33 %-i alçaq və 
orta dağlıq və 9,5 %-i yüksək dağlıqdır. Düzən və 
ovalıqların sahəsi 40 % olub, bundan 18 %-i isə Dünya 
Okeanı səviyyəsindən aşağıda yerləşir (1, 2, 3, 4).

Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağ 
sistemləri dağ meşələri və çəmənlikləri ilə örtülü olmaqla 
zəngin təbii ehtiyatlara malikdir. Kür-Araz ovalığı bu dağ 
silsilələri ilə əhatə olunur. Bundan əlavə, bir-birindən 
təcrid olunmuş daha dörd düzənlik: Böyük Qafqazın şimal 
yamacında, Qusar maili düzənliyi və Samur-Dəvəçi 
ovalığı, Naxçıvanın Araz boyu düzənliyi, Abşeron 
yarımadası və Talış dağlarının ətəyində Lənkəran ovalığı 
mövcuddur.

Respublikada eroziya prosesinin inkişafında, 
intensivliyində, yayılmasında və s. təbii şəraitin rolu 
böyükdür. Təbii amillərdən relyef, iqlim, bitki, torpaq amili 
mühüm rol oynayır.

İqlim. Respublikanın landşaftına dağ iqlim 
şəraitinin təsiri xüsusi ilə böyükdür. Bu səbəbdən də 
Azərbaycanın təbiətində həm Qafqazın, həm də Mərkəzi 
Asiyanın iqlim xüsusiyyətlərinə rast gəlinir. Bu 
xüsusiyyətlərin paylanmasında relyef çox böyük rol 
oynayır. Dünyada mövcud olan 11 iqlim tipindən 9-u 
Azərbaycanda hakimdir. Mütləq hündürlüklərin dəniz 
səviyyəsindən 4466 m-dən 26 m okean səviyyəsindən 
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aşağı olması Xəzərin və Qara dənizin regionunun iqlim 
rejiminə öz təsirini göstərir. Azərbaycanın yayı isti, günəşli 
və qurudur. Ən isti zona Kür-Araz ovalığıdır ki, burada 
temperatur 24,8-26,5°C arasında dəyişir. Payızda 
temperatur aşağı düşməyə başlayır. Dağlarda 2500 m 
yüksəklikdə temperatur 4,5-6,6°C-dək azalır, 3000 m-dən 
yuxanda isə 0°-dək aşağı enir. Düzənliklərdə və dağ 
ətəyində yanvarın orta temperaturu 0°-dən yuxarı qalxır. 
Lakin, bəzən 10°-dən aşağı şaxtalar da olur. Lənkəran 
düzənliyində 8-10°, 2000 m yüksəkliklərdə Böyük və Kiçik 
Qafqazda yanvarın orta temperaturu 5°-yə yaxındır. 3000 
m-dən yüksəkliklərdə isə 10°-yə yaxın olur. Ən isti aylar 
iyul-avqust, ayrı-ayrı regionlarda və Kür-Araz ovalığında 
temperatur 40,0-43,0°-yə çatır.

Qar örtüyünün düzənlikdə qalma müddəti 10-15 
gündür. 1400-1500 m yüksəklikdə - 30-40 gün, yüksək 
dağlıq bölgələrdə isə il ərzində 50-100 günə çatır. Dağlıq 
rayonlarda tufan ildə - 35-45 gün, düzən rayonlarda isə 5- 
10 gün olur. Abşeron yarımadasında xəzri və gilavar 
küləkləri hakimdir.

Atmosfer çöküntüləri. Orta dağlıq və dağətəyi 
ərazilərdə yerləşən rayonlar nəmliklə yaxşı təmin 
olunmaqla yağıntının miqdarı 450-800 mm arasında 
dəyişir. Abşeron yarımadasında Kür-Araz ovalığı 
rayonlarında və Naxçıvan MR düzən ərazisində illik 
yağıntıların miqdarı 200-300 mm arasında dəyişir. Böyük 
Qafqazın yüksək dağlıq və Lənkəranın mərkəzi 
hissəsində il ərzində 1000-1500 mm yağıntı düşür.

Respublikanın 8641,5 min ha ümumi torpaq 
fondunun 4517,0 min ha kənd təsərrüfatına yararlı, 
bundan 1,4 min ha isə suvarılan torpaqlardır. 1621,9 min 
ha əkin yerinin isə 1093,4 min ha suvarılır. Çoxillik 
əkmələr 2566,9 min ha - otlaq, 108,3 min ha - biçənək, 
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1045,7 min ha - meşə və 2823,5 min ha s. torpaqların 
payına düşür.

Kənd təsərrüfatı istehsalının sürətli inkişafına mane 
olan əsas amillərdən biri - torpaq eroziyasıdır. Bundan 
başqa, şorlaşma, şorakətləşmə, bataqlaşma da inkişafa 
mane olan amillərdən hesab edilir. Belə vəziyyət 
gələcəkdə su ehtiyatlarının azalmasına, iqlimin 
aridləşməsinə, arid zonalarda səhralaşmaya, dağlıq 
ərazilərdə isə ekoloji tarazlığın daha da pozulmasına 
səbəb ola bilər.

Hazırda göstərilən amillərin təsiri nəticəsində 
dünyada və eləcə də respublikamızda torpaqların 
münbitliyi xeyli azalmışdır.

Respublikada əkinçilikdə istifadə olunan dağ və 
dağətəyi torpaqların böyük hissəsi 5°-dən 15°-dək, hətta 
20°-dək dağ yamaclarında yerləşdirilmişdir və şaquli 
torpaq zonalhğı şəraitində geniş kənd təsərrüfatı bitkiləri 
becərilir.

Dağlıq zona istisna edilərsə, respublikanın iqlim 
rejimi kənd təsərrüfatı bitkilərinin bütün il ərzində 
becərilməsinə imkan versə də, torpaq fondunun ancaq 
18,8 %-i kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün 
yararlıdır. Həmin torpaqların 1128 min ha və ya 69,5 %-i 
rütubət çatışmayan arid zonaya aid olduğundan, süni 
suvarmasız kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı mümkün 
deyildir. Bu isə öz növbəsində suvarma mənbəyinin və 
onun kifayət qədər su ehtiyatlarının olmasını və bu 
mənbədən su götürən suvarma sistemləri şəbəkəsinin 
mövcudluğunu tələb edir. Azərbaycanda su ehtiyatlarının 
mövcudluğu və onun ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanması 
kənd təsərrüfatına yararlı bütün torpaqların su ilə təmin 
edilməsinə texniki və iqtisadi cəhətdən imkan vermir.

Suvarma sistemlərinin və üsullarının düzgün 
istifadə edilməməsi və onda olan nöqsanlar irriqasiya 
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eroziyasının əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, 
respublikanın suvarılan torpaqlarının 450 min ha-dan 
çoxu irriqasiya eroziyasına məruz qalmışdır. 
Respublikanın suvarılan torpaqlarının 500,0 min ha-dan 
çoxu bu və ya digər dərəcədə şorlaşmaya məruz 
qalmışdır. Bundan 84,5 min ha orta və şiddətli şorlaşmış 
torpqlardır.

Respublikada eroziya prosesinin şiddətlənməsi 
ekoloji müvazinətin pozulmasına gətirib çıxarmışdır. 
Bununla əlaqədar torpaqların mühafizəsi üçün tədbirlərin 
hazırlanması, respublika ərazisində eroziya prosesinin 
inkişafı, intensivliyi və yayılma arealı haqqında obyektiv 
və müntəzəm məlumatların olması böyük zərurət kəsb 
edir. Bu məsələnin həyata keçirilməsi üçün ET Eroziya və 
Suvarma İnstitutunda eroziya prosesinin intensivliyini və 
inkişafını müəyyən etmək üçün monitorinq xidməti 
yaradılmışdır.

2. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TORPAQ 
ÖRTÜYÜNÜN QISA SƏCİYYƏSİ VƏ ONUN 
EROZİYAYA UĞRAMASININ SƏBƏBLƏRİ

Respublika ərazisində dağ-çəmən, dağ-meşə, 
bozqır və yarımsəhra təbii zonaları yayılmışdır. Hər bir 
zonanın özünəməxsus torpaq tipləri, yarımtipləri, 
növmüxtəliflikləri və fiziki-coğrafi şəraitin və antropogen 
təsirin dərəcəsinə uyğun olaraq, burada eroziya 
prosesləri inkişaf edir ki, bunun da nəticəsində torpaqlar 
öz münbitliyini itirir, məhsulvermə qabiliyyəti xeyli azalır.

Dağ-çəmən zonası. Bu zona Böyük və Kiçik 
Qafqazın, eləcə də Talış zonasının yüksək dağlıq 
qurşağında yerləşməklə dəniz səviyyəsindən 2000-4000 
m-dən yüksək olan sahələri əhatə edir. Ərazidə dağ- 
çəmən torpaq tipinin ibtidai dağ-çəmən, sıx çimli dağ- 
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çəmən, yumşaq çimli dağ-çəmən və qaratorpağabənzər 
dağ-çəmən yarımtipləri yayılmışdır.

Köçəri heyvandarlığın əsas yem bazası olan dağ 
çəmənlikləri böyük sutənzimlədici və torpaqqoruyucu 
əhəmiyyətə malikdir.

Həmin zonada heyvanların sistemsiz və normadan 
artıq otarılması otlaq eroziyasının intensiv inkişafına 
səbəb olur. Lakin, torpağın eroziyaya uğrama dərəcəsi 
artdıqca, onların münbitliyi də o qədər aşağı düşür. Belə 
ki, eroziyaya uğramamış sıx çimli dağ-çəmən torpaqların 
üst qatında humusun miqdarı 12,8 %, ümumi azot - 1,08 
%, mütəhərrik fosfor 35,8 mq/kq, dəyişən kalium 485,2 
mq/kq olduğu halda, orta dərəcədə eroziyaya uğramış 
növlərdə bu göstəricilər xeyli pisləşir. Bununla belə 
eroziyaya uğramış sıx çimli dağ-çəmən torpaqların üst 
qatında suya davamlı aqreqatların miqdarı 77,6 % bir 
aqreqatın (3-5 mm) dağılmasına 475 mm su sərf 
olunduğu halda, orta dərəcədə eroziyaya uğramış 
növlərdə suya davamlı aqreqatların miqdarı 37,8 % və 3-5 
mm-lik bir aqreqatın dağılmasına 263 ml, şiddətli 
dərəcədə eroziyaya uğramış növlərdə isə suya davamlı 
aqreqatların miqdrı 21,3 %-ə, 3-5 mm-lik bir aqreqatın 
dağılması üçün cəmi 84 mi su tələb olunur ( 10,11).

Tədqiqatlarda məlum olur ki, alp və subalp 
çəmənliklərində torpaqların eroziyaya uğrama dərəcəsi 
artdıqca çim qatının qalınlığı azalır. Belə ki, eroziyaya zəif 
uğramış sahələrdə çim qatının qalınlığı 10 % azaldığı 
halda, orta dərəcədə eroziyaya uğramış sahələrdə bu, 
10-25 %, şiddətli uğramış yerlərdə 25-50 % və çox 
şiddətli yuyulmuş sahələrdə 50 % və bundan çox da olur. 
Çim qatının pozulması ilə yanaşı qanunauyğun olaraq ot 
örtüyünün məhsuldarlığı aşağı düşür və bitkilərin botaniki 
tərkibi pisləşir.
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Dağ-meşə zonası. Bu zona Böyük və Kiçik 
Qafqaz, habelə Talış dağlarının aşağı və orta dağlıq 
hissəsində dəniz səviyyəsindən 400 m-dən 2000-2300 m- 
ə qədər yüksəklikləri əhatə edir.

Tədqiqat apardığımız massivdə torpaq örtüyünü 
eroziyadan ən etibarlı qoruyan meşələrdir. Lakin, onların 
qırılması, sonra kənd təsərrüfatı bitkilərinin eroziya 
təhlükəli xüsusiyyətlərini nəzərə alınması, relyef 
elementləri üzrə onların yerləşdirilməsi və eləcə də 
torpaqqoruyucu tədbirlərin zəif tətbiqi orta və alçaq dağlıq 
qurşaqları əhatə edən meşə zonasında eroziya 
proseslərinin güclü inkişafına səbəb olmuşdur.

Müasir dövrdə meşə zonasında aparılan özbaşına 
və sistemsiz qırıntı işləri və bu ərazinin (təsərrüfat 
istifadəsi dövründə) mal-qaranın (normadan xeyli artıq 
otarılması) meşələrin seyrəkləşməsi (doluluğu 0,3 -0,4) 
və kolluqlara çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. Müəyyən 
olunmuşlur ki, noromal doluluğa (0,5-dən yuxarı) və meşə 
döşənəyi ilə örtülü olan meşələrdə yamacların meylliyi 
30-35° və yağıntıların intensivliyi 2,0-2,5 mm-dən 
çoxalanda belə səthi axım və torpağın yuyulması baş 
vermir.

Dağ-meşə zonası iki hissəyə - mezofil və seyrək 
kserofil meşələr yarımzonasına ayrılır.

Mezofil meşələr yarımzonası meşə qurşağının 
yuxarı yarısında yayılmışdır. Burada torpaqəmələgəlmə 
prosesinin müxtəlif inkişafı ilə əlaqədar olaraq qonur dağ- 
meşə torpaqlar zonasında dağ-çəmən meşə, 
maddələrdən doymamış qonur dağ-meşə, tipik qonur 
dağ-meşə, karbonat qalıqlı qonur dağ-meşə torpaqları 
yayılmışdır. Bu torpaqlardan eroziyaya ən davamlısı 
qonur dağ-meşə torpaqlarıdır. Buna baxmayaraq həmin 
torpaqlar şiddətli parçalanmış relyef və dik yamaclar 
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şəraitində inkişaf etdiyindən eroziya prosesinin baş 
verməsinə şərait yaranır.

Dağ-meşə zonasında təbii şəraitin mürəkkəbliyi, 
üstəlik antropogen amilin güclü təsiri, xüsusən meşələrin 
qırılması dağ-meşə-çəmən torpaqlırın yaranmasına gətirib 
çıxarmış və bu da öz növbəsində eroziya proseslərinin 
inkişafına səbəb olmuşdur.

Seyrək kserofil meşələr ən çox Böyük Qafqazın 
şimal-şərq hissəsində yayılmışdır. Burada yuyulmuş tipik, 
karbonatlı dağ-meşə və bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi 
torpaqlar inkişaf tapmışdır.

Eroziya cəhətdən bu torpqlar davamlı sayılır. 
Lakin, bu çox təbii və antropogen amillərin təsiri ilə 
burada eroziya prosesi qonur dağ-meşə torpaqlarına 
nisbətən (xüsusən bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqların 
yayıldığı ərazidə) intensiv gedir. Ən zəif eroziya prosesi 
isə tipik qəhvəyi dağ-meşə torpaqlarında baş verir.

Qonur dağ-meşə torpaq tipi aşağıdakı 
yarımtiplərdən ibarətdir:

Maddələrdən doymamış qonur dağ-meşə 
torpaqlar. Bu yarımtip yuxarı dağ-meşə zonasında 
yüksəkliyi 2000-dən artıq olan ərazilərdə yerləşir. Həmin 
torpaqların üst qatında (0-12 sm) humusun miqdarı 6,8 
%, ümumi azot 0,45 %, suya davamlı aqreqatların miqdarı 
72,5 %-dir. Bir aqreqatın (3-5 mm) dağılmasına 645,8 ml 
su sərfi tələb olunur. Aşağı qatlarda bu göstəricilər kəskin 
sürətdə azalır. Eroziyaya uğramış növlərdə bu 
göstəricilərin pisləşməsi nzərə çarpır. Məsələn, zəif 
yuyulmuş ərazilərdə müvafiq olaraq 5,2; 0,31; 60,2; 458,5 
orta yuyulmuş sahələrdə 2,4; 0,14; 38,4; 210,3 və şiddətli 
yuyulmuş torpaqlarda 1,2; 0,09; 14,8 və 28,2 təşkil edir 
(4).

Tipik qonur dağ-meşə torpaqları. Ərazidə geniş 
yayılmış yarımtorpaq tipi olub eroziyaya qarşı çox 
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davamlıdır. Bu torpaqların qalınlığı adətən 50-60 sm olub, 
bəzən 100-120 sm-ə çatır. Mexaniki tərkibinə görə gilli 
olub, humusla (8,3 %), azotla (0,53 %) mütəhərrik 
fosforla (26,3 mq/kq) və dəyişən kaliumla (492,5 mq/kq) 
yaxşı təmin olunmuşdur. Bu torpaqlarda suyadavamlı 
aqreqatların miqdarı 88,5 %-ə qədərdir.

Eroziya nəticəsində bütün bu göstəricilərin aşağı 
düşməsi müşahidə edilir.

Karbonat qalıqlı qonur dağ-meşə torpaqlar. 
Bunlar aşağı meşə zonasında, karbonath süxurlar 
üzərində formalaşmışdır. Bu torpaqların hətta üst 
qatlarında belə karbonatlara rast gəlinir. Onlar eyni 
zamanda eroziyaya çox davamlıdır. Mexaniki tərkibləri 
əsasən gillidir, lakin gillicəli növ müxtəlifliklərinə də rast 
gəlinir. Aqronomik cəhətcə qiymətli aqreqatların sayı üst 
qatlarda 84,8 %-ə çatır.

Karbonat qalıqlı qonur dağ-meşə torpaqları yüksək 
potensial münbitliyə malikdir. Belə ki, üst qatlarda 
humusun miqdarı 12,3 %, ümumi azot 0,78 %, mütəhərrik 
fosfor 36,5 mq/kq, dəyişən kalium isə 449,5 mq/kq təşkil 
edir. Eroziyaya orta dərəcədə uğramış növlərdə bu 
göstəricilər pisləşərək, müvafiq olaraq 5,8; 0,38; 18,9; 
318,3 və şiddətli yuyulmuş növlərində 2,3; 0,14; 10,2; 
205,2 təşkil edir.

Seyrək kserofil meşələr zonası Böyük və Kiçik 
Qafqazın orta və alçaq dağlıq qurşaqlarına, eləcə də 
Lənkəran vilayətinin yarım rütubətli aşağı meşə 
zonalarında yayılmışdır. Burada meşələrin tərkibini palıd- 
vələs ağac növləri təşkil edir. Seyrək kserofil meşələr 
yarımzonasında yuyulmuş, karbonath qəhvəyi dağ-meşə 
və bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi yarımtip yayılmışdır.

Yuyulmuş qəhvəyi dağ-meşə torpaqları. Böyük 
və Kiçik Qafqazın şimal-şərq, cənub-şərq və cənub 
hissəsində qəhvəyi dağ-meşə torpaqlarının yuxarılarında 
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geniş bir ərazini əhatə edir. Onlar eroziyaya davamFı 
olduqlarına görə bu prosesə zəiff dərəcədə məruz 
qalmışlar. Bu torpaqların üst qatlarında suya davamlı 
aqreqatların miqdarı (> 1 mm) 74,5 %, humus 7,8 %, 
ümumi azot 0,58 %, mütəhərrik fosfor 31,2 mq/kq, 
dəyişən kalium 382,8 mq/kq olduğu halda, orta dərəcədə 
eroziyaya uğramış növlərdə müvafiq olaraq 40,3; 4,8; 
0,20; 16,5; 209,8-ə enmişdir.

Tipik qəhvəyi dağ-meşə torpaqlar. Böyük və 
Kiçik Qafqazın orta və alçaq dağlıq qurşaqlarında, eləcə 
də Talış dağlarında geniş yayılmışdır. Bu torpaqlar 
yuyulmuş yarımtiplərə nisbətən eroziyaya daha çox 
davamlıdır. Belə ki, suyadavamlı aqreqatların miqdarı üst 
qatlarda 82,2 %-ə çatır. Bu torpaqların potensial 
münbitliyi eroziyaya uğramamış növlərdə yüksək, 
uğramış növlərdə bir qədər aşağıdır.

Karbon atlı qəhvəyi dağ-meşə torpaqlar əsasən 
əhəng daşları üzərində inkişaf etdiklərinə görə yüksək 
karbonatlıdır. Bu torpaqlar Böyük Qafqazın cənub, cənub- 
şərq və Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissələrində geniş 
areala malikdir.

Karbonatlı qəhvəyi dağ-meşə torpaqları, tipik və 
maddələrdən yuyulmuş yarımtiplərə nisbətən eroziyaya 
az davamlıdır. Buna görə də onlarda eroziya prosesi 
intensiv inkişaf etmişdir. Eroziyaya məruz qalmamış 
növlərində suya davamlı aqreqatlar - 68,2 %, humus - 
10,5 %, ümumi azot - 0,69 %, mütəhərrik fosfor - 26,4 
mq/kq, dəyişən kalium - 450,0 mq/kq olduğu halda, orta 
dərəcədə eroziyaya uğramış növlərində bu göstəricilər 
aşağı düşərək, müvafiq olaraq - 33,8; 4,8; 0,30; 18,5; 
340,4, eroziyaya şiddətli dərəcədə uğramış torpaqlarda - 
14,5; 27,5; 1,6; 0,10; 8,2; 255,3 təşkil edir.

Bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlar ən geniş 
sahəni əhatə edərək 700-1900 m yüksəkliklər arasında 
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yayılmışdır. Bu torpaqlar əsasən antrpopogen təsirin, yəni 
meşələrin qırılması, əkin sahələrinin genişləndirilməsi, 
örüşlərdə intensiv otarmanın aparılması şəraitində 
formalaşır. Ona görə də bozqırlaşmış yarımtiplər qəhvəyi 
dağ-meşə torpaqlarının digər yarımtiplərindən öz su-fiziki 
və kimyəvi xassələrinə görə fərqlənir. Bunun əsas səbəbi 
təbii müvazinətin pozulması və eroziya proseslərinin 
intensiv inkişafıdır.

Eroziyaya uğramış yamacların torpaqlarında 
genetik, o cümlədən humus qatlarının azalması, mexaniki 
tərkibin yüngülləşməsi, karbonatlı qatların üzə çıxması, su 
rejiminin pisləşməsi baş verir. Bununla yanaşı bu 
torpaqlar üzvi və qida maddəlrindən kasıblaşır. 
Bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqların üst qatlarında suya 
davamlı aqreqatların miqdarı 55,2 % təşkil edir.

Dağ-bozqır zonası. Kiçik Qafqazın şimal-şərq və 
Böyük Qafqazın cənub-şərq hissələrinin 1300-1600 m 
yüksəkliklərində yerləşmişdir. Rejyef yaylavari, dalğavarı 
düzənliklərdən ibarət olub, qonur dağ-meşə torpaqlarının 
sərhəddində dağ-qara torpaqları əhatə edir. Bu 
torpaqların genetik xüsusiyyətləri yayıldıqları ərazinin 
keçmişdə meşə altında olduğuna bir sübutdur.

Formalaşma şəraiti - morfoloji, su-fiziki və 
kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə qara torpaqlar bir neçə 
yarımtiplərə ayrılır.

Yuyulmuş dağ-qara torpaqlar. Bu torpaqlar dağ- 
qara torpaq tipinin yayıldığı ərazinin yuxarı, ən çox 
rütubətli şəraitində inkişaf etmişdir. Onlar meşə 
torpaqlarından humusun çox (8,5 %) olması və aşağı 
qatlara getdikcə tədricən azalması, 80-100 sm dərinlikdə 
isə 1 %-dən artıq olmaması ilə fərqlənir.

Yuyulmuş dağ-qara torpaqlarn morfoloji 
quruluşunun xarakterik əlamətlərindən biri onların 
karbonatlardan dərin qatlara yuyulması və eroziyaya 
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qarşı davamlılığıdır. Bu torpaqların eroziaya uğramış 
növlərinin üst qatlarında aqronomik cəhətdən qiymətli, 
suyadavamlı aqreqatların miqdarı 78,2 % təşkil edir. 
Lakin, şumlama və becrmə işləri meylliyi çox olan 
yamaclarda torpağın münbitliyi və eroziyaya qarşı 
davamlığına mənfi təsir göstərir. Belə ki, orta dərəcədə 
eroziyaya məruz qalmış növlərin üst qatlarında humusun 
miqdarı - 3,8 %, ümumi azot - 0,23 %, mütəhərrik fosfor - 
17,2 mq/kq, dəyişən kalium - 314,5 mq/kq, şiddətli 
yuyulmuşlarda müvafiq olaraq - 1,6; 0,11; 8,2 və 58,5-ə 
enmişdir.

Tipik dağ-qara torpaqlar Daşkəsən və Gədəbəy 
rayonlarında geniş yayılmışdır. Bu torpaqlar tünd qara 
rəngləri, topavari-dənəvari strukturu, yüksək humusu 
(8,8-9,5 %) və profilləri boyu onun bərabər paylanması ilə 
fərqlənir. Eroziya prosesinin təsiri ilə bu göstəricilər xeyli 
azalmışdır. Ümumiyyətlə, tipik dağ-qara torpaqlar 
eroziyaya qarşı davamlıdır. Belə ki, onların üst qatlarında 
suyadavamlı aqreqatların miqdarı 80 %-dən artıqdır. 
Lakin, eroziya nəticəsində bunların sayı azalaraq, orta 
yuyulmuşlarda 38,4 % və şiddətli dərəcədə eroziyaya 
məruz qalmış növlərinin üst qatlarnda 18,5 %-ə enmişdir.

Karbonath dağ-qara torpaqlar alçaq dağlıq 
zonanın cənub yamaclarında yayılaraq şiddətli drəcədə 
eroziaya məruz qalmışdır.

Bu torpaqların səciyyəvi morfoloji əlamətləri humus 
qatının yuxa (0-30 sm) və üst qatların karbonath 
olmasıdır. Eroziyaya az davamlıdır. Belə ki, eroziyaya 
uğramış növlərin üst qatlarında suyadavamlı aqreqatların 
miqdarı 57,3 % olduğu halda, orta dərəcədə yuyulmuş 
torpaqda - 28,3 %-ə və şiddətli yuyulmuşda - 14,3 %-ə 
enir.

Bu torpaqlarda - Daşkəsən, Gədəbəy, Şamaxı, 
Şamxor və başqa rayonlarda əsasən kartof əkini üçün 
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istifadə olunur. Lakin bu bitki əkini üçün torpağın düzgün 
hazırlanmadığından (düzgün becərilmədiyindən), yəni 
yamaclarda şum uzununa aparıldığından güclü eroziya 
prosesi baş verir. Torpağın yuyulması, xüsusən leysan 
yağışların düşdüyü vaxt daha da güclənir. Nəticədə, hər il 
hektardan 50-75 m3 torpaq yuyulur. Bəzi yamaclarda bu 
200 m3/ha təşkil edir.

Subtropik rütubətli meşələr zonası. Bu - 
rütubətli subtropik qurşaqa 50-800-700-800 m mütləq 
yüksəkliklərdə yerləşələk, sarı dağ-meşə torpaqlarını 
əhatə edir. Bu torpaqlar əsasən sıx dəmir ağacı meşələri 
altında formalaşır. Meşələrin qırılması nəticəsində 
bozqırlaşma mərhələsinə keçid, insanın fəaliyyəti ilə 
əlaqədar eroziya prosesinin inkişafı və s. sarı dağ-meşə 
torpaqlarının ekologiyasına mənfi təsir göstərmişdir.

Sarımtıl dağ-meşə torpaqları əsasən orta dağ- 
meşə qurşağında şimal və şimal-şərq baxarlı yamaclarda 
fıstıq meşələri altında formalaşır. Bu torpaqlar adətən, üst 
qatlarda qalın meşə döşənəyində (2-3 sm) və bununla 
əlaqədar yüksək susızdırma qabiliyyətinə (50-55 
mm/dəq.) malikdir. Qalınlıqları 50 sm-ə, bəzən 70-80 sm- 
ə çatır. Humus qatının qalınlığı isə 30 sm-ə qədərdir. «A» 
qatı sarımtıl-tünd qonur və strukturu qozvari-təpəvaridir. 
Eroziyaya uğramış növlərində bu əlamətlər dəyişilir.

Mexaniki tərkibləri əsasən gilli, üst qatlarda fiziki gil 
- 68,3 %, humus - 8,5 %, azot - 0,55 %, mütəhərrik fosfor 
- 31,2 mq/kq və dəyişən kalium - 412,3 mq/kq təşkil edir. 
Eroziya nəticəsində orta drəcədə yuyulmuş növlərində bu 
göstəricilər müvafiq olaraq 51,8; 3,8; 0,28; 16,2; 285,4 və 
şiddətli yuyulmuşlarda 27,8; 1,3; 0,12; 6,3; 183,8-ə 
enmişdir.

Tipik sarı dağ-meşə torpaqları rütubətli subtropik 
qurşağın geniş ərazisini (47947 ha) əhatə edir, onun cəmi 
8,6 %-i yəni, 4130 hektarı eroziyaya uğramışdır.
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Çox meylli yamaclarda bu torpaqlar yuxa, maili 
yamaclarda isə qalındır. Meşənin qırıldığı yerlərdə 
eroziyanın təsirindən ana süxürlar üzə çıxmışdır.

Eroziyaya uğramamış növlərin mexaniki tərkibi 
əsasən gilli olub, fiziki gilin miqdarı 64,5 %-ə qədərdir. Lil 
fraksiyaların maksimum miqdarı profilin orta hissəsində 
(21-45 sm) müşahidə edilir ki, bu da üst qatlardan aşağı 
qatlara doğru lil hissəciklərinin çöküntü verməsi ilə 
əlaqədardır. Üst qatlarda humusun miqdarı - 9,82 %, azot 
- 0,68 % təşkil etdiyi halda, orta yuyulmuşlarda müvafiq 
olaraq - 3,83; 0,27 və şiddətli dərəcədə eroziyaya məruz 
qalmış növlərdə -1,47; 0,08 %-dir.

Podzollu-qleyli san torpaqlar alçaq dağlıq 
qurşağın meşələrində sıx ağaclar altında çox meylli 
yamaclarda inkişaf edərək, 8945 ha ərazini əhatə edir. 
Belə torpaqlara sıldırım dərələrin yamaclarında dellüvial- 
prollüvial çöküntülər üzərində rast gəlinir.

Eroziyaya uğramış növlərin üst qatlarında humus - 
6,5 %, azot 0,40 % olduğu halda, orta dərəcədə 
eroziyaya uğramışlarda müvafiq olaraq - 2,1 və 0,15 %, 
şiddətlidə isə - 1,2 və 0,08 % təşkil etmişdir.

Meşə altından çıxmış dağ-san torpaqlar orta 
meşə qurşağında, meşəsi qırılmış talalarda ot örtüyü 
altında inkişaf etmişdir. Burada çim əmələgəlmə prosesi 
ilə yanaşı meşə bitkilərinin əlamətləri də vardır. İntensiv 
otarılan və şumlama aparılan yamaclarda səthi eroziya 
inkişaf etmişdir.

Mexaniki tərkibləri yüngül gilli olub, fiziki gilin 
miqdarı 62,3 %-ə, skeletlilik 8,2 %-ə, humus 4,3 %-ə 
çatır. Eroziaya uğramış növlərində skeletlilik artır, humus 
isə azalır. Orta dərəcədə eroziyaya uğramış növlərində 
skeletin miqdarı 43,5 %, humus - 1,8 %, şiddətli 
yuyulmuşlarda isə müvafiq olaraq - 75,3 və 1,1 % təşkil 
edir.
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Quru subtropik bozqırlar zonasının torpaqları. 
Bu torpaqlar Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi 
qurşaqlarında 200-600 m mütləq yüksəkliklərdə 
yayılmışdır. Əsasən boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaq 
tipindən ibarət olub, gillicəii, mexaniki tərkibli, aşağı su 
tutumlu və eroziyaya qarşı davamsız olmaları ilə fərqlənir. 
Bu torpaqlar güclü sü və külək eroziyasına məruz 
qalmışdır. Bu xüsusən dağ ətəyinin cənub və cənub-şərq 
hissələrində özünü daha aydın göstərir. Bu torpaqlar 
eroziya cəhətdən potensial təhlükəli olub, eroziyaya 
güclü məruz qalmışdır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində bü; 
torpaqların tünd, adi, açıq və çəmən yarımtipləri 
yayılmışdır.

Tünd boz-qəhvəyi torpaqlar Böyük və Kiçik 
Qafqazın dağətəyi zonasında yüksək yerlərdə yayılaraq, 
mexaniki tərkibləri əsasən gilli və ağır gillicəlidir. Aşınma 
materialları üzərində əmələ gələrək, 40-60 sm qalınlıqda 
humus qatına malikdir. Eroziyaya uğramamış növlərin 
əkin sahələrində humusun miqdarı 8,5 %-ə çatır. Təbii ot 
örtüyü torpağı eroziyadan qoruya bilir.

Adi boz-qəhvəyi (adi şabalıdı) torpaqlar 
respublika ərazisində ən geniş yayılmış yarımtiplərdir. 
Bunlar ağır mexaniki tərkibə və pis susızdırma 
qabiliyyətinə malikdir. Sarımtıl-qonur gillicələr üzərində 
əmələ gələrək, humus qatının qalınlığı 30-50 sm 
tərkibində, humusun miqdarı isə 2,97 %-ə çatır. Buranın 
bitki örtüyü bir qədər seyrək olub, biçənək və otlaqların 
sahəsi 42,3 % təşkil edir. Əkin torpaqlarının 58,3 %-i 
eroziyaya məruz qalmış və 7,5 %-dən çoxu potensial 
təhlükəlidir (7).
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3. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA EROZİYANIN 
İNKİŞAFI VƏ YAYILMASI

Torpaq-eroziya tədqiqatları nəticəsində məlum 
olmuşdur ki, respublikanın ümumi sahəsinin 41,8 %-i 
eroziyaya uğramışdır. Bu bəzi dağlıq ərazilərdə 80-90 %- 
ə çatır.

Eroziyanın bütün növləri təhlükəlidir və xalq 
təsərrüfatına xeylii ziyan vurur. Eroziya nəticəsində 
torpağın üst münbit qatı yuyulub gedir. Bəzən leysan 
yağışlar zamanı səthi eroziya nəticəsində 200-300 m3/ha 
torpaq yuyulur. Eroziyanın təsiri nəticəsində torpaqda 
qida maddələri azalır və onun su-fiziki xassələri 
pisləşərək kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını 
aşağı salır. Məsələn, orta dərəcədə eroziyaya uğramış 
torpaqlarda məhsuldarlıq eroziyaya uğramamışda 
nisbətən 1,2-2 dəfə azalmışdır. Eroziya nəinki 
məhsuldarlığa, eyni zamanda bitkilərin məhsul 
keyfiyyətinə də pis təsir edir.

Eroziyaya qarşı mübarizə mütləq onu yaradan 
amillərə qarşı yönəldilməlidir, çünki sonradan onunla 
mübarizə çox çətin başa gəlir.

Eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri kompleks 
şəkildə aparılıb, bütün sutopiayıcı hövzəni əhatə etməli, 
təsərrüfatın ixtisaslaşması ilə əlaqədar işlənib 
hazırlanmalıdır.

Respublika ərazisində təbii-iqtisadi zonaların 
müxtəlif hündürlüyə malik sahələrində torpaq-bitki şəraiti 
və təsərrüfat istifadəsi müxtəlif olur. Məsələn, Quba- 
Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Mil-Qarabağ zonalarında 28 in
dən 4000 m-ə kimi bütün təbii: ovalıq, düzən, mailli 
düzən, dağlıq, orta dağlıq və yüksək dağlıq qurşaqlarına 
rast gəlinir (1, 8, 11).
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Şəkil 1. Dağ əkinçilik zonasında eroziya prosesi

Şəkil 2. Dağ əkinçiliyi zonasında qobu eroziyasının inkişafı



Bu qurşaqlarda təsərrüfat fəaliyyəti də müxtəlifdir. 
Burada bitkiçilik, tərəvəzçilik, meyvəçilik, heyvandarlıq və 
s. inkişaf etmişdir. Bütün bunlar eroziya proseslərinin 
xüsusiyyətlərini təyin edir. Buna təbii amillərlə yanaşı 
insanın təsərrüfat fəaliyyətinin də güclü təsiri vardır.

Dağ-çəmən zonası. Bu zonada yayılmış çimli dağ- 
çəmən torpaqları eroziyaya davamlı olsa da otlaqlarda 
intensiv otarma aparılması nəticəsində, xüsusən çox 
meylli və dik yamaclar (> 45° və eroziya bazisi 1000 m 
çatan yerlərdə) eroziyaya intensiv məruz qalmışdır. 
Burada səthi yuyulma çox güclü, bitki örtüyünün təbii 
bərpası isə zəifdir. Nəticədə, eroziya getdikcə güclənir və 
torpaqlar sıradan çıxır.

İnstensiv otarılma nəticəsində otlaqların 80 %-i 
bəzi rayonlarda (Şəki, Cülfa, Ordubad, Yardımlı, Lerik, 
Mardakert) demək olar ki, 80 %-dən çox hissəsinin 
hamısı eroziyaya uğramışdır.

Eroziya proseslərinin intensivliyi alp çəmənlərində 
subalp qurşağına nisbətən daha artıqdır. Məsələn, zəif 
yuyulmuş sıx çimli dağ-çəmən torpaqlarında, şimal baxarlı 
yamaçlarda - 38,6 m3/ha; orta dərəcədə yuyulmuşlarda - 
50,7 m3/ha; şiddətlidə 85,8 m3/ha və cənub baxarlı 
yamaclarda - 132,2 t/ha torpaq kütləsi eroziyaya 
uğramışdır. Subalp çəmənlərində bu müvafiq olaraq - 
19,7; 26,6; 40,2; 62,7 m3/ha təşkil etmişdir (11, 17, 18, 
20, 21) .

Yamacın baxadığından asılı olaraq, yuyulan 
torpağın miqdarı də dəyişir. Məsələn, eroziyaya daha 
intensiv məruz qalmış cənub yamaclarda torpağın 
yuyulması şimal yamaclara nisbətən 1,5 dəfə çox olur. 
Eroziya nəticəsində çim qatının tədricən sıradan çıxması 
müşahidə olunur. Belə ki, alp zonasında zəif eroziyaya 
uğramış kip çimli dağ-çəmən torpaqlarının çim qatı şimal 
baxarlı yamaclarda bir hektarda - 288,7 m2, orta dərəcədə 
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- 322,4 m2, şiddətlidə - 479,8 m2, cənub yamacların 
şiddətli yuyulmuş sahələrində bu 678,8 m2-ə çatmışdır. 
Subalp zonasında bu müvafiq olaraq - 140,2; 215,9; 
279,6; 403,9 olmuşdur.

Beləliklə çim qatının tamamilə dağılması üçün alp 
qurşağında şimal yamaclarında zəif yuyulmuş sıx çimli 
torpaqlarında - 35 il, orta - 26 il, şiddətli - 19 il, cənub 
yamaclarda isə 13 il vaxt tələb olunur. Bu, subalp 
qurşağında müvafiq olaraq (yumşaq çimli dağ-çəmən 
torpaqları) 71, 47, 36 və 25 il təşkil edir. Sıx çimli dağ- 
çəmən torpaqlarında ot örtüyünün məhsuldarlığı 12,51 
s/ha olduğu halda, onun 11,39 s/ha müxtəlif otların, 0,56 
s/ha paxlaların və 0,5 s/ha dənli otların payına düşür. 
Şiddətli dərəcədə eroziyaya uğramış sahələrdə bu 
göstəricilər müvafiq olaraq 5,96; 5,70; 0,12 təşkil edir.

Beləliklə, şiddətli dərəcədə yuyulmuş torpaqlarda 
yuyulmamışlara nisbətən müxtəlif otların miqdarı 49,9 %, 
paxlalılar və dənli otlar 75,0 % azalır. Bu qanunauyğunlun 
subalp çəmənliklərinin bütün fitosenozlarında da 
müşahidə edilir.
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Şəkil 3. Meşə zonasında şiddətli səthi eroziyaya 
uğramış yamaclar

Şəkil 4. Meşə zonasında şiddətli dərəcədə və səthi eroziyaya 
uğramış yamac



Dağ-meşə zonası. 1040 min hektar sahəni əhatə 
edib, mezofil və seyrək kserofil meşələr yanmzonalanna 
bölünür. Bu meşələrin yuxarı və aşağıqurtaracaqlarında 
intensiv qırıntı nəticəsində qonur dağ-meşə torpaqlarının 
bozqırlaşmış yarımtipləri inkişaf etmişdir. Bu torpaqların 
yayıldığı ərazinin 90 %-i eroziyaya məruz qalmışdır. 
Burada səthi eroziya ilə yanaşı xətti yuyulma, yəni 
yarğan, şırım, bunun nəticəsi olaraq sürüşmə, səpinti və 
s. əmələ gəlmişdir ki, bunların da bərkidilməsi üçün böyük 
xərclər tələb olunur.

Talaçay, Muxaxçay, Kişçay, Qudyalçay, 
Vəlvələçay, Aqstafaçay, Tovuzçay, Şamxorçay, 
Qoşqarçay, Gəncəçay, Gorançay, Həkəriçay, 
Çıxmaqçay, Arpaçay, Naxçıvançay, Ordubadçay, 
Lənkərançay, Viləşçay, Bolqarçay və başqa çayların 
hövzələrində meşələrin intensiv qırılması su balanslarının 
azalmasına, torpaqların eroziyaya uğramasına və sellərin 
əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur.

Azərbaycanın meşələrinin 95 %-lıq sahələrdə 
yayılaraq, meşə qanunvericiliyinə əsasən onlar birinci 
qrupa, yəni torpaqqoruyucu, sutənzimlədici, 
tarlaqoruyucu funksiyaya, eyni zamanda kurort 
xüsusiyyətlərinə malik olduqlarına görə onların qırılması 
qəti qadağandır. Lakin, Balakən, Qax, Zakatala, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı və Lənkəran rayonlarında yerli sənayeni 
təmin etmək üçün uzun müddət yetişmiş və möhkəm 
qamətli ağac cinsləri qayda və normalara riayət 
edilmədən qırılmaya məruz qalmışdır. Bundan başqa, 
qırılmış ağacların sürüdülməsi nəticəsində cavan 
ağacların və pöhrələrin məhv olması meşə döşənəklərinin 
pozulması nəticəsində torpağın səthində yaranmış 
şırımlar leysan yağışlardan sonra yarğanlara çevrilmişdir.

Meşələrin həddindən artıq istismarı, çılpaqlanmış 
yerlərdə yəni meşələrin salınmaması və eroziyaya qarşı 
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mübarizə aparıimaması meşə zonasında eroziya 
proseslərinin geniş yayılmasına gətirib çıxarmışdır. 
Bundan başqa, meşə zonasında torpaqların kənd 
təsərrüfatında istifadə edilməsinə yol verildikdə, eroziya 
prosesləri daha intensiv inkişaf etməyə başlamışdır. 
Müasir dövrdə meşə və meşə-bozqır zonalarında 
eroziyaya qarşı mübarizə istənilən tərzdə aparılmır.

Bozqır zonası. Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi 
qurşaqlarında aşağı sərhəddi 200 m və yuxarı sərhəddi 
600-800 m mütləq yüksəkliklər arasında yayılmışdır. 
Bəzən bu zonaya 1700-2000 m yüksəkliklərdə Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında rast gəlinir. Gədəbəy və 
Daşkəsən rayonlarında 1000-2000 m yüksəkliklərdə dağ- 
qara və qara torpağabənzər bozqır torpaqlar yayılmışdır. 
Alçaq və orta dağlıq zonalarında qırılmış meşələrin 
yerində bozqırlaşmış torpaqlar geniş sahəni əhatə edir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bozqırlar bütün təbii zonalarda 
yayılmışdır.

Bozqır zonanın torpaqları rütubətlə təmin olunmuş 
şəraitdə qara, qara torpağabənzər və bozqırlaşmış və 
dağətəyi qurşaq iqlim şəraitində inkişaf edən boz-qəhvəyi 
yarımqruplara bölünür.
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Şəkil 5. Dağətəyi zonada qobu eroziyası

Şəkil 6. IV dövr yaylasında qobu eroziyasının inkişafı



Dağ-qara və qara torpağabənzər torpaqlar əsasən 
Şirvan, Gəncə, Qazax zonalarda yayılmışdır. 
Bozqırlaşmış torpaqlara isə bütün təbii zonalarda rast 
gəlinir. Bu torpaqlar əsasən meylliyi az olan yamaclarda 
kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə edilir. Boz-qəhvəyi 
(şabalıdı) torpaqlara bütün təbii-iqtisadi rayonların 
ərazisində təsadüf edilir. Onların yayıldığı ərazinin relyefi 
təpəli-tirəli olub, dağətəyi düzənliklərdə yayılmışdır.

Bozqır zonanın torpaqlarından əsasən taxıl və 
cərgələrarası becərilən bitkilər, son illər isə üzümlüklər və 
meyvə bağları altında geniş istifadə edilir. Bu torpaqların 
intensiv becərilməsi və eroziyaya qarşı mübarizə 
aparılmaması nəticəsində eroziya proseslərinin güclü 
inkişafı gedir. Belə ki, rütubətlənmə şəraitində təmiz və 
herik şumunda, cərgələrarası bitkilər sahəsində, meylliyi 
10-12° olan yamaclarda vegetasiya dövründə 300-315 
m3/ha torpaq yuyulmuşdur. Sıx payızlıq buğda, çoxillik ot 
sahələrində isə yuyulma prosesi çox zəif gedir.

Dağətəyi-quru bozqırlaşmış zonada torpaqlar 
əsasən leysan yağışların düşdüyü dövrdə yuyulur. Meylli 
yamacların əkilən torpaqlarında suvarmanın normadan 
artıq aparılması və üsullarından asılı olaraq, intensiv 
irriqasiya eroziyası baş verir. Çox meylli yamacların 
şumlanması isə səthi və yarğan eroziyasına səbəb olur. 
Yüngül mexaniki tərkibli torpaqlarda kənd təsərrüfatı 
bitkiləri becərilərkən, külək rejiminin nəzərə alınmaması 
nəticəsində külək eroziyası baş verir.
Bozqır zona torpaqlarının 65 %-i, bəzi rayonların 
ərazisinin isə 88 %-i eroziyaya uğramışdır. Buna görə 
burada eroziya proseslərinin qarşısını almaq məqsədi ilə 
kompleks tədbirlərin tətbiqi vacibdir.
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4. DAĞ-ƏKİNÇİLİK ZONASINDA EROZİYAYA QARŞI 
MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

Respublikanın ərazisində dağ-əkinçilik zonasının 
torpaqları kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunur. Bu 
zonada eroziya prosesinin qarşısını almaq, səthi su 
axımını nizama salmaq, kənd təsərrüfatı bitkilərindən 
yüksək və sabit məhsul almaq kompleks torpaqqoruyucu 
mübarizə tədbirlərin geniş həyata keçməsini təmin etmək 
zəruridir. Həmin tədbirlər sistemi aşağıdakılardan 
ibarətdir:

- təşkilat-təsərrüfat tədbirləri;
- torpaqqoruyucu aqrotexniki mübarizə tədbirləri;
- az məhsuldar və eroziyaya uğramış yamaclarda 

çoxillik ot bitkilərinin səpini;
- yuyulmuş dağ yamaclarında üzümlüklər və meyvə 

bağlarının salınması;
- eroziyaya uğrmış torpaqların münbitliyinin bərpa 

edilməsi məqsədilə gübrələrin tətbiq edilməsi.
Təşkil'at-təsərrüfat tədbirləri. Eroziyaya qarşı 

mübarizədə yamacların meylliyi, torpağın yuyulma 
dərəcəsini, əkiləcək bitkilər torpaqqoruyucu xüsusiyyəti 
nəzərə alınmalıdır.
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Şəkil 7. Şumun yamacın onina aparılması

Şəkil 8. Eroziyaya uğramış v& münbityilini itirmiş 
torpaqlarda terrasların ç&kilmasi



Aparılan çoxillik tədqiqatlar göstərir ki, çoxillik ot 
bitkiləri torpağı eroziyadan yaxşı qoruyur. Payızlıq dənli 
bitkilər də torpaqqoruyucu əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 
həmin əkinlər yaz yağıntılarının əmələ gətirdiyi səthi 
axımın qarşısını alaraq torpağa hopdurur. Payız 
əkinlərindən fərqli olaraq yazlıq dənli bitkilər və 
cərgələrarası becərilən bitkilər torpaqqoruyucu 
əhəmiyyətə malik olaraq yuyulmanı sürətləndirir. Bununla 
əlaqədar olaraq yuyulma qorxusu olan əkin sahələrində 
torpaqqoruyucu növbəli əkin sistemi tətbiq etməklə, 
yazlıq dənli və cərgələrarası becərilən bitkilər əkini 
məhdudlaşdırılmalı, onlar payızlıq dənli və çoxillik ot 
bitkiləri ilə əvəz edilməlidir.

5. DAĞ-ƏKİNÇİLİK ZONASINDA DƏMYƏ 
ŞƏRAİTİNDƏ TORPAQQORUYUCU ƏKİNÇİLİK

SİSTEMİ

Respublikanın dağ əkinçiliyi düzən rayonlardakı 
əkinçilik sistemindən xeyli fərqlənir. Dağ və dağətəyi 
rayonlardakı torpaqların məhsuldarlığının yüksəldil
məsində torpaqqoruyucu əkinçilik sistemi tətbiqinin böyük 
əhəmiyyəti vardır. Bu sistemdə əsas məqsəd səthi su 
axınının, torpağın və onunla birlikdə qida maddələrinin 
yuyulmasının qarşısını almaq, sahələrdə nəmliyin 
toplanmasını və saxlanmasını təmin etmək və nəticədə 
əlavə məhsul almaqdan ibarətdir.

Torpaqqoruyucu əkinçilik sistemi əsas etibarı ilə 
özündə təsərrüfat-təşkilat və eroziyaya qarşı aqrotexniki 
mübarizə tədbirlərini birləşdirir.

Təsərrüfat-təşkilat tədbirləri dedikdə ərazinin 
eroziyaya qarşı təşkili nəzərdə tutulur. Bu tədbirlərin 
həyata keçirilməsində əsas məqsəd torpaqları eroziya 
proseslərindən daha səmərəli mühafizə etmək, eroziyaya 
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uğramış torpaqların münbitliyini yüksəltmək və «yararsız» 
sahələri kənd tsərrüfatı dövriyyəsinə qaytarmaqdan 
ibarətdir. Bu zaman ərazinin relyef və torpaq şəraiti 
nəzərə alınaraq, təsərrüfat sahələrinin, onların 
sərhədlərinin, növbəli əkinlərin, çoxillik bitkilər, meşə 
zolaqları və yolların düzgün yerləşdirilməsinə xüsusilə 
diqqət yetirilir.

Eroziyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin 
layihələşdirilməsi, ərazinin düzgün təşkili və kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin düzgün yerləşdirilməsi məqsədi ilə 
iri miqyaslı torpaq-eroziya tədqiqatı aparılmalı, eroziya 
amilləri xəritəsi və eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri 
xəritəsi tərtib edilməlidir.

Ərazinin düzgün təşkili, sahələrdən relyeflə əlaqəli 
surətdə səmərəli istifadə olunmasını, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin xüsusiyyətlərinin, ərazinin eroziyaya uğrama 
dərəcəsinin nəzərə alınmasını tələb edir.

Belə ki, meylliyi 6°-yə qədər olan yamaclarda, 
yuyulmamış və zəif yuyulmuş sahələrdə növbəli əkin 
sistemi tətbiq edilməli və burada cərgəarası becərilən 
bitkilərə üstünlük verilməlidir. Bu növbəli əkinlərdə ot 
bitkiləri 20 %-ə qədər təşkil etməlidir.

Meylliyi 6-12° olan yamaclarda növbəli əkin 
sistemində dənli bitkilərə üstünlük verilməli və cərgəarası 
becərilən bitkilərin tutduğu sahə 20-25 %-dən artıq 
olmamalıdır. Bu növbəli əkinlərdə çoxillik ot bitkiləri 
sahəsi 30-40 % təşkil etməlidir.
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Şəkil 9. Terras/n hazırlanması texnologiyası

Şəkil 10. Şiddətli səthi yuyulmuş sahələrdə 
terraslann çəkilməsi



Bunu qeyd etmək lazımdır ki, eroziyanın qarşısının 
alınmasında növbəli əkin sisteminin böyük rolu vardır. 
Məhz buna görə də növbəli əkin sisteminin 
layihələşdirilməsi elmi əsaslarda aparılmalıdır.

Şəki! 11. Terras!) yamac

Meylliyi 12-15° olan yamaclarda orta dərəcədə 
yuyulmuş sahələrdə torpaqqoruyucu növbəli əkin 
sisteminin tətbiq etmək lazımdır. Belə sahələrdə 
cərgəarası becərilən bitkilərin əkilməsinin dayandırılması, 
çoxillik ot bitkilərinin əkin sahəsinin 40-60 %-ə 
çatdırılması lazımdır.

Meylliyi 12-15° olan yamaclarda şiddətli yuyulmuş 
sahələrdə dənli bitkilərin əkinini dayandırmalı, belə 
sahələrdə ancaq çoxillik ot bitkilərini əkmək zəruridir. Bu 
həm eroziya ilə mübarizədə böyük səmərə verir, həm də 
iqtisadi cəhətdən çox faydalıdır.
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Meylliyi 15°-dən çox olan sahələrdə tarla 
bitkilərinin əkilməsini dayandırmaq, onlardan təbii biçənək 
kimi istifadə etmək məqsədəuyğundur.

Eroziyaya qarşı aqrotexniki tədbirlər yamaclarda 
torpağı yuyulmadan mühafizə tədbirləri sistemində birinci 
dərəcəli əhəmiyyətə malikdir.

Eroziyaya qarşı aqrotexniki mübarizə tədbirləri 
bütöv sahələrdə kompleks aparıldıqda daha effektli olur. 
Bu tədbirlər müəyyən ardıcıllıqla torpağın əsas 
becərilməsi, səpin və bitkilərin becərilməsi dövründə 
aparılmalıdır.

Eroziyaya qarşı aqrotexniki mübarizə tədbirləri 
torpağın su-fiziki xassələrini yaxşılaşdırır, səthi axının 
qarşısını alır və torpaqda rütubət ehtiyatı yaradır.

Eroziyaya qarşı aqrotexniki mübarizə tədbirləri 
başqa işlərlə birgə aparılır, çox əmək və xərc tələb etmir, 
səmərəsi isə çox olur.

Eroziyaya qarşı aqrotexniki mübarizə tədbirləri 
torpağın su-fiziki xassələrini yaxşılaşdırmaqla, onun 
sukeçirmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran tədbirlərə (dərin 
zolaqlarla yumşaltma, yarıqaçma və s.) və mexaniki 
surətdə səthi axının qarşısını alan tədbirlərə (şumu və 
becərmə işlərini yamacın əkinə aparmaq, şırımların 
çəkilməsi, bufer su saxlayan zolaqların hazırlanması və 
s.) ayrılır.

Düzgün aqrotexnikanın əsasını şumun, səpinin və 
bütün becərmə işlərinin yamacın eninə istiqamətində və 
ya horizontlar üzrə aparılması təşkil edir. Yamacı eninə 
şumladıqda kiçik tirələr əmələ gəlir və həmin tirələr səthi 
axının qarşısını alaraq, suyu torpağa sızdırır.

Yamacın eni istiqamətində dondurma şumu 
edilmiş 10-12° meyllikli sahədən 7,5 m3/ha torpaq 
yuyulduğu halda, yamacın uzununa aparılmış şumla onun 
miqdarı artaraq, 300 m3/ha çatmışdır. Şumu yamacın 
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eninə apardıqda, torpağın nəmliyi 0-50 sm qatda 3-4 % 
çatmış, qarğıdalının yaşıl kütlə məhsulu isə yamacın 
uzununa şumlanmış sahəyə nisbətən 52 s/ha çox 
olmuşdur. Meylliyi 10-12° olan sahədə herik şumunu 
yamacın eninə apardıqda, torpağın yuyulması uzununa 
şumlanmış yamaca nisbətən 3 dəfə azalmış, payızlıq 
buğdanın dən məhsulu isə hektarda 2 sentnerdən çox 
artmışdır.

Yamacın eninə aparılan şumun iqtisadi səmərəliliyi 
12,8-26,3 man/ha təşkil edir.

Meylliyi 4-5°-dən çox olan yamaclarda şumun 
keyfiyyətli olması üçün torpaq layı yamac boyu aşağı 
çevrilməlidir. Bunun üçün layları çevrilən PON-2-30 
markalı kotandan istifadə edilməlidir. Belə kotan 
olmadıqda isə adi kotandan istifadə edilə bilər. Bu halda 
yamacın aşağı hissəsindən başlayaraq sahə birtərəfli 
şumlanmalıdır.

Meylliyi 4-5°-dən çox olan yamaclarda yalnız şumu 
və torpağ! becərmə işlərini yamacın eni istiqamətində 
apardıqda, eroziya prosesinin qarşısını tamamilə almaq 
mümkündür. Belə yamaclarda mütləq eroziyaya qarşı 
əlavə mübarizə tədbirləri görülməlidir. Bu tədbirlərə: 
yamacın eni istiqamətində susaxlayan şırımların 
çəkilməsi, dərin zolaqlarla yumşaltma, zolaqlarla 
şumlama, susaxlayan bufer zolaqlarının düzəldilməsi, 
dənli bitkilərin çarpaz üsulu ilə səpilməsi, çoxillik otların 
səpini və s. aiddir.

Bitki örtüyündən məhrum olan yamaclarda torpaq 
sürətlə yuyulur, eroziya prosesi daha intensiv gedir. Ona 
görə, meylliyi 4-5°-dən çox olan yamaclarda herik və 
dondurma şumu edilərkən yamacın eni istiqamətində 
susaxlayan şırımlär açılması məsləhətdir. Tarlalarda şırım 
açılan zaman torpağın səthində xüsusi mikrorelyef 
yaranır, bu isə səthi su axınının torpağın yuyulmasının 
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qarşısını alaraq, kənd tsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığının artmasına səbəb olur.

Azərbaycan Respublikasının müxtəlif rayonlarında 
(Şamaxı, Gədəbəy, Tovuz, Martuni və s.) şırımların 
açılması torpağın yuyulmasını 2-3 dəfə azaltmış, 
rütubətliyini 3-5 % yüksəltmiş, kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığını isə 15-20 % artırmışdır.

Şırımaçma işlərini şumla birlikdə aparmaq daha 
məqsədəuyğundur. Bunun üçün adi 4 və ya 5 gövdəli 
kotanlardan (PN-4-35 markalı kotanlar) istifadə 
olunmalıdır. Bu zaman II və III gövdənin layları 20 sm 
uzadılır (əlavə metal lövhə qaynaq edilir). Sonrakı 
gövdələrin (III və ya IV) layları isə çıxarılır. Belə kotanla 
şum etdikdə, uzaldılmış layların qaldırdığı torpaq qatı 
onun qarşısındakı gövdənin qaldırdığı layin üzərinə çevirir 
və laydırı çıxarılmış gövdə isə torpaq layını veçirmir. 
Beləliklə, yamac boyu hər 1,4-1,7 m-dən bir yamacın eni 
istiqamətində 30 sm dərinliyində şırımlar açılır. Bu tədbirin 
effektliyi onun aparılma müddətindən çox asılıdır. Şırımları 
herik şumunda - mart, aprel, dondurma şumunda isə - 
sentyabr-oktyabr aylarında çəkdikdə, daha yaxşı nəticə 
verir.

Şırımların herik və dondurma şumları zamanı 
çəkilməsi 13,2-17,6 man/ha iqtisadi səmərə verir.

Atmosfer çöküntülərinin torpağa yaxşı hopması 
üçün torpağın susızdırma qabiliyyətini artırmaq lazımdır. 
Bunun üçün torpaq yamacın eni istiqamətində 2,8-5,6 m- 
lik zolaqlarla 35 sm dərinliyinə qədər yumşaldılır. Dərin 
yumşaldılmış zolaqlar yamacın meylliyindən, uzunlu
ğundan və torpağın su-fiziki xassələrindən asılı olaraq, 
yamac boyu hər 10-20 m-dən bir adi şumla (22-25 sm 
dərinliyində) növbələşir.

Yamacın meylliyi və uzunluğu çox, torpağın su- 
fiziki xassələri nə qədər pis olarsa, bir o qədər dərindən 
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yumşaldılan zolaqlar arasındakı məsafənin eni də az 
olmalıdır.

Dərin zolaqlarla yumşaldılma respublikanın dağ və 
dağətəyi rayonlarında meylliyi 7°-dən çox olan 
yamaclarda dondurma şumunda torpaq bir qədər 
oturduqda (bərkidikdən) sonra payızda, yaxud erkən 
yazda kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpininə 15-20 gün 
qalmış laydırsız kotanda və ya xüsusi dərin yumşaldıcıı 
alətlər (PRVN-53) vasitəsi ilə yamacın eni istiqamətində 
aparılır.

Torpağın dərindən zolaqlarla yumşaldılması onun 
yuyulmasını 2-4 dəfə azaldır, nəmliyini artırır və kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını 15-25 % yüksəldir. 
Torpağın dərin zolaqlarla yumşaldılmasına çəkilən əlavə 
xərclər hər hektara 206 man., onun iqtisadi səmərəliliyi 
isə 18,4-19 man/ha təşkil edir.

Dik yamaclarda eroziya ilə mübarizədə ən etibarlı 
tədbirlərdən biri də zolaqlarla şumlamadır. Bu tədbirin 
əsasını kənd tsərrüfatı bitkilərinin torpaqqoruyucu 
xassələrini nəzərə alaraq, onların düzgün seçilməsini 
təşkil edir.

Zolaqlarla şumlamanın əsas mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, yamaclarda müxtəlif torpaqqoruyucu xassəyə 
malik bitki zolaqları bir-birini əvəz edir. Ot zolaqları 
yamacdan yuyulan torpaqları tutub özündə saxlayır.

Zolaqlarda əkinlər yalnız yamacın eni 
istiqamətində aparıldığı üçün səthi axın və yuyulma xeyli 
azalır və tədricən terras yaranmağa başlayır.

Zolaqlarla əkinçilik prinsipinin əsası 
aşağıdakılardan ibarətdir:

-Yamac zolaqlara bölünür. Zolaqların eni yamacın 
meyyliyindən, uzunluğundan, formasından və zolaqlarda 
becərilən bitkilərdən, eləcə də torpağın eroziyaya 
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davamlılığından asılıdır. Yamacın meylliyi artdıqca, 
zolağın eni azalır.

-Torpağın əlavə becərilməsi və texnikanın 
səmərəsiz işləməsinin qarşısını almaq üçün zolağın eni 
torpaq becərən və toxumsəpən maşının təkrar eni qədər 
olmalıdır.

-Yamacların zolaqlarla becərilməsi səthi axını və 
torpağın yuyulmasını başdan-başa əkilmiş yamaclarda 
nisbətən azaldır və nəticədə nəmliyin toplanması və 
məhsuldarlığın artmasına səbəb olur. Belə ki, başdan- 
başa əkilmiş (adi şumda) yamacda torpağın yuyulması 
5,5 t/ha olduğu halda, zolaqlarla şumlanmış sahədə 0,08 
t/ha olmuşdur. Payızlıq buğdanın məhsulu adi şumda 
12,3 s/ha və zolaqlarla şumlanmış sahədə 17,4 s/ha, 
qarğıdalının yaşıl kütləsi isə müvafiq olaraq 119 və 140 
s/ha olmuşdur.

-Yamacların zolaqlarla şumlanmasında iqtisadi 
səmərəlilik 16 manatdan 40,8 manatadək təşkil edir.

-Meylliyi 8-10°-dən yüksək yamaclarda biçənəkləri 
və ya xam torpaqları kənd təsərrüfatı tarla bitkiləri altında 
mənimsədikdə zolaqlarla şumlamanın tətbiqi tövsiyyə 
olunur.

Eroziyaya qarşı mühüm aqrotexniki mübarizə 
tədbirlərindən biri də kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkini və 
səpininin yamacın eni istiqamətində aparılmasıdır. Kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin cərgələrinin əkininin və ya səpininin 
yamacın eni istiqamətində apardıqda hər cərgə səthii 
axının sürətini azaldır və torpağı yuyulmadan qoruyur.

Kartof əkini cərgələrinin istiqamətini yamacın 
uzununa apardıqda torpağın yuyulması 100 t/ha olduğu 
halda, cərgələrin istiqamətini yamacın eninə apardıqda 
torpağın yuyulması 10 dəfə azalmışdır. Kartof məhsulu 
yamacın eninə əkilən sahədə 10 s/ha artmışdır. Yamacın 
uzununa səpilmiş payızlıq buğda sahəsində yuyulmuş 

38



torpağın miqdarı 135 m3/ha olduğu halda, yamacın eninə 
səpilmiş sahədə 48 m3/ha olmuşdur. Burada buğdanın 
dən məhsulu münasib olaraq 16,5 və 20,5 s/ha olmuşdur. 
Dənli bitkiləri yamacın eninə səpdikdə, iqtisadi səmərəlilik 
32 man/ha təşkil edir.

Yamaclarda cərgələrarası becərilən bitkilər 
əkildikdə torpağın səthi daha intensiv yuyulur. Buna görə 
də eroziya prosesinin qarşısını almaq üçün həyata 
keçirilən tədbirlərin ən saləsi cərgələr arasında şırımların 
çəkilməsidir. Herik və dondurma şumundan fərqli olaraq, 
cərgələrarası becərilən bitkilər əkiləcək sahədə şırımlar 
əkinlə birlikdə açılır. Cərgələrin arasında şırım açmaq 
üçün səpin maşınının çərçivəsinə dibdolduran alətlər 
quraşdırılır. Həmin alətlər səpin maşını hərəkət edən 
zaman bir-birindən 1,25 m aralı 8 sm dərinlikdə və 30 sm 
enində şırımlar açır.

Cərgələr arasında çəkilmiş şırımlar yazda 
yağıntılardan əmələ gələn səthi su axınının qarşısını 
alaraq, torpaqda nəmliyi toplayır, torpağın yuyulmasını 
2,5 dəfə azaldır və məhsulu 10-30 % artırır.

Bu üsulun iqtisadi səmərəliliyi 27 man/ha təşkil 
edir. Bunun tətbiqi mkylliyi 4°-dən 10°-yə qədər olan 
yamaclarda cərgəarası becərilən bitkilərin altında tövsiyyə 
olunur.

Yamaclarda çarpaz üsulla dənli bitkilər səpini 
eroziyaya qarşı mübarizədə çox faydalı tədbirlərdən 
biridir. Bu halda bitkilər səthi bərabər sürətdə örtür və 
torpağın eroziyadan yaxşı qorunmasını təmin edir.

Dənli bitkilərin çarpaz səpini yamaclarda səthi 
axının sürətini zəiflədir. Torpağın yuyulmasını azaldır və 
onun nəmliyini artırır.

Çarpaz üsulla toxum normasının yarısı yamacın 
uzununa, digər yarısı isə yamacın eninə səpilməlidir. 
Yamacın uzununa səpin apardıqda, sahədə səpin 
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maşınının izi qalır, ikinci dəfə səpin apardıqda, bu izlər 
yamacın eninə əmələ gəlir. Beləliklə, sahədə xırda dayaz 
çarpaz şırımlar yaranır. Bu şırımlar sonralar öz müsbət 
təsirini göstərir.

Yamacda çarpaz səpin zamanı torpağın yuyulması 
2 dəfə azalır, payızlıq buğdanın dən məhsulu 2-5 s/ha 
(nəzarətdə 13-18 s/ha olducu halda) və arpanın dən 
məhsulu 2,0 s/ha (nəzarətdə 10 s/ha) artır. Bu üsulla 
səpinin iqtisadi səmərəliliyi 39,2 man/ha (payızlıq buğda 
səpinində) təşkil edir.

Çarpaz üsulla səpini respublikanın dəmyə 
şəraitində meylliyi 2°-dən 10°-dək olan yamaclarda taxıl 
bitkilərin altında tətbiqi məsləhət görülür.

Yamaclarda eroziyaya qarşı mübarizə də bioloji 
üsulun da böyük əhəmiyyəti vardır. Bu üsulun tətbiqində 
əsasən bitkilərin yerüstü hissəsi və köklərin, habelə 
onların çürüntü məhsullarının torpaqqoruyucu 
xassələrindən istifadə olunur. Bu məqsədlə yamaclarda 
əsas etibarı ilə sıx səpilmiş müxtəlif kənd təsərrüfatı 
bitkilərindən ibarət su saxlayıcı (bufer) zolaqlar yaradılır. 
Belə zolaqlar səthi su axınının sürətini zəiflədir, onu bütün 
sahə üzrə bərabər bölüşdürür, torpağın yuyulmasını xeyli 
azaldır və zolaqlar arasındakı yuyulan torpağı özündə 
saxlayır. Susaxlayıcı zolaqların eni adətən toxumsəpən 
maşınların eninə müvafiq olmalıdır. Zolaqlar arasındakı 
məsafə isə yamacın meylliyindən, uzunluğundan və 
eroziya prosesinin intensivliyindən asılı olaraq dəyişə 
bilər. Yamac nə qədər uzun və meylli olarsa, susaxlayıcı 
bufer zolaqları arasındakı məsafə də azalır və əksinə. 
Susaxlayıcı zolaqların eni 4 m-dən 10 m-ə, zolaqlar 
arasındakı məsafə isə 30 m-dən 100 m-ə kimi olmalıdır.

Yamacda sıx səpilmiş taxıl bitkisi vasitəsi ilə 
yaradılan susaxlayıcı zolaqlar torpağın yuyulmasını 2 dəfə 
azaltmış, 0-40 sm-lik qatda nəmliyi yüksəltmiş və payızlıq 
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buğdanın məhsuldarlığını nəzarətə nisbətən 4,5 s/ha 
(nəzarətdə 13,1 s/ha olduğu halda) və arpanın 
məhsuldarlığını isə 2,8 s/ha artırmışdır (nəzarətdə 9,5 
s/ha).

Susaxlayıcı büfer zolaqlarının tətbiqi nəticəsində 
hər hektardan 14-35 manat iqtisadi səmərə əldə edilir. Bu 
tədbiri meylliyi 8°-dən çox olan yamaclarda da aparmaq 
tövsiyə edilir.

Yamaclarda su eroziyasına qarşı mübarizə 
səmərəli aqrotexniki tədbirlərdən biri də yarıqaçmadır. Bu 
üsulun əhəmiyyətli cəhətlərdən biri də odur ki, o, 
texnikanın hərəkətinəə maneçilik etməklə yanaşı, bitkiləri 
də tələf etmir.

Yarıqaçmanın meylliyi 5-6°-dən çox olan 
yamaclarda payızlıq və yazlıq dənli bitkilər əkinində, 
çoxillik ot səpinlərində, örüş və biçənək sahələrində tətbiq 
edilməsi məqsədəuyğundur. Çoxillik ot bitkiləri sahəsində 
yarıqlar payızda torpaq kipləşən dövrdə, payızlıq taxıl 
əkini sahələrində isə səpindən əvvəl və ya torpaq donan 
zaman aparılmalıdır.

Bu üsul cərgəarası becərilən bitkilərdə də tətbiq 
olunur. Cərgəarası becərilən bitkilər sahəsində yarıqaçma 
eyni zamanda kultivasiya çəkiləndə aparılır. Adətən 
yarıqlar eni 3-5 sm, dərinliyi 50-60 sm olmaqla yamacın 
eninə profili istiqamətində açılır və onların arasındakı 
məsafə 5-10 m arasında dəyişir. Yarıqlar meylliyi 5°-dək 
olan yamaclarda hər 10 m-dən bir, meylliyi çox olan 
yamaclarda isə hər 5 m-dən bir açılır.

Cərgəarası becərilən bitkilər sahəsində yarıqaçma 
hər cərgədə yamacın eninə 18-20 sm dərinlikdə aparılır.

Biçənək, örüş, çoxillik ot səpini və dənli bitki əkini 
sahələrində yarıqlar AŞ 2-140 markalı maşınla açılır. 
Yarıqaçma üçün PRVN-53 markalı maşından da istifadə 
edilir. Bu məqsədlə maşında yalnız bir mərkəzi dərin 
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yumşaldıcı saxlanılır. Yarıqaçmada adi kotanlardan da 
istifadə etmək olar. Bunun üçün kotana I və IV gövdələrin 
əvəzinə yarıqaçan bıçaqlar bərkidilir. QR-2,7 markalı 
torpaq dərinyumşaldıcısından da istifadə etmək olar. Bu 
zaman dərinyumşaldıcının pəncələri çıxarılır və onların 
yerinə dərinyumşaldıcı KLQ-250 bıçaqları bərkidilir. 
Cərgəarası becərilən bitkilər sahəsində yarıqaçma üçün 
kultivator KRN-4,2 əlavə yumşaldıcı bıçaqlar bağlanılır.

Yarıqaçma səthi su axınını azaldır, torpağın 
nəmliyini artırır və beləliklə kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. Belə ki, 1975- 
1978-ci illərdə Şamaxı və Martuni rayonlarında meylliyi 
6°-dən 12°-dək olan yamaclarda payızlıq buğda və xaşa 
bitkiləri altında yarıqaçma aparılmışdır. Tünd şabalıdı 
torpaqda payızlıq buğda altında yarıqaçma nəticəsində 
torpağın yuyulması müşahidə olunmamış və dən məhsulu 
2,6 s/ha artmışdır (nəzarət sahəsində 22,8 s/ha olduğu 
halda) xalis gəlir 14,5 man/ha təşkil etmişdir. 
Bozqırlaşmış dağ-meşə qəhvəyi torpaqda xaşa səpini 
sahəsində yarıqaçma yaşıl kütlə məhsulunu 18,3 s/ha 
(nəzarətdə 148,3 s/ha) artmışdır və xalis gəlir 13,2 
man/ha olmuşdr.

Yamaclarda su eroziyası ilə mübarizədə leysan 
yağışlarının və qar sularının nizamlanmasının böyük 
əhəmiyyəti vardır. Respublikamızın dağlıq və dağətəyi 
rayonlarında qışda atmosfer yağıntıları əsasən sülb 
şəklində düşür. Erkən yazda temperaturun artması ilə 
qarın intensiv əriməsi başlanır. Mürəkkəb relyef şəraitində 
qarın artması nəticəsində əmələ gələn su kütləsi sürətli 
axınla torpağın səthini yuyur və dağıdır.

Eroziya prosesinin qarşısını almaq və torpaqda 
nəmliyin toplanmasını təmin etmək üçün qarın ərimə 
intensivliyini müxtəlif üsullarla nizama salınır. Bu üsullarla 
yamacın eni istiqamətində torpağın qarda zolaqlarla 
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çılpaqlarşdınlması, qaraldılması, sıxılması, qardan tirələr 
düzəldilməsi və s. aiddir.

Qarın əriməsinin nizama salınması nəticəsində qış 
yağıntıları torpaqda toplanır, eroziya prosesinin qarşısı 
alınır və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı artır.

Qarın zolaqlarla qaraldılması quru torpaq, çürüntü, 
eol və s. ilə (qarın üstünə səpmək yolu ilə) aparılır. Qarın 
bərkidilməsi vərdənənin (ağır çarxlı ütülər vasitəsi ilə) 
köməyi ilə həyata keçirilir. Qarı qaraldılmış və bərkidilmiş 
zolaqların və onların arasındakı məsafənin eni yamacın 
meylliyindən, qarda olan su ehtiyatından və başqa təbii 
amillərdən asılıdır.

Zolaqlarla qaraldılma və bərkidilmə qarın qeyri- 
bərabər əriməsinə səbəb olur. Qarın qeyri-bərabər 
əriməsi hesabına suyun torpağa hopması üçün yaxşı 
şərait yaranır və beləliklə, qar sularının səthi axını və 
torpağın yuyulması azalır.

Şamaxı rayonunda meylliyi 6-10° olan yamacda 
qar əriyib qurtardıqdan sonra torpağın nəmliyi qarı 
zolaqlarla bərkidilmiş sahədə 2,2 %, qaraldılmış 
zolaqlarda isə nəzarətə nisbətən 2,8 % çox olmuşdur. 
Zolaqlarla qarın qaraldılması sahəsində torpağın 
yuyulması qarın əriməsi nizama salınmış sahəyə nisbətən 
3 dəfə və qarı bərkidilmiş sahələrdə isə 2,5 dəfə 
azalmışdır.

Şiddətli eroziyaya uğramış torpaqlarda ən səmərəli 
və iqtisadi cəhətdən əlverişli tədbirlərdən biri çoxillik 
otların səpilməsidir. Çoxillik otlar torpağı üzvi maddələrlə 
zənginləşdirir, onda suyadavamlı dənəvari struktur əmələ 
gəlməsini sürətləndirir və su-fiziki xassələri yaxşılaşdırır. 
Bundan başqa, çoxillik otların yerüstü hissələri səthi su 
axınının sürətini azaldaraq, onun dağıdıcı fəaliyyətini 
zəiflədir, torpağa sızmasına şərait yaradır.
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Eroziyaya məruz qalmış yamaclara səpilmiş 
çoxillik otlar nəinki torpaq səthinin eroziyadan 
qorunmasının başlıca amildir, o eyni zamanda 
heyvandarlığın inkişafı üçün zəmin yaradan yüksək 
keyfiyyətli yem mənbəyidir. Məsələn, Şamaxı rayonunda 
şiddətli dərəcədə eroziyaya uğramış çəmənləşmiş qonur 
dağ-meşə torpaqlarında yamacda səpilmiş xaşa bitkisi üç 
il ərzində hər il hektardan 123 sentnerə qədər quru ot 
məhsulu vermişdir. Kök kütlə ehtiyatı 0-40 sm-lik torpaq 
qatında xaşanın ikinci ilində - 77,1 s/ha, üçüncü ilində - 
86,5 s\ha və dördüncü ilində - 74,5 s/ha olmuşdur.

Xaşanın kök kütləsinin əsas hissəsi torpağın 
qatında (0-20 sm) yerləşir və 0-40 sm-lik qatda olan 
ümumi kök kütləsinin 65-79 %-ni təşkil edir. Bu da 
torpağın eroziyadan mühafizə olunmasında və münbitliyin 
artırılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir.

Xaşa bitkisi torpağın münbitliyinə o qədər tələbkar 
deyil və şiddətli dərəcədə eroziyaya uğramış torpaqlarda 
yaxşı bitməklə yüksək keyfiyyətli ət məhsulu verir. Ona 
görə də dəmyə şəraitində şiddətli yuyulmuş torpaqlarda 
çoxillik otlar səpilməsi daha məqsədəuyğundur.

Səthi su axını və yuyulan torpağın miqdarı sahədə 
hansı kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilməsi ilə sıx əlaqədardır. 
Yamaclarda ən çox yuyulma herik şumunda və 
cərgəarası becərilən bitkilər əkilmiş sahələrdə, ən az 
yuyulma isə çoxillik ot bitkiləri sahəsində müşahidə edilir.

Azərbaycan şəraitində Böyük Qafqazın 
çəmənləşmiş dağ-qonur torpaqlarında apardığımız 
tədqiqatlar göstərdi ki, üç il ərzində xaşa səpini altında 
hektardan 0,12 ton torpaq yuyulduğu halda, herik 
sahəsində bu miqdar 253,26 ton olmuşdur.

Xaşa bitkisi böyüyüb inkişaf etdikcə, torpağın 
yuyulması da azalır.

44



Bir sözlə, dəmyə şəraitində yuyulmuş az 
məhsuldar, yaxud «yararsız» hesab edilən əkin və ya 
örüş sahələrində mütləq çoxillik otlar səpilməlidir. Bu yolla 
torpaqda qısa (3-4 ildə) müddət ərzində üzvi maddələrin 
miqdarını artırmaq şiddətli dərəcədə yuyulmuş torpaqların 
münbitliyini bərpa etmək və keyfiyyətli yüksək ot məhsulu 
götürmək olar.

Çoxillik otlar səpiiməzdən əvvəl torpaq örtüyü yuxa 
olan yamaclarda şumu üzləmə ilə əvəz etmək olar. 
Torpağa üzləməqabağı hektara 50 kq təsiredici maddə 
hesabı ilə azot və fosfor verilməlidir. Səpiləcək sahələrdə 
daş olarsa, onlar yığılıb sahədən kənara tökülməlidir.

Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında 
dəmyə şəraitində çoxillik otların ən yaxşı səpin vaxtı payız 
fəslidir. Şiddətli drəcədə eroziyaya uğramış torpaqlarda 
xaşa səpininin iqtisadi səmərəliliyi 14-20 man/ha təşkil 
edir (1, 2, 5, 12, 13, 16, 19).

6. DAĞ-ƏKİNÇİLİK ZONASINDA EROZİYAYA
UĞRAMIŞ TORPAQLARIN MÜNBİTLİYİNİN 

ARTIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI

Torpağın münbitliyi mürəkkəb təbii və antropogen 
amillərin birgə məhsuludur. Yamaclarda uzun illər 
torpaqdan səmərəsiz istifadə edilməsi, torpaqqoruyucu 
aqrotexnikanın olmaması və ya zəif orması, 
torpaqqoruyucu tədbirlərin tətbiq edilməsi torpağın üst 
münbit qatının yuyulub dağılması ilə nəticələnmişdir ki, bu 
da torpaqların münbitliyinin xeyli aşağı düşməsinə səbəb 
olmuşdur.

Dağ əkinçiliyində növbəli əkin sisteminin tətbiq 
edilməsi sahələrdə mineral, xüsusilə üzvi gübrələrin 
kifayət qədər verilməməsi, qabaqcıl təcrübənin dağ 
əkinçiliyində tətbiq edilməməsi nəticəsində torpaqda 
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humusun, azotun miqdarı və ehtiyatı, eləcə də humus 
qabığının enerji ehtiyatı azalır və onun mikrobioloji fəallığı 
xeyli zəifləyir. Yuyulmuş torpaqlarda nəmliyin 
çatışmaması, humusun miqdarının azalması, torpağın 
«tənəffüsünün» zəifləməsi və bunun da nəticəsində CO2 
ixracının azalması, bioloji enerjinin itməsi, orada əmələ 
gələn bitkilərin fotosintez fəallığını xeyli məhdudlaşdırır.

Göstərilən amillərin birgə təsiri nəticəsində kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı xeyli aşağı düşür, 
məhsulun keyfiyyəti pisləşir ki, bu da insan və heyvan 
orqanizminə böyük ziyan vurur. Bununla əlaqədar 
torpaqların münbitliyinin yaxşılaşdırılması yolları və 
ümumiyyətlə aqroekoloji sistemin nizamlanması böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu ciddi problemin həlli üçün torpaq 
münbitliyinin kompleks öyrənilməsi proqram hazırlanmalı 
və məqsədyönlü yaxşılaşdırılmalıdır.

Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin 
yaxşılaşdırılması belə torpaqlarda yüksək və sabit məhsul 
alınması və eləcə də torpağın eroziyadan qorunmasında 
mineral gübrələrin tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

7. EROZİYAYA UĞRAMIŞ TORPAQLARDA MİNERAL
GÜBRƏLƏRİN TƏTBİQİNİN SƏMƏRƏLİLİYİ

Eroziya prosesi mürəkkəb dinamiki proses olub, 
torpağın münbitliyini xeyli pisləşdirir. Dağ yamaclarında 
səthi axın nəticəsində torpağın narın hissəcikləri, onun 
tərkibində olan kolloidlər, humus və bitki həyatında böyük 
rol oynayan qida maddələri yuyulur.

Aparılan texniki hesablamalara görə respublikanın 
yamaclarından ildə 48 mln. tona qədər torpaq yuyularaq, 
dəniz və çaylara aparılır ki, bunun da tərkibində 1340 min 
ton azot, fosfor və kalium birləşmələri vardır.
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Müəyyən edilmişdir ki, 1 il müddətində torpaqdan 
yuyulan qida maddələrindən azot, fosfor və kalium gübrə 
şəklində torpağa qaytarmaq üçün milyardlarla manat 
vəsait sərf edilməlidir (1).

Eroziyaya uğramış torpaqlarda onların daxilində 
gedən proseslərin təbii ahəngi pozulur, ən münbit və 
akkumulyativ qat dağılır. Meşə zonasında belə 
torpaqlarda meşə bitkilərinin inkişafı zəifləyir, dağ-çəmən 
zonasında çəmənlərin məhsuldarlığı azalır, bozqır zonada 
isə torpaqların münbitliyi pisləşir ki, bunun da nəticəsində 
torpaqların bioloji məhsuldarlığı azalır.

Eroziya prosesinə məruz qalmış torpaqlarda ilk 
növbədə humusun miqdarı kəskin azalır, torpağın fiziki və 
kimyəvi xassələri xeyli pisləşir.

Məlum olduğu kimi, mikroorqanizmlər fizioloji fəal 
maddələri, boy maddələrini, fermentləri və vitaminləri 
sintez edir ki, bunlar da torpağın üzvi və mineral 
hissəsinin əsaslı dəyişməsinə səbəb olur. 
Torpaqəmələgəlmə prosesində onun münbitliyinin 
formalaşmasında orqanizmlər, xüsusilə mikroorqanizmlər 
böyük rol oynayır. Bununla əlaqədar olaraq göstərmək 
olar ki, ana süxurların parçalanmasında, qida 
elementlərinin asan mənimsənilən formaya keçməsində, 
mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti nəticəsində əmələ 
gələn üzvi və mineral turşuların böyük rolu vardır (9, 15, 
18).

Mikroorqanizmlərin əhəmiyyəti həm də onunla izah 
edilir ki, üzvi birləşmələri, bitki və orqanizmlərin qalıqlarını 
sadə mineral maddələrə qədər parçalayır və beləliklə, 
mineral maddələrin ümumi maddələr dövranına 
qayıtmasını təmin edir. Beləliklə, mikroorqanizmləri üzvi 
maddələrin minerallaşdırıcıları kimi qəbul etmək olar.

Mikroorqanizmlərin miqdarı ayrı-ayrı torpaq 
tiplərində bir-birindən fərqlənir. Bu onunla izah edilir ki, 
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ayrı-ayrı torpaq zonalarında hidrotermik şərait fərqlənir, 
burada həm də torpaqların münbitlik səviyyəsi eyni 
deyildir. Məlum olduğu kimi, mikroorqanizmlərin 
inkişafına, fəallığın intensivliyinə hidrotermik şərait, 
kosmik amillər və qida şəraiti böyük təsir göstərir. Bu 
amillərin birinin çatışmaması ümumi bioloji vəziyyəti 
pisləşdirir. Biotik amillərlə yanaşı mikroorqanizmlərin 
inkişafına abiotik amillər, o cümlədən eroziya prosesi də 
böyük təsir göstərir. Torpağın tipindən və yayıldığı 
zonadan asılı olmayaraq eroziya prosesi torpaqda 
mikrobioloji fəallığı xeyli zəiflədir.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, eroziyaya uğramış 
torpaqlarda mikroorqanizmlərin fəallığının və eləcə də 
sayının azalması əsas etibarı ilə, bakteriyaların hesabına 
gedir. Məlum olduğu kimi, bakteriyalar yeni maddələr 
sintezində əsas rol oynayır. Göbələklər və şualı 
göbələklərin də sayı yuyulmuş torpaqda xeyli azalır. 
Mikrobioloji prosesin zəifləməsi, ümumiyyətlə, torpağın 
biolodi proseslərinin zəifləməsinə səbəb olur.

Müəyyən edilmişdir ki, eroziya prosesi həm də 
torpağın tənəffüsünü (bioloji fəallığını) zəiflədir. Məlum 
olduğu kimi, torpaqdan ixrac edilən karbon qazı onda 
gedən kompleks bioloji prosesləri özündə əks etdirir və 
torpağın münbitliyi ilə sıx əlaqədardır. Eroziyaya uğramış 
torpaqlarda bioloji və mikrobioloji proseslər sönür. Əgər 
nəzərə alınsa ki, mikroorqanizmlər torpaqda üzvi 
maddənin parçalanması və humifikasiya proseslərini 
aparan və eləcə də bitkiləri mənimsənilən qida maddələr 
ilə təmin edən əsas amildir, onda eroziyanın torpağın 
bioloji potensialına vurduğu ziyanları aydın təsəvvür 
etmək olar.

Eroziyaya uğramış torpaqlarda qida elementlərinin 
itkisinin miqdarı rəqəmlərdə aydın göstərilir. Çimli dağ- 
çəmən torpaqlarının yuyulmamış növləri ilə müqayisə 
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etsək orta dərəcədə yuyulmuş növündə humus hektardan 
140,6 ton, ümumi azot - 8,9 ton, hidroliz olunan azot - 
0,37 ton, mənimsənilən fosfor (P2O5) - 0,045 ton, dəyişən 
kalium - 0,615 ton azalır. Analoji vəziyyət bozqır dağ- 
çəmən, qəhvəyi dağ-meşə, dağ boz-qəhvəyi, dağ qara 
torpaqlarda da müəyyən edilmişdir. Qida elementlərinin 
itkisinin miqdarı yamacların meylliyindən, torpaqların fiziki 
xassələrindən və kimyəvi tərkibindən də çox asılıdır. 
Yamaclardan - qida elementləri, yuyulan torpaq hissələri 
isə həm də axar sular vasitəsi ilə aparılır. Məhz buna görə 
də yamac torpaqlarına verilən gübrələrin ancaq bir 
hissəsi bitki tərəfindən istifadə edilir, qalanı isə düşən 
yağış suları vasitəsilə ilə yuyulur. Gübrələr içərisində azot 
gübrəsi tərkibində nitrat azotu xüsusilə çox yuyulur.

Məlum olduğu kimi, düzən sahələrdə yerləşən 
torpaqlara verilən gübrələr kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığını, torpağın münbitliyini, yamaclarda isə 
bunlarla yanaşı gübrələrin verilməsi bitkinin yerüstü və 
yeraltı kütləsini xeyli artırır. Köklərin narın qolları torpaq 
hissəciklərini əhatə edir, bərkidir, inkişaf etmiş yerüstü 
hissəsi isə yağış damcılarının zərbəsinə müqavimət 
göstərir, axının qabağını alır və torpağı mühafizə edir. 
Yamaclarda düşən yağışların bir hissəsi yerüstü axın 
təşkil edir ki, bu da suyun torpağa hopmasına mane olur, 
quraq şərait yaranır. Beləliklə, gübrələrdən səmərəli 
istifadə çətinləşir.

Eroziya prosesi təkcə torpağın deyil, həm də 
kimyəvi elementlərin yuyulmasına səbəb olur ki, bu da 
torpağın geokimyəvi tərkibini dəyişir və kənd təsərrüfatıı 
bitkilərinin inkişafını məhdudlaşdırır.

Yamaclarda gübrələrin işlədilməsinin özünəməx
sus xüsusiyyəti vardır. Bu onunla izah edilir ki, yamaclar 
müəyyən meylliyə malikdirdər, burada torpaqlar normal 
quruluşa və strukturaya malik olmayıb, müəyyən 
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müxtəlifliyə malikdirlər. Ona görə də gübrələri yamacda 
işlədərkən onların dozası, verilmə vaxtı və üsulları diqqət 
mərkəzində olmalıdır. Yamacda kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin gübrələnməsində təkcə torpaqda qida 
elementlərinin miqdarı deyil, həm də gübrələrlə aparılan 
çöl təcrübələrinin effektliyi də nəzərə alınmalıdır.

Bunu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın dağ 
zonasının hidrotermik şəraiti kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
inkişafı üçün həmişə əlverişli olmayır. Bu onunla izah 
edilir ki, yuxa skeletli və yuyulmuş torpaqlar yüksək su 
udma qabiliyyətinə malik deyillər. Elə məhz bu mövcud 
vəziyyət dəmyə şəraitində verilən gübrələrin az səmərəli 
olması üçün şərait yaradır. Müəyyən edilmişdir ki, 
gübrələri payızda verdikdə, onların tərkibində olan 
elementlər mənimsənilən formaya düşür, payız və qış 
aylarında bitkilər tərəfindən istifadə olunur. Gübrələr 
yazda verildikdə isə, ancaq çox rütubətli illərdə onların 
əsas hissəsi mənimsənilə bilən formaya keçir və bitki 
tərəfindən istifadə edilə bilər.

Dağlarda yağmurların əsas hissəsi erkən yazda 
deyil, bəzən sonrakı fəsillərdə düşür. Məhz buna görə də 
dağlıq rayonlarında torpaqların münbitliyinin artırılmasına 
yönəldilən işlər birinci növbədə yamac torpaqlarının su 
saxlayan qabiliyyətinin artırılması əsasında qurulmalıdır. 
Burada aqrotexniki və başqa tədbirlərlə torpağa düşən 
rütubəti saxlamaq və bitki üçün qorumaq zəruridir.

Azərbaycanın eroziyaya uğramış torpaqlarında 
mineral və mikrogübrələrin kənd təsərrüfatı bitkiləri 
altında səmərəliliyi çox illər müddətində çöl təcrübələri 
bazasında öyrənilmişdir. Bu təcrübələrdə dənli bitkilər, 
üzüm və kartof bitkiləri altında müxtəlif gübrələrin 
effektliyi öyrənilmişdir. Bu təcrübələr şaquli istiqamətdə 
yerləşən bütün torpaq tiplərini əhatə etmişdir.
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Eroziyaya uğramış torpaqlarda bitkilər tərəfindən 
mənimsənilən qida maddələri az olduğu üçün mineral və 
üzvi gübrələrdən istifadə edilməsinin əhəmiyyəti 
böyükdür. Gübrələr eroziyaya uğramış torpaqların itirilən 
münbitliyini bərpa edir. Sahələrə gübrələr verildikdə bir 
tərəfdən kənd tsərrüfatı bitkilərinin yerüstü hissəsini, kök 
kütləsini inkişaf etdirərək torpağı möhkəmləndirir və 
eroziyadan qoruyur, digər tərəfdən isə məhsuldarlığı 
yüksəldir (9, 15, 16).

Respublikanın eroziyaya uğramış torpaqlarında 
sadə (NPK) və mürəkkəb gübrələrin, mikroelementlərin 
məhsuldarlığa təsirinə dair geniş təcrübə işləri aparılmış 
və həmin təcrübələrin nəticələri ümumiləşdirilmişdir. Buna 
əsaslanaraq ayrı-ayrı torpaq-iqlim şəraiti üçün gübrələrin 
norma və nisbətləri tövsiyə edilir:

1.Dağ-qara torpaqların eroziyaya uğramış 
növlərinin münbitliyini artırmaq, dənli bitkilərdən yüksək 
və sabit məhsul almaq üçün aşağıdakı gübrə normaları 
müəyyənləşdirilmişdir:

a) Şirvan təbii-iqtisadi zonasında yuyulmamış və 
zəif dərəcədə yuyulmuş karbonatlı dağ-qara torpaqlarda 
hektara təsiredici hesabı ilə -N60P90K60 kq, orta dərəcədə 
yuyulmuş növlərinə isə - N9OP9oK6o kq verilməsi 
məsləhətdir;

b) Gəncə-Qazax təbii-iqtisadi zonasında 
yuyulmamış və zəif yuyulmuş karbonatlı dağ-qara 
torpaqlar üçün mineral gübrələrin N90P90K30 kq/ha, orta 
yuyulmuş torpaqlar üçün isə - N120P120K90 kq/ha normada 
verilməsi məsləhət görülür. Bu vaxt fosfor və kaliumun 
illik normasının 50 %-i şum altına, 20 %-i səpinlə birlikdə, 
qalan 30 %-i isə yemləmə şəklində verilməlidir.

Dənli bitkilər ilk inkişaf mərhələsində azot 
gübrəsinə böyük tələbat göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, 
dənli bitkilər azot gübrəsinin illik normasının 3/4 hissəsini 
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kollanma fazasından çiçəklənməyə qədər istifadə edir. 
Ona görə də illik normanı hissə-hissə, yəni 25-30 %-ni 
səpin qabağı, 40-50 %-ni erkən yazda, qalanını isə 
çiçəklənmədən qabaq vermək lazımdır.

Azot, fosfor və kalium gübrələrinin dənli bitkilər 
altında hissə-hissə verilməsini nəinki dağ-qara torpaqlar 
üçün, həm də bütün dağ-əkinçilik zonası üçün tətbiq 
etmək olar.

v) Tam mineral gübrələr fonunda 
mikroelementlərin istifadə olunması dənli bitkilərin 
məhsuldarlığının, xüsusilə qida maddələri ilə zəif təmin 
olunmuş, eroziyaya uğramış torpaqlarda yüksəlməsinə 
səbəb olur. Buna əsaslanaraq, Şirvan təbii-iqtisadi 
zonasında yuyulmamış və zəif dərəcədə yuyulmuş 
torpaqlarda payızlıq buğda bitkisi altında М60Р90Кб0 kq/ha 
fonunda manqan və sink 3 kq/ha, kobalt, mis, molibden 
və bor 2 kq/ha normasında istifadə etmək lazımdır. Orta 
dərəcədə yuyulmuş torpaqlarda isə М90Р90Кб0 kq/ha 
fonunda hektara 4 kq manqan, 3 kq mis, sink, kobalt, 
molibden verilməsi məsləhət görülür. Göstərilən 
mikroelementlər yazda yemləmə gübrəsi ilə birlikdə 
verilməlidir;

q) Gəncə-Qazax təbii-iqtisadi zonasında 
yuyulmamış və zəif yuyulmuş dağ-qara torpaqlarda kartof 
bitkisi («Lorx» sortu) altında mineral gübrələrin təsiredici 
maddə hesabı ilə N90P120K120 kq/ha, orta yuyulmuşlarda 
isə N90P90K90 kq/ha verilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 
Orta dərəcədə eroziyaya uğramış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ-qara torpaqlarda kartof bitkisi («Lorx» 
sortu) altına mineral gübrələrin təsiredici maddə hesabı 
ilə N120P120K120 kq/ha normada vermək lazımdır.

2. Respublikanın dağ-əkinçilik zonasında 
bozqırlaşmış lağ-qəhvəyi torpaqlar geniş sahə tutur. Bu 
torpaqlar eroziyaya bu və ya digər dərəcədə məruz 
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qalmışdır. Onları dənli bitkilər altında istifadə edərkən 
aşağıdakı gübrə normalarının tətbiq edilməsi məsləhətdir:

a) Quba-Xaçmaz təbii-iqtisadi zonasında yuyulmuş 
və zəif yuyulmuş bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlarında 
dənli bitkilər altında mineral gübrələrin hesabı ilə 
N90P90K60 kq/ha, orta dərəcədə yuyulmuş növündə isə 
NgoP6OK6o kq təsiredici maddə hesabı ilə verilməsi 
məsləhət görülür;

b) Gəncə-Qazax, Dağlıq Qarabağ təbii-iqtisadi 
zonalarında yuyulmamış və zəif yuyulmuş, bozqırlaşmış 
dağ-qəhvəyi torpaqlarında dənli bitkilər altında mineral 
gübrələri N60Pg0Kgo kq/ha, orta yuyulmuşda isə N90P90K60 
kq/ha təsiredici maddə hesabı isə vermək lazımdır;

v) Naxçıvan Muxtar Respublikası təbii-iqtisai 
zonasının yuyulmamış və zəif dərəcədə yuyulmuş 
bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlarında dənli bitkilərə 
təsiredici maddə hesabı ilə N90P90K60 kq/ha verilməsi 
məsləhətdir;

q) Gəncə-Qazax, Dağlıq Qarabağ təbii iqtisadi 
zonalarında yuyulmamış və zəif yuyulmuş dağ-qəhvəyi 
torpaqlarında dənli bitkilər altında N90P90K90 kq/ha 
fonunda manqan, sink, kobalt - 4 kq/ha, molibden 3 kq/ha 
normada işlədilməsi məsləhətdir. Orta dərəcədə 
yuyulmuş torpaqlarda isə N90P90K60 kq/ha fonunda 
manqan, sink və kobaltı 3 kq/ha, mis və molibden isə 2 
kq/ha normada vermək lazımdır;

d) Quba-Xaçmaz təbii-iqtisadi zonasında 
yuyulmamış və zəif dərəcədə yuyulmuş dağ-qəhvəyi 
torpaqlarında kartof bitkisi altında gübrələrin təsiredici 
maddə hesabı ilə N100P100K120 kq/ha normada, orta 
yuyulmuş növündə isə N60P90K50 kq/ha verilməsi məsləhət 
görülür;

e) Şəki-Zaqatala təbii-iqtisadi zonasında 
yuyulmamış və zəif yuyulmuş dağ-meşə qəhvəyi 
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torpaqlarda becərilən yaxşılaşdırılmış yerli «Zaqatala» 
qarğıdalı sortu altına gübrələr təsiredici maddə hesabı ilə 
N100P120K90 kq/ha, orta yuyulmuş növündə isə N90P90K90 
kq/ha normasında verilməlidir;

j) Quba-Xaçmaz təbii-iqtisadi zonasında 
yuyulmamış və zəif dərəcədə yuyulmuş bozqırlaşmış dağ- 
qəhvəyi torpaqlarında «Zaqafqaziya» xaşa sortu altına 
gübrələrdən təsiredici maddə hesabı ilə М30Р30Кб0 kq/ha, 
yonca bitkisi altına N45P6OK6o kq/ha, orta dərəcədə 
yuyulmuş torpaqlarda isə xaşa altına N45P60K30 kq/ha, 
yonca altına N45P60K30 kq/ha verilməsi məsləhətdir. 
Şiddətli yuyulmuş torpaqlardan isə xaşa altına N30P45K60 
kq/ha, yonca altına N45P30K20 kq/ha təsiredici maddə 
hesabı ilə gübrə verilməlidir.

3. Respublikanın dağ zonasında boz-qəhvəyi 
torpaqlar kənd təsərrüfatı bitkiləri altında intensiv istifadə 
olunur. Torpağın qalınlığı və susızdırma qabiliyyətinin 
nisbətən aşağı olması, eroziyaya qarşı aqrotexniki 
tədbirlərin aparılması nəticəsində bu torpaqlar eroziya 
prosesinə düçar olmuş və bunların münbitliyini bərpa 
etmək, becərilən bitkilərdən yüksək məhsul almaq üçün 
mineral gübrələrin tətbiqi mütləq vacibdir:

a) Şəki-Zaqatala təbii-iqtisadi zonasında 
yuyulmamış və zəif yuyulmamış dağ-boz qəhvəyi 
torpaqlarda payızlıq buğda altına təsiredici maddə hesabı 
ilə N9OP6OKeo (azotun karbamid forması) orta yuyulmuş 
növündə isə N90P40K40 kq/ha verilməlidir;

b) Gəncə-Qazax zonasında yuyulmamış və zəif 
yuyulmuş boz-qəhvəyi torpaqlarda payızlıq buğda altına 
təsiredici maddə hesabı ilə N90P90K60 kq/ha, orta 
yuyulmuşda isə N90P60K60 kq/ha verilməsi məsləhətdir;

v) Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmamış 
və zəif yuyulmuş dağ-boz qəhvəyi torpaqlarında üzüm 
tənəyi altına gübrələri təsiredici maddə hesabı ilə 
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Ni2opi4oK9o kq/ha, orta yuyulmuşda isə N12OP9OK6o kq/ha 
vermək lazımdır. Bu zonanın yuyulmamış və zəif 
yuyulmuş dağ-boz-qəhvəyi torpaqlarında üzüm tənəyi 
altında N120P140K90 kq/ha fonunda 4 kq/ha mis, manqan, 3 
kq/ha bor, molibden, sink, orta yuyulmuş torpaqlarda isə 
N^oPgoKgo kq/ha fonunda mikroelementlərdən manqan, 
sink - 4 kq/ha, molibden və bor - 3 kq/ha verilməlidir;

q) Dağlıq Qarabağ təbii-iqtisadi zonasının 
yuyulmamış və zəifyuyulmuş dağ-boz qəhvəyi 
torpaqlarında üzüm tənəyi altına mürəkkəb gübrələrdən 
nitroammofoska 180 kq/ha, nitrofoska - 150 kq/ha, 
ammofoska - 150 kq/ha, orta yuyulmuş torpaqlarda isə 
nitroammofoska - 90 kq/ha, ammofoska - 120 kq/ha, 
nitrofoskanın isə - 90 kq/ha normada verilməsi məsləhət 
görülür.

4. Dağ əkinçilik zonasında şabalıdı (boz-qəhvəyi) 
torpaqlarda dənli bitkilərin intensiv becərilməsi və 
eroziyaya qarşı aqrotexniki tədbirlərin aparılmaması 
eroziya prosesinin güclənməsinə səbəb olur. Bu 
torpaqların münbitliyini saxlamaq və dənli bitkilərdən 
yüksək məhsul almaq üçün mineral gübrələri aşağıdakı 
miqdarda vermək lazımdır:

a) Şəki-Zaqatala, Şirvan təbii-iqtisadi zonasının 
yuyulmamış və zəif yuyulmuş şabalıdı (boz-qəhvəyi) 
torpaqlarında payızlıq buğda bitkisi altına mineral 
gübrələri N90P90K60 kq/ha, orta yuyulmuş torpaqlarda 
payızlıq buğda altına N60P60K60 və payızlıq arpanın 
«Naxçıvan dəni» sortu altına N90P90K90 kq/ha təsiredici 
maddə hesabı ilə vermək məsləhət görülür;

b) Oğuz rayonunun orta yuyulmuş dağ-şabalıdı 
(dağ boz-qəhvəyi) torpaqlarında yetişdirilən payızlıq 
buğda altına mürəkkəb gübrələrdən nitrofoska və 
nitroammofoska 90 kq/ha miqdarda vermək məsləhət 
görülür;
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v) Şəki-Zaqatala təbii-iqtisadi zonasında 
yuyulmamış və zəif yuyulmuş cənub yamaclı dağ-şabalıdı 
(dağ boz-qəhvəyi) torpaqlarında payızlıq buğda altına 
təsiredici maddə hesabı ilə N120P90K90 kq/ha, orta 
yuyulmuşda isə N90P90K60 kq/ha verilməlidir;

q) Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmamış 
və zəif yuyulmuş dağ-şabalıdı (dağ boz-qəhvəyi) 
torpaqlarında payızlıq buğda altına gübrələri təsiredici 
maddə hesabı ilə N90P90K60 kq/ha normada vermək 
lazımdır. Bu zonanın orta yuyulmuş dağ-şabalıdı (dağ 
boz-qəhvəyi) torpaqlarında payızlıq buğda altına N90P60K60 
kq/ha fonunda 3 kq/ha manqan, sink, kobalt, molibden və 
2 kq/ha bor və mis mikroelementi ayrı-ayrılıqda 
verilməlidir. Bu torpaqların orta yuyulmuş növündə isə 
N6oP9oK6o kq/ha fonunda 3 kq/ha manqan; sink, kobalt, 
molibden və bor verilməsi vacibdir.

5. Gəncə-Qazax təbii-iqtisadi zonasının 
yuyulmamış və zəif yuyulmuş dağ-şabalıdı (dağ boz- 
qəhvəyi) torpaqlarında «Naxsıvan dəni» payızlıq arpa 
sortu altında təsiredici maddə hesabı ilə NəoPgoKəQ kq/ha, 
orta dərəcədə yuyulmuş növündə isə N60P90K60 kq/ha 
verilməsi vacibdir:

a) Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmamış 
və zəif yuyulmuş açıq-şabalıdı (açıq boz-qəhvəyi) 
torpaqlarında üzüm bitkisi altına N100P140Kg0 kq/ha 
fonunda 4 kq/ha maqnezium, 3 kq/ha mis, sink, kobalt, 
molibden və bor, orta yuyulmuş növündə isə N90P120K60 
kq/ha fonunda 4 kq/ha manqan, kobalt, molibden və 3 
kq/ha sink, mis və 2 kq/ha bor mikroelemetlərinin ayrı- 
ayrılıqda verilməsi məqsədəuyğundur.

6. Şəki-Zaqatala təbii-iqtisadi zonasının subasar 
çəmən torpaqlarında payızlıq buğda altına gübrələr 
aşağıdakı normada verilməlidir: yuyulmamış və zəif 
yuyulmuş torpaqlarda N120P90K90 kq/ha, orta yuyulmuş 
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torpaqlarda isə N90P90K60 kq/ha təsiredici maddə hesabı 
ilə verilməlidir:

a) Abşeronun orta dərəcədə eroziyaya uğramış 
boz-qonur torpaqlarında «Şirvan dəni» payızlıq arpa sortu 
altına gübrələrin təsiredici maddə hesabı ilə N60P90K45 
kq/ha verilməsi məsləhət görülür.

7. Böyük və Kiçik Qafqazın ərazisində salınmış 
terraslarda becərilən üzümlüklərə, 0 cümlədən meyvə 
ağaclarına gübrələr aşağıdakı kimi verilməlidir:

a) əkinlə birgə N125P120K50 kq/ha və 10 ton peyin 
verilməlidir;

b) əkilmiş ağaclara erkən yazda gövdə ətrafı 
dairəyə N40P60K30 kq/ha normada gübrə verilməlidir. 
Bundan əlavə gövdə ətrafına verildikdə 8 kq/ha hesabı ilə 
20 ton peyin verilməsi vacibdir.

8. RESPUBLİKANIN DAĞ-ƏKİNÇİLİK ZONASINDA 
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNİN İSTEHSALININ

MEXANİKLƏŞDİRİLMƏSİ

Azərbaycan Respublikasının dağətəyi-dağ zonası 
32 inzibati rayonu əhatə edir. Burada respublikanın 
ümumi torpaq sahəsinin 47,1 %-i yaxud 4069 min ha, o 
cümlədən 1994 min ha (46,8 %) kənd təsərrüfatında 
yararlı sahə, 473 min ha (34,5 % əkin sahəsi 
cəmləşmişdir. Bu zonada 213 min ha sahədə - dənli 
bitkilər, 88,4 min ha sahədə - üzüm, 16,3 min ha sahədə 
- tütün yetişdirilir. Dağətəyi-dağ zonasında kənd 
təsərrüfatı istehsalının çoxsahəli olması, becərilən 
bitkilərin özünəməxsus xüsusiyyətləri, həmçinin torpaq- 
iqlim şəraiti kənd təsərrüfatı texnikasına xüsusi tələblər 
irəli sürür.

Müasir ümumi təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası 
əsasən keçmiş ittifaq dövründən qalmış dağətəyi-dağ 
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zonasında istifadə üçün ya tam yararsızdır, yaxud da 
müəyyən təkmilləşdirmə tələb edir. Bundan başqa həmin 
zonada ayrı-ayrı bitkilər altında sahələrin az olması 
texnikanın miqdarına tələbatı məhdudlaşdırır. Bütün 
bunların təsiri ilə dağətəyi-dağ zonasında fermer- 
təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı istehsalının 
mexanikləşdirilməsi səviyyəsi çox aşağıdır.

Hazırda ümumi təyinatlı energetika vasitələri dağ 
əkinçiliyinin tələblərinə tam cavab vermir, onların 
quruluşu mürəkkəbdir, çəkisi çoxdur, iş vaxtı yamac boyu 
aşağı sürüşürlər, nəticədə tələb edilən hərəkət istiqaməti 
özbaşına pozulur. Bu isə yerinə yetirilən texnoloji 
proseslərin keyfiyyətini aşağı salır. Bu vəziyyət xüsusilə 
səpin, basdırma və cərgəarası becərmə işlərinin 
keyfiyyətinə olduqca pis təsir göstərir.

Respublikanın dağətəyi-dağ zonasının əksər 
ərazisində çoxlu miqdarda (ildə 500-750 mm) atmosfer 
çöküntüləri düşür. Güclü leysan yağışları torpaqda su 
eroziyası proseslərinin baş verməsinə səbəb olur. 
Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, hazırda müəyyən edilmişdir 
ki, respublika ərazisinin 41,8 %-i bu və ya digər dərəcədə 
eroziya prosesinə məruz qalmışdır.

Dağ yamaclarında yerləşən ərazinin 28 %-i dəniz 
səviyyəsindən 500...1000 m, 20 %-i - 1000...1500 m, 12 
%-i isə - 2000 m qədər hündürlükdə yerləşir. Belə 
şəraitdə işləyən traktorların dartıcı göstəriciləri pisləşir, 
vahid həcmdə işin görülməsinə yanacaq-yağlama 
materiallarının sərfi artır.

Dağətəyi-dağ zonasında əkin sahələrinin və 
otlaqların 68,8 %-i mailliyi 5...10° olan yamaclarda, 23,7 
%-i - 10...20°, 7,5 %-i isə > 20° olan yamaclarda yerləşir. 
Belə şəraitdə torpaqların münbitliyinin qorunub 
saxlanması və artırılmasında, həmçinin kənd təsərrüfatı 
bitkilərindən yüksək məhsul alınmasında həlledici şərt 
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torpaqqoruyucu əkinçilik sisteminin tətbiqidir. Müasir kənd 
təsərrüfatı texnikası dağ əkinçiliyində torpağın əsas 
becərilməsi, şumlanmış sahələrə qulluq edilməsi və 
səpinə hazırlanması (kultivasiya, diskləmə, malalama), 
gübrə və zəhərli kimyəvi maddələrin verilməsi, cərgəarası 
becərilən bitkilərə qulluq işləri və məhsulun yığımını 
mexanikləşdirməyə imkan verir.

Lakin yamaclarda dənli bitkilərin becərilməsi və 
yığılmasında texnoloji proseslərin yerinə yetirərkən 
təhlükəsizliyin təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirmək, 
torpaq eroziyasının azalması və tamamilə qarşısının 
alınması qaydalarına riayət etmək lazımdır.

Ölkənin müxtəlif rayonlarında torpaq eroziyası və 
deflyasiyanın qarşısını almaq üçün müxtəlif üsullar tətbiq 
olunur. Konkret şəraitdən asılı olaraq, pilləli şum 
aparılması, torpağın müxtəlif dərinlikdə laydırsız kotanda 
yumşaldılması, yalaqaçma, mikrolimanlar yaratmaqla 
şumlama, laydırlı kotanla yamacı eninə şumlama, kövşəni 
saxlamaqla laydırsız kotanla şumlama, yastı kəsici alətlər 
ilə becərmə, alaq otlarına qarşı herbisidlərin tətbiq 
edilməsi, cərgəarası becərilən bitkilərin səpini və 
kultivasiyasından sonra torpağın səthində yağış sularının 
saxlanması üçün oyuqların və mikrolimanların 
yaradılması, torpağın yamacın eni istiqamətində ensiz 
zolaqlarla becərilməsi, dondurma şumunda şırım açılması 
və sair üsullar tətbiq edilir.

Alaq otlarını məhv etmək üçün herbisidlərin tətbiqi 
sayəsində torpağın mexaniki becərilməsi və nəticədə 
onun strukturunun pozulması azalır, torpağın susızdırma 
qabiliyyəti, eroziyaya qarşı davamlılığı yüksəlir, bitkinin 
kök sisteminin və mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti 
proseslərinin yüksək səviyyədə getməsi üçün şərait 
yaranır. Herbisidlərin geniş tətbiqi torpağın «minimal» 
becərilməsinə keçmək üçün əsas yaradır.
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Kənd təsərrüfatı istehsalının kompleks 
mexanikləşdirilməsi üçün 1990-cı ilə qədər bir çox yeni 
kənd təsərrüfatı maşın və alətləri istehsalı nəzərdə 
tutulmuşdur ki, onlardan istifadə olunması torpaq 
eroziyasına qarşı yeni, daha mütərəqqi mübarizə 
tədbirləri tətbiq etməyə imkan verəcəkdir. PRNT-60000A, 
PRNT-70000A, PRNT-80000A və PRNT-90000A
tərtibatlarını əvəz edən üniversal qurğular yaradılıb tətbiq 
edilməlidir. Yeni qurğunun metal tutumu xeyli az olmaqla 
o, keyfiyyətli mikronahamarlılıq yaratmaqla bərabər, 
şırımın dibində əlavə olaraq zolaqlarla yumşaltma 
əməliyyatı da yerinə yetirməlidir. Həmin qurğunun asma, 
yarımasma və qoşma kotanlara quraşdırılması nəzərdə 
tutulur.

Qeyd etmək lazımdır ki, maşınlar sistemində 
göstərilənlərdən başqa, laydırsız becərmə kotanlarına 
ikiyaruslu becərən yeni işçi orqanların yaradılması və 
tətbiqi nəzərdə tutulmalıdır. İkiyaruslu yumşaltma 
nəticəsində torpağın xırdalanması 1,5 dəfə artır, 
kəltənlərin miqdarı 2-3 dəfə azalır. Təcrübələr göstərir ki, 
yazlıq bitkiləri gövşən yerində becərdikdə, dərin şum 
etmək üçün PN-4-40 markalı kotandan istifadə etmək 
daha səmərəlidir.

Qarğıdalı, günəbaxan və s. bitkilər becərilmiş 
sahələri şumladıqda həmin bitkilərin qalıqlarını 
qabaqcadan xırdalamaq zəruridir. Bunun üçün vallı gövdə 
xırdalayıcılardan istifadə edilir. Tarlada bitki qalıqları 
xırdalandıqda sonra əsas becərməni torpaqqoruyucu 
kultivatorlarla və kombinə edilmiş AKR-2,5 tipli aqreqatlar 
və ya onların xarici analoqları ilə aparmaq lazımdır.

Bir neçə dəfə mexaniki becərmə tələb edən 
cərgəarası becərilən bitkiləri yamaclarda becərdikdə, 
torpağın daha çox yuyulması müşahidə edilir. Bunun 
qarşısını almaq üçün ən sadə və asan üsul səpinin 
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yamacın eni istiqamətində aparılması və cərgəaralarında 
arakəsməli şırımlar açılmasıdır. Belə olduqda, yaz 
yağışları nəticəsində yaranan səthi su axının qarşısı alınır, 
rütubət torpaqda toplanır. Bununla da, torpağın yuyulması 
2-5 dəfə azalır, becərilən bitkilərin məhsuldarlığı isə 10-30 
% artır.

Su eroziyasından dondurma şumu aparılan 
yamacları qorumaq üçün şumlama kotanlarla yox, KPQ- 
2,2 yastı kəsənlə 25...30 sm dərinlikdə çevirmədən 
yumşaldılmalıdır ki, əmələ gələn kəsəklər su eroziyasının 
qarşısını alsın. Şum və bütün becərmə işləri 
hökmənyamacın eni istiqamətində aparılmalıdır. 
Torpaqqoruyucu nahamarlıqlar yazda diskli malalarla 
hamarlanmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, səpin vaxtı 
yaradılmış şırımlı mikrorelyef cücərməyə qədər torpağın 
eroziyadan qorunmasını təmin edir.

Torpaq səthində əlavə susaxlama tədbirlərinin 
tətbiqi su axınını nizamlamaqla eroziyanın intensivliyini 
xeyli azaldır.

Tarlada layın çevrilməsi ilə şumlamanın tətbiqi 
torpaqda struktura yaratmağa kömək edir, alaq otları, 
zərərverici və xəstəliklərə qarşı təsirli mübarizə tədbiri 
olmaqla toxumun və gübrənin istənilən dərinliyə 
basdırılmasını asanlaşdırır, şum yamacın eni istiqamtində 
aparıldıqda eroziya prosesi əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

Yamaclarda yerləşən tarlalarda torpaq eroziyasının 
azaltmaq məqsədilə şumlama fonunda kombinə edilmiş 
pilləli şum tətbiq etməklə bir çox kələ-kötürlü sahə 
yaradılır, laydırlar hər gövdədən bir qısaldılır, dərinləşdirici 
kavahinlər əlavə edilir və s.

Torpağı ağır kənd təsərrüfatı maşınları ilə bir neçə 
dəfə becərdikdə torpaq həddən çox kipləşir, onun təbii 
struktur və susızdırma qabiliyyəti aşağı düşür. Bu isə 
eroziya proseslərinin güclənməsinə, səthi su axınının və 
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torpağın yuyulmasının artmasına son nəticədə isə 
becərilən bitkilərin məhsuldarlığının xeyli azalmasına 
səbəb olur.

Bitkilər cərgəarası becərildikdə eroziyaya qarşı 
mübarizə aparmaq üçün səpin (basdırma) yamacın eni 
istiqamətində aparılır, cərgələr arasında yalaqlar, yarıqlar 
yaradılır, cərgələrin dibi doldurulur. Bu əməliyyat rütubətin 
torpaqda toplanmasına şərait yaradır.

Çoxillik təcrübələr göstərir ki, yamaclarda torpağın 
su eroziyasına qarşı mübarizə tədbirlərini həyata 
keçirmək üçün ilk növbədə bu məqsədlə istehsal edilən 
xüsusi kənd təsərrüfatı maşın və alətlərindən, onlar 
olmadıqda isə düzən sahələrdə əkinçiliyi inkişaf etdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuş ümumi təyinatlı maşın və 
alətlərdən və ya onların xarici analoqlarından istifadə 
edilməlidir. Ümumi təyinatlı maşın və alətləri eroziyaya 
qarşı mübarizə məqsədilə yaradılmış tərtibatlar ilə 
komplektləşdirmək böyük torpaq mühafizəedici səmərə 
verir.

Yamaclarda payızlıq və yazlıq bitkilərin 
kövşənliklərini üzləmək üçün LDQ-5A və LDQ-10A 
markalı hidravliki üzləyicilərdən istifadə etmək 
məqsədəuyğundur. Bu üzləyicilər müvafiq olaraq 30 кН 
(DT-75M, T-150K) və 14 кН (MTZ-50, MTZ-52, MTZ-80, 
MTZ-82, YUMZ-6 L/M) sinifli traktorlarla aqreqatlaşdırılır. 
LDQ-5 markalı üzləyicinin 9 кН (T-40 və T-40A) sinifli 
traktorlar ilə də aqreqatlaşdirmaq olar. Böyük sahələrdə 
əkilmiş hündür gövdəli bitkilərin kövşənliklərini üzləmək 
üçün BDN-3, BD-10, BDT-3 markalı ağır diskli malalardan 
da istifadə etmək olar. Bitki qalıqlarını xırdalayıb sahələrə 
tökmək üçün xüsusi xırdalayıcı alətlərdən istifadə 
edilməlidir.

Eyni zamanda həm külək, həm də su eroziyasına 
məruz qalmış sahələrdə diskli işçi orqanlı malalardan 
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başqa BİQ-3A markalı iynəli maladan istifadə etmək 
məqsədəuyğunduur. Bu alətlə becərmə nəticəçində 
alaqotu toxumları torpağa basdırılır, kövşən isə torpağın 
səthində saxlanılır, torpağın səthi qismən hamarlanır, 
nəm ehtiyatı torpaqda qorunub saxlanılır. Torpaq-iqlim 
şəraitindən asılı olaraq aqreqatı aktiv və passiv rejimlərdə 
işlədərək torpağı tələb edilən dərəcədə becərmək 
mümkündür. «Ziq-zaq» iynəli malanın en götürümü 3 m, 
becərmə dərinliyi 4...11 sm, iş sürəti 13 km/saat qədərdir. 
14 KN sinifli (MTZ-50, MTZ-52, MTZ-80, MTZ-82) 
traktorlarla 1 ədəd, 30 кН sinifli traktorlarla 3 ədəd, 50 кН 
sinifli traktorlarla isə 5 ədəd «ziq-zaq» mala 
aqreqatlaşdırmaq olar. Böyük engötürümlü aqreqatlarla 
işlədikdə SP-16 markalı hidravliki qoşqudan istifadə edilə 
bilər.

Dağ yamaclarında torpağın əsas becərilməsi üçün 
ümumi təyinatlı kotanlardan (PLN-3-35, PLN-4-35, PLN- 
5-35, PTK-9-35 və s.) istifadə edilir. Bu texnikalar keçmiş 
Sovetlər dövründən qalmış və hazırda istifadə 
olunmaqdadır. PLN-4-35 v PN-4-35A kotanlarına 
şəraitdən asılı olaraq PRNT-90000 (80000, 70000, 
60000) tərtibatlarından biri quraşdırılmalıdır.

PRNT-90000A tərtibatı mailliyi 6°-yə qədər olan 
yamaclarda şumla eyni vaxtda torpaq səthində yalaq 
açmaq üçün işlədilir. Yalaqlar hesabına ərimiş qar suları 
sahədə bərabər paylanır, su eroziyasının qarşısı alınır.

PRNT-80000A tərtibatı şumla eyni zamanda 
səthdə torpaqdan tirələr və arakəsmələr əmələ gətirərək 
mikrolimanlar yaradır, nəticədə mikrolimanlarda atmosfer 
çöküntüləri və ərimiş qar suları toplanır, səthi su axını və 
torpağın yuyulması azalır. Mikrolimanlar həmçinin 
şumlanmış yamaclarda qarın saxlanmasına da müsbət 
təsir göstərir. Tərtibatdan mailliyi 4°-yə qədər olan 
yamaclarda istifadə etmək məqsədəuyğundur.
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PRNT-70000A tərtibatı da təxminən eyni məqsəd 
üçün nəzərdə tutulmuşdur, mailliyi 10° qədər olan 
yamaclarda tətbiq edilir.

PRNT-60000A tərtibatı şum qatının altında və 
torpağın səthində eroziyadan mühafizəedici 
nahamarlıqlar yaradır. Mailliyi 3°...8° olan yamaclarda 
tətbiq edilir.

Dağ yamaclarında torpağın şumlanmasına ən 
vacib aqrotexniki tələbat becərmənin yamacın eni 
istiqamətində aparılmasıdır. Belə olan halda şum 
əməliyyatının özü böyük mühafizəedici rol oynayır və şum 
vaxtı torpağın səthində yaranmış susaxlayan relyef 
torpağı su eroziyasından etibarlı surətdə mühafizə edir.

Yamaclarda, xüsusilə daşlı sahələrdə hər gövdə 
üçün fərdi hidravlik qoruyucu mexanizm olan PQP-7-40, 
AKQ-5-408, PKQ-5-408 markalı kotanlar və ya onların 
xarici analoqları daha böyük səmərə verir. Belə kotanların 
gövdələri hər hansı bir maneə ilə (daş, kötük və s.) 
qarşılaşdıqda qırılmadan onun üstündən keçir və 
avtomatik olaraq yenidən iş vəziyyətini alır. Respublikanın 
dağ və dağətəyi rayonlarında bu kotanlardan istifadə 
nəticəsində şum aqreqatının səmərəliliyi yüksəlir.

Dağ yamaclarında torpaqda rütubət ehtiyatı 
becərilən bitkilərin məhsuldarlığını müəyyən edən ən 
əsas amillərindən biridir. Ümumiyyətlə dəmyə şəraitində 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin taleyi torpaq rütubətindən 
asılıdır. Odur ki, torpaqda il ərzində nəmin qorunub 
saxlanılmasına ciddi diqqət verilməlidir. Bu məqsədlə 
torpaqbecərmə işlərində yanqkəsici alətlərin tətbiqi çox 
sərfəlidir. Torpaq layını çevirərək becərən kotanlardan 
fərqli olaraq, yastı kəsici alətlər torpaq layını çevirmədən 
yumşaldır, nəticədə torpağın kapilyarları pozulur, 
beləliklə, rütubət ehtiyatının faydasız buxarlanmasının 
qarşısı alınır. Bu məqsədlə KPŞ-5, KPŞ-9 markalı 
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kultivator-yastıkəsicilərdən, KPE-3,8 markalı eroziyadan 
mühafizəedici kültivatordan, KPQ-250, KPQ-2-150, KPQ- 
2,2 markalı yastıkəsici-dərindənyumşaldıcılardan istifadə 
etmək məqsədə uyğundur. Bu alətləri tətbiq etdikdə 
torpaq qatı çevrilmədən yumşaldılır, alaq otları məhv 
edilir, kövşənin xeyli hissəsi torpağın səthində saxlanılır. 
Becərmə üçün məhz hansı aqreqatın seçilməsi 
təsərrüfatın torpaq-iqlim şəraitindən, maşın-traktor 
parkının traktor və kənd təsərrüfatı maşınları ilə 
təminedilmə dərəcəsindən asılıdır.

Yastıkəsici-dərindən yumşaldıcılar ilə becərmə 
torpağı həm külək, həm də su eroziyasından qoruyur, 
rütubət ehtiyatının faydasız buxarlanmasının qarşısını alır.

Dənli-sünbüllü, çoxillik otlar kimi sələflərdən sonra 
yamaclarda torpağı becərmək üçün APK-2,5 markalı 
kombinə edilmiş aqreqatdan istifadə etmək faydalıdır. Bu 
aqreqat nəmliklə kifayət qədər təmin edilməmiş sahələrdə 
torpağı çevirmədən onu lay-lay becərmək üçün nəzərdə 
tutulub. Aqraqat diskli, yaxud iynəli bölməli 
yastıkəsicidən, hamarlayıcı mala və vərdənədən ibarətdir. 
Yastıkəsici torpağı 16 sm qədər dərinlikdə becərir. 
Aqreqat 3 ədəd diskli, yaxud iynəli bölmədən, çərçivədən 
və 2 ədəd dayaq-nizamlayıcı təkərdən ibarətdir. T-150K 
traktoru ilə aqreqatlaşdırılır.

Diskli bölmələr torpağı səthi becərir, iynəli bölmələr 
isə torpağı yumşaltmaqla kövşənin xeyli hissəsini səthdə 
saxlayır. İynəli bölmələrdən külək eroziyası baş verən 
torpaqlarda istifadə etmək məqsədəuyğundur. 
Hamarlayıcı-mala torpağı əlavə xırdalayır, becərilmiş 
torpağın səthini hamarlayır. Vərdənə torpağı əlavə 
yumşal.dır və onun üst qatını bərkidir. Beləliklə, APK-2,5 
markalı aqreqat bir gedişdə bir neçə texnoloji əməliyyatı 
yerinə yetirərək torpağı səpin üçün tam hazırlayır. Dağ 
əkinçiliyində belə kombinə edilmiş aqreqatların tətbiqi 
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texnoloji işləri qısa müddətdə keyfiyyətlə yerinə yetirməyə 
imkan verir.

Hal-hazırda dağ yamaclarında dənli bitkilər 
toxumunun səpini ümumi təyinatlı SZ-3,6 və SZU-3,6 
markalı taxılsəpən maşınlarla aparılır. Son illərdə xarici 
ölkələrdən, o cümlədən Almaniya və Yaponiyadan 
gətirilmiş toxumsəpənlərdən istifadə edilir. Yamaclarda 
torpağın su eroziyasının qarşısını almaq üçün səpin 
yamacların eni istiqamətində aparılmalıdır. Əks halda, 
yeni cərgələr yamac boyu yerləşdikdə cığıraçanların 
yaratdığı şırımlarla atmosfer çöküntülərinin sürətli axını 
yaranır, torpağın yuyulması artır. Səpinlə eyni zamanda 
torpağadənəvər superfosfat gübrəsi də verilməlidir. 
Bunun sayəsində cücərtilər yaxşı inkişaf edir, bitkilərin 
kollanması payızda başa çatır, beləliklə, yaranmış bitki 
örtüyü su eroziyasının intensivliyini xeyli aşağı salır.

Dağ yamaclarında dənli və dənli-paxlalı bitkilər 
səpini aparmaq üçün SZQ-2,4 markalı xüsusi səpin 
maşın işlənib hazırlanmışdır. Bu maşınla mailliyi 15° 
qədər olan yamaclarda dənli və dənli-paxlalı bitkilər 
toxumunu və onunla eyni zamanda ot toxumlarını və 
dənəvər mineral gübrələri keyfiyyətlə səpmək 
mümkündür. Kütləvi istehsalı təşkil edildikdən sonra bu 
səpin maşını geniş tətbiq etmək məqsədəuyğundur.

İlk yazda sahələrdə alaq otlarını qismən məhv 
etmək, qaysağı dağıtmaq nəm ehtiyatının torpaqda 
saxlanmasını təmin etmək üçün malalama aparılır. Bu 
məqsədlə BZTS-1,0 və BZSS-1,0 markalı yüksək sürətlə 
işləyən dişli malalardan istifadə edilir. Konsret şəraitdən 
asılı olaraq, bu malalar müxtəlif qoşqular vasitəsi ilə 
9...50 кН sinifli traktorlara aqreqatlaşdırılır.

Hal-hazırda dağ əkinçiliyində mexanikləşdirilmiş 
tarla işlərini görmək üçün ümumi təyinatlı təkərli və 
zəncirli traktorlardan istifadə edilir. Konkret əməliyyatı 
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yerinə yetirmək üçün traktor seçərkən zəncirli traktora 
üstünlük verilməlidir. Çünki yamaclarda zəncirli traktorlar 
torpağı nisbətən az bərkidir, onun strukturunu az pozur. 
Qeyd etmək lazımdır ki, ümumi təyinatlı energetika 
vasitələri dağ əkinçiliyinin tələblərinə tam cavab vermirlər. 
Onlar bir qayda olaraq, yamacaşağı sürüşürlər, nəticədə 
aqreqatın düzxətli hərəkəti daim pozulur. Bunun 
nəticəsində isə aqrotexniki işlərin, xüsusilə cərgəarası 
becərmə, səpin və basdırma işlərinin keyfiyyəti pisləşir. 
Bu nöqsanları nəzərə alaraq, Zaqafqaziyada bitkiçiliyi 
kompleks mexanikləşdirmək üçün işlənib-hazırlanmış 
maşınlar sistemində dağ əkinçiliyində energetika 
vasitələri kimi istifadə etmək məqsədi ilə DT-75K zəncirli 
traktor. MTZ-82K markalı və MTZ-82N markalı təkərli 
traktorlar, bütün təkərləri aparıcı olan alçaq klirensli 
traktor istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Bu traktorların 
istehsalı mənimsənildikdə, onları geniş tətbiq etmək 
lazımdır.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu dağ 
əkinçiliyində torpaqbecərmə və səpin işlərini yerinə 
yetirmək üçün müxtəlif mexanikləşdirmə vasitələri texniki 
və texnolojii cəhətdən əsaslandırmış, onların tətbiqinin 
torpağın su eroziyasının azaldılmasına və becərilən 
bitkilərin məhsuldarlığına təsirini öyrənmişdir. 
Azərbaycanın dağlıq şəraitində payızlıq dənli bitkilər 
səpini üçün torpağın səpinqabağı becərilməsi, 
vərdənələmə və torpağın səthində eroziyadan qoruyucu 
mikrolimanlar yaradan kombinə edilmiş maşının, 
həmçinin onun işçi orqanlarının parametrləri 
əsaslandırılmışdır. Bir neçə texnoloji əməliyyatın 
aqreqatın bir gedişində yerinə yetirilməsi sahədə maşın- 
traktor aqreqatlarının gedişlərinin miqdarını azaltmaqla 
işləri optimal aqrotexniki müddətdə yerinə yetirməyə 
imkan verir. Kombinə edilmiş aqreqatın tətbiqi 
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nəticəsində torpağın yuyulması 1,4 dəfə səthi su axını isə 
1,3...1,5 dəfə azalır, səthi su axınının azalması sayəsində 
torpağın 0...50 sm qatında rütubət ehtiyatı 13...16 mm, 
yaxud 6,9-9,8 % artır.

Torpaq səthində mikrolimanlar yaratmaq və 
beləliklə də su eroziyasının intensivliyini xeyli azaltmaq 
üçün institutda 2 müxtəlif konstruksiyada vərdənə işlənib 
hazırlanmışdır. Bu vərdənələr kombinə edilmiş 
torpaqbecərmə - səpən aqreqatın tərkibində istifadə üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. İxtira kimi qəbul edilmiş bu yeni 
vərdənələrin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlarla 
becərmə sayəsində torpağın səthinin susaxlama 
qabiliyyəti aqreqatın hərəkət istiqamətindən asılı olmur. 
Bu isə mürəkkəb konfiqurasiyalı yamaclardan su 
eroziyası ilə mübarizədə böyük praktiki əhəmiyyətə 
malikdir. Kombinə edilmiş maşın bir gedişdə aşağıdakı 
aqreqatların işini əvəz edir: diskli mala ilə iki izdə 
diskləmə, ZBZS-1,0 dişli mali ilə iki dəfə becərmə, SZ-3,6 
taxılsəpən maşını ilə səpin.

Aparılan tədqiqat və müşahidələr göstərir ki, 
respublikanın dağ əkinçiliyində texniki bitkilərin 
becərilməsində tətbiq edilən texnologiya aqronomiya 
elminin müasir tələblərinə cavab vermir. Tarla işlərinin bir 
əməliyyath aqreqatlarla aparılması nəticəsində sahədə 
aqreqatların gedişlərinin sayı artır, torpaq həddən artıq 
bərkiyir, onun strukturu və susızdırma qabiliyyəti pisləşir, 
nəticədə güclü su eroziyası baş verir. Maşın-traktor 
aqreqatlarının torpağa mexaniki təsirini azaltmaq və 
texniki bitkilərin becərilməsi zamanı su eroziyasının 
mümkün qədər azaltmaq üçün institutda qarğıdalı 
becərilməsində istifadə etmək üçün kombinə edilmiş 
aqreqatın nümunəsi hazırlanmış və onun işi hərtərəfli 
tədqiq edilmişdir. Bu aqreqat bir gedişdə torpağı 
səpinqabağı becərir, mineral gübrə verir, şırım açır, tirələr 
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düzəldir, səpin aparır və torpağın səthində susaxlayıcı 
relyef yaradır. KON-2,8 markalı kultivator və FKŞ-2,7 
markalı frez əsasında hazırlanmış kombinə edilmiş 
maşının nümunəsinin tətbiqi müsbət nəticə vermiş, bir 
maşın hesabı ilə külli miqdarda illik qənaət olmuşdur.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda 
aparılmış çoxillik təcrübələr göstərmişdir ki, yamaclarda 
torpaqqoruyucu əkinçilik sistemində ən yüksək səmərəli 
texnoloji əməliyyatlardan biri yamacın eni istiqamətində 
40-50 sm dərinlikdə yarıq açılmasıdır. Respublikanın 
dağətəyi torpaqlarında aparılmış tədqiqatlar nəticəsində 
yarıqaçan-dərindənyumşaldıcı alətin işçi orqanlarının 
parametrləri əsaslandırılmış, onun dondurma şumunda və 
payızlıq dənli bitkilər əkinlərində aqrotexniki, o cümlədən 
torpaqqoruyucu səmərəsi, həmçinin yarıqaçma 
əməliyyatının sonrakı illərdə təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən 
edilmişdir ki, yarıqaçma əməliyyatının təsiri ilə 
yamaclarda torpağın susızdırma qabiliyyəti 26...44 % 
yüksəlir, torpaqda rütubət ehtiyatı payızlıq buğda 
əkinlərində 5,5...14 %, dondurma şumu aparılmış 
sahələrdə isə 7,4...11,6 % artır. Sahədə səthi su axını 
payızlıq buğda əkinlərində 25...36 %, dondurma şumunda 
isə 31...45 %, torpağın yuyulması isə müvafiq olaraq 
27...43 % və 38...57 % azalır.

Yarıqaçma əməliyyatının təsirilə torpağın 
münbitliyinə, becərilən bitkilərin inkişafına və 
məhsuldarlığına təsir edən amillər müsbət istiqamətdə 
dəyişilir, orta illik məhsuldarlıq artımı 3,7...6,4 s/ha təşkil 
edir.

Müəyyən edilmişdir ki, dağ yamaclarında 40-45 sm 
dərinlikdə açılmış yarıqlar öz vəzifələrini ikinci il də 
müəyyən qədər saxlayır.

Yarıqaçma əməliyyatının torpaqqoruyucu 
əhəmiyyətini daha da yüksəltmək üçün yeni işçi orqan 
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ixtira edilmiş, onun optimal parametrləri əsaslandırıl
mışdır.

ŞQ-2 markalı yarıqaçan-dərindən yumşaldıcı 
mailliyi 10°-ə qədər olan yamacların eni istiqamətində 40- 
50 sm dərinlikdə yarıqlar açmaq üçündür. Qeyd edildiyi 
kimi, bu aqrotexniki tədbir su eroziyasına, yəni yağış və 
qar sularının təsirilə torpağın məhsuldar üst qatının 
yuyulmasına qarşı mübarizə məqsədilə aparılır. Atmosfer 
çöküntüləri, yaxud qar əriyən zaman yamacdan axan su 
yarıqlara hopur, beləliklə torpağın yuyulmasının qarşısı 
alınır və torpaqda nəm ehtiyatı artır. Bu isə quraqlığın 
mənfi təsirinin azalmasında böyük rol oynayır. Torpağın 
qida maddələri ilə zəngin üst qatının qorunub saxlanması, 
yağış və qar sularının torpaqda toplanması becərilən 
bitkilərin məhsuldarlığını yüksəldir.

ŞQ-2 markalı yarıqaçan-dərindən yumşaldıcı 
payızlıq dənli bitkilər əkilən sahələrdə (səpindən əvvəl) və 
yazlıq bitkilər üçün dondurma şumu aparılmış sahələrdə 
(şumdan dərhal sonra) tətbiq üçün məsləhət görülür. ŞQ- 
2 aləti asma mexanizm 2 nöqtəli sistem üzrə qurulmuş 
DT-75M markalı traktora asılır, işə hazırlıq üçün traktorun 
asma mexanizminin mərkəzi və yan dartıcılarını uzadıb- 
gödəltməklə alətin çərçivəsinin tiri üfüqü vəziyyətə 
gətirilir. Becərmə dərinliyi dayaq təkərləri vasitəsi ilə 
nizamlanır. İşçi alətlərin-yarıqaçanların ara məsafəsi 
1,4m-dir. İş zamanı qonşu gedişlər elə aparılmalıdır ki, 
qonşu yarıqlar arasındakı məsafə də 1,4 m olsun. ŞQ-2 
markalı yarıqaçanın Şamaxı, İsmayıllı, Zaqatala, Şəki və 
digər rayonlarında tətbiqi göstərir ki, yarıqaçma əməliyyatı 
torpağın su eroziyası proseslərinin qarşısını yüksək 
dərəcədə alır, torpaqların münbitliyinin qorunub- 
saxlanmasında və becərilən bitkilərin məhsuldarlığının 
artırılmasında böyük səmərə verir.
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Yamaclarda işləmək üçün uyğunlaşdırılmış 20 кН 
dartı sinifli traktor mailliyi 15-17°-ə qədər olan sahələrdə 
ümumi xarakterli işləri dənli bitkilərin səpini, kartofun 
basdırılması, cərgəarası becərilməsi, yığımı və başqa 
işlərdə səmərəli istifadə edilə bilər.

Ot yığımı üçün nəzərdə tutulmuş traktor və kənd 
təsərrüfatı maşınları isə mailliyi 15°-ə qədər olan 
yamaclarla işləyə bilirlər.

Dağ yamaclarının torpaq layını yuxarıdan aşağıya 
çevirməklə şumlanması torpağın mexaniki eroziyasını 
gücləndirir. Bunun qarşısını almaq üçün layı yamac boyu 
aşağıdan yuxarıya çevirən, en götürümü 1,5 m olan 
vintvari kotan və şumla eyni zamanda torpaq səthində 
eroziyadan qoruyucu nahamarlıqlar yaratmaq üçün 
kotanda müxtəlif tərtibatlar işlənib hazırlanmışdır. Yaz-yay 
dövründə düşən yağışları saxlamaq üçün taxıl və 
qarğıdalı səpən maşınlara və kartof basdırana səthdə 
torpaqdan arakəsmələr yaradan qurğu hazırlanaraq, 
sənaqdan keçirilmişdir.

Dağ rayonlarında elmi-texniki tərəqqinin 
sürətləndirmək əsasında kənd tsərrüfatının inkişafına nail 
olmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi 
vacibdir:

- yamaclarda torpaq layını aşağıdan yuxarıya 
çevirməklə şum aparan vintvari kotanlardan geniş istifadə 
etmək;

- yarımasma variantda maşınlar sistemini dağ 
əkinçiliyində tətbiq etmək;

- bir gedişdə bir neçə texnoloji əməliyyat yerinə 
yetirən yarımasma kombinə edilmiş maşınlardan istifadə 
etmək;

- yarıqaçma-dərindən yumşaldıcının istehsalını, 
yaxud respublikaya gətirilməsini və tətbiqini təşkil etmək.
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Yamaclarda su eroziyası ilə mübarizə məqsədi ilə 
aşağıdakı tərtibatlardan istifadə etmək 
məqsədəuyğundur:

- şumla eyni vaxtda torpaq səthində yalaqlar, 
mikrolimanlar və digər nahamarlıqlar yaratmaq üçün 
tərtibatlar:

- dənli bitkilərin toxumunun səpini ilə eyni vaxtda 
yalaq tərtibat;

- cərgəarası becərilən bitkilər səpini və kartofun 
basdırılması ilə eyni zamanda torpaqdan tirələr və 
arakəsmələr yaradan tərtibat.

Üzümçülük kənd təsərrüfatının nisbətən zəif 
mexanikləşdirilmiş sahəsidir. Üzümçülükdə istehsal 
proseslərini mexanikləşdirmək üçün də bir sıra maşınlar 
işlənib-hazırlanmış və tətbiq edilir.

Üzüm çilikləri hidravlik bur vasitəsi ilə basdırılır. Bu 
zaman hər 100 I suda 180 q fosfor, 100 q azot və 80 q 
kalium gübrəsi qarışdırılaraq mineral gübrələr də verilir.

Hidravlik bur olmadıqda üzüm çiliklərinin 
basdırılmasında T-54V traktoru ilə aqreqatlaşdırılan KDU- 
100 markalı çalaqazan istifadə edilir.

Beləliklə, göstərilən materiallardan aydın olur ki, 
dağ əkinçiliyində kənd təsərrüfatı işlərinin 
mexanikləşdirilməsi üçün hal-hazırda xeyli miqdarda kənd 
təsərrüfatı maşın və alətləri buraxılır. Lakin təsərrüfatların 
həmin texnika ilə təmin olunma səviyyəsi müasir tələblərə 
cavab vermədiyindən dağlıq zonalarda istehsal 
proseslərinin ümumi mexanikləşdirilmə səviyyəsi 
aşağıdır.
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9. EROZİYAYA QARŞI ÇƏMƏN MELİORATİV 
MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

Respublikanın yay və qış otlaqlarının böyük 
hissəsinin səthi və əsaslı yaxşılaşdırma işlərinə ciddi 
ehtiyac var. Örüş və biçənəklrdə yaxşılaşdırma işləri 
kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Burada sadə 
hidrotexniki qurğular (suötürücü və supaylayıcı bəndlər, 
tirələr və s.) tətbiq edilməsi ilə yanaşı, əsas tədbir 
torpaqların yuyulmasının qarşısını alaraq, onu bərkidən, 
münbitliyini və məhsuldarlığını artırmaq üçün çəmən- 
meliorasiya (çoxillik otlar əkini) ibarət olmalı, mədəni otlaq 
və biçənəklər yaradılmalıdır.

Heyvandarlığın inkişafında böyük rol oynayan dağ- 
çəmən zonasında səthi axının qarşısı alınmalı, ot 
örtüyünün məhsuldarlığı yüksəldilməlidir. Eroziyaya 
uğramış otlaqlardan səmərəli istifadə etməklə eroziyaya 
qarşı çəmən-meliorasiya mübarizə tədbirlərinin tətbiqi 
vacibdir. Bütün zonaların yay və qış otlaqlarında mal- 
qaranın otarılması nizamlanmalı, otarılma növbə ilə 
aparılmalı, otarma vaxtı və otarma normasına ciddi əməl 
edilməlidir.

10. DAĞ MEŞƏLƏRİNDƏ EROZİYAYA QARŞI 
MEŞƏELİORATİV MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

Respublikada mövcud olan meşələrin 80 %-dən 
çoxu dağlıq ərazidə yerləşir.

Dağ rayonlarında meşələrin böyük torpaqqoruyucu 
və sutənzimləyici əhəmiyyəti vardır. Buna görə də 
meşələrin sistemsiz və özbaşına qırılmasından qorumaq 
böyük zərurət kəsb edir. Hazırkı vəziyyətdə sistemsiz 
qırıntı nəticəsində Böyük və Kiçik Qafqazda meşənin 
aşağı sərhədi 500-800 m-dən yuxarı qalxmış, yuxarı 
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sərhədi isə 1600-1800 m-ə enmişdir. Dağ meşələrinin 
sutənzimlədici torpaqqoruyucu vəzifələrini mühafizə 
etmək və yüksəltmək, eləcə də onların təbii yolla bərpa 
olunmasını yaxşılaşdırmaq üçün tədricən seçmə və 
könüllü-qrup üsulu ilə qırmalar aparılmalıdır. Bu işi 
görərkən, ağacların seçilməsinə və əkmələrin bərabər 
seyrəkləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
Meşələrin təbii bərpasının müvəffəqiyyətlə keçməsi üçün 
qırma aparılan yerlərdə heyvan otarılması qəti surətdə 
qadağan edilməlidir.

Seçmə üsulu ilə qırma aparan zaman cavan 
ağacları, meşə döşənəyini və torpağı məhv olmaqdan 
mühafizə etmək üçün qırılan hündür boylu ağacları 
qabaqcadan mişarlayıb, hissələrə bölmək, sonra isə 
onları qırma zonasından çıxarmaq məqsədəuyğun hesab 
edilir.

Eroziyaya uğramış torpaqlarda meşə əkini 
apararkən, hər şeydən əvvəl torpağın hazırlanması 
üsulunu və bitki cinslərini müəyyən etmək lazımdır. 
Qoruyucu meşə zolaqlarının eroziyaya qarşı səmərəliliyini 
yüksəltmək üçün orada hidrotexniki qurğuları tətbiq 
etmək məqsədəuyğundur.

Aşağı cərgə arasında eni 0,6 m, drinliyi 1,2 m v alt 
kənarında 0,1 m hündürlüyündə torpaq tirəsi olan 
tranşeyli meşə zolağı, hövzədən daxil olan səthi axımların 
demək olar ki, hamısını saxlayıb torpağa hopdurmaq.

Şimali Qafqazda aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, 
cərgələr arasında yarıqaçma səthi axımı 6-8 dəfə azaldır.

Meşə zolaqlarının yaradılmasının ən mühüm 
prinsiplərindən biri onları yamacın eninə, yaxud da 
kontura uyğun şəkildə yerləşdirməkdir. Ölkəmizin ayrı- 
ayrı coğrafi zonaları üçün müxtəlif meylli yamaclarda 
zolaqlar arasında yol verilə bilən məsafələr də 
müəyyənləşdirilməlidir. Torpaq hazırlığı 10-20° meylliyi, 
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orta və şiddətli yuyulmuş sahələrdə hər 3-5 m-dən bir 
1-2 m enində, 20-30° meylli şiddətli yuyulmuş sahələrdə 
hər 2-3 m-dən bir 1,5 m enində zolaqlarla aparılmalı və 
hər bir zolaqda iki xəndək qazılmalıdır. 15-20°-dən çox 
meylli, qalın torpaq qatına malik və 10°-dək meylliyə malik 
yamaclarda eroziyaya uğramış torpaqlar əkin altında 
istifadə edildikdə, şum və becərmə işləri yamacın eni 
istiqamətində aparılır. Orada 20-25 sm hündürlükdə tirələr 
və şırımlar düzəldilməlidir.

10-20° meylliyə malik yamaclarda meşə 
salmaqdan ötəri hər 3-5 m-dən bir yamacın eni 
istiqamətində 2 m-dək eni olan zolaqlar düzəldilir. 20-30° 
meylliyi olan yamaclarda meşə salmaq məqsədi ilə hər 2- 
3 m-dən 1,5 m eni olan zolaqlar düzəldilməlidir. Hər 
zolaqda iki xəndək qazılır.

Eroziyaya qarşı meşə əkinlərində ilk beş il ərzində 
bitkilərə qulluq edilir. Birinci il onlara 4-5 dəfə, ikinci il - 3- 
4 dəfə, üçüncü il 2-3 dəfə, sonrakı illərdə isə 1 dəfə 
qulluq edilir.

Meşə əkinləri istər səthi, istərsə də daxili axımların 
torpağa sızmasına, biogen sistemlərin çox böyük 
hissəsinin tutulub saxlanılmasına səbəb olur. Əkin 
sahələrindəki meşə zolaqlarından keçən səthi axının 
tərkibində biogen elementlərinin miqdarı 4-5 dəfə azalır. 
Nəticədə, su mənbələrinin çirklənməsinin qarşısı alınır, 
traktor işləyə bilən böyük sahələrdə meşə salınması 
terraslarla aparılmalıdır.

Şiddətli dərəcədə yuyulmuş və sərt süxurlar səthə 
çıxan yamaclarda meydançalar, xəndəklər düzəltməklə 
torpaq hazırlığı aparıla bilər.

Bağçılıq rayonlarında şırım və yarıqlardan istifadə 
daha səmərəlidir. Onlar çırpı, peyin, üzvi qalıqlarla 
doldurularkən daha səmərəli fəaliyyət göstərirlər.
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12-15° meyllikli yamaclarda yerləşən bağlarda 
cərgə aralarında arakəsmələrlə şırımlama tədbirləri 
müsbət rol oynayır.

11. DAĞ ƏKİNÇİLİK ZONASINDA ŞİDDƏTLİ 
DƏRƏCƏDƏ YUYULMUŞ VƏ İSTİFADƏDƏN ÇIXMIŞ 

TORPAQLARIN MƏNİMSƏNİLMƏSİ YOLLARI

Respublikanın dağətəyi zonasında şiddətli 
dərəcədə yuyulmuş və öz münbitliyini itirmiş torpaqların 
mənimsənilməsi və onlardan kənd təsərrüfatı bitkiləri 
altında istifadə etmək məqsədi ilə ilk növbədə quraqlığa 
davamlı və qida rejiminə az tələbkar olan çoxillik ot 
bitkiləri seçilib əkilməlidir. Deməli, sahələri meylliyindən, 
baxarından, parçalanmasından, torpaq örtüyünün 
qalınlığından və s. asılı olaraq ayırıb, torpaq xüsusi 
hazırlanmalı və bitki növü seçilməlidir. Belə ki, meylliyi 2°- 
dən yuxarı olan və parçalanmış yamaclarda meşə və 
meşə-meyvə əkinləri aparmaq lazımdır. Meylliyi 10-20° 
arasında olub, parçalanmış yamaclarda çəyirdəkli meyvə 
cinsləri hesabına bağlar salınmalıdır.

Sahənin ümumi vəziyyətindən asılı olaraq torpaq 
aşağıdakı qaydada hazırlanır: sahədə sel daşları səthə 
çıxıb xırda talacıqlar təşkil edilərsə, torpağı 1x1,1x2 və s. 
ölçüdə meydançalar üsulu ilə hazırlamaq lazımdır. 
Meydançaları yamacda bir-birindən 3-4 m aralı olaraq 
şahmatvari qaydada yerləşdirmək daha məqsədə 
uyğundur. Meydançaların düzəldilməsi mümkün olmayan 
sahələrdə torpaq hazırlığı ölçüsü 0,5x0,5 m çalalar 
vasitəsi ilə aparmaq lazımdr. Sahlərdə torpağın səthi 
xırda daşlarla örtülüdürsə, daşları horizontlar üzrə 
başdan-başa gedən bir cərgədə toplayıb, həmin 
istiqamətdə torpaq xəndək üsulu ilə hazırlanmalıdır.
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İstifadəsi nəzərdə tutulan yamacların meylliyindən 
və torpaq örtüyünün qalınlığından asılı olaraq sahədə 
xəndəkləri bir-birindən 3-4 m aralı, 0,5-0,7 m dərinlikdə, 
0,5-1 m enlilikdə horizontlarla düz başdan-başa çəkmək 
lazımdlr. Bu qayda ilə hazırlanmış xəndəklərdə meşə 
ağaclarını hər 0,5-1 m-dən bir, meyvə ağaclarını isə hər 
2-3 m-dən bir əkmək lazımdır. Burada torpağın 
münbitliyini bərpa etmək və torpaq səthinin yuyulmasının 
qarşımını almaq məqsədi ilə xəndəklərin arasında çoxillik 
ot bitkiləri əkilməlidir. Çoxillik ot bitkilərinin əkilməsi həm 
də yem bazasının möhkəmlənmsini təmin edir.

Meylliyi 10°-dən aşağı olan şiddətli yuyulmuş 
sahələrdə daşları təmizləyib çoxillik ot bitkilərindən xaşa 
və başqa quraqlığa dözümlü otlar əkilməlidir.

Bozqır şəraitdə şiddətli dərəcədə yuyulmuş 
sahələrdə quraqlığa davamlı otlardan xaşa, 
çobantoppuzu, pişik quyruğu ot bitkiləri əkmək zəruridir.

Bozqır və quraq sahələrə nisbətən yağmurlar çox 
düşən sahələrdə bunlarla yanaşı çəmən yulafı, çəmən 
qırtıcı və digər ot növləri də əkilməlidir.

Yamaclarda yerləşən otlaqların vəziyyətini 
yaxşılaşdırmaq, orada çim qatı yaratmaq məqsədi ilə 
sahə bir neçə il dincə qoyulmalı və orada çəmən otlarının 
toxumu da səpilməlidir.
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