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Qəbul olunmuş proqrama əsasən muxtar respublikamızda 2008- 
2015-ci illərdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına imkan 
verən və kənd təsərrüfatının əsas sahələrdən biri olan torpaq ehti
yatlarının qorunması, qəbul olunmuş Dövlət Proqramında öz əksini 
tapmışdır. Proqramda torpaq ehtiyatlarının bərpası, qorunması və sə
mərəli istifadə olunması üçün elmi tədqiqatların rolu nəzərə alınaraq, 
müvafiq nazirlik, komitə, elmi qurum, idarə və təşkilatlara xüsusi tap
şırıqlar verilmişdir.

Muxtar respublikada ekoloji tarazlığı qorumaq və kənd təsər
rüfatını müasir səviyyədə inkişaf etdirmək üçün ölkəmizdə torpaq 
haqqında qəbul olunan Yeni iqtisadi islahatlar və Dövlət Proqramına 
uyğun olaraq uzun müddətli perspektiv planlar tərtib olunmuşdur. Qə
bul olunmuş perspektiv planda muxtar respublikada torpaq münbitli
yinin qorunması, bərpası, artırılması və aqrar- sənaye inteqrasiyası 
əsasında kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlər müəy
yənləşdirilmişdir.

25 may 2011-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisində kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər və 
qarşıda duran vəzifələr barədə keçirilən müşavirədə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov demişdir “Muxtar 
respublika ərazisinin cəmi 11 faizində əkin aparılsa da, bu torpaq
lardan heç də səmərəli istifadə olunmur. Bir çox hallarda əkin aparı- 
larkən torpaq və iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmır ki, bu da məhsul
darlığın aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Bunun əsas səbəblərindən biri 
də torpaqların tərkibinin öyrənilməməsi və əkin sahələrinin rayonlaş- 
dırılmasmm təşkil olunmamasıdır”. Həmin müşavirədə Ali Məclisin 
Sədri Vasif Talıbovun torpaqlardan səmərəli istifadə olunmamasına 
dair qeyd etdiyi çatışmazlıqları aradan qalgırmaq üçün, digər qurum
larla yanaşı AMEA Naxçıvan Bölməsinə də müvafiq tapşırıqlar ver
mişdir. Bu göstərişlə əlaqədar AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar 
İnstitunun “Torpaq ehtiyatları” və “Dənli taxıl, paxlalı və texniki bit
kilər” laboratoriyaları tərəfindən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu” mövzusunda 
monoqrafiya hazırlanmışdır. Monoqrafiyada muxtar respublikanın tə
bii zonalar üzrə (yarımsəhra, friqanoid, çöl, dağkserofıt, dağ-meşə, 
subalp və alp) müxtəlif torpaq tipləri, yarımtip və növmüxtəliflikləri 
öyrənilmiş, toplanılmış materiallardan istifadə edərək, ərazinin relyef 
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şəraiti nəzərə alınmaqla, akademik Q.Ş. Məmmədovun rəhbərliyi al
tında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1:150 000 miqyasında müasir 
üsulla yeni torpaq xəritəsi tərtib edilmişdir. Qeyd olunanlarla bərabər 
kitabda müəlliflər, yeni torpaq xəritəsindən istifadə etməklə muxtar 
respublikada mədəni və təbii bitkilər altında torpaqları qiymətləndiril
miş (bonitirovkası), aqroistehsalat qruplaşdırılması aparmış, muxtar 
respublikanın inzibati rayonları və təbii-iqtisadi zonaları üzrə tor
paqların bonitet balı və müqayisəli dəyərlilik əmsalları çıxarılmışdır.

Mədəni bitkilər altında torpaqlardan səmərəli istifadə etmək 
məqsədilə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə olaraq müəllif
lər, yerli seolit mineralından istifadə etməklə uğurlu nəticələr almışlar. 
Monoqrafiyanın sonunda aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri ümumi- 
ləşdirilərək, mədəni bitkilər (yonca, taxıl, üzüm və tərəvəz) altında 
münbitlik modelləri qurulmuş və tövsiyələr verilmişdir.

Muxtar respublikanın kənd təsərrüfatında torpaq ehtiyatların
dan səmərəli istifadə etmək məqdsədilə təqdim edilmiş bu monoqra
fiya, ümidvarıq ki, qeyd olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması
na, torpaqlardan səmərəli istifadə etməklə yüksək və keyfiyyətli məh
sul alınmasına, ən başlıcası isə torpaq örtüyünün qorunmasına kömək
lik göstərəcəkdir.

T.H.TALIBOV
AMEA-nın müxbir üzvü, 

professor
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GİRİŞ

Torpaqlardan ərazidə dəqiq, dolğun və kompleks şəkildə səmə
rəli istifadə etmək üçün müasir tələblərə cavab verən torpaq xəritələ
rindən istifadə etmək zərurəti yaranır. Naxçıvan Muxtar Respublika
sında da torpaqlardan kompleks şəkildə səmərəli istifadə etmək üçün 
relyef şəraiti nəzərə alınmaqla tərtib olunmuş torpaq xəritəsinə böyük 
ehtiyac vardır. Məhz, bu məqsədlə muxtar respublikamızda yeni tor
paq xəritəsinin tərtibi üçün ərazidə iri miqyaslı torpaq tədqiqatlarının 
aparılması mühüm aktuallıq kəsb edir.

Muxtar respublikanın mürəkkəb dağlıq relyefi müxtəlif torpaq 
tiplərinin formalaşmasına səbəb olmuşdur (4, 30). Dağlarda relyefin 
kəskin parçalanması səthi axımın sürətlənməsi ilə yanaşı, denudasiya 
proseslərinin inkişafına da şərait yaradır. Nəticədə landşaftın dəyişmə
si intensivləşir və bu da torpaq strukturunun yararsız hala düşməsinə 
səbəb olur.

Düzənliklər isə özünəməxsus torpaq örtüyünə malikdir. Burada 
torpaqəmələgəlmə prosesləri dağ zonasında olduğundan kəskin fərqlə
nir. Torpaq örtüyündə müşahidə edilən fərqlər relyef, iqlim və bitki 
örtüyünün təsiri altında yaranır ki, bunlar da torpaq profilinin qalınlı
ğında, strukturunda, eləcə də fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərində özünü 
göstərir.

İnsanların torpaqlardan intensiv istifadə etməsi torpaqəmələ
gəlmə prosesinə güclü təsir edir. Belə ki, uzun müddət torpaqlardan 
suvarma əkinçiliyində istifadə edilməsinin nəticəsi olaraq, torpaqlarda 
böyük dəyişikliklər baş vermiş və yeni torpaq növləri yaranmışdır.

Ərazinin relyef şəraiti nəzərə alınmaqla torpaq xəritələrinin tər
tibi dedikdə seçilmiş iri miqyaslı topoqrafik xəritənin və aerokosmik 
şəkillərin ətraflı təhlili zamanı müəyyən olunan yer səthinin geomor
foloji elementləri başa düşülür.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 1948-ci ildə akademik V.R.Volo- 
buyev təbii-meliorativ obyektlərin kartoqrafiya edilməsi zamanı relyef 
plastikası metodundan istifadə etmiş və bu tədqiqatların nəticəsi ola
raq, onun 1962-ci ildə «Çaym gətirmə konusu üçün irriqasiya melio
rativ tədbirlər sistemi» monoqrafiyası dərc olunmuşdur. V.R.Volobu- 
yevdən sonra Azərbaycanda 1981-ci ildə K.Z.Əzizov relyef plastikası 
nəzərə alınmaqla Kür-Araz ovalığı torpaqlarının şorlaşma xəritəsini 
tərtib etmişdir. 1982-ci ildə H.H.Hüseynov, 1984-cü ildə Ə.G.Quli
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yev, 1989-cu ildə F.D.Eyvazov, 1992-cı ildə Q.Ş.Məmmədov və baş
qa öz tədqiqatlarında relyef plastikası nəzərə alınmaqla dissertasiyalar 
müdafiə etmişlər (7, 28, 47, 53, 73, 93).

Akademik Q.Ş.Məmmədov qeyd edir ki, yuxarıda göstərilən 
əsərləri nəzərə almasaq V.R. Volobuyevin relyef plastikası metodu az 
qala unudulmuşdur. Bu metod Azərbaycanda yerli tədqiqatçılar tərə
findən faktiki olaraq istifadə olunmurdu və bir çox alimlər bu metodun 
mahiyyətinə demək olar ki, varmırdılar. Lakin bu metod keçmiş SSRİ 
EA Torpaqşünaslıq və Fotosintez İnstitutunda İ.N.Stepanovun (1977, 
1984, 1986 və b.) və onun tələbələrinin (Peydo 1985 və b.) rəhbərliyi 
altında uğurla inkişaf etdirilmişdir.

Belə ki, bu sahədə 1984-cü ildə «iri və orta miqyaslı relyef 
plastikası xəritələrinin tərtib edilməsi üzrə müvəqqəti metodika» işlə
nib hazırlanmış və bir seriya xəritələr çap olunmuşdur. Bu xəritələrdə 
torpaqların relyef şəraiti, qranulometrik tərkibi, şorlaşması, geobota- 
niki, qrunt sularının tərkibi, eroziya-deflyasiya, rayonlaşma, su və tor
paq ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsi, geomorfoloji qu
ruluşu, su-təsərrüfat qurğuları və sair göstəricilər öz əksini tapmışdır.

Göstərilən xəritələr Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Mos- 
kvaaltı, Uralarxası, Azərbaycan və digər ərazilər üçün tərtib olunmuşdur.

Relyefin plastika konsepsiyası bir çox alimlərə mübahisəli gö
rünə bilər. Lakin, akademik Q.Ş.Məmmədov və onun yetirmələri bu 
nəzəriyyənin tərəfdarıdırlar. Nəticə ehtibarı ilə bu sahədə aparılan təd
qiqatlar praktikada çox yüksək səviyyədə öz təsdiqini tapmışdır. Digər 
tərəfdən bu nəzəriyyənin yaradıcıları V.R.Volobuyev və İ.N.Stepanov 
kimi nüfuzlu alimlər onun gələcək perspektivlərini görmüş və inan
mışlar.

Son dövrlərdə muxtar respublikada elmi yeniliklərin tədbiqinə geniş 
yer verilir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə təsis edilmiş AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitu
tunun “Torpaq ehtiyatlan” və “Dənli taxıl, paxlah və texniki bitkilər” labo
ratoriyalarının da üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Tərəfimizdən ərazidə 
apanlmış geniş miqyaslı torpaq tədqiqatlan Naxçıvan Muxtar Respubli
kasının müasir üsulla torpaq xəritəsinin tərtib edilməsinə münbit şərait 
yaratmışdır.
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1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında relyef şəraiti nəzərə alınmaqla 
torpaq xəritəsinin tərtibi üçün müəyyən olunan vəzifələr
Naxçıvan muxtar respublikasında relyef şəraiti nəzərə alınaraq 

müasir üsulla yeni torpaq xəritəsinin işlənməsində aşağıdakı məsələlər 
qarşıya qoyulmuş və həll olunmuşdur.

1. Tədqiqat obyektlərinin seçilməsi;
2. Mövzuya aid ədəbiyyat, kartoqrafik materialların, 

metodikaların toplanılması və yeni metodikanın 
hazırlanması;

3. Çöl materiallarının toplanılması;
4. Əldə olunmuş materialların təhlili;
5. Relyef şəraiti nəzərə alınmaqla müasir üsulla yeni torpaq 

xəritəsinin tərtibi;
Relyef şəraiti nəzərə alınmaqla torpaq xəritəsini tərtib etmək 

üçün ilk növbədə ərazidə tədqiqat obyekti seçilmişdir (24, 30, s. 4-98; 
80). 2004-cü ildən başlayaraq muxtar respublikada müəyyən etdiyimiz 
marşurutlar üzrə (qərb, şərq, şimal, şimal-qərb, şimal-şərq və s.) 50- 
dən çox ekspedisiyalara gedilmişdir (xəritə-sxem 1).

Torpaq tədqiqatlarında torpağın rəngi, onun qatlarını ayırdıqda 
və daxili xassələrini müəyyənləşdirdikdə əsas morfoloji əlamət kimi 
istifadə olunur. Torpaqda olan bir çox kimyəvi maddələrin müxtəlif 
kombinasiyalarda birləşmələrindən torpaqda çoxsaylı rənglər əmələ 
gəlir. Torpaq qatlarında olan bütün rənglər qara, qırmızı, sarı və ağ 
rənglərin qarışığından ibarətdir. Çürüntü maddələri torpaqda qara rən
gin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Çürüntünün miqdarından asılı olaraq 
müxtəlif rənglər yaranır. Torpaqda 10 faizdən 12 faizə qədər çürüntü 
olduqda qara, 4 faizdən 6 faizə qədər çürüntü olduqda qəhvəyi (şaba
lıdı) və tünd qonur rənglər əmələ gəlir. Torpaqda çürüntü maddələri 
azaldıqda, onun rəngi ana süxurun rəngini xatırladır.

Torpaqda dəmir üç hidroksid birləşmələri (Fe2O3nH2O) olduqda 
qırmızı rəng əmələ gəlir. Dəmir üç hidroksidin miqdarı dəyişildikdə 
torpağın rəngi də dəyişir. Bu rənglər qırmızı, pas, qırmızı qonur və s. olur. 
Torpaqda dəmir üç hidroksidin miqdarı çox azaldıqda, onun rəngi sarı, 
yaxud narıncı rəngdə olur.

Torpağın ağ rəngli olmasına səbəb silisium (SiO2), alüminium 
hidroksid (Al2O3nH2O), kaolin (H2Al2Si2O8H2O), kalsium karbonat 
(CaCO3), maddələrdən hər hansı birinin torpağın tərkibində miqdarının az
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və ya çox olmasının nəticəsidir. Torpaqda rütubət çox olub, havanın 
miqdarı az olduqda iki valentli dəmir (FeOnH2O) birləşmələri əmələ gəlir 
ki, bunun da təsiri ilə torpaqda sürmə rəngi əmələ gəlir. Sürmə rəngli 
torpaq qatlanna qleyli (qleyləşmiş) qat adı verilmişdir. Ana süxurların 
rəngi də müxtəlifdir. Onun rəngi süxurun tərkibindən və mənşəyindən 
asılıdır. Məsələn, qumların, qumlucalann rəngi sarımtıl, lyosslar, lyoss 
şəkilli süxurlar küləşi san, gillər və gillicələr qırmızı, qırmızı-qonur, göy 
və açıq-göy rənglərdə olurlar. Torpaqlann bir-birindən kəskin fərqlənən 
sahələrini müəyyən etmək üçün yuxanda qeyd olunanlarla yanaşı tədqiq 
olunan sahənin səth quruluşu, geomorfologiyası, bitki örtüyü, sahənin 
böyüklüyü, relyefin parçalanma dərəcəsi, bitki örtüyünün məhsuldarlığı da 
nəzərə almır. Torpaq kəsimləri ərazisi ilə ümumi tanışlıqdan sonra, onun 
mürəkkəbliliyindən, torpaq örtüyünün xarakterindən və torpağın mədəni 
və təbii bitkilər altında istifadə edilməsindən asılı olaraq qoyulmuşdur 
(xəritə-sxem 2).

8 il müddətində aparılmış çoxsaylı tədqiqatlarda müxtəlif ərazi
lərdə 100-ə yaxın qoyulmuş torpaq kəsimlərinin ayrı-ayrı qatlarından 
500-dən çox nümunə götürülmüşdür. Bütün kəsimlərdən götürülmüş 
torpaq nümunələrinin aqroekoloji, morfoloji, fiziki və kimyəvi 
xüsusiyyətləri öyrənildikdən sonra, ərazidə yayılan torpaq tip, yarım 
tip və növmüxtəlifliklərinin nə dərəcədə yayılmasını topoqrafik mate
riallardan istifadə etməklə sərhədləri müəyyənləşdirilmiş və plastika 
üsulu ilə yeni torpaq xəritəsi tərtib olunmuşdur.

Müəyyən olunmuş sahələrdən götürülmüş torpaq nümunələrin
də aşağıdakı aqrokimyəvi analizlər aparılmışdır (60). Hiqroskopik 
nəmlik su-qurutma üsulu ilə; torpağın mexaniki tərkibi V.R. Vilyam- 
sm təsnifatına əsasən; humus-Tyurin; ümumi azot-Kyeldal; ümumi 
fosfor-Lorens; udulmuş əsaslar-Şmuk; udulmuş kalsium və maqne- 
zium-İvanov; udulmuş natrium-Hedroyts; CO2-kalsimetrlə; pH (su)- 
potensiometrlə, eləcə də su çıxımının və torpaqda, torpaqaltı sularda 
suda həll olan duzların öyrənilməsi, xüsusi çəkiyə görə quru qalığın 
hesablanması və digər metodlar ilə öyrənilmişdir (şəkil 1).

Misal üçün qranulometrik tərkib-natrium pirofosfatla işləndikdən 
sonra pipetka üsuludan istifadə edərək, Naxçıvan MR-in Sədərək dü
zünün cənub-qərbində yayılan boz torpaqlarda qoyulan 2 kəsimin 
(suvarılan, xam) müqayisəli surətdə qranulometrik (mexaniki) tərkibi öy
rənilmişdir. Analizlərin nəticələri 1-ci və 2-ci cədvəllərdə verilmişdir.
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Məlumdur ki, mexaniki tərkib torpağın aqronomik xassələrin 
böyük təsir edir. Təsnifat üçün torpaqda fiziki qum və fiziki gili 
miqdarı əsas götürülür. Fiziki gil və qumun miqdarından asılı olaraq, 
tədqiq etdiyimiz torpaqlar qumsal, gillicəli və gilli torpaqlara aid 
edilir. 1-ci və 2-ci cədvəllərin təhlilindən aydın olur ki, aqronomik 
cəhətdən suvarılan-boz torpaqların mexaniki tərkibi, suvarılmayan bez 
torpaqlara nisbətən daha çox xırda hissəciklərdən ibarət olub narnd 
torpaqdan ibarətdir. Suvarılmayan (xam) bunun tam əksi olaraq torpac 
nisbətən iri hissəciklərdən ibarət olub, əksər hallarda skeletlilik təşkı 
edir.

Məhz elə buna görə də qeyd olunan torpaq kəsimlərinin ətra
fında kənd təsərrüfatı bitkiləri altında olan torpaqların idarə edilməs ‘ 
üçün ot bitkilərinin məhsuldarlığı öyrənilmişdir (85, 86). Torpağa qr - 
mət verilərkən əsasən onun üzərində bitən bitkilərin məhsuldarlığ 
nəzərə almır.
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Suvarılan boz torpaqların mexaniki tərkibi ( %-lə)
Cədvəl 1

K
əs

im
in

 
N

ə-
si

D
ər

in
lik

 
(s

m
-lə

) Torpaqda mexani d hissəciklərin ölçüsü (mm-lə)

< 3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 >0,25 <0,25

1

0-28 0,4 0,6 15,0 9,4 12,8 38,2 61,8
28-45 4,0 1,8 8,0 8,2 20,2 42,2 57,8
45-60 0,6 8,2 10,2 12,0 12,6 43,6 56,4
60-80 1,4 1,6 1,6 28,0 18,2 50,8 49,2

80-105 2,0 1,8 7,8 18,8 22,0 52,4 47,6
105-130 2,0 1,8 7,8 18,0 22,0 51,6 47,4

Cədvəl 2
Suvarılmayan (xam) boz torpaqların mexaniki tərkibi (%-lə)

K
əs

im
in

 
N

a-
si

D
ər

in
lik

 
(s

m
-lə

) Torpaqda mexaniki hissəciklərin ölçüsü (mm-lə)

< 3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 >0,25 <0,25

2

0-20 2,0 1,8 1,8 18,8 23,4 53,8 46,2
20-40 1,4 1,8 1,8 29,6 29,8 54,4 45,6
40-65 1,6 2,0 1,6 29,8 19,6 54,6 45,4
65-95 1,8 2,2 1,8 29,8 13,4 55,0 45,0

95-120 1,6 2,4 1,8 30,0 19,6 55,4 44,6
120-150 1,8 2,0 1,4 29,6 19,4 54,2 45,8

Bu məqsədlə torpaq kəsimləri qoyulmuş sahələrin ətrafında ya
yılmış mədəni və təbii bitki örtüyünün növmüxtəlifliyi və onların 
məhsuldarlığı öyrənilmişdir. Bu tədqiqat işlərini Prilipko 1970, İqlo- 
vikov və b. 1971, geobotaniki və mədəni-texniki müayinə üzrə Ra- 
menski 1938, 1971, Rabotanov 1'960, Sasenkin 1974, Talıbov., İbra
himov 2002, 2009 və b. müxtəlif tədqiqat işləri aparmışlar.

2004-2010-cu illər ərzində tədqiqat obyektində bitki qruplarının 
ayrılması ilə hesabatı apanlaraq məhsuldarlığı müəyyən edilmişdir. Bitki 
qrupunun otluğunun məhsuldarlığı sahələrdə biçmə üsulu ilə həyata 
keçirilmişdir. Bu zaman sahədə otluğun vəziyyətindən asılı olaraq aynlmış 
sahələrin ölçüsü (10 x 10 və ya 20 xlO m) seçilmişdir. Məhsuldarlıq -2,5 m2 
sahədə 3-5 təkrarda aparılmışdır. Bitki qrupların otluğunun məhsuldarlığının 

11



hesabatı zamanı efemerlər və başqa ot bitkiləri torpağın səthindən 2 sm 
hündürlükdə əl ilə biçilmişdir. Burada yovşan və ağacşəkilli şoranotunda 
birillik şivlər də nəzərə alınmışdır. Torpaq sahələrindən efemerlərin məhsul
darlığı may ayının I və U-çi ongünlüyündə, yovşanın və şoranotunun məh
suldarlığı isə sentyabr ayının sonu və oktyabr ayının ortalarında müəyyən 
edilmişdir. Yaz və payız mövsümlərində toplanan mədəni və təbii bitkiləri 
laboratoriya şəraitində daha dəqiq fraksiyalara ayıraraq məhsuldarlığı öyrə
nilmişdir (şəkil 2).

Apardığımız tədqiqatlar zamanı nümunə olaraq Sədərək rayonu 
ərazisində qoyulmuş 1 və 2 Ns-li torpaq kəsimlərinin ətrafında müəy
yən olunmuş sahələrdən (suvarılan, xam) 1 m2 sahədən 4 təkrarda gö
türülmüş mədəni və təbii bitkilərin məhsuldarlığı 3 və 4-cü cədvəllər
də verilmişdir.

3-cü və 4-cü cədvəllərdən göründüyü kimi mədəni (suvarılan) 
əkin sahələrinin məhsuldarlığı təbii (suvarılmayan) sahələrə nisbətən 
5-6 dəfə çoxdur. Apardığımız tədqiqatların nəticəsi olaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, muxtar respublikada heyvandarlığın yemə olan tələbatını 
daha etibarlı ödəmək üçün 31189 hektar təbii otlaq sahələrini mədəni
ləşdirməklə, əlavə olaraq 190-200 min ton əlavə yem istehsal etmək 
mümkündür. Bu təbii otlaq sahələrinin mədəniləşdirilməsi heyvanların 
yemə olan tələbatını ödəməklə yanaşı, həm də bu torpaqların münbit
liyinin qorunmasını təmin etmiş olar.

Şəkil 2. Bitki nümunələrinin təyini
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Cədvəl 3
Buğda altında istifadə olunmuş suvarılan sahələrinin məhsuldarlığı 

(lm2-də qr-la)

s 
Xç

Bitki- 
lərin 
adı

I II III IV

Yaş 
kütlə

Quru 
kütlə

Yaş 
kütlə

Quru 
kütlə

Yaş 
kütlə

Quru 
kütlə

Yaş 
kütlə

Quru 
kütlə

1 Yonca 440 160 120 48 330 120 130 45
2 Buğda 920 350 1500 650 820 290 270 110

3 Dovşan 
arpası 220 80 110 43 550 192 310 120

4 Tonqal 
otu

- - 120 40 130 48 125 45

5 Acı 
biyan

- - - - - - 180 68

6
Müxtə
lif otlar 460 160 820 305 520 180 830 295

Cəmi 2040 750 2670 1086 2350 830 1845 683

Cədvəl 4
Suvarılmayan sahədə təbii ot bitkilərinin məhsuldarlığı (lm2-də qr-la)

s
Ka

Bitki
lərin 
adı

I II III IV
Yaş 
kütlə

Quru 
kütlə

Yaş 
kütlə

Quru 
kütlə

Yaş 
kütlə

Quru 
kütlə

Yaş 
kütlə

Quru 
kütlə

1 Tonqal 
otu 190 80 - - 160 65 - -

2 Yonca - - 190 75 - - - -

3
Pişik 

quyruğu
- - - - - - 150 65

4
Müxtəlif 

otlar 120 60 380 142 180 73 140 55

Cəmi 310 140 570 217 340 138 290 110

Yığılmış otların botaniki və kimyəvi tərkibini müəyyən etmək 
üçün orta nümunələr seçilmişdir. Bitki nümunələri qurudulduqdan 
sonra bitki növləri üzrə quru kütlənin çıxımı müəyyən edilmişdir. Bu 
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göstəricilərdən 1 hektardan fitosenozun otluğunun məhsuldarlığını 
təyin etmək üçün istifadə olunmuşdur.

Tədqiqat obyektindən götürülmüş bitki nümunələrinin keyfiy
yət göstəriciləri analiz olunmuşdur (60, s. 151-188). Yem nümunə
lərində nəm protein-Kyeldal, nəm yağ-Sokslet aparatı ilə, hüceyrə-Qe- 
nenberq və Steman üsulu ilə, hiqroskopik rütubət və azotsuz ekstraktiv 
maddələrin (AEM) hesablanması, nəm kül yandırma metodları ilə 
müəyyən olunmuşdur. Yem bitkilərində müəyyən olunmuş kimyəvi 
analizlərin nəticələri yem vahidinə çevirmək üçün istifadə edilmişdir 
(Əmirov, Hacıyev, cədvəl 5).

Apardığımız tədqiqatların nəticələri ümumiləşdirilərək relyef 
şəraiti nəzərə alınmaqla muxtar respublikada yayılan torpaq tip və 
yarım tipləri müəyyənləşdirilmişdir. Növbəti başlıqda ərazidə yayılan 
torpaq tip və yarım tipləri haqqında ətraflı məlumat verilir.

14



2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların coğrafi yayılması
Torpaqəmələgəlmə prosesini nəzərə alaraq apardığımız tədqi

qatların nəticələrinə əsaslanıb Naxçıvan Muxtar Respublika torpaqla
rını təbii zonalar üzrə 4 qrupda (yarımsəhra-friqanoid, çöl-dağ ksero- 
ül dağ-meşə və subalp-alp) birləşdirilmişdir (33, s. 34-83; 48, 51, 52, 
65, 84, 85, 87, 108, 109, 123, 127). Torpaqların ayrı-ayrılıqda tip və 

arımtiplərinə nəzər salaq.
2.1. Yarımsəhra və friqanoid zonasının torpaqları
Bu zonanın iqlimi öz quraqlığı ilə fərqlənir. Burada torpaqəmə- 

ləgəlmə iki fazalı bioloji mərhələdə gedir. Fəal faza yaz və payız dövr- 
ərini əhatə edir ki, bu dövrlərdə torpaqda humus toplanılması inten

sivləşir, torpaqdaxili aşınma sürətlənir, gilli minerallar artır, dəmir bir
ləşmələri çoxalır. İkinci fazada isti yay dövründə karbonatlarm torpaq
da çökməsi artır, ellüvial karbonat qatı formalaşmaqda davam edir və 
aşınma prosesi nisbətən dayanır. Bu zonada əsasən boz, boz-çəmən, 
boz-qonur, qəhvəyi (şabalıdı), bataqlıq-çəmən və şoran torpaqlar ya
yılmışdır (6, 45, 46).

Boz torpaqlar. Muxtar respublikanın düzənlik sahəsində boz 
rorpaqlar geniş əraziləri tutur. Boz torpaqlar əmələgəlmə şəraitindən 
asılı olaraq narın torpaq qatının qalınlığına, süxurların xarakterinə, yu
yulma dərəcəsinə, duzluluğuna görə ayrı-ayrı növ müxtəlifliklərinə 
ayrılır. Dağətəyi sahələrdə boz torpaqlar az da olsa eroziya proses
lərinə məruz qalmışdır (şəkil 3).

Boz torpaqlar yayıldığı sahələr muxtar respublikanın digər zo
nalarından iqlimin daha çox quru və isti olması ilə fərqlənir. Torpaq
əmələgəlmə şəraitində kəskin kontinentallıq düzənlik hissədə torpaqda 
orta aylıq göstəricilər iyul-avqust aylarında əkin qatında 28-32°, yan- 
carda isə həmin qatda-l-3°-ə təşkil edir (İsrafilova 1961). Təbii olaraq 
bu zonada bitki örtüyü zəif olub, bütövlükdə çim qatı yoxdur.

Torpaqlarda bitki qalıqları çox azdır, bunların da əksər hissəsi 
parçalanaraq quruyur və humusun toplanması üçün şərait yaxşı olmur. 
Ona görə də bu torpaqlarda humus az toplanır. Torpağın üst qatında əmələ 
gəlmiş humus çatışmayan atmosfer yağıntıları hesabına dərin qatlara keçə 
bilmir. Bu baxımdan boz torpaqlar bütün profil boyu boz rəngə çalır.

Muxtar respublikada daha çox tipik boz torpaqlar Böyükdüz 
düzənliyinin geniş sahəsini tutaraq, dağətəyi zonasının az meyilli his
sələrini əhatə edir.
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Şəkil 3. Boz torpaqlar

Bu məqsədlə Böyükdüz düzənliyinin cənub, mərkəz və şimal 
hissələrində bir neçə torpaq kəsimi (kəsim Np 20, 21, 22) qoyulmuş və 
ətrafındakı sahələrdə yayılmış bitki örtüyünün məhsuldarlığı öyrənil
mişdir. Ərazidə boz torpaqlardan əlavə yarım tiplərə də rast gəlinir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında boz torpaqlar içərisində ya
rım tiplər az və orta qalınlığı ilə seçilir. Dellüvial-prollüvial çöküntü
lərin üzərində narm hissəciklərin hesabına onların qalınlığı 40-60 sm-ə 
qədər, çmqıl-daşlı çöküntülər üzərində formalaşan torpaqlar isə az qa
lınlığa malik olur. Bu cür torpaqlar Tənənəm, Qabıllı, Qıvraq, Xok və 
Qarabağlar kəndinin aşağı hissələrində dağətəyi zonanın dərə-təpə rel
yef formalarında inkişaf etmiş, daha çox cavan allüvial-prollüvial çö
küntülər üzərində formalaşaraq, torpaqəmələgəlmə prosesi özlüyündə 
çox az inkişafı və mədəni bitkilər altında cüzi istifadə olunması ilə xa
rakterizə olunur. Bu torpaqlar bütövlükdə ibtidai-boz torpaqlardan ay
rılır və daha çox adi-boz torpaqlara yaxınlaşır. Allüvial-prollüvial çö
küntülər üzərində formalaşan boz torpaqlar Culfa rayonu Yaycı kən
dinin şimalında yayılaraq bütün profil boyu rəngarəng qumluca, yün
gül gillicəli tərkibdə qonur-boz rəngdə, az kəsəkli struktura malik 
olub, hansı ki, göstərilən morfoloji əlamətlər 25-35 sm-dən sonra 
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ümumiyyətlə nəzərə çarpmır. Bu rayonda boz torpaqlar bərk çökmə sü
xurlar üzərində formalaşaraq, 30-35 sm qatda suxur qırıntılarına rast gəlinir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında boz torpaqlar humusla kasıb 
təmin olunmuşlar, miqdarı A qatında 1,5 %, bəzi sahələrdə (Xok kən
dinin şimal-şərq hissəsində) 1,2 %-ə qədər təşkil edir. Torpaq qatının 
aşağı hissələrində humusun miqdarı azalır və metrlik qatda 0,36-0,57 %, 
lakin bəzi hallarda bu dərinlikdə 1%-dən çox göstəricisi olur. Bu tor
paqlar yüksək karbonatlı olub, CaCO3 miqdarı yuxarı qatda 15-17 %-ə 
yüksəlir, bəzi hallarda illuvial proseslər müşahidə olunmur. CaCO3 
yüksək miqdarı 30 sm-dən aşağıda nəzərə çarpacaq dərəcədə (Böyük- 
düz düzənliyinin mərkəz hissəsində) torpaqəmələgətirən süxurun 
yüksək karbonatlığı ilə əlamətdardır.

Xok, Qıvraq regionunda boz torpaqlar lyossabənzər gillicədən 
əmələ gələrək, CaCO3-ün miqdarı 38,61-50,48 % təşkil edir.Torpaqda 
ümumi azot az olub, 0,1%-dən bir qədər çoxdur. C/N əlaqəsi nadir 
hallarda 6,9-8,3-ə qədər yüksəlir. Yüksək göstəricisi yandırılma ilə 
itirilən karbonatlılıqla izah olunur.

Boz torpaqların mexaniki tərkibi yüngül və orta gillicəlidir. 
Ayrı-ayrı sahələrdə fiziki gilin miqdarı yuxarı qatlarda 20-44%, müx
təlif dərinliklərdə isə 20-53% təşkil edir. Fraksiyalar arasında 0,05- 
0,01 hissəciklər üstünlük təşkil edir. Yüksək karbonatlılıq və yüksək 
tozluluq tipik elluvial prosesin nişanəsi olub, Orta Asiya boz torpaq
larının əmələgəlmə şəraiti ilə oxşardır (Rozanov 1951). Bu müəllif 
belə yazır: «Bunlarm hamısına bir yerdə ətraflı nəzər salsaq, boz tor
paqlar zonasında çöküntü süxurların aşınması nəticəsində lyossabən
zər formada müəyyən olunur». Yuxarı qatlarda lil fraksiyasının miq
darı aşağı qatlara nisbətən bir qədər az olması su eroziyasının fəa
liyyəti ilə izah olunur. Bu da həmçinin lil fraksiylarmm miqdarı fiziki 
gilin tərkibində görünür.

Qədimdən suvarılan-boz torpaqlar. Naxçıvan Muxtar Respub
likasında qədimdən suvarılan-boz torpaqlar digər torpaq tiplərinə nis
bətən daha çox geniş əraziləri əhatə edir. Öz müxtəlifliyi ilə digər tip
lərdən kəskin fərqlənir. Bunu digər torpaqlardan fərqləndirən əlamət
lərə görə onların yarım tipləri müəyyən olunmuşdur. Orta Asiyada be
lə torpaqları (Rozanov 1981) boz torpaqların yarım tipləri kimi təyin 
etmiş və qədimdən suvarılan çəmən boz torpaqlar arasında 2-ci yarım 
tip kimi ayırmışdır (kəsim N° 6, şəkil 4).
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Bunlardan birincisi daha çox torpaqəmələgəlmənin nişanələrini 
özündə saxlamış, ikincisi torpaqəmələgəlmənin çəmən tipinin aydın
lığı ilə üzə çıxarmış, həmçinin şoranlığın və şorakətliyin yaranma sə
bəblərini göstərmişdir. Belə xarakterik prosesləri Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının düzənlik zonasının torpaqlarına da aid etmək olar.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında xüsusilə çay və suvarma ka
nallarından çox da uzaqda yerləşməyən, qalınlığı eyni cinsli, irriqasiyanm 
müasir çöküntüləri (orta və ağır gillicəli) 50-70 sm-dən, bəzən 100 sm-ə 
qədər yüksəlir. Bu nişanələr muxtar respublikanın qədimdən suvanlan- 
boz torpaqların tipik genetik xüsusiyyətlərinə aid olunur. Boz torpaqlarda 
profil boyu karbonatlarm əhəmiyyətli hissələri bərabər surətdə paylanır.

Torpaqəmələgəlmə prosesində lil hissəciklərinin miqdarı coax- 
laraq açıq boz torpaqlar tünd rəng |dır. Lil hissəciklərinin daha çox 
hissəsi profilin orta hissəsində toplanır. Muxtar respublikada qədim
dən suvarılan-boz torpaqların lil materiallarının bir neçə hissələri su
varılma nəticəsində ayrı-ayrı dərinliklərə gedir. Naxçıvan MR-in dü
zənlik hissəsində qədimdən suvarılan boz torpaqlar böyük bir sahə 
tutur. Arazboyu zonada bu torpaqlar çəmən-boz, boz-çəmən torpaqları 
ilə növbələşir. Bu torpaqlar intensiv istifadə olunması nəticəsində güc
lü dəyişilir və ümumi görünüşündə təbii morfoloji nişanələrin izləri 
qalır. Bu torpaqlar (Şahtaxtı kəndindən qərbdə 1,5 km) mədəniləşmiş, 
profil boyu genetik qatlarda az differensasiya ilə xarakterizə olunaraq, 
müxtəlif dərəcədə bərklik, açıq-boz rəngdə çöl nişanələri, zəif struk
turla ifadə olunan, 20 sm dərinlikdə yeni yaranan əhəngdaşları meyda
na çıxır.

Şərur düzənliyində qədimdən suvarılan-boz torpaqlar tünd-boz 
rəngi ilə fərqlənirlər. Daha çox tipik xarakterli belə torpaqlar Arpaça- 
ym aşağı axarlarında yayılmışdır. Bütün bu torpaqlar xüsusilə Naxçı
van düzünün mərkəz və aşağı, Şərur düzənliyinin mərkəz hissəsində 
Arazın sol axınlarından yaranan allüvial çöküntülərdən əmələ gəlməsi 
ilə xarakterizə olunur. Aşağı yarımmetrlik bu torpaqlar rənginə və me
xaniki tərkibinə görə fərqlənir.

Bizim apardığımız tədqiqatlar təsdiq edir ki, qədimdən suvarı- 
lan-boz torpaqlarda suvarma və becərmə nəticəsində humus maddələri 
daha dərin qatlara keçir və ona görə də genetik qatlar bir-birindən 
fərqlənmir. Boz torpaqların yarımtiplərindən fərqli olaraq bunlarda 
humusun miqdarı çox olub, 1,5-2,5 % arasında dəyişilir.
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Şəkil 4. Qədimdən suvarılan çəmən-boz torpaqlar

Çox vaxt humuslaşmış qat 80-100 sm və ondan da yuxarı 
qalınlığa çataraq, bütün profil boyu rəngli olması ilə xarakterizə 
olunur. Əkin qatı boz, tünd-boz, aşağıya doğru (40-60 sm-ə qədər) 
getdikcə tündləşir. Sonra tədricən açıqlaşır, torpaqəmələgətirən süxura 
yaxınlaşdıqca qonur və boz-qonur rəngə çalır. Bəzən, sürtünmə 
nəticəsində dağılır və mexaniki tərkibin ağırlaşması nəticəsində iri 
kəsəkli və kəsəkli-gilli formada olur. Mürəkkəblik torpaqda müxtəlif 
olub, bərklik B qatında müşahidə olunur. Bütün torpaq əmələgətirən 
süxurlar yüksək karbonatlıdır (Dəmirçi kəndinin şimal-qərbinin 2,5 
km-də yerləşən buğda sahəsində).

Allüvial-boz torpaqlar. Naxçıvan MR-də boz torpaqlar arasın
da allüvial torpaq əmələgəlmədə allüvial-boz torpaqlar formalaşır. Be
lə, tipik torpaqlara Sədərək, Şərur düzündə, Arpaçaym və başqa çay
ların aşağı axarlarında rast gəlinir (kəsim N°7, şəkil 5).

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Arpaçayla gətirilən materiallar 
çayın aşağı hissəsində toplanır. Daha böyük hissəciklər çay boyunca 
allüvial çöküntülər əmələ gətirir. Allüvial-boz torpaqların əlaməti ay
rı-ayrı qatlarda mexaniki tərkibin müxtəlifliyi də tünd boz rəngdədir. 
Xüsusən də bu torpaqlar yuxarı qatda tünd-boz rəngli olub, adətən 50- 
60 sm aşağıda mexaniki tərkibinin rəngi isə boz-qonur olur.
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Şəkil 5. Allüvial-boz torpaqlar

Müxtəlif qatlarda çöküntülər müxtəlif miqdardadır, onların ha
mısı struktursuz olur.Yerləşməsi dənəvərdən-sərtləşməyə qədərdir. 
Dərin qatlarda qırmızı-qonur və tünd-göy ləkələrin olması, keçmiş 
vaxtlarda allüvial torpaqəmələgəlmə şəraitində rütubətin artması ilə 
izah olunmasını təsdiqləyir.

Allüvial-boz torpaqlarda humusun miqdarı müxtəlif olub, 0-80 
sm qatda onun miqdarı adi-boz torpaqlarla müqayisədə bir qədər çox 
olmaqla 3,19 % təşkil edir. Aşağı yarım metr qalınlıqda 0,59 %-ə qə
dər azalır. Şərur düzündə Arpaçaym aşağı axınlarında belə torpaqlara 
rast gəlinir. Dərinliyə getdikcə humusun miqdarının azalması mü
şahidə olunur. Bu torpaqlarda ümumi azot bir qədər çox olmaqla, 50- 
70 sm dərinlikdə mexaniki tərkibində C/N nisbəti 6,2-8,3, 20-40 sm- 
də isə 13,2-ə qədər genişlənir. Fiziki gilin miqdarı ayrı-ayrı qatlarda 
23-65%, lil fraksiyası isə 26-51 %-dir. Qeyd edilən torpaqlarda asan 
həll olunan duzlara rast gəlinmir.

İbtidai-boz gəcli torpaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasın
da boz torpaqlar arasında inkişaf etməmiş müxtəlifliyə rast gəlinir.
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Belə torpaqlar Sədərək, Şərur və Böyükdüz düzlərində rast gəlinir. 
7ətidai-boz gəcli torpaqlar Xok kəndində İ.A.Çxenkeli və V.A.Am- 
əokadze (1935) tərəfindən tədqiq edilmiş və açıq-boz torpaqlara aid 
edilmişdir (şəkil 6).

İbtidai-boz gəcli torpaqlarda bitki örtüyünün əsas hissəsini taxıl 
elementləri təşkil edir. Bitkilərin inkişafı zəif getməklə, yayda onlar tez 
euruyur və həddindən artıq istiliyin nəticəsində yanaraq toıpaqda lazımi 
münbitliyi yarada bilmir. Aydındır ki, belə torpaqlarda humusun topla
nılması çox az olmaqla, cüzi miqdarda dərinliyə keçir. Buna görə də ib- 
ndai-boz torpaqlarda bütün dərinlik boyu monoton açıq-boz və açıq-sarı 
boz rənglənmə qeyd edilir ki, 0-20 sm aşağıda qonur və açıq san-qonur 
rənglərlə əvəz olunur. Tipik-boz torpaqlardan fərqli olaraq burada gene- 
tik qatlan bir-birindən fərqləndirmək çətindir. Bütün torpaqəmələgəlmə 
yüksək karbonatlıdır, məsaməlidir və qatlanmır. Humusun miqdanna gö
rə bu torpaqlar adi boz torpaqlara yaxındır. Onun miqdan 20-30 sm də
rinlikdə 1-1,4 %, 50 sm-də 1 %-dən az, aşağı qatlara yendikcə 0,35-0,12 
- o-ə qədər aşağı düşür. Ümumi azotun miqdarı da az olub, 0,07-0,10 %, 
C/N əlaqəsi 5,5-10,3-ə bərabərdir.

Başqa torpaqlardan karbonatlılığm yüksək dərəcədə seçilmə
sinə görə fərqlənən bu torpaqlar Naxçıvan MR-in əsasən Xok, Yurd- 
cu, Qıvraq, Şahtaxtı və qismən də Qarabağlar kəndinin ərazilərində 
yayılmışdır. Şahtaxtı kəndinin cənub-qərbində qoyduğumuz kəsimin 
analizlərinin nəticələrinə əsasən CaCO3 miqdarı 0-25 sm-də 36,41 %, 
60-90 sm dərinlikdə isə 41,79 % təşkil edir.

İbtidai-boz gəcli torpaq lyossabənzər gilli torpaq üzərində 
formalaşır. Strukturu kələ-kötür, mexaniki tərkibi iri daşlı olması ilə 
əlaqədar ağırlaşır, aşağı 1 metr qalınlıqda mexaniki tərkib yüngülləşir, 
struktur azalır. Nadir hallarda karbonat ləkələri və nöqtələr şəklində 
rast gəlinir.

İbtidai-boz gəcli torpaqlarda mexaniki tərkibi əsasən ağırgilli- 
dir, aşağı qatları şoran, növmüxtəlifliklərində fiziki gilin miqdarı artır. 
Şahtaxtı kəndinin qərbində torpaq yumşalır, 25 sm aşağıda yüngül 
gillidir, aşağı yarım metr qalınlığında qumluca xarakterli olur. Yuxarı 
qatda lil fraksiyasının miqdarı 6,0-10,4 % olub, bəzi yerlərdə dərinlik 
boyu 12,26 %-ə (xüsusilə yuyulmuş torpaqlarda) çatır. Torpaqda 57 
sm dərinliyə qədər müxtəlif fraksiyalar arasında əlaqə göstərir ki, 
0,05-0,005 mm hissəciklər üstünlük təşkil edir.
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Şəkil 6. İbtidai-boz gədi torpaqlar

İbtidai-boz gəcli torpaqların yuxarı hissəsində dellüvial çökün
tülərin olması qeyd edilir və bunlar yağış suları vasitəsilə yuyulmağa 
məruz qalır. Çox vaxt onlar yarğan və çökəkliklərlə kəsilmiş olur. Hu- 
muslaşmış qatın ölçüsü T5-25 sm-ə çatır, bozumtul rəng çox vaxt aşa
ğıda tez itir və açıq-sarı, sarı-qonur çalarlıq meydana çıxır. Yuxarı 
qatda lil hissəsinin yuyulması nəticəsində yumşalır. Yurdçu kəndinin 
qərb hissəsində (2 km) 0-20 sm qatda lil fraksiyasının miqdarı 8,0 % 
təşkil edir, fiziki gilin miqdarı 21,2 %-ə, aşağı qatda isə 27,2 %-ə 
çatır.

İbtidai-boz gəcli torpaqların çoxunda xüsusən 1 metr qatda 
duzlaşma hiss olunmur, ancaq bəzən 40-60 sm dərinlikdə orta dərəcə
də duzlaşma əlaməti müşahidə olunur. Belə torpaqlarda torpaq əmə
ləgəlmə gips kristallarına rast gəlinir. Araz maili düzü səviyyəsində 62 
sm dərinliyə qədər zəif duzlaşma, əlamətləri müşahidə edilir. 62-104 
sm dərinlikdə orta dərəcədə, aşağı qatlarda isə güclü duzlaşma əla
mətləri müşahidə edilir. Burada duz tərkibi içərisində CaSO4, Xok, 
Şahtaxtı kəndlərində torpaqlarda isə Na2SO4 üstünlük təşkil edir.

İbtidai-boz gəcli torpaqlarda udulmuş əsaslardan Ca üstünlük 
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təşkil edir. Udulmuş əsasların miqdarının artması ilə əlaqədar mexani
ki tərkib ağırlaşır. Bütün torpaq qatlarında onun miqdan 10,2-41,7 mq. 
ekv arasında tərəddüd edir. İbtidai-boz torpaqlarda udulmuş əsaslar
dan Mg mühüm rol oynayır (kəsim Ns 13-də) 25 sm dərinliyə qədər 
udulmuş az miqdar su-duz məhlulu az olan yerlərdə 15-17 %-dən 
çoxdur. Bu da torpağın şoranlığını göstərir.

Boz-qonur torpaqlar. Boz-qonur torpaqlar haqqında məlumat
lara K.D.Qlinkanm (1906, 1923), S.S. Neustruyevin (1910, 1911, 
1931), N.A.Dimo və L.İ.Prasolovanm işlərində rast gəlinir. Bu tip tor
paqlar ilk dəfə S.S.Neustruyev tərəfindən Kara-Kemirsk platosunda 
ayrılaraq göstərilmişdir (1911). Üstyurt platosunda da N.A.Dimo 
tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir (1915). S.S. Neustruyev tərəfindən boz 
qonur torpaqlar 1926-cı ildə Türküstanın torpaq xəritəsində səhra və 
səhra-çöl zolağında da göstərilmişdir.

K.D.Qlinka səhra torpaqlarını qismən suvarılmış boz-qonur tor
paqlar kimi göstərmiş, cənub zonasında isə qonur torpaqları L.İ. 
Prosolov onu boz torpaqların başqa torpaqlara nisbətən özünəməxsus 
müxtəlif xüsusiyyətləri kimi vermişdir. Səhra boz-qonur torpaqları bir 
çox tədqiqatçılar tərəfindən qismən şorlaşmış torpaqlar kimi də 
göstərmişdir.

M.M.Filatov qonur və açıq-şabalıdı torpaqları yarımsəhra tipi
nə aid edir və duzlar kompleksindən yarandığını da qeyd etmişdir.

İlk dəfə V.V.Dokuçayev yarımsəhra zonasının qonur torpaqla
rını başlıca olaraq rənginə və humus maddələrinin miqdarına görə 
öyrənmişdir. Təsnifat cəhətdən, qismən şorlaşmış, 1 % çürüntüsü olan 
qonur torpaqları normal torpaqlar kimi qeyd etmişdir. N.M.Sibirsevin 
təsnifatına görə qonur torpaqlar zonal xarakterli olub, səhra-çöl və ya 
çöl torpaqlarına aid edilir.

Bu torpaqlar keçmiş SSRİ-də 1947-ci ildə tərtib edilmiş torpaq 
xəritəsində zəif şorlaşmış qonur səhra-çöl və şorlaşmış boz-qonur 
torpaqlara ayrılmışdır. D.Q.Vilensenski göstərmişdir ki, axırıncı yarım 
tip boz torpaqlar zonasına aiddir. E.V.Lobov (1949-1960) hesab edirdi 
ki, şoranlaşmış boz-qonur səhra torpaqları boz torpaqlara daxil deyil.

M.M.Filatova görə qonur və boz-qonur torpaqlar yarımsəhra 
zonasının cənub hissəsində inkişaf edərək, çöl və səhra zonaları 
arasında yerləşir. Hələ 1981-ci ildə S.S. Neustruyev boz və qonur 
torpaq zonaları arasında boz-qonur torpaq zonasını ayırmışdır.
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M.M.Filatovun hesablamalarına görə yarımsəhra zonasında 
atmosfer yağıntılarının miqdarı 250 mm-dən az olmaqla, Azərbaycan
da yarımsəhra zonasında 171 mm, İrqiz rayonunda 158 mm, şimal ya
rımsəhra zonasında 300 mm-ə qədər çatır. Bu zonada iyul ayında orta 
aylıq temperatur müsbət 24-26°-yə qalxır, yanvarda isə orta aylıq 
temperatur mənfi 12-16°-yə düşərək, bəzi hallarda-40°-yə qədər çatır.

E.V.Lobova (1960) Orta Asiyanın boz-qonur torpaqlarının 
mənşəyinə aid ümumi materialların xüsusiyyətlərini xüsusi tip kimi 
qeyd edir və boz torpaqlardan ayırır. Boz torpaqlar üfüqi zonallıqlarla 
əlaqədar olduğundan qonurdan boz torpaqlara keçmir. Özbəkistan 
torpaqşünasları boz-qonur torpaqları səhra zonası boz torpaqlarından 
ayırmışlar (Özbəkistan torpaqları 1949).

A.N.Rozanov (1951) boz, boz-qonur səhra torpaqlarını və ibti
dai-boz torpaqlarını vahid boz səhra tipində birləşdirir. O, boz-qonur 
torpaqları «qanh torpaqlar» adlandınlmasmı təklif edirdi. Baş Türk
mənistan Kanalı rayonunun torpaq xəritəsində E.V. Lobova və 
A.N.Rozanov (1951) tərəfindən səhraya aid edilmişdir. Boz-qonur tor
paqlar daha çox tipik səhra torpaqlarına yaxındır.

Bütün boz-qonur torpaqlar müxtəlif vaxtlarda tədqiqatçılar 
tərəfindən duzluluq dərəcəsinə, kipliyinə, mexaniki tərkibinə və başqa 
göstəricilərinə görə öz daxilində ayrılmışdır. Həmişə müxtəlif dərin
liklərdə, ayrı-ayrı dərəcələrdə bərk torpaq qatının daha çox hissəsi qo
nur rəngə çalır. N.N.Rozanova görə (1951) bu qat torpaqların aşınma 
və bu prosesin gilli məhsullarının müəyyən dərinlikdə toplanması 
nəticəsində yaranmışdır.

Azərbaycanda yarımsəhra qonur və boz-qonur torpaqlar ilk 
dəfə S.İ.Tyuremnov və V.V.Akimçev tərəfindən 1925, 1926-cı illərdə 
ayrılmışdır. Bu torpaqlar S.A.Zaxarova görə Qafqazda dağ və dağətə
yi yarımsəhra və quru çöl zonalarında yayılmışdır. E.V.Lobova 
(1952), S.A.Şuvalov (1952), P.S.Panin (1958), H.Ə.Əhyev (1959), 
S.P.Sokolovski (1960) və başqa tədqiqatçılar bu torpaqların quru və 
kontinental iqlim şəraitində əmələ gəldiyini sübut edirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qonur torpaqlar S.A.Zaxarov 
tərəfindən (1939) orta dağlıq, dağətəyi zonada dəniz səviyyəsindən 
1200-1800 metr hündürlükdə yayıldığını göstərmişdir.

Profilində, genetik qatlarda bir neçə birləşmələr ayrılaraq mü
şahidə olunur. S.A.Zaxarov yazır, qonur zonada torpaqəmələgəlmə 
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"osesi ilkin humusun illüvial qatda formalaşmasında özünü göstərir.
Bizim tədqiqatlar göstərir ki, boz-qonur torpaqlar Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının ərazisində əsasən Şərur və Naxçıvan düzənli- 
min mərkəz, şimal hissəsində formalaşmış və ayrı-ayrı ləkələr Şək
ində isə dağətəyi zonada müşahidə olunur.

Bu torpaqlar şaquli zonallıq üzrə açıq-şabalıdı torpaqlardan 
ış ağıda yayılmışdır. Axura, Tənənəm kəndlərinin şərqində yerləşən 
:oz-qonur torpaqları bəzi süxurların, kobud aşınma məhsulları üzərin
lə formalaşan müxtəlif şəkilli yuxa torpaqların qatlarını çətinliklə seç
mək olur. Şərur düzənliyinin qərbində dərə-təpə relyefə malik olan 
ərazilərdə çox sayda qobu və yarğanlara rast gəlinir. Yağıntılar vasitə
nlə Şərur düzündə böyük miqdarda mexaniki hissəciklər Şərqi Dizə, 
Aşağı Daşarx və Yuxarı Daşarx sahələrində toplanmışdır. Zaman keç- 
rikcə prollüvial çöküntülər tez-tez orta və yüngül gillicəli dellüvial 
çöküntülərin üzərini örtmüşdür. Təbiidir ki, müasir dövrdə dellüvial 
ə prollüvial çöküntülər zəifləmiş, buna görə də narm torpaq hissə

cikləri uzağa aparıla bilmir və qədim bərk-qayalı çöküntülərlə üzəri 
:ez bir zamanda örtülür. Daha çox dellüvial-prollüvial çöküntülərə 
Püsyan, Xanlıqlar kəndinin şimal hissəsində müşahidə olunur. Bu ca- 

- an çöküntülər üzərində formalaşmış boz-qonur torpaqlara rast gəlinir, 
şəkil 7). Naxçıvan MR-in göstərilən hissələrində qrunt sularının çox 

dərində olmasına səbəb burada çaqıldaşlı-qayalı çöküntülərin olma
sıdır.

Bütün bu təbii səbəblər torpaqəmələgəlmə şəraitinin quraq xa
rakterli olmasına gətirib çıxarır. Burada ancaq Xanlıqlar kəndi yaxın
lığında yeraltı suların 10 m-dən dərində yerləşdiyi müşahidə olunur. 
Torpaqəmələgəlmənin arid xarakterli olması, hər şeydən əvvəl quru 
iqlim olması ilə izah olunur. Yazda və yayda torpaqların su ilə təmini 
təsadüfi yağış sularının və yarğanların ətəyində əmələgəlmiş su ehti
yatlarının hesabına ödənilir.

İqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq boz-qonur torpaqların yayıldığı 
rayonlarda bitki örtüyü də zəif inkişaf etmişdir. Boz-qonur torpaqlar 
müxtəlif geomorfoloji şəraitdə formalaşaraq, bu və ya digər dərəcədə 
ərazidə rəngarənglik yaradır.

Torpaqların əmələ gəlməsində yüksək karbonatlı dellüvial çü
rüntülər dağətəyi zolağın yamaclarını və geniş düzənlikləri əhatə edən 
bu torpaqlar genetik qatları bir-birindən fərqlənmədiyi kimi torpaq-
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əmələgətirən suxurlar da eynilik təşkil edir. Bütün boz-qonur torpaqlar 
müxtəlif dərəcədə skeletli və ya ayrı-ayrı dərinliklərdə daşh-çmqıllı, 
qayalıq çöküntülər üzərində yerləşmişdir.

Şəkil 7. Boz-qonur torpaqlar

Daha çox müxtəliflik 60-70 sm. dərinlikdən aşağı və 100 sm-; 
qədər olan qatlarda nəzərə çarpır. Boz-qonur torpaqların mexaniki tər
kibi, relyef şəraitinin yaxşı olması ilə əlaqədar olaraq ortagillicə? 
yüngülgillicəli və bəzi yerlərdə ağırgillicəli formalarına da rast gəlinir

Boz-qonur torpaqların rəngi 10-20 sm-də boz, boz-qonur, də
rinliyə getdikcə daha da qonurlaşır və yarım metrdən aşağıda isə tor- 
paqəmələgətirən süxurların rəngi kimi sarımtıl olur. Torpaqların struk
turu kəsəkli və irikəsəklidir. Yuxarı qatlarda torpaq strukturu azcn- 
vamlıdır. Əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri olan kip və kipçər; ■ 
birləşmələr 40-70 sm dərinlikdə müşahidə olunur. Bu torpaqlarda me
şə gillicəli torpaqlar üçün xarakterik olan karbonatlarm təzahürlər;; 
rast gəlinir.

Dizə və Yuxarı Daşarx rayonlarında çaqıldaşlı-qayalı çökün
tülər yarğan və çökəkliklərdə yaranaraq, Arpaçaym sol sahili bc . 
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ı - “ Daha böyük yarğanlar quru dərələrə çevrilmişdir. Güclü yağış- 
*. ~' düşməsi zamanı bu sahənin dağlıq rayonlarında şiddətli sel daş- 
- - 27. çoxlu miqdarda materialları aparır və daha kiçik hissəciklər 
3: enn düzənlik zonasına kimi daşmır. Belə təzahürlərə hissə-hissə 
? _ an və Böyükdüz kəndlərinin şimalında da rast gəlinir. Sel axınları

. İdaşlı-qayalı çöküntüləri dağıdaraq Şərur düzünün şərq hissəsinə 
. əcər aparır.

Bütün dağətəyi zonada boz-qonur torpaqlar tam inkişaf etmə-
-ə çaqıldaşlı-qayalı çöküntülər üzərində formalaşmışdır. Bu tor- 

-. c.arın arasında çox, orta və az qalın növlərinə də rast gəlinir. Onlar- 
2U22 birincisi 100 sm-dən çox təşkil edən qalın narın torpaq qatıdır.

-.arın arasında orta və zəif skeletli torpaq müxtəlifliyinə relyefin düz 
■ ssələrində rast gəlinir.

Boz-qonur torpaqların mexaniki tərkibi əsasən qalın yüngül və 
ttu gillicəli və nadir hallarda yüngül gillicəli olmaqla, dərinliyə get- 

2<cə daha çox yüngülləşir. Müxtəlif ağırgilli torpaqlar kənd təsərrüfa- 
7.da əhəmiyyətsiz yerlərdən birini tutur. Şərur düzünün şimal 

ı.ssəsində yayılan qalın torpaq qatında fiziki gilin miqdarı üst qatlarda 
2ı.6 %-dən 57,44 %-ə, aşağı qatlarda isə 17-18 %-ə qədər azalır. Lil 
.-aksiyalarının miqdarı çox deyil, müxtəlif qatlarda 4 %-dən 21,3 %-ə 

: ? dər dəyişir. Meşə çöküntüləri üçün xarakterik olan toz hissəcikləri 
əhəmiyyətli yer tutur.

Boz-qonur torpaqların profil boyunda heç bir dəyişiklik müşa- 
ııdə olunmur, xüsusilə ümumi tərkibində sulfat turşusu və gilli torpaq
lar vardır. Belə ki, 0-15 sm qatda SiO2-nin toplanması müşahidə edil
diyindən, ondan aşağı 10-24 sm qatda CaO və MqO-in artdığı güman 
olunur.

Muxtar respublikanın boz-qonur və şabalıdı torpaqlarında olan 
SİO2/AI2O3 əlaqələrini müqayisə etdikdə ilk olaraq zənginləşmiş sulfat 
mrşusunun olduğu görünür.

Orta qalmlıqlı boz-qonur torpaqlar mexaniki tərkibinin orta və 
ağır gillicəli olması ilə fərqlənir. Yuxarı qatlarda fiziki gilin miqdarı 
44,5-54,1 % olmaqla, lil fraksiyaları ayrı-ayrı qatlarla müqayisədə çox 
deyil, 9,5-18 % təşkil edir, burada əhəmiyyətli yeri lil hissəcikləri 
tutur.

Yuxa torpaqların növmüxtəlifliyi əsasən ortagillicəli tərkiblə 
xarakterizə olunur. Yuxarı qatlarda (15-20 sm-ə qədər) fiziki gilin 
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miqdarı 32,1-52,6 % arasında dəyişilir. Təbiidir ki, bütün bunlar kiçik 
hissəciklərlə zənginləşmiş, tədricən çökən dellüvial-prollüvial və qədim 
daşlı-çınqıllı çöküntülər eyni cinsli landşaftla örtülmüşdür. Burada da 
ayrı-ayrı fraksiyalarda qum və toz hissəciklərinin üstünlük təşkil etdiyi 
aydın görünür. Daşh-çmqıllı çöküntülərdə fiziki gilin miqdarı dərinliyə 
getdikcə kəskin surətdə aşağı düşür. Məsələn, 0-15 sm qatda onun 
miqdarı 42,9 %, amma dərinliyə getdikcə 6,4 %-ə yenir.

Müxtəlif növ tərkibli yuxa boz-qonur torpaqlar dağətəyi zona
nın yaxınlığında yayılmaqla, səthi güclü yuyulmaya məruz qalır. Çıl
paqlanmış narın hissəciklər (qaya parçaları, çınqıl) torpağa skeletlilik 
verir.

Şərur rayonunun bütün boz-qonur torpaqları humus və azotla zəif 
təmin olunmuşdur. Belə ki, yuxan qatda humusun miqdan 1,2-1,7 %, bəzi 
hallarda 1 %-dən az, ümumi azotun miqdarı isə 0,043-0,170 %-dir. 
Bütün bu torpaqlar yüksək karbonatlı olmaqla, bəzi hallarda karbon 
qazının sərfi 10-15 %, bəzən də 20-25 %-ə qədər qalxır.

Suvarılan boz-qonur torpaqlar da həmçinin az humusla xarak
terizə olunur. Bu torpaqlar yayda suvarılmayan torpaqlara nisbətən 
mikrobioloji proseslər intensiv gedir və buna görə də müşahidə apa
rılan əkin qatında azot 0,2 %, C/N-la əlaqəsi yarımmetrlik qatda daha 
az 6,0-7,3-dür. Bu torpaqlar da yüksək karbonatlıdır. Əkin qatında 
nəmliyin azalması mexaniki tərkibin yüngülləşdirilməsi ilə izah 
olunmur.

Açıq-qahvayi (şabalıdı) torpaqlar. Bu torpaqlar Naxçıvanın 
dağətəyi və düzənlik hissələrində qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlardan 
aşağıda yayılmışdır. Bunların relyef şəraiti qəhvəyi torpaqlar yayıldığı 
sahələrə nisbətən az meyillidir. Bitki örtüyü əsasən efemerlərin hesa
bına formalaşır. Arazboyu maili düzənliyinin bəzi sahələrində açıq- 
qəhvəyi torpaqda suvarılma normasının müxtəlifliyi müşahidə olunur 
(şəkil 8).

Burada bitki örtüyünün zəif olması ilə əlaqədar atmosfer suları 
səth boyu çökək sahələrə axaraq, torpaqlar bir çox yerlərdə yuyulmağa 
məruz qalır. Bu da torpaq əmələgəlməsi üçün quru şərait yaradır. Nax
çıvan Muxtar Respublikasında açıq-qəhvəyi torpaqlar tipik qəhvəyi 
torpaqlardan profildə rəngin açıqlığına görə fərqlənməsi, genetik hori- 
zontun zəif diferensasiyasma görə səthdə karbonatlarm daha çox 
olması ilə əlaqədardır. Bu torpaqlar həmçinin, tərkibində humusun az
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masına və digər əlamətlərə görə də fərqlənir. Dərinliyə getdikcə 
-,_n rəngi daha da açıq olur, 40-50 sm dərinlikdə açıq-sarı və ya 

-: nur-sarı olur. Strukturasmda kələ-kötürlülük itir, torpaq əsasən boz 
_b. ancaq B qatında bir qədər bərkimə müşahidə olunaraq, 30-40 sm 

: minlikdə və səthə yaxın karbonat ləkələri müşahidə olunur. Ən çox 
. təlinik Naxçıvan düzənliyinin şimal-şərqində müşahidə edilir, 

.ımlanmış hissədə torpağın dellüvial olan hissəsini eroziya təhlükəsi 
_: zləyir.

Qoyulmuş 25 Ns-li torpaq kəsimi əsasən taxıl bitkiləri altında 
sıifadə olunan sahələri əhatə edir. 0-17 sm qatda humusun ümumi 
mqdarı 1,14 % yarım metr aşağıda isə 0,50 %-dən çox olmur. 19 N°-li 

maq kəsiminin şum qatında humusun miqdarı 1,24-1,85 %, hu- 
paslanmış qatda isə daha çoxdur. Tipik-qəhvəyi torpaqların tərki- 
: ində ümumi azot bir qədər çoxdur. Bu da C/N bir qədər dəyişməsinə 

? əəb olur. Bütün açıq-qəhvəyi torpaqlar yüksək karbonatlıdır. Daha 
zərin qatlardan karbonat turşusunun miqdarı 18-20 %-ə qədərdir.

Profilə görə açıq-qəhvəyi torpaqların ümumi tərkibi dəyişilmir. 
Torpaq orta və ağır gilli olub, fiziki gilin ümumi miqdarında orta gilli 

.40-49,16 % ağır gilli isə 48-53 % təşkil edir. Torpaq üçün xarakterik 
: 'araq bütün profildə toz hissəciklərinin toplanması xarakterizə olunur. 
3u torpaqlar bütün profil boyu toz hissəcikləri lyossabənzər gillicəli 
ı ırpaqlar üçün xarakterik olaraq formalaşmışdır. Tərkibində fiziki gildən 
əlavə əhəmiyyətli dərəcədə lil fraksiyası üstünlük təşkil edir.Açıq- 
qəhvəyi torpaqların müxtəlif dərəcədə suvarılmasında duzluluq müşahidə 
: iunmur. Bəzən müxtəlif dərinliklərdə bərk qalınlıqların miqdarı 0,20- 
i .40 %-ə qədər olur. Torpaq udulmuş əsaslarla doymuşdur.

Suvarmanın müxtəlifliyi az şorluluqla xarakterizə olunur. Udul
muş əsaslarda natriumun miqdarı 12,4 %, dərinliyə getdikcə 33,6 %-ə 
qədər yüksəlir. Şorluluq əsasən Mq udulması ilə xarakterizə olunur.

Qədimdən suvarılan açıq-qəhvəyi torpaqlar. Bu torpaqların 
düzənlik hissələrdə hələ də münbitliyindən Maxta kəndinin təsər
rüfatlarında istifadə olunur. Bu torpaqlar müxtəlif aqrotexniki tədbirlər 
və suvarma nəticəsində mədəni bitkilər altında istifadə olunur.

Belə sahələrə ən çox Şərur rayonunda Maxta, Mahmudkənd, 
Yuxarı Daşarx, Dəmirçi, Kəngərli rayonunda Xıncab, Təzəkənd, Ba
bək rayonunda Nehrəm, Payız və başqa kəndlərin ərazilərində rast 
gəlinir (şəkil 9).
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Şəkil 8. Açıq-qəhvəyi torpaqlar

Bu ərazilərdə fasiləsiz olaraq torpaqların istifadə olunması və 
suvarılması nəticəsində torpaq güclü dəyişikliyə məruz qalmışdır 
Humus maddələri ən çox dərin qatlarda qeyd edilir və tünd rəngli qa: 
20-70 sm-ə qədər yerləşmişdir. Torpağın rəngi əkin qatının altında 
qonur-qəhvəyi 70 sm dərinlikdən sonra isə açıq-sarı və qonur rəng; 
çevrilir.

Karbonat törəmələri 40-60 sm dərinliyində müşahidə olunur 
(Maxta kəndi). Naxçıvan Muxtar Respublikasının cənub hissəsində 
qədimdən suvarılan açıq-qəhvəyi torpaqlarda şoranlığın müxtəlifliyi"; 
rast gəlinir. Bu torpaqları fərqləndirən əsas əlamət açıq rəngli və çr- 
çat şəkilində olmasıdır. Bunlar da A və B qatları ilə xarakterikcr 
Qədimdən suvarılan açıq-qəhvəyi torpaqlarda silikat turşusu və yar n 
oksidlərin uyğunluğu qədimdən suvarılan-qəhvəyi torpaqlarda oldrğt 
kimidir. Bu torpaqlarda qədimdən suvarılan-qəhvəyi torpacA*. 
nisbətən 2 valentli kation oksid olan MqO miqdarı bütün profildə 2 5 
3 dəfə az, SiO2 miqdarı demək olar ki, dəyişmir.

Qədimdən suvarılan şoran açıq-qəhvəyi torpaqlarda yuxar 
qatda SiO2 aşağı qata getdikcə A12O3 və FeO3 toplanması müşahzdB 
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edilir. Bu da özünü SİO2/AI2O3 göstərir. Aydındır ki, bu da torpağın 
qələvi mühiti ilə əlaqədardır və bu həmdə torpağın şoranlaşmasına 
şərait yaradır. 5 %-li KOH məhlulu ilə ayırma analizinin nəticələri təs
diq edir ki, kaolin birləşmələrində amorf SİO2 -in daha artıq miqdarı 
torpaq qatının 36-65 sm və 20-46 sm dərinliyində müşahidə olunur.

A qatı qədimdən suvarılan açıq-qəhvəyi torpaqlarda humusun 
miqdarı 1,3-2,0 %-dir. Ən çox tipik müxtəliflik suvarma sularının da
ha böyük dərinliyə keçməsi ilə əlaqədardır. Dərinlikdə humusun miq
darı 1 %-i keçmiş olur. Bütün bu torpaqlar yüksək karbonatlıdır. Yu
xarı profildə karbon turşusunun miqdarı 7-14 %-ə çatır, bəzən isə 20 
3 o-dən çox olur.

Bu torpağın mexaniki tərkibi orta, ağır gilli və bəzən də gilli 
olub müxtəliflik müşahidə olunur. Əkin qatında fiziki gilin miqdarı 
35,7-66,80 % arasında tərəddüd edir. Lil hissəciklər daimi olaraq yu
yulmağa məruz qalır. Onun şumlanmış və aşağı qatlarında toplanma
sının fərqi 19 %-ə qədərdir. Fiziki gil tərkibində olan lil hissəciklə
rinin 50 %-dən çoxu Arpaçay və Naxçıvançayın qollarının suları tərə
findən yuyulması ilə əlaqədardır. Bu torpaqların mexaniki tərkibində 
ən az yer tutan 1-0,25 mm hissəciklərdir. Qədimdən suvarılan açıq- 
qəhvəyi torpaqlarda demək olar ki, duzlaşmır. Bütün qalınlıqda duzun 
miqdarı 0,1 %-dən azdır. Zəif duzlaşma Şərur düzündə daha çox 
müşahidə edilir.

Naxçıvan düzünün şimal hissəsində torpaqəmələgətirən süxurlar 
duzluluğu ilə müşahidə olunaraq, 49-80 sm dərinliyində bərk qalıq 1- 
1,72 %, şiddətli duzlaşma isə 150 sm dərinliyə qədər müşahidə edilir.

Qədimdən suvarılan açıq-qəhvəyi torpaqların profilində udulan 
əsasların miqdarı 24-33,4 mq.ekv-dir. Demək olar ki, əkinaltı qatda 
miqdarı 2-3 mq.ekv. çox olub, şumlanmamış qatdan fərqli olaraq Ca 
üstünlük təşkil edir və miqdarı dərinliyə getdikcə artır. Şoranlığın 
əlamətləri müxtəlif dərinlikdə müşahidə edilir.

Suvarılan açıq-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar Muxtar respublikanın 
ərazisində xüsusən suya tələbat müxtəlif olan açıq-qəhvəyi torpaqlar kənd 
təsərrüfatının dövriyyəsinə daxil edilmişdir (şəkil 10). Bu torpaqlar kənd 
təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə olunmasına və suvarılmanın təsiri 
nəticəsində humus maddələrin yuyulmasına çox da təsir etməmişdir. Yuxan 
qatda olan açıq-qəhvəyi rəng 40-45 sm dərinlikdən sonra torpaq 
əmələgətirən süxurlarla əvəz olunur. Dərinliyə getdikcə san rəng artır.
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Şəkil 9. Qədimdən suvarılan açıq-qəhvəyi torpaqlar

Şumlanmış qatda doymuş Mq miqdarı 14-17 % təşkil edir. B və A qatı, 
xüsusilə B qatı kəsəkli strukturaya malik olub, 40-45 sm dərinlikdə 
karbonatlar müşahidə olunur. Əkinaltı qatda ayn-ayn sahələrdə qəhvəyi 
rəngli bozumtul rəng müşahidə edilir. Bu da suvanlan su ilə gətirilən 
materialların hesabına olur. Əsasən torpaq dellüvial çöküntülər hesabına 
qırmızı rənglə əvəz olunur. Suvanlan açıq-qəhvəyi torpaqlarda humusun 
miqdarı 2 %-dən çox, 50-60 sm aşağıda isə 1 %-ə qədər azalmış olur. B qatı 
20-40 sm-də suvanlma ilə əlaqədar olaraq onun miqdan artmış olur. Qeyd 
edilən torpaqlarda azot azdır. Buna görə də C/N genişlənmiş, yüksək 
karbonatlı, kalsium karbonatm miqdan 12-26 %-ə qədər çatmış olur. 
Mexaniki analizin məlumatlan göstərir ki, açıq-qəhvəyi torpaqlar su
varılmanın cüzi təsiri tədricən keçmiş, kəsimdə fiziki gilin toplanması əkin 
qatm altında 60,4 %-dir. Əkin və əkinaltı qatda fiziki gilin tərkibində lil 
fraksiyasının miqdan eynidir və ya bəzən əkin qatında çox olur. Buna 
baxmayaraq açıq-qəhvəyi torpaqlar uzun müddət ərzində suvarılmada 
istifadə edilmiş və onlann ümumi tərkibində dəyişmələr müşahidə olunmur. 
Bütün profillərdə SİO2/AI2O3 nisbəti dəyişilməmiş qalır. Bu torpaqlarda 
udulmuş əsaslar şumlanmış qatda 100 qr torpaqda 26,3-29,9 mq.ekv. təşkil 
edərək, bütün profil boyu zəif dəyişir.

32



Şəkil 10. Suvarılan açıq-qəhvəyi torpaqlar

Əsasların bu qədər çox toplanmasına ağır mexaniki tərkib təsir 
edir və udulmuş kalsiumun miqdarı aşağıya getdikcə tədricən azalır, 
Mq isə artır.

Qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar. Bu torpaqlar P.K.İvanov (1953), 
N.A.Noqinov (1956), K.İ.İmanqaziyev (1957), Q.Y.Bronzov və 
V.A.Çerkasov (1958), E.N.İvanov və N.N.Rozov (1958), C.K.Ça- 
yanov (1958), V.P.Yeqorov (1959), K.V.Rudenski (1959), E.A.Bə- 
dəlov (1960), S.P.Sokolovski (1960) və başqa tədqiqatçılar tərəfindən 
öyrənilmişdir.

L.İ.Prasolov, S.N.Antipov-Karatayev və İ.D.Sedleçkiy (1937) 
göstərmişlər ki, bu torpaqlar cənub torpaqların tədricən qəhvəyi (şa
balıdı) torpaqlara çevrilməsi nəticəsində əmələ gəlir və tünd qəhvəyi 
və açıq qəhvəyi yarım tiplərinə bölünür. Azərbaycanda açıq-qəhvəyi 
və qəhvəyi torpaqlar quru çöl şəraitində əmələ gəlir və geniş dağətəyi 
və alçaq dağlıq zonanı əhatə edir. M.E.Salayevə görə (1953) bu tor
paqlar Kiçik Qafqazın şərq və şimal-şərq zonalarında yayılmışdır. 
Mülayim isti yarımquru, yarımrütubətli iqlimi olan alçaq dağlıq və 
dağətəyi sahələrdə yayılmaqla, burada çöl bitkiləri müşahidə edilir.
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A.A.Rode (1955) L.S.Berqom, S.S.Neystruyev və E.M.Lovren- 
konun fikirləri ilə razılaşaraq zonallıq qəhvəyi (şabalıdı) torpaqları 
qara torpaqlarla birləşdirir. V.V.Qemmerlinqom (1936) qəhvəyi və 
qonur torpaqları, o cümlədən boz torpaqları çöl tipli əmələ gələn tor
paqlara aid etmişdir. Bu tipin əsas xarakterik xüsusiyyəti Ca və Mq 
kompleksləri ilə doyması və illüvial səthdə yarım oksidlərin toplan- 
mamasıdır. Dağların aşağı hissəsində torpaqların bərkliyinə səbəbi 
zəif qələvi reaksiyası ilə əlaqələndirilir (Remezov 1938).

A.A.Popova görə (1958) Şərqi Zaqafqaziyada qəhvəyi torpaq
lar yayılan rayonları yarməm subtropik iqlimlə xarakterizə olunur. Be
lə ki, illik yağıntının miqdarı 300-400 mm, cənubda Biləsuvar rayonu 
ərazisində 500 mm-ə qədər olub, orta illik temperatur 150 C°-dir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qəhvəyi (şabalıdı) tor
paqlar hamar dağətəyi zonada və başlıca olaraq dağarası çökəkliklərdə 
yayılmışdır. Çox vaxt enli olmayan zolaq dağarası çökəkliklərdən yu
xarı dağlıq istiqamətlərə doğru uzanır. Bu torpaqların əlverişli relyef 
şəraiti ilə əlaqədar qədimdən suvarma əkinçiliyi üçün istifadə olunur. 
Torpağın bu xüsusiyyəti quru çöl bitkiləri hesabına formalaşır. Bitki 
örtüyünün sıx olması ilə əlaqədar qəhvəyi torpaqların rütubətliyi təmin 
olunur. Torpağın mexaniki tərkibi tam olaraq atmosfer yağıntısını 
udur, toplanmış yamac sularına qarışıb düzənliklərə doğru axır. Bu 
torpaqlarda dellüvial çöküntülərin olması heç bir şübhə doğurmur. 
Hansı ki, yaxşı su saxlamaq qabiliyyətini və ilin çox hissəsini bitki rü
tubətini təmin edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının düzənlik ərazi
sinin torpaqları humus maddələrinin toplanması üçün əlverişli şəraitə 
malikdir. Ancaq Azərbaycanın başqa əraziləri ilə müqayisədə burada 
humusun miqdarı azdır. Bəzən humus üçün xüsusən,də karbonatlarm 
toplanması üçün aşağı qat əlverişli deyildir. Uzun müddətli istiləşmə 
və suvarılma nəticəsində bu torpaqlar dəyişikliyə uğramışdır. Onların 
əsas əlamətlərindən az izlər qalaraq humus miqdarı aşağı qatlarda 
artmışdır. Yuxarı qatda açıq-qəhvəyi çalarlı rənglərlə xarakterizə olu
nur. Bu da suvarılma sularının materiallarının toplanması ilə əlaqədar
dır. Qəhvəyi rəng ən çox şumaltı qatda müşahidə olunaraq, 60-90 sm-ə 
qədər qonur, 90 sm-dən aşağıda isə açıq sarı rəngə çevrilir. Torpağın 
strukturu kələ-kötürlü olub, 50-60 sm-dən aşağı hissələrdə bu əla
mətlər itir. Şumaltı qatın suvarılmasının müxtəlifliyi ilə əlaqədar boz 
və bozabənzər əsas tipik əlaməti 80-90 sm dərinlikdə karbonatlarm
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: planmasıdır. Şum qatda qədimdən suvarılan qəhvəyi torpaqlar 20 sm 
dərinliyə qədər qəhvəyi və açıq-qəhvəyi rəngdə olur və su ilə udulan 
zıexaniki hissəciklər hesabına boz rəngə çevrilir. Bu proseslər onların 
>:ələ-kötür struktura malik olması ilə əlaqədardır. Kələ-kötür 
rrukturda 75-80 sm dərinliyə qədər orta gilli torpaq müşahidə olunur. 

Bu torpaqların əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri xüsusilə də ağır 
mexaniki tərkibi, quruma vaxtı üst-üstə toplanması ilə əlaqədar olaraq 
meydana çıxır. Karbonat ləkələri 50-70 sm dərinlikdə və daha 
aşağılarda müşahidə oluna bilir. Qəhvəyi və açıq-qəhvəyi torpaqların 
müxtəlif yerlərində süxurların bərkliyi müşahidə olunur. Şərur 
rayonunda Dizə kəndinin şimal-şərq hissəsində, Arpa çaymm sol 
sahilində qoyulmuş 8 JNb-li torpaq kəsiminin morfoloji təsvirində 
müşahidə olunur (şəkil 11).

Çay terraslarmda yayılan bu torpaqlarda buğda əkilərək, Şərur 
rayonu üzrə ən yüksək göstərici əldə olunur (60-70 s/ha). Qeyd olunan 
arta gilli mexaniki tərkibli torpaqlar çox müşahidə olunur. Bəzi hal
larda suvarılmış bu torpaqlarda müxtəlif mexaniki tərkibli allüvial çö
küntülər əmələ gəlir. Dağətəyi zonada ən çox da tam inkişaf etməmiş 
qəhvəyi torpaqlarda dellüvial gilli çöküntülər olur. Açıq-qəhvəyi tor
paqların müxtəlifliyi əsasında ən çox ilk torpaqəmələgəlmə durur. 
Belə ki, bundan torpaq əmələgəlmyə təsir etmək üçün istifadə et
mişlər.

Bu torpaqların xarakterik xüsusiyyəti, karbonat çöküntülərinin 
az olmasıdır. Bu torpaqların 50-60 sm-də buzlaq daşı və çınqıllı çö
küntüləri təşkil edir. Narm qatın mexaniki tərkibi xüsusəndə onun 
yuxarı hissələri orta gilli olub, dərinlikdə isə yumşalır. Dağətəyi zo
nada qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların meyillik elementləri azalır ki, bu 
da rütubətin artması üçün şərait yaradır. Qrunt sularının səthə yaxın 
olması və ya səth sularının müvəqqəti toplanması və yuxarı qatın çim
lə örtülməsi ilə əvəz olunur. Torpaqların bu cür şəraitdə formalaş
masını E.N.İvanov, N.N.Rozov (1959) və İ.V.Vişnevski (1959) tədqiq 
etmişlər.

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Arpaçayla gətrilən materiallar 
çayın aşağı hissəsində toplanır. Daha böyük kütlə hissəciklər çay bo
yunca allüvial çöküntülər əmələ gətirir. Allüvial-boz torpaqların əla
məti ayrı-ayrı qatlarda mexaniki tərkibin müxtəlifliyi də tünd boz 
rəngdə olmasıdır. Xüsusən də bu torpaqlar yuxarı qatda tünd-boz 
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rəngli olub, adətən 50-60 sm aşağıda mexaniki tərkibinin rəngi isə 
boz-qonur olur.

Bu zonanın şərq hissəsində, o cümlədən çay vadilərində çəmən- 
qəhvəyi torpaqlara rast gəlinir. Çayların vadisində qədim allüvial çö
küntülər müasir dellüvial çöküntülərlə örtülmüşdür ki, bu çöküntülər 
də atmosfer yağıntıları nəticəsində əmələ gəlmişdir. Bu sahələrdə çə
mən tipli torpaq əmələgəlmə müşahidə edilir.

Bunun da əmələ gəlməsində qrunt sular və o cümlədən çayın 
daşması iştirak edir. Ancaq bu proses bütün ilboyu davam etmir və 
torpaq çaybasar-çəmən tipli hesab edilir. Çəmən-qəhvəyi (şabalıdı) 
torpaqları 30-40 sm dərinliyində tünd sarı və tünd göy ləkələr xarak
terizə olunaraq, 80-100 sm dərinlikdə az miqdarda karbonat ləkələri 
müşahidə edilir.

Torpaq bütün dərinlikdə qəhvəyi rəngdədir. Yuxarı qatda bo
zumtul olub, aşağıya doğru isə qəhvəyi rəng alır. Bu torpaqlarda hə
mişə 40-50 sm dərinlikdə yay vaxtı rütubətliyi görmək olur.

Şəkil 11. Qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar
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Düzənlik hissənin qəhvəyi torpaqları oksidlərlə zəngindir. Bu 
torpaqlar 0-24 sm dərinlikdə (kəsim N° 9) A12O3 miqdarı 16,86 % 
olub, aşağı qatlara doğru təxminən 1 % çoxalaraq, 80-140 sm dərin
liyə qədər yavaş-yavaş azalır və nəticədə 17 %-dən çox qalır. SiO2 və 
Fe2O3 oksidləri demək olar ki, dəyişilməmiş qalır. Bu torpaqlar üçün 
MgO-in çoxlu miqdarda toplanılması xarkterikdir. Aşağı qatda CaO 
üstünlük təşkil edərək, SiO2/Al2O3 molekulyar münasibəti torpaq 
qruntunun bütün dərinliyində dəyişmir.

Qədimdən suvarılan-qəhvəyi torpaqlarda humusun miqdarı 3 
% olub, dərinliyə getdikcə azalır. A qatında ümumi azotun miqdarı 
0-156-0,175 %, bəzi yerlərdə isə 0,20 %-i keçir. Bütün profil boyu 
C/N 8,7-13,8-dir. Bu torpaqlar karbon turşuları ilə zəngindir. A qa
tında 5,61-8,55 % təşkil etməklə, profildə bilavasitə karbonatm yer 
dəyişməsi müşahidə edilir. Bu da suvarılan suların təsiri ilə izah edilir. 
Gözcüklərdə yüksək itki karbonatlarm çoxlu toplanması ilə əlaqədar
dır. Qəhvəyi-çəmən və çəmən-qəhvəyi torpaqların əsas tərkib hissələri 
təsdiq edir ki, bunlar biri-digərindən heç nə ilə fərqlənmir. Lakin, 
çəmənləşmə prosesinin müəyyən miqdar fərqinin çoxluğu ilə seçmək 
olar.

Qəhvəyi torpaqlarda çəmən tipli torpaq əmələgəlmə şəraiti 
təsdiq edilməmişdir. Ancaq C/N göstəricisinin genişlənməsi müşahidə 
edilir. Muxtar respublikanın düzənlik hissəsinin qəhvəyi torpaqların 
mexaniki tərkibi müxtəlifdir. Müxtəlifliyə əsas səbəb qədimdən suva
rılma olub, orta və ağır gilli olmasıdır. Natrium bikarbonat aşağıdan 
yuxarı getdikcə artır.

Bütün qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar 2 valentli əsaslarla doymuş
dur, hansı ki, onun orta miqdarı 19-29 mq.ekv-dir. Kationlar içərisində 
Ca, Mq üstünlük təşkil edir.

2.2. Boz torpaqların aqrokimyəvi xassələri və mexaniki 
tərkibi. Elmi əsaslar üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinə mineral gübrə
lərin tətbiq olunmasında torpaqların aqrokimyəvi xassələrinin öyrənil
məsi mühüm məsələlərdən biridir. Torpağın bu xassələrini öyrənmə
dən yüksək və sabit məhsul əldə edilməsini təmin edə bilən gübrələmə 
sistemi yaratmaq olmaz. Bu xassələri öyrənməklə kənd təsərrüfatı bit
kilərinin qida maddələrinə olan tələbatını vaxtında və düzgün nizam
layaraq, yüksək məhsuldarlıq nəticələri əldə edilməsinə şərait yarada 
bilərik. Dörd il müddətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının müx
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təlif ərazilərinə gedilmiş çoxsaylı ekspedisiyalar (xəritə-sxem-1 və 2) 
zamanı apardığımz müşahidələrdən məlum olmuşdur ki, əkin altında 
olan və olmayan (kövşəlik, otlaqlar, çəmənliklər və s.) torpaqların 
böyük əksəriyyətini boz torpaqlar təşkil edir. Tədqiqatlarımızda ərazi
də yayılmış boz torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənməyi 
qarşıya məqsəd qoyduq. Analizlərdən alınmış nəticələr iki (2009- 
2010-cu illər) ildən orta hesabla hesablanmış və alınmış nəticələr 5-ci 
cədvəldə göstərilmişdir. Təhlil nəticələrindən görünür ki, (cədvəl 5) 
müxtəlif ərazilərdən götürülmüş torpaq nümunəlrinin 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi humus 1,18 faiz, 20-40 sm qatda 0,96 faiz, 40-60 sm 
qatda 0,68 faiz, 60-80 sm qatda 0,51 faiz, 80-100 sm qatda isə mini
muma enərək 0,42 faiz təşkil etmişdir. Ümumi azot müvafiq olaraq 
0,101; 0,092; 0,069; 0,045; 0,035 faiz, ümumi fosfor 0,20; 0,16; 0,10; 
0,7, ümumi kalium isə 2,8; 2,1; 1,5; 1,2; və 1,0 faiz alınmışdır.

Qədimdən suvarılan boz torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyətləri
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Aparılmış analizlərin təhlili göstərir ki, qida maddələrinin miq- 
əkin (0-20 sm) və əkinaltı (20-40 sm) qatında digər qatlara nisbə- 

'7. üstünlük təşkil edir. Bu torpaqlarda bitkilər tərəfindən asan mə- 
- msənilən qida maddələrinin miqdarı azdır. Qida maddələrinin çatış- 
ramazlığmdan orada inkişaf edən bitkilər yaxşı inkişaf etmir,lazımi 
.-iər biokütlə toplaya bilmədiyindən məhsuldarlıq aşağı və keyfiy- 
ətsiz olur. Buna görə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının boz tor- 

raqları şəraitində kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və keyfiyyətli 
"-hsul almaq üçün torpaqlara mütləq mütəxəssislər tərəfindən müəy- 
ən olunmuş miqdarda mineral, üzvi və bakterial gübrələr verilməsi 

zəruridir.
Cədvəl 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası boz torpaqların me

trliki tərkib hissəsi və udulmuş əsasları haqqında məlumat verilir (iki 
dən (2009-2010) orta hesabla). Tədqiqatlar zamanı torpaqların əsas 

- kib hissəsi və udulmuş əsaslarını öyrənmək məqsədi ilə çoxsaylı 
kəsimlər qoyulmuşdur. Götürülmüş çoxsaylı torpaq nümunələrində 
vqroskopik nəmlik, suda həll olunmuş humus, udulmuş kalsium, 
~aqnezium kationlarmm, fiziki gilin və karbonatın miqdarı təyin 
edilmişdir.

Cədvəl 6 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında boz torpaqlarının mexaniki tərkibi, 

əsas tərkib hissələri və udulmuş əsaslarının cəmi 
(2009-2010 illərdən orta)
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80-100 5,6 31,1 18,19 21,48 12,71 15,89 70,5 29,6
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Cədvəl 6-nın davamı

II

0-20 4,9 57,1 30,47 52,75 7,74 24,17 79,7 20,3
20-40 5,4 49,5 27,30 63,45 8,31 22,94 77,1 22,9
40-60 4,2 37,9 34,28 50,03 8,38 24,57 78,1 21,6
60-80 4,5 32,8 19,56 31,45 10,01 20,32 70,0 30,0
80-100 5,3 29,9 15,10 20,85 12,57 18,36 70.4 29,6

III

0-20 5.3 60,7 31,64 57,24 7,75 24,67 82,1 18,0
20-40 5,1 44,9 28,32 64,30 8,19 27,03 81,3 18,7
40-60 4,7 39,9 32,71 49,28 8,05 25,85 75,9 24,1
60-80 4,6 33,7 20,98 30,69 9,95 24,19 74,2 25,8
80-100 5,7 30,4 18,21 21,57 13,07 18,56 69,9 30,1
Mexaniki tərkibinə görə əu torpaqlar orta və ağır gi licəlidirlər.

Bu torpaqlarda toz hissəcikləri üstünlük təşkil edir. Lil hissəcikləri üst 
qatdan aşağı qatlara doğru yuyularaq orta qatda toplanır. Cədvəldən 
göründüyü kimi üst qatda gilin (0,01 mm) miqdarı 55,89 %, 52,75%, 
57,24%, əkin altı (20-40 sm) qatda müvafiq olaraq 63,10 %, 63,45 %, 
64,30 %, aşağı qatlarda (80-100 sm) azalaraq 21,48 %, 20,85 % və 
21,57 % olmuşdur.

Lil hissəcikləri (0,001 mm) orta qatda çoxluq təşkil edir. 33,84 %, 
34,28 %, 32,71 %. Boz torpaqlarda COj-nin miqdarı çox olmaqla 
12,71 %, 12,57 %, 13,03 %, udulmuş əsaslarla doymuşdur. Bu tor
paqlarda udulmuş kationlar içərisində ən çox kalsium üstünlük təşkil 
edir. 100 qr torpaqda udulmuş əsaslardan kalsiumun miqdari üst qatda 
80,9 %, maqneziumun miqdarı isə 19,1 % olmuşdur.

2.3. Çəmən tipli torpaqlar. Bu tipli torpaqlar əsasən muxtar 
respublika ərazisinin düzənlik, dağətəyi və dağarası çökəkliklərdə ya
yılmaqla, nisbətən rütubətlənmə və yeraltı suların səthə yaxın olan sa
hələrində formalaşmışdır. Bəzi hallarda bu torpaqlara orta dağlıq, yük
sək dağlıq və çay sahillərinin hamar və meyilli sahələrində müşahidə 
olunur.

Çəmən torpaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının düzənlik 
hissəsində çəmən torpaq çox sahəni tutur və bir sıra növmüxtəliflik- 
lərinə (çəmən-boz, çəmən-allüvial, çəmən-şoran, çəmən-bataqlıq, kar- 
bonatlı və b.) bölünür. Bütün hallarda onların formalaşmasında səthə 
yaxın qrunt suları (çox vaxt 100-150 sm dərinlikdə) və səth suları işti
rak edir. Kapiliyarla yuxarı laya qalxaraq su çəmən bitkilərinin 
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inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Mexaniki tərkibin gilli olması bu 
suyun kapilyarlarla səthə qədər qalxmasını sürətləndirir. Şumlanma
mış sahələrdə çəmən bitkilər yaxşı inkişaf edir, çox vaxt çim sıxlığı 
olur. Suyun transpirasiyası nəticəsində yuxarı qatlara asan həll olan 
duzlar toplanır.

Belə suvarılmayan çəmən torpaqlar əsasən Şərur düzünün mərkəz 
və cənub hissələrində müşahidə edilir. Yarım metr qalınlıqda onun rəngi 
boz-qonur, qonur və burada sarımtıl ləkələr vardır. Bu qatın mexaniki 
tərkibi ağır gillidir, yuxanda struktur dənəli-kələkötür, aşağıya doğru 
davamlı kələkötürlük müşahidə olunmaqla, yerləşməsi sərtdir. Dağılmış 
layda tünd rəng, aşağıya getdikcə tünd göy və sarımtıl ləkələr çoxalır və 
80-100 sm qatda isə yapışqanlıq qeyd edilir. Çox vaxt 40-60 sm aşağıda 
karbonat qamçılar müşahidə olunmaqla 1 metrdən aşağıda isə mexaniki 
tərkibi qumlarla əvəz olunur. Torpaqəmələgəlmə prosesində əsasən 
allüvial çöküntülü və qumlu tərkib meydana çıxır.

Şərur düzünün çökək sahələrində inkişaf edən çəmən torpaq
larından fərqli olaraq Kür-Araz ovalığında eyni adlı torpaqlarda hu
mus azdır. Çimlənmiş layda 2-3 %-dən çox deyil, 1 metr dərinlikdə 
isə 1 %-dir. Ümumi azotun miqdarı 0,130 dan 0,170 % arasında tərəd
düd edir. Yuxarı gilli qatda hiqroskopik su 0,8-0,9 %-ə çatır. Düzənlik 
hissənin çəmən torpaqlarının şorluğu apardığımız tədqiqatlara əsasən 
təsdiqlənir. Tipik suvarılan-çəmən torpaqlar əsasən Alışar kəndində 
qeyd edilmişdir.

Çəmən-boz torpaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasında boz 
torpaqlar yayılan rayonlarda çəmən-boz torpaqlar geniş əraziləri tutur, 
profilin müxtəlif dərinliklərində rütubətin artması nəticəsində formala
şan köhnə torpaqların izi aşkar edilmir. Sonuncu subasar-delta şərai
tində yerləşən torpaqlardır (şəkil 12).

Ancaq subasar rejim burada çoxdan sönmüşdür və torpaq çöl ti
pində formalaşır. Belə torpaqlar Kür-Araz ovalığında geniş yayılmış
dır (Azərbaycan torpaqları Volobuyev 1953, Salayev, Zeynalov, 
Şərifov 1955).

N.V. Kimberqin fikirinə görə (1947) çəmən-boz torpaqlar, çə
mən-səhra, çəmən-gilli torpaq Orta Asiyada keçid xarakterlidir və tə
kamül prosesində çəməndən boz torpaqlara yönəlir. Orta Asiyada boz- 
çəmən torpaqlar müasir çay vadisində yayılmış və deltanın aşağı his
səsində dağətəyi boz torpaq zonasına meyl edir (Rozanov 1951). On- 
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larin əmələ gəlməsində qrunt, rütubətin artması mühüm rol oynayır. 
Boz-çəmən torpaqlarında, xüsusən çöl mərhələsinin müxtəlifliyi olan 
çəmən-boz torpaqlarda tünd göy ləkələr qrunt sularının torpaq əmə
ləgəlməyə təsirinin olduğunu təsdiq edir. Bizim müşahidələr göstərir 
ki, çox vaxt bu torpaqlar mexaniki tərkibi məsaməli, rütubətli, yüksək 
və intensiv suqaldırma qabiliyyətinə malik çöküntülər əsasında forma
laşmışdır.

Şəkil 12. Çəmən-boz torpaqlar

Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəmən torpaqların çöl mər
hələsinin formalaşmasına baxdıqda, ümumi sahəsinin azalması ilə əla
qədar müasir dövrümüzdə respublikanın düzənlik hissəsində qrunt su- 
larmin səviyyəsinin yendiyi müşahidə olunur. Bu suların torpaqəmə- 
ləgəlmə prosesinə təsiri tədricən zəifləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, çə
mən torpaqları hər yerdə eyni olmur. Tipik-çəmən torpaqlarla eyni sı
rada yerləşən torpaqlarda çöl mərhələsi prosesi üstün olmur və çəmən 
tipli torpaqəmələgəlmə şəraiti çöl tipi üzərində üstünlük təşkil edir. 
Qrunt suları böyük dərinliyə keçən hallarda çöl mərhələsi prosesi in
tensivləşir və boz tipli torpaqəmələgəlməsinə şərait yaranır. Naxçıvan 
MR-də düzənlik hissəsində çəmən-boz torpaqları geniş yayılmışdır.
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Suvarılan çəmən boz torpaqlar.'ıiu torpaqlar rütubətli şəraitdə 
yerləşir. Onun bütün qatı isti yay dövründə də rütubətli olur. Çəmən 
torpaq xüsusiyyəti adətən aşağı qatlarda meydana çıxır. Şərur düzündə 
yuxan qat qonur-boz rəngli olur, aşağıda isə bir qədər tündləşir. Adə
tən çəmən torpaqlarının 70-80 sm dərinliyində tünd göy və sarımtıl lə
kələr müəyyən edilir. Torpaqlarda 50-60 sm-ə qədər torpağın struk
turu kələ-kötür olub, dərinliyə getdikcə rütubət və suvaşqanlıq artıra
raq cox vaxt 60-80 sm-dən aşağıda gipsli damar və ləkələri aşkar 
edilir.

V.R.Volobuev Kür-Araz ovalığında çəmən-boz torpaqlarda 
yüksək sulfatla duzlaşmış sahələri qeyd etmişdir (Azərbaycan torpaq
ları 1953). A.N.Rozanova görə Orta Asiyada çəmən-boz torpaqlar gilli 
boz torpaqlara yaxınlaşır.

Şərur rayonunun Qarahəsənli kəndinin yaxınlığında suvarılan 
çəmən-boz torpaqlararmnm xarakterik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirək 
(şəkil 13).

Suvarılan çəmən-boz torpaqlar oksidlərlə zəngindir, xüsusən də 
A12O3 profildə artaraq 16,74-18,91 % təşkil edir. Fe2O3 profil üzrə 
aşağı doğru artır. İbtidai-boz torpaqlardan fərqli olaraq bu torpaqlarda 
Ca və Mq oksidləri bir qədər azdır. Qrunt sularının təsiri ilə əlaqədar 
qələvi karbonatlarm miqdarı artır.

Bu torpaqlarda humusun miqdarı 1,70-2,80 %-dir. Çöl mərhə
ləsi prosesi aerob prosesinin güclənməsi nəticəsində mineralaşma baş 
verir.

Onlarda ümumi azotun miqdarı azdır. Çöl mərhələsi prosesi 
çox olduqda C/N nisbəti artır. Bu torpaqlar karbonat turşusu ilə zən
gindir. Yüksək kimyəvi birləşmiş suyun saxlaması mexaniki tərkibin 
gilli olması ilə izah edilir.

Çəmən-boz torpaqların mexaniki tərkibi orta və ağır gillidir. 
Bütün çəmən torpaqlarında allüvial çöküntülər inkişaf edir. Lakin çəmən 
torpaqların yayıldığı sahələrin relyefinin xarakteri və çöl mərhələsinin 
müxtəlifliyi ilə əlaqədar nazik örtülmüş material toplanır.

Fiziki gilin miqdarı 46,3-62,2 % arasında tərəddüd edir. Hər iki 
halda aşağı qatlarda fiziki gilin tərkibində lil fraksiyası artır. Suvarılan 
çəmən-boz torpaqlar duzlaşmır, doymuş əsaslarla zəngin olub, 0-22 
sm qatda ümumi miqdarı 25,4 mq.ekv.olub dərinliyə getdikcə azalır. 
Əsaslardan Ca üstünlük təşkil edir.
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Suvarılan boz-çəmən torpaqlar. Şərur, Naxçıvan və digər 
düzlərdə çəmən torpaqlar ilkin əlamətləri saxlamaqla zəif çöl mərhə
ləsinə keçməyə məruz qalır. Bu torpaqlar yayılan rayonlarda qrunt 
suları 2 m dərinlikdə yerləşir. Onların səviyyəsini suvarılan sular ta
mamlayır. Qeyd edilən torpaqlar morfoloji əlamətlərinə görə tipik- 
çəmən torpaqlara yaxındır. Burada bitki örtüyündə çəmən ot qrupu 
vacib rol oynayır və boz torpaqlar üçün xarakterikdir.

Şəkil 13. Suvarılan çəmən-boz torpaqlar

Tipik suvarılan boz-çəmən torpaqlar Şərur rayonunun Yengicə, 
Düdəngə, Mahmudkənd və b. kəndlərdə müşahidə edilmişdir. Kəsim
lərin təsvirinə əsaslanaraq Düdəngə kəndinin yem bitkiləri altında olan 
torpaqlarının morfoloji xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək (şəkil 14).

Bu torpaqlarda humusun miqdarı çəmən-boz torpaqlara nisbə
tən azdır, güman etmək olar ki, A-qatmda çöl mərhələsi nəticəsində 
toplanma baş vermişdir. Lakin, boz torpaqlardan fərqli olaraq o hu
musla zəngindir. 10-20 sm dərinliyə qədər orta miqdarı 1,5-2,1 %-dir. 
Bəzi yerlərdə 1,3 % olub, aşağı qatlara doğru tamamilə azalır. Azotun 
miqdarı 0,243 %-ə qədərdir.
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C/N nisbəti boz torpaqlarla müqayisədə genişdir. Bütün suva- 
~.lan boz-çəmən torpaqlar yüksək karbonatlıdır.Mexaniki tərkibi ağır 
gilli və gillidir, yuxarı qatda fiziki gilin miqdarı 60-70 % olub, dərin- 

yə getdikcə azalır. Profil boyu fiziki gilin miqdarının dəyişməsi 
yarım metr qalınlığında 20-30 %) göstərir ki, torpaqların üst qatında 

allüvial çöküntülər toplanmışdır.

Şəkil 14. Suvarılan boz-çəmən torpaqlar

Mexaniki tərkibində qumların olması da açıq-aydın görünür. 
Bu torpaqlar duzlaşmır və 150 sm dərinliyə qədər onun miqdarı 0,1 
%-ə qədərdir. Naxçıvan MR-də düzənlik hissənin bütün torpaqlarında 
doymuş əsaslar vardır (30,7-32,6 mq.ekv). Ümumi əsasların 54,3-87,7 
%-ni Ca təşkil edir.

Bataqlıq torpaqlar. Bataqlıq torpaqlar relyef formalarının çökək
lik və alçaq hissələrində olan axmaz sahələrdə artıq rütubətlənmə şərai
tində əmələ gəlir. Bataqlıq torpaqların meydana çıxması və inkişafı artıq 
miqdarda rütubətlənmə ilə əlaqədardır. Bataqlaşmanm əsas səbəbi pozul
muş üzvi maddələrin toplanmasıdır, hansı ki, torpaq suyunun buxarlan- 
ması nəticəsində azalır (Anaerob şəraitdə bitki qalıqlarının çürüməsi 
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yavaş gedir və son parçalanma məhsullarına qədər minerallaşmır). Ancaq 
bu torpaqlarda humus maddələrin toplanması intensiv getmir. Suyun 
duzluluğu və ya yüksək rütubətlənmə şəraiti torpaqlarda bioloji prosesi 
saxlayır, çürüməyən bitki qalıqları səthə toplanır, lazımi humus birləşmə
lərə çevrilə bilmir. Bu torpaqların yüksək rütubətlənmə şəraitində forma
laşmasında allüvial-karbonatlı, şorlaşmış gillər və gilli qumlar əsas tor
paqəmələgətirən süxurlar iştirak edərək, qrunt suyunun səviyyəsi 10-15 
sm arasında dəyişir və çox pis su-fiziki xassəyə malik olur. Qrunt sula
rının minerallaşması olduqca yüksəkdir. Bu torpaqlar zonal xarakter daşı
mır. Bu torpaqlara Araz çayının və ona tökülən çayların sahillərində, or
ta, yüksək dağlıq sahələrində, meşələrin daxilində və göllərin sahillərinin 
axmazlannda müşahidə olunur.

Üzvü maddələrdən humusun miqdarı 5,5-12 % olub, alt qatlara 
doğru kəskin azalır. Udma tutumu (35,0-48,3 mq.ekv.) yüksək olub, 
yuyulmuş növlərdən başqa profili tamamilə karbonatlıdır. Qələvi mü
hit üstünlük təşkil edir. Asan həll olan duzlar olduqca (0,05-0,12) az
dır. Lakin yuyulma nəticəsində bəzən alt qatlarda (dərindən şorlaşma) 
1,2-2,3 % duzluluq müşahidə olunur.

Hidroloji rejimdən və torpaqəmələgəlmənin şəraitindən asılı 
olaraq Muxtar Respublikada bu torpaqların 2 yarımtipi, çəmən-bataq- 
hq və karbonatlı-çəmən bataqlıq torpaqları ayırd edilir. Göstərilən 
torpaqlar əsaslı meliorasiya olunmaqla mədəni bitkilər altında istifadə 
oluna bilər. Hal-hazırda örüş və biçənək kimi istifadə olunur.

Çəmən-bataqlıq torpaqlar. Bu torpaqlar Naxçıvan MR-də əsa
sən çay deltalarının çökəkliklərində, alçaq çay terraslarmda artıq rü
tubətlənmə şəraitində çəmənəbənzər bitkilər altında əmələ gəlir və 
geniş sahəni tutur. Çəmən-bataqlıq torpaqlar yayılan sahələrdə qrunt 
suyunun səviyyəsi səthə yaxın olmaqla (0,50-0,70 sm), quraq dövr
lərdə nisbətən aşağı qatlara yenir (1,0-1,5 m). Ona görə də burac: 
torpaqəmələgəlmə iki istiqamətdə (çəmənləşmə və bataqlaşma) gedir 
Qrunt sularının minerallaşma dərəcəsi zəif getsə də, bəzi sahələr: ■ 
(Arazboyu düzənliyində) cod karbonatlı tərkib əmələ gəlir ki, onun n 
nəticəsində özünəməxsus torpaq yaranır. Torpaqəmələgətirən süxurlar 
əsasən allüvial, allüvial-prollüvial karbonatlı, şorlaşmış gillər və g 
licəli xırda daşlardan ibarətdir.

Çəmən-bataqlıq torpaqlar üçün yuxa çim və aydın humusla: 
qat xarakterikdir. Bataqlıq torpaqları quruduqdan sonra dərin qath’jt
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' əltən 1 i struktur yaranır.
Üst qatda humus nisbətən yüksək olsa da (0,5-4 %), alt qatlarda isə 

kəskin azalır. Yüksək dərəcədə udma tutumu üst qatda (31-40 mq.ekv.) və 
nun tərkibində Ca, Mq-la yanaşı, Na-da toplanır, şorakətləşmə üçün 

zəmin yaranır. Zəif və orta dərəcədə şorlaşmış növlər əmələ gəlir ki, 
rurada duzların tərkibi əsasən xloridli-sulfatlı və sulfatlı tipinə aiddir.

Adətən üst qatlar daha ağır gilli mexaniki tərkibə malik olub, 
alt qatlara doğru getdikcə yüngül gillicəli və bəzən qumsal mexaniki 
:ərkibdə olur.

Ərazidə yayılan çəmən-bataqlıq torpaqlarını əsas 2 növmüxtə- 
'jfliklərinə, çürüntülü-çəmən bataqlıq və lilli-çəmən bataqlıq torpaq
lara ayırmaq olar. Qeyd olunanlarla yanaşı bu torpaqların yuyulmuş 
xarbonatlı, qleyli və digər növlərinə də ayırmaq olar. Bu torpaqlar orta 
bonitetli qrupa aid olsalar da, yüksək münbitlikləri ilə fərqlənirlər.

Karbonatlı-çəmən bataqlıq torpaqlar. Onlarda relyef forması 
çökək olub və qrunt sularının çox yaxın yerləşməsi nəticəsində yara
nır. Qrunt suları adətən 20-25 sm dərinlikdə, bəzən də səthə qədər qal
xır. Karbonatlı-çəmən bataqlıq torpaqların meydana çıxması və in
kişafı da əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi artıq miqdarda rütubətlənmə ilə 
əlaqədardır.

Karbonatlı çəmən-bataqlıq torpaqlar üçün bərpa proseslərinin 
getməsi xarakterikdir. Profildə camax rəngi olan dəmir birləşmələri 
formalaşır.

Bəzi yerlərdə məsələn, Püsyan kəndində çəmən torpaqların ba- 
taqlıqlaşması, irriqasion suların təsiri ilə baş verir. N.İ.Pyevçenko 
(1954) bunu düzən tipli bataqlıq əmələ gəlmə adlandırmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında karbonatlı çəmən-bataqlıq 
torpaqlar yüksək karbonatlı olub, burada CaCO3 miqdarı 16-20 % 
təşkil edir.

Yuxarı qatda humusun miqdarı 4,13-5,77 % olub, demək olar 
ki, 85 sm-ə qədər dəyişmir. Ümumi azotun miqdarı az olub, bütün də
rinliklərdə 0,17-0,27 %-dir. C/N münasibətlərinin 13-15-ə qədər ge
nişlənməsi, üzvi qalıqların həddindən artıq toplanması üçün əlverişsiz 
şərait yarandığını təsdiq edir.

Karbonatlı çəmən-bataqlıq torpaqların mexaniki tərkibi gillidir. 
Fiziki gilin miqdarı onlarda 90-91 %-ə çatır. Lil fraksiyası isə 47-50-ə 
çatır. Qrunt sularından yuxarıda yerləşən qatlarda suda həll olan duz
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lar 0,348-0,254 % olub, zəif duzluluq qrupuna aiddir. Sədərək dü
zündə duz tərkibində sulfatlar üstünlük təşkil edir.

Şoran torpaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 
şoran torpaqlar əsasən Arazboyu sahələrdə, Duzdağ ətrafında və key
fiyyətsiz tikilmiş su obyektlərinin kənarlarında müşahidə olunur. Şo
ranların əmələgəlməsi şorlaşmış qrunt sularının səthə yaxınlığı, buxar- 
lanmanm yağıntılara nisbətən üstünlüyü ilə əlaqədar yaranır. Şoranlar 
üçün yüksək qələvilik və udma tutumunda maqnezium 50%, natriu
mun isə 20% olması səciyyəvidir.

Müxtəlif relyef formalarında (çökəklik, düzənlik, təpə və b.) 
şoranların əmələ gəlməsində tərkibində asan həll olan duzlarla zəngin 
qrunt suları ilə yanaşı, duzlu süxurların olması da əsas rol oynayır.

Şoranlar yaranma xüsusiyyətlərinə, duzların yayılma xarakteri
nə uyğun olaraq M.E.Salayev (1991) tərəfindən bunlar iki genetik tipə 
(avtomorf və hidromorfa) ayırmışdır.

Avtomorf şoranlar. Bu tip şoranlar yarımsəhra və quru çöl 
zonalarında, Arazboyu, Böyükdüz, Naxçıvan, Culfa maili, Yaycı-Dizə 
və s. düzənliklərdə yayılmaqla, düzənliklərin dağ çaylarının gətirmə 
konusları ilə təmaslarında formalaşmışdır (Volobuyev 1979). Bunlar 
əsasən dellüvial, dellüvial-prollüvial şoran tiplərinə aid edilirlər. Ay
dındır ki, şoranların əmələ gəlməsi hidrogeoloji şərait, qrunt sularmır 
minerallaşması ilə əlaqədar olub, axım sürəti tamamilə dayanan sahə
lərdə, dağətəyinin çökəkliklərlə təmaslaşan yerlərində daha çox rast 
gəlinir. Qrunt, sularının səviyyəsi daha dərində olur, səthdə duzların 
miqdarı 1-2 %-dən aşağı düşmür.

Avtomorf şoranları iki yarımtipə ayırırlar: tipik və takırlaşmz 
şoranlar. Tipik-şoranlar əsasən mikrodepresiyalarda ləkə şəkilində ya
yılır (şəkil 15). Bu torpaqlarda duzlar ən çox üst qatlarda toplan:: 
Takırlaşmış şoran olan sahələrdə gilli örtük əmələ gəlir ki, bu zonalar
da bitki örtüyü müşahidə edilmir. Duzlar əsasən qaysaqların altında 
yığılır. Kimyəvi tərkibinə görə xloridli-sulfatlı və sulfatlı-xloridli nö' - 
lərə ayrılır.

Tipik şoran və şorakət torpaqlar. Belə torpaqlar Naxçıvzı 
Muxtar Respublikasında Böyükdüzün cənub və şərq hissəsində yay 
mışdır (şəkil 15).

Bu tip torpaqların əmələgəlməsinə təsir edən əsas amil Ağ
çayı sahilində qrunt suları səviyyəsinin qalxması və Duzdağm duz..- 
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gilli çöküntülərinin daimi olaraq əraziyə su və külək eroziyası nəti
cəsində təsir etməsidir. İsti quru iqlim şəraitində tez həll olan duzlar 
xüsusilə NaCl dərin qatlara sıza bilmir. Əsasən Vəlidağm ətəyində şo
ran torpaqlara rast gəlinir.

İ.A.Çxenkelinin və V.A.Ambokadzenin tədqiqatları nəticəsində 
müəyyən olunmuşdur ki, bu torpaqların üst qatında duzun miqdarı 
3,885-6,857 %-dir. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, Böyükdüzün şərqində 
yayılan şoran torpaqlar duz qatlarından ibarətdir. Burada, qurunt suları 
10-15 m dərinlikdə yerləşir. Yağış suları nəticəsində əraziyə gətirilən 
duzlar yuxarı dərin qatlara sıza bilmir və üst qatda toplanır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının düzənlik zonasında çəmən 
torpaqları arasında yayılmış şoran torpaqlardan otlaq kimi istifadə 
edilir. Şoran torpaqlarda yayılan yarımsəhra bitkiləri tam örtük əmələ 
gətirmir. Bitki örtüyü əsasən şoran otu, ağ yovşan, şah südlübiyanı, 
süpürgəotu və s. yayılmışdır. Yerüstü kütlə çox cüzi olub ölü ot qalıq
larından ibarətdir. Canlı ot kökləri çox cüzidir. Bitki qalıqlarının 3/4 
hissəsindən çoxu 0-10 sm-lik qatda yerləşir. Ərazinin çəmən torpaqla
rında təkrar şorlaşma prosesləri də müşahidə olunur. Mexaniki tərki
binə görə şoran torpaqlar gillidir. Gil hissəciklərinin diametri 0,01 
mm-dən kiçikdir. Belə hissəciklərin miqdarı 71,46-78,92 %-dir.

Bildiyimiz kimi Şərur rayonu ərazisində şorakətli-allüvial tor
paqlar əsasən Şərur düzünün cənub hissəsində, əsasən Araz çayı ətra
fında geniş sahəni əhatə edir. Burada yeraltı sular səthə daha yaxın ol
duğundan çəmən-bataqlıq torpaqlarından əmələ gəlir. Bu torpaqlardan 
istifadə etməklə yüksək məhsul əldə edilir. Mexaniki tərkibinə görə 
tozvari və qumlu hissəciklərdən ibarətdir.

Bu torpaqlarda su keçirmə qabiliyyəti birinci saatda 40 mm 
olub, bu da S.İ.Dolqovun və S.V.Astapovun bölgüsünə görə orta sə
viyyəli hesab edilir. Dərinliyə getdikcə bu əmsal azalır. Arqonomik 
nöqteyi nəzərdən bu torpaqları kafi hesab etmək olar.

Hidromorf şoranlar. Muxtar respublika ərazisində nisbətən geniş 
sahə tutur. Bu torpaqlar əsasən Araz çayı sahillərində və əkinçiliyin intensiv 
inkişaf etdiyi zəif axıma malik sahələrdə yayılmışdır (şəkil 15). Torpaq- 
əmələgəlmə daimi olaraq qrunt sularının təsiri altında gedir. Bu torpaqlarda 
ancaq şoran bitkiləri inkişaf edə bilir. Üst 40 sm-lik qat duzlarla daha zəngin 
olur. Hidromorf şoranların aşağıdakı yanmtipləri vardır: tipik, qabanq, 
sodalı, təpəcikli, bataqlıqlı və təkrar şoranlar.
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Şəkil 15. Tipik şoran və şorakət torpaqlar

Çəmən-şoran torpaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dü
zənlik hissəsində çəmən torpaqlar arasında müxtəlif dərəcəli duzlaş
maya rast gəlinir. Onların laylarda maksimal duz saxlaması müxtəlif 
dərinliklərdə qeyd edilir. On çox da 25-30 sm dərinlikdə qeyd edilir. 
Bu tip torpaqlar düzənliklərin alçaq və digər şəraitdən fərqli olan rü
tubətin artıq olduğu yerlərdə formalaşır. Şərur, Sədərək və Naxçıvan 
düzənliklərinin aşağı hissəsində çəmən torpaqlarda qrunt suları 1-2 m 
dərinlikdə yerləşir. Şübhəsiz ki, belə sahələrdə duzların toplanması 
qrunt sularının kapilyarlarla səthə qalxması ilə əlaqədardır.

Duzlaşmış çəmən torpaqlarda, xüsusən də şoran torpaqlarda 
çəmən bitkiləri inkişaf edir.

Çəmən-şoran torpaqlarının yuxarı qatlarında humusun toplan
ması, digər çəmən torpaqlarından fərqli olaraq daha çoxdur. Bu qat 
daha tünd rənglidir, dənəvər və kələ-kötür strukturludur. Mexaniki tər
kibin ağırlaşmasında daha çox kələ-kötürlük müşahidə edilir. Rütu- 
bətlənmiş aşağı yerləşən qatın rəngi tünd boz, çox vaxt sarımtıl və 
camax rəngli ləkələr çoxluq təşkil edir.

Ən çox tipik çəmən-şoran torpaqlar Sədərək düzündə rast gə
linir. Yay vaxtları çəmən-bataqlıq torpaqlar suyu infıltrasiya yolu ilə 
buxarlandıraraq şorlaşdırır. Artıq yuxarı qatda duzların nişanələri gö- 
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rimərək, 25-50 sm dərinlikdə onların maksimum toplanması baş verir. 
Yuxarı qatda suda həll olan duzların miqdarı 0,5-1 %, 25-50 sm də
rinlikdə isə 2-3 %-ə çatır. Çəmən-şoran torpaqların mexaniki tərkibi 
ağır gilli və gillidir.

Çay subasarlarının torpaqları. Çayların subasarlarmda allüvial 
mənşəli torpaqəmələgəlmə şəraitində allüvial-çəmən və allüvial çə- 
mən-meşə torpaqlar formalaşmışdır. Bu torpaqlar əsasən muxtar res
publikanın düzənlik və orta dağlıq sahələrində çayların yataqlarına ya
xın cavan çöküntülər üzərində inkişaf etmişdir. Ona görə də subasar 
torpaqlar çayların gətirib çökdürdüyü materialların tərkibindən asılı 
olaraq adətən münbit olur. Göstərilən torpaqlar düzən-meşə və tuqay- 
meşə torpaqları kimi torpaqşünaslıq ədəbiyyatlarına daxil olmuşdur.

Allüvial-çəmən torpaqlar. Belə torpaqlar 100-150 sm dərin
likdə qrunt suları yerləşən Araz çayının vadisində qeyd edilir. Çəmən 
tipli torpaq əmələgəlmədə Arazla və b. çaylarla gətirilən allüvial çö
küntülər aydın görünür. Bütün profil üzrə xüsusən də aşağı 0,5 m qa
lınlıqda sarımtıl və tünd göy ləkələr aydın müşahidə edilir. Arazın bol 
sulu axarında ayrı-ayrı qatların mexaniki tərkibinin qumlu olması 
allüvial çöküntü üçün tipik əlamətdir.

Allüvial-çəmən torpaqlar eyni adlı çöküntülərdən formalaşır. 
Daşqın müddətində çayın çaybasar zolağında çirkli sular toplanır, bunun 
nəticəsində qumlu mexaniki tərkibi hər dəfə yeni çöküntü ilə örtülür. Öz 
daxilində onların üzərində olan genetik qatda demək olar ki, fərqlənmir 
və çox vaxt qonura bənzər boz rəngli olur (şəkil 16). Torpaq struktur- 
suzdur, qumlu qat dənəvərdir, boşdur, dərin qatda sanmtıl və tünd göy 
ləkələr qeyd edilir. Humusun miqdarı 2-4% olub, aşağı qatlarda isə 1-1,5 
%-ə qədər azalır, ümumi azotun miqdarı 0,11-0,12 % olub, ayrı-ayrı 
qatlarda C/N münasibəti eyni deyildir. Mexaniki tərkibi yumşaq olub, 0- 
25 sm qatda 8,2 (kəsim N° 8), mexaniki tərkibi ağır olan 0-18 sm qatda 
10,2 (kəsim JNe 9), 25 sm-dən aşağıda isə 10,2-11,4-ə (kəsim N° 17)-çatır. 
Allüvial-çəmən torpaqlar həmçinin yüksək karbonatlı olub, CaCO3 
miqdarı ayn-ayn qatlarda müxtəlif mexaniki tərkibdən asılı olaraq 
hərəkət edir. Bu isə kimyəvi birləşmiş su ilə əlaqədardır.

Allüvial-çəmən torpaqlar ayrı-ayrı qatlarda olduğu kimi müx
təlif sahələrdə də mexaniki tərkibinə görə fərqlənir. Bu torpaqlar 0,5 
metr qalınlıqda fiziki gilin orta miqdarı 7 %-dən 69 %-ə qədər ola 
bilir.
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Qeyd edilən torpaqlar duzlaşmır. Çünki, Araz və başqa çayların 
sahillərində qrunt suları bu sahələrdə təbii drenaj rolunu oynayır. Buna 
görə də qrunt suları çəmən-allüvial torpaqlarım minerallaşdırmır.

Allüvial çəmən-meşə torpaqlar. Bu torpaqlar Araz çayının və 
onun qollarının yataqlarında səth və qrunt sularının təsirilə rütubətlən- 
mə şəraitində formalaşmışdır. Torpaqəmələgəlmə çəmən və kol bit
kilərinin təsiri altında gedir. Qalın çim qatı, mexaniki tərkibin müxtə
lifliyi və təbəqələşmiş qatların olması ilə səciyyəvidir.

Torpaq profilində qleyləşmə prosesinin getməsi əsas diaqnostik 
əlamətdir. Torpaq profili karbonatlı olub, üst qatlarda nisbətən yüksək 
çürüntü 3 %, zəngin udma tutumu 12-29,3 mq.ekv., asan həll olan 
duzların yuyulması ilə xarakterikdir.

Bu torpaqları Naxçıvan ərazisində allüvial-çəmən ibtidai təbə
qəli, allüvial-çəmən təbəqəli, allüvial-çəmən-çimli, allüvial-çəmən su
varılan yarımtiplərə ayırmaq olar.

Şəkil 16. Allüvial-çəmən torpaqlar
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2.4. Çöl və dağkserofit zonasının torpaqları
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi torpaqəmələgəlmə prosesində 

dağlıq zonanın torpaqları kəskin surətdə düzənlik zonasından fərq
lənir. Dağlarda relyefin kəskin parçalanması səthi axımın sürətlənməsi 
denudasiya proseslərinin yüksək dərəcədə inkişafına şərait yaradır.

Açıq dağ-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar. Bu torpaqlar düzənlik 
zonanın qəhvəyi torpaqlarından şimal hissədə orta yüksəkli dağların 
(Ardıc, Nəhəcir, Əshabi-kəhf, Darıdağ və b.) cənub və şərq yamac
larında yayılmışdır (şəkil 17).

Çox vaxt bitkisiz şəraitdə eroziyaya məruz qalır. Nəticədə 
torpaq qatı skeletli və yuxa olur. Daşlıqlar və daşlı torpaqlar isə geniş 
sahələri tutur. Dağların şimal yamaclarında yayılmış açıq-qəhvəyi tor
paqlarda nəmləmə şəraitinin yüksək olmasından asılı olaraq humusun 
miqdarı nisbətən artıq olur.

Humusun miqdarı 2-3 faizə qədər olan torpaqlarda dəmyə 
əkinçiliyini inkişaf etdirmək olar.

Şəkil 17. Açıq dağ-qəhvəyı (şabalıdı) torpaqlar
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Dağ-qəhvəyi torpaqları. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
dağ-qəhvəyi torpaqları orta dağlıq zonasında yayılan açıq-qəhvəyi tor
paqlardan yuxarıda yayılmışdır (şəkil 18).

Onların əsas tipik hissələri relyefin hamar hissələrində, səthi az 
meyilli yamaclarda inkişaf etmiş və burada əsasən dənli bitkilər əkilir. 
Şumlanmış sahələrin müxtəlifliyindən asılı olaraq kök sistemlərindən 
məhrum olan ot bitkiləri olan sahələr yuyulmaya məruz qalmışdır .

Bu torpaqlar açıq rəngə və yüngül mexaniki tərkibə malikdir. 
Tipik dağ-qəhvəyi torpaqları maili yamaclarda tünd boz rəngdə olub, 
düzən sahələrdə isə yuxarı qatlarda qonur rəngdə olur.

Relyefin çökək sahələrində 10-20 sm dən aşağıda rəng tündlə
şir və aşağıya doğru sarımtıl boz torpaqəmələgətirən süxurların rən
gində olur. Relyefin düzənlik sahələrində yaxşı inkişaf etmiş bitki ör
tüyü altında olan bu torpaqların strukturası suya davamlı və dənə
vərdir. Bu sahələrdə torpaqların mexaniki tərkibi orta və ağır gillicəli 
olub, narın torpaq qatının qalınlığı 100-120 sm-dən yuxarıdır. Sərt ya
maclarda torpaqlar skeletli yüngül mexaniki tərkibə malikdir.

Tədqiq etdiyimiz torpaqlar yay dövründə tamamilə quruyur, 
lakin 30-40 sm dərinlikdə isə nəmlik əlamətləri müşahidə olunur. Qa
lınlığı az olan skeletli torpaqlar torpaqəmələgətirən süxurlara qədər 
yarı quru vəziyyətdədir. Bütün profil boyu karbonatlıdır, dərinliyə get
dikcə qaynama prosesi artır. Bu tip torpaqlar Tivi kəndindən cənubda 
müşahidə olunur. Bu ərazi dağ-qəhvəyi torpaqları üçün xarakterik 
olub, orta dağlıq zonanın yuxarı hissəsi ilə növbələşən maili relyefin 
yamaclarını əhatə edir.

Bu torpaqların profilində torpaqəmələgətirən süxur qırıntıları 
müşahidə olunur ki, dərinliyə getdikcə onların miqdarı kəskin sürətdə 
artır. Daha dərin qatlara getdikcə torpaq struktursuz olub, tərkibi yün
gül gillicəli, rəngi boz və qonur-boz rəngdə, 40-50 sm-ə qədər quru, 
aşağı qatlarda isə zəif rütubətlidir. Bu torpaqların tipik növlərinə həm
çinin Culfa rayonun Qazançı kəndinin yaxınlığında da rast gəlinir.

Relyefin aşağı hissələrində dellüvial çöküntülər yamacları ör
tür. Yumşaq gillicələrin çöküntüləri qalındır. Aşağı sahələrdə narm 
torpaq qatının qalınlığı 100 sm dən yuxarı olur (kəsim JNa 29 ).

Tivi kəndindən qərbdə onun rəngi boz, tünd boz-qəhvəyi rəngli 
mexaniki tərkibi isə orta və ağır gillicəlidir. Parağa kəndindən şimalda 
belə torpaqlarda bərk süxurların qırıntıları yayılmışdır. Dağ-qəhvəyi 
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iorpaqların qalınlığı maili yamaclarda 1 metrə çatır. Burada erroziya 
prosesləri orta və zəif inkişaf etmişdir. Cənub tərəfinin yamaclarında 
tez-tez qaya süxurlarının qırıntıları və səpintilər müşahidə olunur. Tor
paqlar burada qalın və skeleti idir. Göynük kəndindən təxminən 800 
metr cənub şərqə doğru mey illiyi 200-ə metrə qədər olan qərb yamac
da torpaq profilinin qalınlığı 35 sm, üst qat isə 5 sm-dən yuxarı qalx
mır (kəsim JVe 28).

Dağ-qəhvəyi torpaqlarda humusun miqdarı 3-4,5 % və aşağı 
qatlara getdikcə tədricən azalır. Üst qatda ümumi azotun miqdarı 
0,17-0,18 % aşağı qatda isə bir az çox olur.

Şəkil 18. Dağ-qəhvəyi torpaqlar

Karbonun azota nisbəti C/N yerli torpaqəmələgəlmə şəraitinin 
xüsusiyyətinə görə tədqiq olunur. Cənub və şərq yamaclarının quru şə
raitində humus əmələ gəlməsində üzvi maddələrin parçalanması 
nisbətən intensiv gedir.

Bütün dağ-qəhvəyi torpaqları karbonatlıdır və səthdən qayna
yır. Yuxarı qatda karbonatlı əhəng daşlarının tərkibi 5-10 %, aşağı qat
larda isə bir az artıq olur. Bir çox karbonatlı qatlarda qaynama nəti
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cəsində itkilər 16%-ə çatır. Profildə kimyəvi asıl suyun miqdarı 1,7- 
2,91 % təşkil edir. Dağ-qəhvəyi torpaqlarda humusun miqdarı bəzi 
sahələrdə 2 %-ə yenir.

Yuyulmamış torpaqlara nisbətən ümumi azotun miqdarı bir az 
aşağı, C/N nisbəti isə əksinə 7,0:10,7 təşkil edir. Həmçinin bu torpaq
lar karbonatlıdır. Normal şəraitdə dağ-qəhvəyi torpaqların mexaniki 
tərkibi ağır gillicəli və gillidir. Fiziki gilin miqdarı 60-65 %, aşağı qat
lara getdikcə azalaraq, 75 sm-dən sonra orta gillicəli olur.

Dağ-qəhvəyi (şabalıdı) şumlanan torpaqlar. Orta dağlıq zona
nın aşağı zolağında xüsusilə Zəngəzur silsiləsinin cənub mikro yamac
larında əlverişli relyef şəraitində şumlanan dağ-qəhvəyi torpaqları 
dənli bitkilərin əkilməsi üçün istifadə olunur (110).

Burada əkilən sahələr azdır, nisbətən düz relyef formaları və ya 
az meyilli yamacları əhatə edən torpaqlar hətta yay dövründə belə nor
mal rütubətli şəraitdə olur. Hələ mənimsənilməmiş ayrı-ayrı sahələrdə 
təbii çəmən-çöl bitkiləri yaxşı inkişaf etmiş və torpaqların genetik qat
ları aydın görünür. Üst qatların şumlanması nəticəsində çim qatı məhv 
edilir, yuyulma artır, aşağıda yerləşən azhumuslu qatlar yerin səthinə 
çıxır.

Qazançı kəndinin 3,5-4 km cənub-şərqində yerləşən relyefin 
maili yamaclarındakı dağ-qəhvəyi torpaq profilin xarakteristikasının 
izahatını qısa da olsa təsvirini verək. Bu torpaqlar (mexaniki tərkibinin 
eyni növlülüyü) açıq-qonur və qonur rəngdə, kəsəkli strukturlu, yum
şaq, aşağı qatlarda bərkdir, süxur qırıntıları və qatlar arasında tədricən 
keçidə malik olub, bütün profil boyu qaynayır. Qalınlığı 1 metrə qədər 
olan bu qatlar ağır gillicəli və gilli, bəzən də orta gillicəlidir.

Şumlanmayan torpaqlarla müqayisədə yuyulan bu torpaqlar 
açıq rənglidirlər. Yuxarı qatlarda, boz-qonur bəzi yerlərdə qəhvəyi 
rəngə çalır. Bütün profil boyu bərk, süxur qırıntılarına rast gəlinir və 
45-65 sm dərinlikdə karbonatlı ləkələr müşahidə olunur. Qatların ke
çidi tədricidir. Humusun miqdarına görə bu torpaqlar əsas torpaq ti
pindən fərqlənmir, bəzən isə çox olur. Üst qatlarda humusun miqdarı 
2,47-4,41 % aşağı qatlara getdikcə isə azalaraq 1 metr dərinlikdə 
isə 1 %-ə çatır. Şurud kəndinin yaxınlığındakı (kəsim JVe 40) bir qədər 
karbonatlı ləkələri olan torpaqlarda humusun miqdarı 7,04 %, aşağı 
qatlara getdikcə isə azalır. Təbii bitkilərdən burada süpürgə gülü, bi
yan və b.bitkilər yayılmışdır.
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Dağ-qəhvəyi şumlanan torpaqlar ümumi azotla zəngindir. Ay
dındır ki, burada mikrobioloji proseslər intensiv gedir və bununla əlaqa- 
dar olaraq C/N nisbəti az olub, 1 metrlik qatda 7-8 dir. Aşağı qatlarda 
nisbətən rütubətli və oksigenin az olduğu sahələrdə bu qiymət 9-10 olur.

Bütün bu torpaqlar karbonatlı olub, 5,21-10,64 %-ni karbonatlı 
əhəng daşları təşkil edir. Bütün profil boyu kimyəvi asılı suyun əlaqə
sinin profil boyu miqdarı dəyişilmir və mexaniki tərkibin bir cinsliliyi 
ilə izah olunur. Burada daha çox karbonatlı qatlarda (kəsim N° 38) 
qaynama nəticəsində itkilər 15-17 %, bəzən də karbonatlığm azalması 
nəticəsində 7,78-10,61 %-ə yenir.

Ağır gillicəli qatlarda fiziki gil 45,12-57,20 % təşkil edir və çox 
hallarda üst qatlarda lil fraksiyaların yuyulması nəticəsində üst qatla
rın yüngülləşməsi baş verir. Lil fraksiyalarının səth suları vasitəsilə 
yuyulması bütün təhlil olunan kəsimlər üçün xarakterikdir.

Dağ-qara torpaqları. Muxtar respublikada talalar şəkilində, 
əksərən dağ-çəmən çöl torpaqları ilə birlikdə və ayrı-ayrı sahələrdə 
yayılmışdır (61). Tipik nümunəsi Badamlı, Keçili kəndləri ətrafındakı 
düzənliklərdə və Bərdik-Yarpaqlı dağarası çökəkliklərində yayılmışdır 
(kəsim Na 31, şəkil Na 19).

Şəkil 19. Dağ-qara torpaqları
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Apardığımız tədqiqatlar əsasında müəyyən olmuşdur ki, bu tor
paqların rəngi qaramtıl, strukturası dənəvər, humus qatı xeyli qalın, 
skeletli, mexaniki tərkibi isə ağır gilli və ağır gillicəlidir. Dağ-qara tor
paqları üzvi maddələrlə zəngin olub, humusun miqdarı 5-7 %-ə çatır.

Tədqiqat obyektində dağ-qara torpaqların fıziki-kimyəvi xüsu
siyyətləri ilə bərabər, torpaq kəsiminin ətrafındakı təbii bitkilərin məh
suldarlığı da öyrənilmişdir (şəkil 20). Dağ-qara torpaqlar yüksək məh
suldarlığı ilə digərlərindən seçilərək əkinçilikdə geniş istifadə olunur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan dağ-qara torpaqları 
münbitliyinə görə Azərbaycan Respublikasının Böyük və Kiçik Qaf
qaz dağlarında yayılan dağ-qara torpaqlarından heç də geri qalmır.

Şəkil 20. Təbii bitkilərin məhsuldarlığının öyrənilməsi
(Bizim fikirimizə görə, bu torpaqlar əslində qara torpaqlar deyildir. 

Onları çəmən prosesini keçmiş qədim terrasların tünd-qəhvəyi torpaqları 
hesab etmək daha doğrudur.)

2.5. Dağ-meşə zonasının torpaqları
Muxtar respublika ərazisində meşə torpaqları orta, aşağı dağlıq 

və çay sahillərində (1600-2000) yayılmışdır. Dağ meşə zonası bitki 
örtüyünün geobotaniki tərkibindən, bioiqlim xüsusiyyətlərindən və rü- 
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tubətlənmə şəraitindən asılı olaraq 2 yarımzonaya ayrılır: 1. Mezofit 
meşələr, 2. Kserofıt seyrək meşələr.

Mezofit meşələr altında yüksək rütubətlənmə şəraitində əsasən 
qonur torpaqlar, seyrək, nisbətən quraq meşələr altında isə qəhvəyi 
torpaqlar əmələ gəlmişdir. Bioiqlim və torpaqəmələgətirən amillərin 
müxtəlifliyi nəticəsində meşə zonasında müxtəlif tip və yarımtip tor
paqlar əmələ gəlmişdir. Burada dağ meşə-qəhvəyi, dağ meşə-çəmən, 
dağ çəmən-meşə torpaqları formalaşmışdır. Meşə zonasının üst sər- 
həddində 2000-2100 metrdə ensiz zolaq şəkilində dağ meşə-çəmən 
torpaqları yayılmışdır.

Dağ meşə-qəhıəyi torpaqlar. Azərbaydanda S.A.Zaxarov, 
V.V.Akimçev V.P.Smimov-Loqinov, V.R.Volobuyev, N.A.Əliyev, 
M.E. Salayev, E.F. Şərifov, Ə.K.Zeynalov, Ş.H.Həsənov, H.H.Babayev 
və digər müəlliflər tərəfindən öyrənilmişdir.

İlk dəfə «qəhvəyi torpaqlar» adını N.M.Sibirtçev vermiş və öz 
təsnifatında qəhvəyi-boz gilliçəli torpaqların zəif podzol torpaqlara ke
çid kimi təsnifləşdirmişdir. S.A.Zaxarova görə qəhvəyi-meşə torpaq
ları torpaqəmələgəlmə şəraitində orijinal tip kimi təcəssüm etdirilir və 
bu torpaq tipi podzol əmələgəlmə şəraitindən fərqlənir ki, bu da qara 
və qırmızı torpaqlar arasında keçid təşkil edir. Bu torpaqlar S.A. Za- 
xarov tərəfindən Gürcüstanın Mçxeti rayonunda ayırmışdır ki, bunun 
da A qatında humusun miqdarı 7-10 %, B qatında 2,2-1,16 %, C qa
tında 1,94-1,16 % olduğu göstərilmişdir. Torpaq profilində yuxarıdakı 
iki qatda bir yarım oksidlər, B qatında isə illüvial çöküntülərin for
malaşması müşahidə olunur.

V.V.Akimçev qəhvəyi-meşə torpaqlarına inkişaf edən meşə
lərin və iqlim şəraitinin dəyişməsinin təsiri ilə qəhvəyi torpaqların me
tamorfoza uğraması mərhələsi, boz-qəhvəyi torpaqlara qəhvəyi tor
paqların deqradasiyasının nəticəsi kimi baxmışdır. V.P. Smimov- 
Loqinova görə tipik-meşə torpaqları Azərbaycanda orta dağlıq zonada 
600-1800 metr yüksəkliklərdə yayılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində bu torpaqlar 2000 
metrdən yüksəklikdə quraqlıq olan sahələrdə yerləşərək, digər dağlıq 
vilayətlərin şəraitindən fərqlənir. Belə güman edilir ki, burada keçmiş
də meşələr geniş əraziləri tutmuşdur.

Başqa dağlıq vilayətlərdə dağ-meşə torpaqları Naxçıvan Mux
tar Respublikasına nisbətən aşağı sahələrdə yerləşir. H.H.Babayevə 
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görə Azərbaycan Respublikasında Zəngilan rayonu ərazisində dağ 
meşə-qo nur torpaqları 1400-2000 metr yüksəklikdə formalaşmışdır. 
Cokolova görə Qazaxıstanda bu torpaqlar 700-1800 metr mütləq yük
səklikdə, Şərqi Tibetdə isə 2600-2800 metrdən 4000-4100 metr yük
səkliklərə qədər olan ərazilərdə yayılmışdır.

M.N.Sabaşvili (1948) dağ meşə-qəhvəyi torpaqların Şərqi Gür
cüstanda yayıldığını qeyd edir ki, burada onlar çox arid şəraitdə əmələ 
gəlmişdir.

Dağ-meşə qəhvəyi torpaqların coğrafi yayılması genezisi 
baxımından bu haqda çoxlu elmi materiallar toplanmışdır. Qeyd olu
nan materialların çoxu Y.P.Gerasimov tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir. 
Müəllif bu torpaqları əmələgəlmə xüsusiyyətlərinə əsasən bir torpaq 
tipi kimi ayırmış və bunun quru şəraitdən kserotermal zonanın hid- 
rotermik şəraitinə keçid olduğunu qeyd etmişdir.

Azərbaycanda dağ meşə-qəhvəyi torpaqları podzolluq əlamət
ləri ilə yuxarı sərhəddə dağ meşə-qonur torpaqlarına, muxtar respub
lika ərazisində isə onlar dağ-çəmən çöl torpaqları ilə növbələşir. Biçə
nək meşə massivində Kiçik Qafqazın başqa rayonlarından fərqli ola
raq, fıstıq, qafqaz cökəsi və digər rütubətsevən ağac növləri yoxdur. 
Əsasən bu meşələrdə palıd ağacı yayılmışdır ki, bunlar da dəniz sə
viyyəsindən 2000-2100 metr hündürlükdə bitir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ-meşə torpaqları quru 
şəraitdə əmələ gələrək arid vilayətlərə aid edilirlər. Bu torpaqlar dağ 
çəmən-çöl, dağ-qara torpaqları və dağ meşə-qəhvəyi torpaqların kom
binasiyasını təşkil edir.

H.Ə.Əliyev və S.B.Fərəcov Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
meşə zonalarını iqlim şəraitinin təsirindən aslı olaraq qəhvəyi-meşə 
torpaqları zonasına aid edirlər.

H.Ə.Əliyev Böyük Qafqazın şərq hissəsinin dağ meşə-qəhvəyi 
torpaqların nisbətən quru şəraitdə əmələ gələrək tərkibində 4-5 % -dən 
6-7 %-ə qədər humus, pH 7,2-7,8 udulmuş əsaslarla cəmi 35-45 
mq.ekv. mexaniki tərkibi isə gilli olduğunu müəyyən etmişdir. Naxçı
van Muxtar Respublikasının dağ meşə-qəhvəyi torpaqlarında podzol- 
laşma müşahidə olunmur.

S.A.Zaxarova görə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 
dağ meşə-qəhvəyi, dağ meşə-qonur torpaqları Gilançay və Əlincəça- 
ym, xüsusilə də bizim tədqiqat apardığımız Naxçıvançaym yuxarı
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hissələrində yayılmışdır. Tədqiqatlar zamanı bu zonalarda dağ meşə- 
qonur torpaqların olduğu aşkar edilməmişdir (kəsim Ka 32, şəkil 21).

Şəkil 21. Dağ meşə-qəhvəyi torpaqlar

Burada bütün dağ-meşə torpaqlarının profilində illüvial karbo- 
natlı qatlar vardır. Beləliklə, torpaq qatı çox qalın, tipik dağ meşə-qəh
vəyi torpaqlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının şimal və şimal-qərb 
yamaclarında dağ-çəmən zonasından aşağıda yayılmışdır. Hazırda bu
rada meşə massivləri bütün zonanı təşkil etmir. Qeyd olunan torpaqlar 
Böyük və Kiçik Qafqazın belə rayonları ilə müqayisədə xüsusilə yay 
vaxtı quru vəziyyətdə olur. Torpaq mühiti neytral xarakter daşıyır və 
karbonatlı birləşmələr yuyularaq qələviləşir və humus az toplanır. Hu
musun aşağı qatlara keçməsi çətinləşir və buna görə də genetik qatlar 
aydın görünmür.

Digər tərəfdən bunlarda üzvü maddələrin minerallaşması nisbə
tən böyük intensiv xarakter daşıyır. Muxtar respublikanın dağ meşə- 
qəhvəyi torpaqları qəhvəyi, açıq-qəhvəyi, qonura çalan rəngdə olur. 
Alt qatlarda isə süxurların aşınma məhsullarının hesabına sarımtıl 
rəngə boyanır. Mexaniki tərkibə görə ağır gilliçəli və gilli, bərkvari- 
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bərk, B] qatında isə mexaniki tərkibin ağırlaşması ilə əlaqədar olaraq 
daha da bərkləşir. Bu tip torpaqlar üçün qozvari struktur xarakterik 
olub, dərinliklərdə isə o, kəsəkli strukturaya keçir. C horizontunda bu 
torpaqlar üçün tipik olan karbonatlarm damar və ləkələri müşahidə 
olunur. Bütün profil boyu və səthdə bərk süxurların qırıntıları skelet- 
lilik əmələ gətirir.

Alt qatlarda isə süxurlar aşınma məhsullarının hesabına sarımtıl 
rəngə boyanır. Mexaniki tərkibə görə ağır gilliçəli və gilli, bərkvari- 
bərk, B] qatında isə mexaniki tərkibin ağırlaşması ilə əlaqədar olaraq 
daha da bərkləşir. Bu tip torpaqlar üçün qozvari struktura malik olub, 
dərinliklərdə isə o, kəsəkli strukturaya keçir. C horizontunda bu tor
paqlar üçün tipik olan karbonatlarm damar və ləkələri müşahidə olu
nur. Bütün profil boyu və səthdə bərk süxurların qırıntıları skeletlilik 
əmələ gətirir.

Dağ meşə-qəhvəyi torpaqların əksəriyyəti illüvial, əhəng daş
ları və digər karbonatlı süxurlar həmçinin yamacın aşağı hissələrini 
əhatə edən dellüvial çöküntülər üzərində formalaşmışdır. Bu torpaqlar 
tipik genetik horizontlardan inkişaf xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. 
Cənub və şərq ərazilərin yamacları az qalmlıqlı, tam inkişaf etməmiş 
skeletli, ibtidai çöküntülərlə örtülmüşdür.

Tipik dağ meşə-qəhvəyi torpaqların profilində hazır torpaq 
qatmm qalınlığı 100-200 sm-ə, tam inkişaf etməmiş torpaqlarda isə 50 
sm-ə bərabər olur.

Ə.K.Zeynalov və M.E.Salayevin (1966) tədqiqatları göstərmiş
dir ki, Kiçik Qafqazın dağ meşə tipik-qəhvəyi torpaqlarının yüksək 
gilliliyi Naxçıvan MR-də də qeyd olunur. SiO2/Al2O3 nisbəti bütün də
rinliklərdə 5,27-6,48 %-dir. Yuxarı qatlarda SiO2-nin miqdarı çoxdur. 
Bu prosesi bitki qalıqlarının və kül elementlərinin birgə təsiri ilə izah 
etmək olar.

Maraqlıdır ki, Al2O3-ün üst qatda miqdarı ikinci qatdakm- 
dan 2 % çoxdur. 17-65 sm dərinlikdə Fe2O3-ün toplanması müşahidə 
olunur. Başqa oksidlərin ümumi miqdarı torpağın bütün profilində 
müşahidə olunmur.

Biçənək massivində dağ meşə-qəhvəyi torpaqlarında humusun 
miqdarı 4 %-dir. Dərinliyə getdikcə bu miqdar yavaş-yavaş azalır. C 
qatında 1 % -dən aşağı düşmür. Bu torpaqlar ümumi azotla zəngin 
olub, dərinliyə getdikcə yavaş-yavaş azalaraq, C/N nisbəti 9-10-dur.
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Karbonatlı əhəng daşının miqdarı bütün profil boyunca 7,06-11,2 % 
təşkil edir. Kimyəvi asılı suyun yüksək miqdarı gilli horizontun oldu
ğunu təsdiq edir. Meşə zonasının şimal tərəfinin yamaclarında meşə 
bitkiləri yaxşı inkişaf etmiş və eroziya prosesləri demək olar ki, mü
şahidə olunmur. Burada torpaqlar ağır gillicəli və gilli tərkibə malik
dir. Bitki örtüyü seyrək olan massivlərdə yamacların meyilliliyinin 
artması ilə əlaqədar olaraq torpaqların yuyulması güclənir, profilin üst 
hissəsində mexaniki tərkib bir az yüngülləşir və skeletli olur. Orta 
gilliçəli dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarda A qatında (0-17 sm) fiziki gilin 
miqdarı 38,7 %-dir. Profildə illüvial qat ayrılır və 17-65 sm dərinlikdə 
fiziki gilin tərkibində lil fraksiyalarının miqdarı üst qatlara nisbətən 6- 
7 %-artır.

Muxtar respublikada Şahbuz rayonu ilə yanaşı Culfa rayonunun 
dağlıq hissəsində relyefin düzənlik sahələrində meşə və ot bitkiləri 
qrupları altında tam inkişaf etməmiş dağ-meşə qəhvəyi torpaqları 
formalaşmışdır. Bunların əvvəlki zonadan fərqli cəhəti, profilin qalın 
olmaması və genetik qatın zəif inkişaf etməsidir. Ümumiyyətlə rəngi 
əsasən qəhvəyi, yarım metrdən sonra süxurların aşınma materiallarının 
hesabına qonur sarı rəngə keçir. Qozvarı struktura zəif və çox yerdə 
kəsəkli strukturaya malikdir. Bərkdir, bərkvaridir, bütün profil boyu 
tipik qatlarla müqayisədə çox quru vəziyyətdədir. Tam inkişaf 
etməmiş dağ meşə-qəhvəyi torpaqlar əsasən üst qatlarda orta və ağır 
gillicəlidir. B qatında mexaniki tərkibin ağırlaşması müşahidə olunur 
ki, burada alt və üst qatlardakı fiziki gilin miqdarının fərqi 8 % təşkil 
edir (Tivi kəndi, kəsim 44).

Bu torpaqlar əvvəldə qeyd etdiyimiz dağ-meşə qəhvəyi tor
paqlardan humusun miqdarı az olub (3,00-3,40 %), aşağı qatlara get
dikcə onun miqdarı azalır. Torpaq əmələgəlmənin quru şəraiti C/N 
nisbətində görünür. Profil boyu bu nisbət 8-9,4 qədər dəyişilir. Bütün 
tədqiq olunan torpaqlar karbonatlı olub, bunlar da illüvial qatlarda mü
şahidə olunur. Bu proses kimyəvi asılı suların əlaqəsinin miqdarımda 
da aydın görünür. Dağ-meşə torpaqları və onların tam inkişaf etməmiş 
formalarında qatları əsaslarla doymuş haldadır. Burada Ca-un miqdarı 
çoxdur və dərin qatlara getdikcə Mq-un miqdarı artır. Tədqiqat obyek
tində dağ meşə-qəhvəyi torpaqlarında qoyulan torpaq kəsiminin ətra
fındakı yayılan təbii bitkilərin məhsuldarlığı öyrənilmişdir (şəkil 22).
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Şəkil 22. Dağ meşə-qəhvəyi torpaqların məhsuldarlığının öyrənilməsi

Tədqiqat obyektində göstərilən torpaqlarla yanaşı dağ meşə- 
qara torpaqlarına da rast gəlinir. Bu torpaqların rəngi qaramtıl, struk- 
turası dənəvər, humus qatı xeyli qalın, skeletli, mexaniki tərkibi isə or
ta gilli və ağır gillicəlidir. Dağ meşə-qara torpaqları isə qeyd olunan 
torpaqlardan fərqli olaraq üzvi maddələrlə zəngin olub, humusun 
miqdarı 7-9 %-ə çatır (şəkil 23).

Dağ çəmən-meşə torpaqları. Biçənək meşəsindən Batabat gö
lünə qalxdıqca meşə bitkiləri azalaraq, çəmən-meşə bitkiləri ilə əvəz 
olunur. Onlar əsasən Zəngəzur silsiləsinin cənub və cənub-qərb ya
maclarında talalar şəklində və ayrı-ayrı sututar dərələrdə geniş yayıl
mışdır (şəkil 24).

Adətən belə bitkilər dağ-çəmən zonaları ilə meşə massivləri 
arasında sərhəd zolağını təşkil edir. Müsbət relyef formalarında meşə 
bitkiləri az-çox dərəcədə örtüldüyü yerlərdə torpaqəmələgəlmə prosesi 
nisbətən yüksək rütubətli şəraitdə gedir. Dağ çəmən-meşə torpaqları
nın genetik qatları dağ-çəmən çöl və hətta dağ çəmən-çimli torpaqlar
dan çox aydın surətdə seçilir.
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Şəkil 23. Dağ meşə-qara torpaqları

B-qatmm qırmızımtıl qəhvəyi rəngi mexaniki tərkibinin ağırlığı 
və qozvari strukturu torpaqəmələgəlmə prosesinə meşə və çəmən otlu 
bitkilərinin təsirini sübut edir.

Dağ çəmən-meşə torpaqları gilli mexaniki tərkibi açıq-qəhvəyi 
və qırmızımtıl qəhvəyi rəngi ilə xarakterizə olunur. Yarım metr qatdan 
aşağıda rəng bir az açıqlaşaraq, 75-80 sm-dən başlayaraq genetik qat
da isə karbonatlarm olması ilə əlaqədar qəhvəyi tünd-qonur və qonur 
rəng alır.

Bu torpaqların xarakterik xüsusiyyətləri əsasən meşə tipli tor
paqəmələgəlmə şəraitinə uyğun olan qozvari strukturaya malik olma
sıdır. Fiziki və morfoloji xüsusiyyətləri-bərkdir, 0,5 m-dən aşağıda sa
rımtıl qonur və qırmızımtıl-qonur ləkələr müşahidə olunur ki, bu da 
yüksək rütubət şəraitində əmələ gələn torpaqlar üçün xarakterikdir. 
Çox zəif qaynayır və yaxud heç qaynamır. Tərkibində torpaqəmələgə
tirən süxur qırıntıları müşahidə olunur. Dağ çəmən-meşə torpaqlarının 
üst qatlarmdakı humusun miqdarı 3 %-dən bir qədər çoxluq təşkil 
edərək, aşağı qatlara getdikcə azalır.
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Burada həmçinin mexaniki tərkibi orta giliiçəli torpaqlara da 
rast gəlinir. Bu torpaqların profilində Ca+Mq əsaslarının mübadilə 
göstəricisi dəyişir və dərinliyə getdikcə artır ki, bu da mexaniki tərki
bin ağırlaşması və karbonatlığın artması ilə izah olunur.

Şəkil 24. Dağ çəmən-meşə torpaqları

Çöl tədqiqatları əsasında xüsusilə yarını metirlik qatda karbo- 
natların az olduğu müəyyən olunmuşdur. Tədqiq olunan torpaqlar 
ümumi azotla daha çox zəngindir. Nisbətən rütubətli şəraitdə (kəsim 
X" 33) C/N nisbəti yarım metr dərinlikdə 1 1,3 %, bir az quru şəraitdə 
isə (kəsim JV'i 34) bu rəqəm azalır. 35-15 sm dərinlikdə hiqroskopik 
nəmliyin yüksək göstəriciləri (kəsim 33) mexaniki tərkibin ağır
laşması ilə şərtlənir ki, bu da öz növbəsində bu qatın keçmişdə meşə 
tipli torpaq əmələgəlməsi şəraitində yaranması ilə izah olunur. Yuxarı 
qatlarda fiziki gilin miqdarı 43-50 %, 50-80 sm dərinlikdə isə 53-58 % 
təşkil edir.

Dağ meşə-çəmən torpaqları. Meşələrin yuxarı sahələrində 
2100-2200 m hündürlüyündə parçalanmış relyef şəraitində yayılmışdır 
(şəkil 25). Dağ meşə-çəmən torpaqlarının yayıldığı bütün landşaft ele- 
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mentlərində meşə-çəmən qurşağına keçid xüsusiyyətləri aydın görü
nür, əyri meşə ağacları, bəzən də hündür ot örtüyünə malik talalarla 
növbələşən meşələrlə təmsil olunur.

Şəkil 25. Dağ-meşə çəmən torpaqları

Meşə-çəmən torpaqları muxtar respublikada məhdud sahələrdə 
Dərələyəz və Zəngəzur silsilələrinin cənub-qərb-şərq yamaclarında ya
yılmışdır. Torpaqəmələgətirən süxurlar ellüvi və dellüvidən ibarətdir.

İqlim şəraitinə görə dağ meşə-çəmən torpaqları alp və subalp 
çəmənlərin iqliminə nisbətən sərt olmayan daha mülayim xarakter da
şıyır. Orta illik temperatur-1,2-2,10 C arasında dəyişir. İllik yağıntının 
miqdarı 500-600 mm, nəmlənmə əmsalı 0,8-1,2 arasında dəyişir.

Təsvir edilən torpaqlar yuyulma su rejimi şəraitində inkişaf 
edir. Burada bitki örtüyü əsasən alçaq boylu ağaclardan tozağacı, ağ
caqayın, yemişan, cır armud, işıqlı park şəkilli ağaclardan və ot-bitki 
formasiyalarından ibarətdir. Meşələrin işıqlandığı seyrək yerlərdə ay- 
n-ayrı ləkələr şəklində ot bitkiləri bitir. Yüksək dağ zonasının subalp 
meşələrində quru fitokütlələrin miqdarı 15-25 s/ha arasında dəyişir.

Bioloji dövranın intensivliyinə görə meşə-çəmən torpaqları 
çimli-dağ-çəmən torpaqlarına yaxındır. Havanın temperaturunun və 
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nəmliyin əlverişli münasibəti maddələrin nisbətən intensiv bioloji par
çalanmasına səbəb olur ki, bu da 1,1-0,8-ə çatan qalıq-xəzəl örtük 
əmsalının kəmiyyəti ilə təsdiq olunur (Əliyev, Zeynalov 1988).

Dağ meşə-çəmən torpaqlarının xarakterik xüsusiyyəti onların üzvi 
madələrlə zəngin olmasıdır. Bu torpaqlar qalın humus qatı ilə (A+AB) 
səciyyələnir. Yüksək humuslu olub, miqdan 8-10%-ə çatır, torpaq profili 
üzrə onun kəmiyyəti qaramtıl dağ-çəmən torpaqları ilə müqayisədə çox və 
ya az dərəcədə kəskin azalması ilə xarakterizə olunur.

Ümumi azotun miqdarı nisbətən yüksək olub, 0,36-0,48 % ara
sında dəyişir. C/N-in nisbəti geniş (10-12) olub, üzvi birləşmələrin 
nisbətən zəif parçalanmasını sübut edir. Bu torpaqlar üçün karbonat- 
lardan dərin yuyulma xarakterikdir və onlara bəzən B/C və C qatında 
rast gəlinir. Torpaq məhlulunun reaksiyası zəif turşdur və dərinliyə 
getdikcə pH-m kəmiyyəti artır. Dağ meşə-çəmən torpaqəmələgəlmə 
prosesi qranulometrik tərkibə görə torpaq profilli üzrə fraksiyalarının 
aşınma hadisəsi nəticəsində yuyulub aparılması ilə xarakterizə olunur. 
Morfoloji cəhətdən bu, illüvial B qatının nisbətən yüksək kipliyi və 
kifayət qədər gilləşməsi ilə təsdiq olunur.

Bu torpaqlar orta və ağır gillicəli mexaniki tərkiblə səciyyə
lənir. Torpaq profilli lil fraksiyasının tərkibinə görə və bir qədər dife- 
rensasiyalıdır. Üst qatlarında lil fraksiyasının kəmiyyəti 13-18 %, 
fiziki gilin miqdarı isə 35-65 % arasında dəyişir.

Təsvir olunan torpaqlar üçün xüsusilə profilin aşağı hissəsində 
skeletlilik müşahidə olunması xarakterikdir (B-BC). Ümumi tərkibinin 
analiz göstəricilərinə görə torpaqların çürüntü qatı SiO2-lə zəngin 
olub, P2O5 oksidinin çürüntülü qatda azalması müşahidə olunur.

Torpağın profili üçün inkişaf etmiş narın torpaq qatı, genetik 
qatların nisbətən zəif diferensasiyası və çim qatının olmaması ilə xa
rakterikdir. Onlar yumşaq dellüvial və dellüvial-prollüvial çöküntülər 
üzərində inkişaf etmişdir. Ancaq yamaclarda, bərk əsas süxurlarda bu 
torpaqların az qalın, çınqıllı olması ilə xarakterizə olunur. Bu torpaq
larda AO qatının qalınlığı dağ-çəmən torpaqları ilə müqayisədə 5-7 
sm-ə çatır və qonurumtul kimi sarı rəngli və ya qonurumtul-qaramtıl 
rəngli olub, bitki qarışığı zəif parçalanmış meşə döşənəyindən təşkil 
olunmuşdur. Çoxlu canlı və ölü kök və kökcüklər vardır. Qatın aşağı 
hissəsində çox vaxt tozlu, çınqıllı və xırda daşlı narın torpaq qatma 
rast gəlinir. Çimləşmə zəifdir və çox vaxt nəzərə çarpmır. 13-15 sm-də 
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humus qatı (AU) qara çalarlı tünd-qonur rənglidir. Torpaq qatında 
bütünlüklə kol və ot bitkilərinin kök və kökcükləri müşahidə olunur, 
az-az hallarda xırda daşlara və çınqıllara rast gəlinir. Qat bərkvaridır, 
xırda topavaridir, yaxşı aqreqatlaşmış, ağır gillicəli, güclü humuslaş- 
mış və karbonatlar yoxdur.

Aşağıda isə dağ meşə-çəmən torpaqlarının qatlar üzrə morfoloji 
xüsusiyyətlərinə diqqət yetirək.

Avz-qatı 16-21 sm qalınlığında olub, tünd-qonur rəngli, yaxşı 
humuslaşmış, çoxlu kök və kökcüklərə malik, xırda daş çınqıllara rast 
gəlinir, yaxşı aqreqatlaşmış strukturası qozvari-topavaridir, karbonat
lar yoxdur.

ABzpg-keçid qatı 15-22 sm qalınlığında olub, qonurumtul-qəh
vəyi rəngli, çatlar boyu ot bitkilərinin kökləri və çoxlu ölü bitki qalıq
ları, çınqıl və süxur qırıntıları vardır, strukturası iri topavari, bərkdir, 
humus axıntısı aydın nəzərə çarpır, karbonatlar görünmür.

İllüvial Bgz qatın qalınlığı 15-25 sm olub, qonurumtul-çirkli- 
vari rəngli və ya qəhvəyimtil-bozumtul çalarlı, gilli qranulometrik tər
kibi, iri topavari strukturahdır. Qatda çoxlu süxur qırıntıları və gö
yümtül ləkələr şəklində zəif qeyləşmə əlamətləri nəzərə çarpır.

Csa-qatı bozumtul-çirkli sarı və ya küləşi-sarı rəngli olub, 
strukturasmda çoxlu çınqıllara və süxur qrmtılanna rast gəlinir. Çox 
vaxt süxurlar gilli şirstlərin ellüvisindən, dellüvisindən və əhəngdaşı 
konqremeraptlanndan təşkil olunmuşdur. Bu torpaqlar üçün genetik 
qatların zəif diferensasiyası, çim qatmm xeyli az qalınlıqda olması ilə 
xarakterikdir.

Dağ meşə-çəmən torpağı üçün həm də profilin dərin yuyulması 
səciyyəvidir. Aqroistehsalat baxımından bu torpaqlar az öyrənilmişdir. 
0-20 sm-lik qatda humus ehtiyatı 314-316 t/ha, azot ehtiyatı 15-17 t/ha 
təşkil edir. Bu torpaqların çox hissəsi dövlət mülkiyyətindədir. Torpaq 
müdafiə və su mühafizə əhəmiyyətinə malikdir. Onlar bəzi yerlərdə 
biçənək və otlaq kimi istifadə olunur.

2.6. Subalp və alp zonanın torpaqları
Muxtar Respublika ərazisində subalp və alp zonasının torpaq

ları dəniz səviyyəsindən 2400-3600 metrə qədər olan sahələri əhatə et
məklə, burada əsasən dağ çəmən-çimli, zəif torflu çınqıllı dağ-çəmən, 
■mli-torflu dağ-çəmən, qaramtıl dağ-çəmən, dağ-çəmən, dağ-çəmən 
bozqır və ibtidai dağ-çəmən torpaqları yayılmışdır.
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Dağ-çəmən çimli torpaqlar. Bunlar yüksək dağlıq zonanın ti
pik torpaq növüdür. Subalp qurşağın geniş ərazisini əhatə edərək, də
niz səviyyəsindən 2600-3000 m-ə qədər yüksək sahələri əhatə edir. 
Torpağı rütubətli sahədə talalar şəklində subalp tipli çəmənlər və 
müəyyən sahədə torf qabıqları əmələ gəlir (şəkil 26).

Yaxşı inkişaf etmiş kök sisteminə malik olan zəngin müxtəlif 
dənli bitkilər və nisbətən yumşaq iqlim, narın çim qatın inkişafına ma
likdir. Bu da dağ çəmən-çimli torpaqların morfoloji quruluşun xarak
terik xüsusiyyətlərindən biridir. Daşlı-çınqıllı yamaclarda narm tor
paqlarda kəklikotlu, gəvən, topal otlu bozqırla geniş sahəni əhatə edir. 
Torpağı rütubətli sahədə talalar şəklində subalp tipli çəmənlər və 
müəyyən sahədə torf qabıqları əmələ gəlir. Bu torpağın morfoloji qu
ruluşu onların yaxşı, narm torpaq qatının qalınlığı 60-70 sm-dən artıq 
olmur. Profilində genetik qatlar aydın təbəqələşmişdir. 5-7 sm qalın
lığında sıx çim qatında (AT) köklərin sıx hörülməsi yumşaqvari kip- 
liyi, torpaq faunasının həyat fəallığının çoxlu izləri ilə fərqlənirlər.

Şəkil 26. Dağ-çəmən çimli torpaqlar
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Çürüntü ilə güclü rənglənmiş qatı (A) torpağın mineral hissəsi 
ilə yaxşı əlaqəli olub, tərkibində qonur rəngli humus maddəsindən iba
rətdir. Bu qatın qalınlığı 6-12 sm olub, dənəvər xırda topavari struktu
runun çınqıllı olması və karbonatlardan yuyulması ilə səciyyələnir.

Morfologiya üçün xas olan ümumi xüsusiyyət illüvial B qatının 
olmasıdır. 20-23 sm qalınlığında keçid qatı artıq rəngi ilə seçilən qo
nurumtul qəhvəyi rəngli daha yüksək çınqıllı və çoxlu məhv olunmuş 
bitki qalıqlarının olması ilə seçilir.

Bəzən torpaqəmələgətirən süxurlardan asılı olaraq B qatı kəs
kin şəkildə 5-7 sm qalınlığında ayrılır. Çimli dağ-çəmən torpaqları 
üçün əsas xarakterik xüsusiyyəti onların bütün toıpaq profilinin çın
qıllı olmasıdır. Ayrı-ayrı hallarda torpaqəmələgətirən süxurlardan və 
çimli dağ-çəmən torpaqların yerləşməsindən asılı olaraq güclü yuyul
ma şəraitində aşağı qatlarda B|B/C]C bozumtul, qonur pas ləkələri 
şəkilində zəif qlcyləşmə xüsusiyyətləri müşahidə olunur. Təsvir olu
nan torpaq əsasən biçənəklər, yem bitkiləri, yay otlaqları altında isti
fadə olunur.

Çimli dağ-çəmən torpaqların normal inkişaf etmiş profilləri 
üçün genetik qatın aşağıdakı sistemi xarakterikdir.

AT vpz-ATvz-A/B P(f)-C L
Zəif torflu çınqıllı dağ-çəmən torpaqları. Öz inkişafını yuxarı 

alp qurşağında tapmış və suayrıcı yamacların yuxarı hissələrində ya
yılmışdır. Səthin böyük bir hissəsi çınqıl və qırıntılardan ibarət aşınma 
məhsulları ilə örtülmüşdür. Bu materialların üzərində ibtidai dağ- 
çəmən torpaqları inkişaf edir.

Torpaqların həddindən artıq inkişaf etməməsi və profilin ibti
dailiyi, onların yüksək dağlıq landşaftın ən cavan törəməsi olduğunu 
təsdiq edir. Sərt iqlimlə əlaqədar olaraq burada bitki örtüyü çox zəif 
inkişaf edir. Eyni zamanda bitki örtüyü əsasən şibyə ilə, relyefin aşağı 
hisəsində isə nadir hallarda şirpəncəsi bitkisi müşahidə olunur. Tor- 
paqəmələgəlmə prosesində şibyələrin, göbələklərin, yosunların və 
bakteriyaların rolu əvəz olunmazdır.

Təsvir olunan torpaqlar ibtidai morfoloji quruluşa malikdir. 
Torpaqəmələgəlmə prosesi bu torpaqların 10-13 sm çürüntülü, çim 
qatından sonra (Av) tədricən aşınmanın kobud qırıntı materiallarından 
təşkil olunmuş ana süxura keçir. İbtidai dağ-çəmən torpaqları üçün AT 
genetik qatlar sisteminin olması səciyyəvidir.

71



Çimli torflu dağ-çəmən torpaqları. Alp zonası üçün səciyyəvi 
olub, talalar şəklində yayılmışdır. Onlar əksər hallarda mikro düzən
liklərdə, çökəkliklərdə və ya səthi mövsümü rütubətlənən sirk buzlağı
nın dibində müşahidə olunur. Bu torpaqlar coğrafi yayılmasında dağ 
çəmən və ya çınqıllı səpinti və töküntü süxurlarla birlikdə tam örtük 
əmələ gətirir. Onlar qısa vegetasiya dövründə havanın yüksək rütu- 
bətliyi aşağı temperatur şəklində formalaşır. Çimli torflu dağ-çəmən 
torpaqlarında yaxşı kök sistemi inkişaf etmiş və zəngin alp bitki ör
tüyü ilə xarekterizə olunur ki, bu da çim əmələgəlməsinə və çoxlu 
üzvi qalıqların toplanmasına imkan yaradır.

Aşağı temperatur şəraiti torpağın zəif bioloji aktivliyinə, xeyli 
miqdarda zəif humuslaşmış üzvi maddələrin toplanmasına və səthi, 
(Ao) qatında az qahnlıqlı-Cb (0,5 sm), elastik torflaşmış qatın əmələ
gəlməsinə səbəb olur.

Profilin qalınlığı (AD) qısadır və 30-35 sm-dən artıq olmur. Bu 
torpaqlar xeyli çınqıllı torpaqlardır. Çınqılın kəmiyyəti aşağı qatlara 
doğru getdikcə artır. Genetik qatlar aydın ifadə olunmuş və torpaqların 
profili yaxşı təbəqələşmişdir. Çim qatma malik 13-14 sm qalınlığında 
tünd-qəhvəyi, yaxud qonurumtul-qəhvəyi rəngli davamsız xırda dənəli 
strukturlu torflaşmış qat ayırır (Atv).

Hümuslu akkumilyativ A qatının qalınlığı 15 sm, özünün qonu
rumtul qəhvəyi və ya qəhvəyi rəngi, kökcüklərin və yarımçürümüş 
köklərin dənəvari-topavari strukturu, yüngül və orta gillicəli qrano- 
lometrik tərkibin olması ilə səciyələnir. Qalınlığı 14-16 sm humuslu 
qat çox çınqıllı, qəhvəyi-qonurumtul rəngli, xırda topavari strukturlu, 
bəzən də profildə göyümtül rəngli gilləşmə qatının xüsusyyətlərinə aid 
olması ilə seçilir.

Çimli-torflu dağ-çəmən torpaqları bütövlükdə yay otlaqları ki
mi istifadə olunur. Bu torpaqlar üçün (ATvp-Asp-CL-D) genetik qat
lar xarakterikdir.

Qaramtıl dağ-çəmən torpaqları. Dərələyəz və Zəngəzur silsi
ləsinin dəniz səviyyəsindən 2600-3000 metr hündürlükdə olan sahə
lərində yayılmışdır. Qaramtıl dağ-çəmən torpaqların yuyulma su reji
mində və əhəng daşmm aşınma qalığı ellüvisi, qumdaşlı, əhəngdaşı və 
karbonatlı şirstlər üzərində formalaşır. Bu torpaqlar nisbətən hamar 
relyef formasında hamarlanmış maili sahələrdə və yaylavari sahələrdə 
daha çox yayılmışdır. Bitki örtüyü subalp qurşağının hündür ot bitkilə
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rindən təşkil olunmuşdur. Zəngin bitki örtüyünə malik olması bu tor
paqlarda qalın çim qatmm (Av) yaranmaısna səbəb olur.

Çim qatmm inkişaf dərəcəsinə görə çimli dağ-çəmən torpaqları 
qaramtıl dağ-çəmən torpaqlarından fərqlənir. Çimli dağ-çəmən torpaq
larında çim qatı çəmən xarakteri daşıyır və nisbətən yumşaq və az 
bərk olduğu halda, qaramtıl dağ-çəmən torpaqlarında bozqır xarakterli 
olub, çimləşmə dərəcəsi daha dərindir. Çim qatmm qalınlığı 15-20 
sm-ə çatır, sanki bitki köklərinin çox hissəsi 30-35 sm dərinliyə qədər 
hərəkət edir ki, bu da çim qatında maddələr mübadiləsinin intensiv 
getməsi və kül elementlərinin toplanması üçün əlverişli şərait yaradır.

Qaramtıl dağ-çəmən torpaqlarının yayıldığı rayonlarda iqlimin 
daha əlverişli təsiri olmuş bitki qalıqlarının humuslaşma prosesinin 
parçalanma sürəti demək olar ki, bərabər gedir. Nəticədə səthdə döşə
mə örtük əmələ gətirir. Qaramtıl dağ-çəmən torpağı tam inkişaf etmiş 
torpaq profili və aydın seçilən genetik qatlarla xarakterizə olunur.

Çim qatı (AUvz) 10-12 sm qalınlığında sıx bitki kökləri ilə 
əhatə olunmuşdur. Bitki kökləri struktur aqreqatları arasında çox dəri
nə hərəkət edir, dənəvari, yaxud gənəvari strukturaya malik olmaqla, 
çox yaxşı aqreqatlaşmışdır. Demək olar ki, rəngi qara olub, qranulo- 
metrik tərkibi yüngül və orta gillicəlidir. Torpaq profilində karbonatlar 
müşahidə olunmur, 35-50 sm qalınlığında Av+Avz qaramtıl-qəhvəyi 
rəngli, dənəvari-xırda topavari struktura, ağır gilicəli qranulometrik 
tərkibi, çoxlu ölü bitki köklərinin olması yüksək humuslaşması və zəif 
çınqıllığı yumşaq eyni quruluşu ilə xarakterizə olunur.

İllüvial B qatı morfoloji cəhətdən aydın seçilir, kifayət qədər 
kipdir, qalınlığı 15-20 sm, rəngi tünd-qonurumtul və ya qaramtıl-qo
nur olub, humus süzüntüləri ilə müşahidə olunur. İri topavari struktu
ru, çınqıllı olması, ağır gilli və ya gilli qranulometrik tərkibi, eyni za
manda çoxlu ölü bitki köklərinin olması ilə xarakterizə olunur. İllüvial 
B qatı üst qatdan açıq, həmçinin humus süzüntüləri, çoxlu çınqıl, ölü 
bitki kökləri nəzərə çarpır, izafi nəmləmə şəraitində qonur ləkələri ilə 
birlikdə yaşılımtıl-göy ləkələr və qleyləşmə xüsusiyyətləri də var. 
Karbonatlar yumşaq unabənzər formalı, nöqtələr və damar şəklində 
nəzərə çarpır.

Qalınlığı 10-15 sm olan C qatı açıq-qəhvəyi və ya sarımtıl 
rəngdə olur. Süxur çatlarında damarlar şəklində ağ karbonat ləkələri 
(törəmələri) müşahidə olunur. Bu torpaqlar strukturasız, çox çınqıllı 
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olub və şiddətli qaynayır.
Torpaqəmələgətirən süxurlar ellüvial, dellüvial-ellüvial əhəng- 

daşlarından, qumhıçalaıdan, andezit-bazaltlardan və karbonatlı şirst- 
lərdən ibarətdir. Qaramtıl dağ-çəmən torpaqları aqroistehsalat qruplaş
ması cəhətdən biçənək sahələri üçün əsas torpaq fonduna daxil olub və 
yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. Bəzi yerlərdə dənli bitkilər altında da 
istifadə olunur.

Bu torpaqlar üçün aşağıdakı genetik qatlar xarakterikdir.
ATvpz-ATvz.p B gp-C
Dağ-çəmən torpaqları. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yük

sək dağlıq zonasında 2350-3000 metrədək olan sahədə subalp və alp 
zonasında rast gəlinir. Alp zonası bitkilərinin isə boyları qısa olur. 
Çünki onlara nəmli və soyuq yamaclarda rast gəlinir (alp xalıları, alp 
çəmənləri). Onlar yüksək dağlıq zonanın geniş ərazilərini əhatə edir. 
Yayıldığı ərazilər Küküdağ, Qapıçıq, Batabat gölü ətrafında çox nəmli 
alçaq çökəkliklərdə, nəmli və soyuq yamaclarda rast gəlinir (şəkil 27).

Bütün dağ-çəmən torpaqları su eroziyasına məruz qalmışdır ki, 
bu da bitki örtüyünün kasıblığına şərait yaradır. Kiçik hissəciklərin 
yuyulması nəticəsində üst təbəqələrin mexaniki tərkibi yüngül olur. 
Süxur qırıntıları bu torpağı skelet!i edir və rəngini açıqlaşdırır.Yuxarı 
hissədə torpaq yumşaq və yarımyumşaq olur, profil boyu aşağıya 
getdikcə kipləşərək bərkləşir, karbonatlı olan illüviyal qat yuxarı səthə 
doğru yaxınlaşır. Adətən 30-40 sm-dən aşağı qatda torpaq yüngül gil
licəli struktursuz, çoxlu süxur qırıntıları olan bu torpaqlar az qalınlıqlı 
qayalıq süxurlarının yuyulması nəticəsində formalaşmışdır.

Təbii bitkilər alp və subalp qrup bitki formasiyaları ilə təmsil 
olunur. Kök sistemi yaxşı inkişaf etmiş zəngin alp və subalp bitki ör
tüyündən ibarət olub, yaxşı çim əmələgəlməsinə və çoxlu üzvi mad
dələr toplanmasına kömək edir. Sərt iqlim şəraiti, qısa vegetasiya döv
rü və mikrobioloji proseslərin zəif getməsi, üzvi qalıqların parçalan
ması proseslərini məhdudlaşdırır. Bu da əksər hallarda «moder» tipli 
humusun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Dağ-çəmən torpaqların bioküt
ləsinin miqdarı geniş həddə dəyişir və profil boyu 41-48 s/ha arasında 
tərəddüd edir. Bu torpaqların səciyyəvi xüsusiyyəti 1 əri onların üzvi 
maddələr ilə zəngin olmasındadır. Belə ki, onun miqdarı 5,2-7,5 %-ə 
çatır.

Ümumi azotun miqdarı nisbətən yüksəkdir və orta hesabla 
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0,37-0,85 %, C/N nisbəti isə 9,0-17,0 təşkil edir. Bu torpağın ibtidai 
növlərində udma tutumu 100 qr. torpaqda 36-39, çimli dağ-çəmən tor
paqlarda 50-56 mq. ekv. təşkil edir. Udulmuş əsasın tərkibində Ca və 
Mq kationları üstünlük təşkil edir. Torpaq məhlulunun reaksiyası zəif- 
turş və turşdur; pH 4,9-5,8; qaramtıl dağ-çəmən torpaqlarında isə 
neytral və zəif qələvidir.

Şəkil 2 7. Dağ-çəmən torpaqlar

Tipik dağ-çəmən torpaqları üçün karbonatlarm dərin qatlara yu
yulması səciyyəvidir. Qranulometrik tərkibinə görə dağ-çəmən torpaq
ları çınqıllı, orta yüngül gillicəli mexaniki tərkibi ilə səciyyələnir. Bu 
torpaqlar, adətən lil hissəcikləri ilə (<0,001 mm) kasıbdırlar, yuxarı 
qatlarda onların miqdarı 10-24 %, fiziki gilin miqdarı (0,0 İmm) isə 
21-59 %-dən artıq olmur. Bu torpaqların yüksək skeletliliyi ilə səciy
yələnir. Onun miqdarı aşağı qatlara getdikcə xeyli artır. Suyadavamlı 
aqreqatların (>0,25) miqdarı 70-75 % təşkil edir. Həcm çəkisi 1,0- 
q/sm -dır. Bu torpaqların xüsusi çəkisi minimaldır (2,05-2,41 q/sm ). 
Aşağı qatlara getdikcə, xüsusilə ağır mineral birləşmələrin toplanması 
hesabına artaraq 2,60-2,70 q/sm3-ə çatır. Xüsusi çəkisinin miqdarının 

75



az olmasına uyğun olaraq dağ-çəmən torpaqların məsaməliyini artı
raraq 60-64 % arasında tərəddüd edir. Aşağı qatlara getdikcə isə onun 
miqdarı azalır. Torpağın ümümi tərkibi analizinə görə genetik profilin 
aydın diferensasiyası müşahidə olunur. Aqrokimyəvi cəhətdən Naxçı
van Muxtar Respublikasının yüksək dağlıq ərazisinin dəmyə torpaq
ları kifayət qədər qida elementləri ehtiyatına malikdir və yüksək bo- 
nitetli torpaq kateqoriyasına aiddir.

Dağ-çəmən bozqır torpaqları. Dəniz səviyyəsinin 2400-3000 
metr arasındakı subalp və alp zonaları yayılmışdır. Bu torpaq yüksək 
dağlıq zonanın xeyli quraq, yüksək drenaj lı, əsməyə və səthi axıma 
malik olan rayonlarını əhatə edir. Onlar Dərələyəz dağlarının şərq, 
Zəngəzur silsiləsində orta və cənub-qərb hissələrində yayılmışdır. Bu 
rayonların iqlim şəraiti bir qədər quraq keçməsi ilə xarekterizə olunur 
və burada orta illik temperatur l,0-3,5°C, orta illik yağıntı 475-550 
mm, nəmlənmə əmsalı 0,7-1,0 arasında dəyişir.

Bitki örtüyü kserofil xarakterli, seyrək örtüklü müxtəlif otlu bit
ki qruplaşmasından təşkil olunmuşdur. Çim əmələgətirən əsasən quru 
torpaq olub, yumşaqvari bozqır çim qatını əmələ gətirir. Fitokütlənin 
miqdarı 0,9-0,7 t/ha, yeraltı hissə 5,7-6,6 t/ha arasında tərəddüd edir. 
Çürüntü-döşənək əmsalı aydın nəzərə çarpır və fitosenozun inkişaf 
etdiyi ekoloji-coğrafi şəraitlə yaxşı uzlaşır. Dağ çəmən-bozqır torpaq
ları öz xarici görünüşünə görə dağ-çəmən-qaramtıl torpaqlara yaxın
dır. Ancaq onlardan çimləşmənin xarakteri və qalınlığına, humuslaş- 
ma dərəcəsinə, dərin yuyulma dərəcəsinə və inkişaf etmiş torpaq pro
filinə görə fərqlənir.

Bu torpaqlarda humusun miqdarı dağ çəmən-qaramtıl torpaqla
ra nisbətən azdır (6,65±l,40). Humusun profil boyu aşağıya doğru 
azalması kifayət qədər yavaş gedir. Azotun miqdarı 0,41-0,15 %, C/N 
nisbəti 5,9-10,5 arasında dəyişir. Bu da torpaqların üzvi hissəsinin 
həddindən çox dolayı yolla parçalanması hesab olunur. Qranulometrik 
tərkibinə görə bu torpaq zəif diferensasiyalıdır. Lil hissəsinin miqdarı 
üst humus qatda müşahidə olunur. Dərinliyə doğru lil hissəsinin hərə
kəti nəzərə çarpır, orta və ağır gillicəlidir. Lil hissəsinin miqdarı 26,3- 
36,3 fiziki gilin miqdarı isə 32,3-62,0 % arasında dəyişir. Hazırda bu 
torpaqlar yumşaq və bərk çimli kimi iki yarımtipə ayrılır. Onlar bir-bi
rindən çimləşmənin xarakterinə, dərinliyinə, torpaq profilinin inki
şafına və bir sıra fıziki-kimyəvi xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Bu tor- 
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paqlarm genetik qalığı 100-150 sm təşkil edir.
Çim qatmm (Av) qalınlığı 11,6+2,8 sm-ə çatır, çim qatı quru 

?lub ot bitkilərinin kökləri ilə birləşmişdir. Köklər arası sahələr 
narın torpaq, kobud çürüntü, xırda daşlarla doldurulmuşdur. 40-50 
sm qalınlığında humus qatı (Auvz) aydın ifadə olunmuşdur.

Bu torpaqlar qəhvəyi-boz və ya tünd-qonur rəngə malik olub, 
xırda dənəvari-topavari strukturludur. Morfoloji xüsusiyyətlərinə 
nəzər saldıqda torpaq qatı yaxşı aqreqatlaşmış, bioloji cəhətdən fəal 
qarışqa yolları, çoxlu ölü kök və s. kökçüklərin izləri, yumşaq-bərk- 
aridir, gözlə görünən karbonatlar yoxdur, qaynamır, 20-30 sm qa- 

'mlığmda illüvial B qatı rənginə və bərkliyinə görə kifayət qədər 
yaxşı ifadə olunmamışdır. Bu qat qəhvəyi çalarlı və yə sarımtıl pas 
.əkələri, qonurumtul-boz rəngli, topavari strukturalı, sıx və çox çın
qıllıdır. Köklər azdır, nazik çatlı, karbonatlar yoxdur. C qatmm çox 
hissəsi ana süxurların ellüyuvisindən təşkil olunmuşdur. Bu süxur- 
lar andezit-bazalt qranitoidlərindən və ya çox çınqıllı yumşaq kar- 
nonatlı gillicələrdən ibarətdir. Bütün torpaq profili üçün çmqıllılıq, 
dərin yuyulma, təkrar karbonatlı yeni törəmələrin olmaması xarak
terikdir. Aşağıdakı genetik qatlar xasdır.

AUv-AUzvp-BTp-BTpL-GL
Dağ-çəmən bozqır torpaqlar muxtar respublikanın yem bit

kiləri əkilən əsas torpaq fonduna daxildir və tamamilə yem bitkiləri 
altında, az bir hissəsi isə dənli bitkilər və kartof altında istifadə 
olunur. Aqronomik xüsusiyyətlərinə görə bu torpaqlar yüksək boni- 
tetli kateqoriyaya aiddir. Onlar 0-20 sm-lik qatında humus ehtiyatı 
500 t/ha, azot ehtiyatı 23 t/ha çatır. Yüksək dağlığm əsas torpaq 
tiplərindən biri də çimli-dağ-çəməndir. Onlar subalp və alp çəmən- 
.ərinin böyük hissəsi üçün səciyyəvidir. Bu torpaqlar Dərələyəz 
silsiləsinin şimal-şərq, Zəngəzur silsiləsinin isə şimal-qərb hissə
sində yayılmışdır. Bu ərazilərdə bitki və torpaq örtüyündən məhrum 
olmuş daş yığınlarının, qaya süxurlarının üzə çıxdığı sahələrdə ge
niş yayılmışdır. Yüksəkliyi 2500-3000 metr olan ərazilərdə taxıllı- 
ot müxtəlifliyindən ibarət subalp zonasının çəmən və çəmən boz
qırlarının sıx bitki örtüyü torpaq erroziyasmdan qorunmasında bö
yük rol oynayır. Ərazi daxilində yaranmış eroziya prosesləri əksər 
hallarda yüksək dağlıq zonada normadan artıq otarma ilə əlaqə
dardır. Yüksək dağlığm landşaft zonaları yüksək dinamikliyi və zəif 
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əlaqəyə malik olması ilə seçilir. Ona görə də qısa müddət ərzində 3-4 
ay antropogen təsirə məruz qalmaqla, landşaftın təbii müvazinəti 
pozula bilər.

İbtidai dağ-çəmən torpaqları. Naxçıvan Muxtar Respublika
sının yüksək dağlıq zonası dəniz səviyyəsindən 2400-2500 metrdən 
3500-3600 metrə qədər yüksəklikdə yerləşir. Yüksək dağlıq landşaf
tının ümumi sahəsi 990 km2-dır ki, bu da muxtar respublika ərazi
sinin 18 %-ni təşkil edir.

Geomorfoloji cəhətdən zona Dərələyəz və Zəngəzur silsilələ
rinin yüksək hissələrini əhatə edir.Yüksək dağlıq zona üçün zirvə
lərdən ara-sıra yaxşı saxlanmış buzlaq relyef formalarına rast gəlinir. 
Burada həm də kobud aşınma materialları və kiçik gətirmə konusları 
yayılmışdır. Buzlaq relyef formaları əsasən Zəngəzur silsiləsində az- 
az da olsa Dərələyiz silsiləsində Küküdağ, Keçəldağ, Ağdaban dağ
larının şimal yamaclarında buzlaq relyef formalarına da rast gəlinir. 
Torpaqəmələgəlmə prosesi yuyulma su rejimi, istilik çatışmamazlığı 
və yüksək nəmlik şəraitində gedir. Ekoloji şəraitin bu xüsusiyyəti 
mikroflorarm kasıblığına və alçaqboylu ot örtüyünün əmələ gəlmə
sinə səbəb olur. Bitki qalıqlarının parçalanma proseslərinin tempe-ra- 
tur şəraitindən asılı olaraq sürəti qismən zəifdir. Torpağın bioloji 
fəallığı 3-4 aya məhdudlaşır. Qaya yarğanlarında iqlimin son dərə
cədə sərt keçməsi nəticəsində bitki örtüyü mamırlarla, şibyələrlə, şir
pəncəsi, xanıməli və başqa bitkilərlə əhatə olunmuşdur. Muxtar res
publikada göstərilən torpaq tiplərindən əlavə olaraq ədəbiyyatlarda 
qeyd olunmayan dağ-qırmızı torpaqlara da rast gəlinir (şəkil 28).

Bu cür torpaqlar muxtar respublikada yayılan torpaqlardan 
bitki örtüyünün məhsuldarlığına görə heç də fərqlənmir. Bitki örtüyü 
əlverişli dağ yamaclarının şimal, qərb hissələrində və qrunt suyunun 
səthə yaxın olan dağarası çökəkliklərdə məhsuldarlıq 10-12 s/ha 
çatır.

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan torpaq 
tip və yarım tiplərinin morfoloji, fiziki, kimyəvi və digər xüsusiy
yətləri təhlil olundu.

Bütün bunlar və ərazinin relyef xüsusiyyətləri nəzərə alınmaq
la, müasir tələblərə cavab verən 1:150 000 miqyasında Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının yeni torpaq xəritəsinin çəkilməsində istifadə 
olunmuşdur.
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3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının relyefin plastikası 
üsulu ilə yeni torpaq xəritəsinin tərtibi

Əvvəldə qeyd etdiyimz kimi torpaqlardan ərazidə dəqiq, dol
ğun və kompleks şəkildə səmərəli istifadə etmək üçün müasir tələblərə 
cavab verən relyef şəraiti nəzərə alınmaqla tərtib olunan torpaq 
xəritələrindən istifadə etmək günün vacib tələbatından irəli gəlmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında relyef şəraiti nəzərə alın
maqla müasir üsulla yeni torpaq xəritəsinin tərtib olunmasında dünya 
miqyasında və Azərbaycanda öz təsdiqini tapmış alimlərin ədəbiyyat, 
metodik vəsait və kartoqrafik materiallarına istinad edərək, onların 
əsasında apardığımız iri miqyaslı torpaq tədqiqatlarının nəticələrinə 
istinad edilmişdir.

Yeni torpaq xəritəsinin tərtibində qeyd olunanlarla bərabər, 
xüsusi olaraq akademik V.R.Volobuyev, Q.Ş.Məmmədovun ədəbiyyat 
materialları və plastika üsulu ilə 1985-ci ildə 1:200 000 miqyaslı 
Azərbaycan SSR-nin torpaq xəritəsindən və Azərbaycan SSR Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan «Dövyerqurlayihə» İnstitutu
nun Naxçıvan MR inzibati rayonlarının iri miqyaslı (1:50000) tərtib 
etdikləri torpaq xəritələrindən və prof. Ə.G.Quliyevin 2009-cu ildə 
tərtib etdiyi Naxçıvan MR-in 1:150 000 iri miqyaslı eko-meliorativ 
xəritələrindən istifadə olunmuşdur.

1985-ci ildə Q.Ş.Məmmədov tərəfindən Naxçıvan MSSR-in 
relyef şəraiti nəzərə alınmaqla torpaq xəritəsi Azərbaycan SSR-nin 
tərkibində kiçik miqyasla işlənilmişdir. Bu torpaq xəritəsi kiçik miq
yaslı olduğundan, ərazinin relyef şəraiti nəzərə alınmaqla torpaqların 
novmüxtəlifliklərini dəqiq müəyyənləşdirmək çətinlik törədir. Ona gö
rə də bu çətinliklər nəzərə alınaraq, Azərbaycanın başqa bölgələri kimi 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının da iri miqyaslı (1:150 000) torpaq 
xəritəsinin işlənilməsi akademik Q.Ş.Məmmədov tərəfindən məsləhət 
görülmüşdür (7, 28, 35, 53, 73, 126, 127).

2004-cü ildən akademik Q.Ş. Məmmədovun rəhbərliyi altında 
muxtar respublikanın relyef şəraiti nəzərə alınmaqla torpaq xəritəsini 
tərtib etmək üçün AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitunun 
Torpaq laboratoriyasında bu işlər başlanmış və 2010-cu ildə yerinə 
yetirilmişdir.

Ərazinin relyef şəraiti nəzərə alınmadan tərtib edilmiş keçmiş 
torpaq xəritəsini, relyef şəraiti nəzərə alınmaqla tərtib olunmuş torpaq 
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xəritəsi ilə müqayisədə yeni metodun üstünlükləri aydın şəkildə gö
rünür.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının topoqrafıya xəritəsi üzrə tər
tib olunan ən başlıca obyekt yer səthinin relyef quruluşudur. Ərazidə 
müxtəlif relyef formaları biosfer rejimini tənzimləyir və onun ən 
mühüm komponenti olan torpaq örtüyünü formalaşdırır. Buna görə də 
muxtar respublikanın mədəni və təbii bitkiləri üçün torpaq xəritələrim 
tərtib edərkən biz ərazinin relyef quruluşunu əsas götürmüşük.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi dağlıq olduğundan 
torpaqların coğrafi yayılması şaquli zonallıq qanunauyğunluğuna tabe
dir. Ona görə də müasir tələblərə cavab verən torpaq xəritəsinin tərtib 
olunmasında şaquli zonallıq qanunauyğunluğuna riayət edərək əra
zinin relyef şəraitini nəzərə almışıq.

Məhz, köhnə üsullarla tərtib olunan torpaq xəritələrində relyef 
şəraiti dəqiq nəzərə alınmadığına görə ərazidə torpaq tip, yarım tip və 
növmüxtəliflikləri düzgün verilməmişdir. Məsələn, Arazboyu maili 
düzənliyin perpendikulyar şəkildə bir neçə dağ tirələri ilə parçalanmış 
və Araz çayına yaxın alçaq hündürlüklü bir neçə dağ massivi və 
təpəliklər vardır. Bu sahələrdə relyef şəraiti nəzərə alınmadığına görə 
geniş bir zolaq şəkilində allüvial-subasar torpaqlar kimi verilmişdir. 
Ancaq, Şərur düzünün qərb və şərq, Böyukdüz düzənliyinin cənub, 
Naxçıvan düzünün cənub-şərq və Culfa, Yaycı, Ordubad maili düzən
liklərinin cənub hissələrindəki alçaq hündürlüklü tirələr, dağlar və 
təpələr bu torpaq tipinin Araz çayına yaxın olan sahələrdə relyefdən 
asılı olaraq, bəzi sahələrdə genişlənir, bəzi dağlıq və təpəlik sahələrdə 
isə nazik bir zolaq təşkil edir.

Apardığımız tədqiqatlarda qeyd olunan məsələlər yeni tərtib 
olunmuş xəritədə öz əksini tapmaqla, Araz çayından şimala doğru 
relyef şəraiti və torpaqəmələgəlmə prosesi nəzərə alınmaqla, ərazidə 
allüvial-subasar torpaq tiplərindən sonra zonal çəmən-boz, boz-çəmən 
və boz torpaqların formalaşdığı göstərilmişdir.

İkinci bir tərəfdən köhnə xəritədə Naxçıvan Muxtar Respubli
kasının ərazisinin əksər hissələri dağlıq, qayalıq kimi verilmiş və bu 
sahələrdə torpaq örtüyü göstərilməmişdir. Halbuki, bu ərazilərdə mux
tar respublikanın otlaq və biçənəkləri altında olan münbit torpaqlar 
yayılmışdır. Məsələn, belə sahələrdən Keçəldağ ətrafı, Darıdağm şi
mal hissəsi, Kəngərli tirəsinin mərkəz hissəsi, Ordubad rayonunun 
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mərkəz hissələrini və digərlərini göstərmək olar. Belə ki, bu sahələr 
yazm erkən dövründə yam-yaşıl olaraq «Cənnəti» xatırladır.

Üçüncüsü muxtar respublikanın ərazisi başqa regionlara nisbə
tən daha çox deqradasiya proseslərinə məruz qalır. Burada torpaqların 
eroziya uğrama dərəcələri köhnə torpaq xəritələrində olduğu kimi yeni 
torpaq xəritəsində də üst-üstə düşür. Lakin, şorlaşma dərəcələri Sədə
rək, Şərur və Ordubad rayonlarının Araza yaxın olan düzənlik sahələ
rində öz əksini tapmamışdır. Tərtib etdiyimiz yeni torpaq xəritəsində 
çatışmayan bu məsələlər öz həllini tapmışdır.

Nəhayət tədqiqatların nəticələrini ümumiləşdirərək ərazinin rel
yef xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, müasir tələblərə cavab verən 
1:600 000 miqyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni torpaq 
xəritəsi tərtib edilmişdir (xəritə-1).
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4. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının 
qiymətləndirilməsi (bonitirovkası) və aqroistehsalat 
qruplaşdırılması

Məlumdur ki, muxtar respublikanın mürəkkəb relyef quru
luşu müxtəlif torpaq tiplərinin formalaşmasına şərait yaratmışdır. 
Ərazinin ümumi coğrafi şəraiti şaquli və üfüqi istiqamətlərdə dəyiş
məklə, bir sıra müxtəlif torpaq tip, yarım tip və daha kiçik takso
nomik vahidlərə bölünmüşdür. Məhz, buna görə də ərazidə torpaq
ların ilk növbədə münbitlik göstəricilərini müəyyən etmək üçün 
mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirmək tələb olunur (11, 
23, 33, s. 171-197, 56, 66, 77, 105). Buna görə də əvvəldə qeyd et
diyimiz ənənəvi prinsip və metodlardan istifadə etməklə, mədəni və 
təbii bitkilər altında torpaqlar qiymətləndirilmiş və aqroistehsalat 
qruplaşdırılması aparılmışdır.

4.1. Mədəni və təbii bitkilər altında torpaqların 
qiymətləndirilməsi
Muxtar respublikada mədəni və təbii bitkilər altında torpaq

lardan səmərəli istifadə etmək üçün xüsusi qiymət şkalalannm tərtib 
olunması vacib məsələlərdən biridir. Ona görə də Azərbaycanda və o 
cümlədən xarici ölkələrdə tərtib olunan metodikalar əsasında muxtar 
respublikanın torpaqları kənd təsərrüfatında istifadəsi üzrə qiymət 
şkalaları tərtib olunmuşdur (31, 33, s. 171-180, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 
76, 96, 106, 107, 113, 115, 116, 125). Qiymət şkalasmm tərtibi üçün 
ərazinin ekoloji şəraiti və ixtisaslaşması nəzərə alınmaqla, əsas torpaq 
tipləri götürülmüşdür (Q.Ş. Məmmədov və S.Ə. Hacıyev 2010-cu ildə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1:150 000 miqyasında tərtib etdiyi 
torpaq xəritəsi).

Qiymət şkalasmm tərtibində əsasən Q.Ş. Məmmədov tərəfindən 
aparılan tədqiqatların nəticələrinə istinad edilmişdir. Azərbaycan tor
paqlarının qiymət şkalasmm tərtibində münbitliyinə görə ən yüksək 
bal (100) alan dağ qaratorpaqları etalon kimi qəbul olunmuşdur. Çün
ki, dağ qaratorpaqları çox sabit morfoloji, fiziki-kimyəvi xassələri və 
iqlim şəraitinə malikdir. Biz də muxtar respublika torpaqlarının qiy
mət şkalasmm qurulmasında Azərbaycanda olduğu kimi Q.Ş. Məm
mədovun təklif etdiyi dağ qaratorpaqlarını etalon kimi qəbul etmişik.

Muxtar respublikanın mədəni və təbii bitkilər altında olan 
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torpaqların qiymətləndirilməsi üçün məhsuldarlıq ilə sıx korrelyativ 
əlaqəyə malik olan humus, azot, fosfor ehtiyatı (t/ha) və udulmuş əsas
ların cəmi (mq.ekv./lOO q) ölçü vahidi kimi götürülmüşdür. Bu ölçü 
vahidlərinin etibarlılığı riyazi təhlilin köməyi ilə müəyyən olunmuş
dur. Alınmış nəticələr Styudent şkalası ilə müqayisə edilmişdir ki, bu 
da o göstəriciləri ölçü vahidi kimi götürməyə və torpağın xassələri 
əsasında muxtar respublika torpaqlarının əsas qiymət şkalasım tərtib 
etməyə imkan yaratmışdır.

Aparılmış riyazi hesablamalar göstərir ki, torpaqların münbitli
yinin balları ilə mədəni və təbii bitkilərin məhsuldarlığı və iqlimin 
təshih əmsalları arasında sıx korrelyativ əlaqə mövcuddur. Beləliklə, 
muxtar respublikada iqlim nəzərə alınmaqla, burada «Tipik» torpaq
lardan başqa torpaqların mənfi (şorlaşma, şorakətləşmə, eroziya və b.) 
xassələri nəzərə alınmaqla torpaqların axırıncı balları tapılmışdır.

Torpaqların növmüxtəlifliyinin qiymət balları aşağıdakı düstur 
ilə müəyyən edilmişdir.

Bn Bm X Km X Kşor x Kşr x Kqr x Kr

Burada Bn-torpağm növmüxtəlifliyinin bonitet balı, Bm-«nor- 
mal» torpaq yarımtipinin bonitet balı və Km-mədənilik, Kşor-şora- 
kətləşmə, Kşr--şorluluq, Kqr-qranulometrik tərkib, Kr-hidromorfluğa 
görə təshih əmsallarıdır.

Tədqiqat işlərində torpaqların axırıncı qiymət ballarının çıxa
rılmasında iki və yaxud üç təshih əmsallarından istifadə olunur. Məsə
lən, yüngül gillicəli mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi torpaqlarının axırıncı 
bonitet balının müəyyən edilməsi tələb olunur. Torpağın əsas şkala- 
dakı (cədvəl 7) tip mənsubiyyətindən irəli gələn qiymət balını (90) 
tapırıq. Əsas şkalada mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi torpaqlarının bonitet 
balına təshihi əmsalını (yüngül gillicəli) əlavə etməklə (90 x 1,00=90), 
növmüxtəlifliyinin axırıncı bonitet balını hesablamış oluruq. Əsas 
şkalada qalan torpaqların axırıncı ballarının tapılması da göstərdiyimiz 
üsulla əldə olunmuşdur (cədvəl 7).

Cədvəl 7-dən aydın olur ki, muxtar respublikada münbitliyinə 
görə ən yüksək dağ qaratorpaqları 100, torflu dağ-çəmən 98, dağ çə- 
mən-çimli 96, mədəniləşmiş dağ-meşə qəhvəyi torpaqlar 92, qədim
dən suvarılan qəhvəyi (şabalıdı) 85, tünd-boz 82, ən aşağı isə çəmən- 
bataqlıq 42, açıq-boz 38, ibtidai-boz torpaqlar 32 bal almışdır.
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Cədvəl 7
Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının əsas bonitet balı

Torpaqların adı Bonitet 
balı

Sahə 
ha

1 İbtidai dağ-çəmən 24 2970
2 Dağ çəmən-çöl 72 17890
3 Dağ çəmən-çimli 96 9270
4 Torflu dağ-çəmən 98 3320
5 Tipik dağ meşə-qonur 88 6210
6 Dağ meşə-qəhvəyi 86 7750
7 Dağ qaratorpaqları 100 3320
8 Mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi torpaqlar 90 48000
9 Tam inkişaf etməmiş meşə-qəhvəyi 18 5940
10 Mədəniləşmiş qəhvəyi dağ-meşə 92 21780
11 Qonur dağ-meşə 80 5670
12 Dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 76 26860
13 Tam inkişaf etməmiş dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 16 13965
14 Tünd-qəhvəyi (şabalıdı) 85 13450
15 Qəhvəyi (şabalıdı) 70 18750
16 Çəmən-qəhvəyi (şabalıdı) 68 28790
17 Açıq qəhvəyi (şabalıdı) 58 18250
18 Qədimdən suvarılan-qəhvəyi (şabalıdı) 86 8850
19 Tünd-boz 82 15600
20 Tipik boz 67 25750
21 Açıq-boz 39 11070
22 Qədimdən suvarılan-boz 66 38828
23 Suvarılan-boz 64 13400
24 Boz-qonur 52 10250
25 Ibtidai-boz 32 5670
26 Çəmən-boz (QSS-1,5-3 m) 78 14670
27 Çəmənvari-boz (QSS-3-6 m) 68 28980
28 Suvarılan çəmənvari-boz (QSS 3-6 m) 70 18000
29 Subasar-çəmən (allüvial-çəmən) 62 30870
30 Daşlı-çmqıllı çay yataqları 14 19100
31 Dellüvial şoranlar 14 2710
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Csdvəl 7-nin ardı
32 Dağ-mədən sənayesi və başqa səbəblərdən 

korlanmış torpaqlar
14 2210

33 Çəmən-bataqlıq 42 5354
34 Duzlu və gilli süxurların üzə çıxdığı sahələr 22 4063
35 Şoran və şorakətlər 12 4740
36 Qayalıq sahələr 12 24000

Cəmi: 57 536300

Tədqiqat işində muxtar respublikada torpaqlar növmüxtəliflik- 
ləri üzrə münbitlik göstəricilərinə və təshih əmsallarına görə axırıncı 
bonitet şkalasmm tərtibi ilə bərabər, bu torpaqlar zonalar üzrə müxtəlif 
təbii bitkilərlə bərabər, mədəni bitkilər altında da qiymətləndirilmiş
dir. Çünki, ayrı-ayrı bitkilərin torpaqlara olan tələbatı müxtəlifdir.

Bu məqsədlə tərəfimizdən muxtar respublikanın əsasən, təbii və 
mədəni (yem, taxıl, üzüm və tərəvəz ) bitkiləri altında olan torpaqların 
əsas bonitet şkalası tərtib olunmuşdur (cədvəl 8-11). Cədvəllərdə gös
tərilən mədəni bitkilər altında torpaqların ümumi sahəsi, orta məhsul
darlığı və bonitet balları əks olunmuşdur. İlk öncə yem bitkiləri altın
da torpaqların qiymətləndirilməsinə diqqət yetirək (cədvəl 8).

Cədvəl 8-in məlumatlarından aydın olur ki, muxtar respublika
da yem bitkiləri altında ən yüksək dağ-çəmən çimli 100, çəmən-qəh
vəyi (şabalıdı) 98, tünd dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 95, tünd qəhvəyi (şa
balıdı) 92, subasar-çəmən (allüvial-çəmən) 89, tünd-boz 85, ən aşağı 
bal isə açıq-boz 46, çınqıllı boz-qonur 36, ibtidai-boz 32, daşh-çmqılh 
çay vadiləri 22 bal (qiymət) almışdır.

Burada yem bitkilərinin təlabatmdan asılı olaraq, alınmış ballar 
muxtar respublika üzrə tərtib olunmuş qiymət ballarından fərqlənir.

Beləki, ümumi şkalada ən yüksək göstəricilər qaratorpaqlarda 
100, torflu dağ-çəmən 98, dağ çəmən-çimli 96 və mədəniləşmiş dağ- 
meşə qəhvəyi torpaqlar 92 bal aldıqları halda, yem bitkiləri altında isə 
dağ-çəmən çimli 100, çəmən-(qəhvəyi) şabalıdı 100, tünd dağ-qəhvəyi 
(şabalıdı) 95, tünd qəhvəyi (şabalıdı) 92, subasar-çəmən (allüvial- 
çəmən) torpaqları 89 bal almışdır.

Muxtar respublikanın torpaqları müxtəlif mədəni bitkilər altın
da qiymətləndirilərkən yuxarıda alınmış nəticələrdən istifadə olun
muşdur.
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Cədvəl 8
Yeməyararlı torpaqların məhsuldarlığı və əsas bonitet şkalası

Torpaqların adı Torpaq 
sahəsi, ha

Orta məhsul
darlıq s/ha

Bonitet 
bah

1 Dağ-çəmən çimli 2315,80 28,0 100
2 Çəmən-qəhvəyi(şabahdı) 1850 27,4 98

3 Tünd dağ-qəhvəyi 
(şabalıdı) 1550 26,6 95

4 Tünd qəhvəyi (şabalıdı) 2150 25,8 92

5 Subasar-çəmən 
(allüvial-çəmən) 1217,28 24,9 89

6 Adi qəhvəyi (şabalıdı) 15522,81 24,6 88

7 Adi dağ-qəhvəyi 
(şabalıdı) 7550 24,0 86

8 Tünd-boz 2150 23,8 85
9 Açıq qəhvəyi (şabalıdı) 12250 23,5 84
10 Dağ-meşə çəmən 2000 23,2 83

11 Qaratorpağa bənzər 
dağ-çəmən 1039,70 23,0 82

12 Açıq dağ-qəhvəyi 
(şabalıdı) 14177,69 21,3 76

13 Çəmən-boz 988,80 19,6 70
! 14 Boz-çəmən 3515,75 19,0 68
! 15 Bataqlı-çəmən 3988,45 18,5 66

16 Açıq-qəhvəyi (şabalıdı) 23156,01 18,2 65

117 Dağ-çəmən 17135,62 16,2 58
18 Dağ-çəmən bozqır 5828,08 14,3 51
19 Boz 3908,89 13,7 49
20 Açıq-boz 1797,11 12,9 46
21 Çınqıllı boz-qonur 1484,31 10,1 36
22 Ibtidai-boz 840 9,0 32

23 Daşlı-çınqıllı çay 
vadiləri

3950 6,2 j 22

24 Şoranlıqlar 715,60 4,5 16
Ümumi torpaq sahəsi, orta 

məhsuldarlıq və bonitet bah
131082 19,3 69
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Tərtib etdiyimiz 9-cu cədvəldə isə taxıl (payızlıq buğda) bitkisi 
altında torpaqların əsas bonitet şkalasma diqqət yetirək.

Cədvəl 9-un məlumatlarından aydın olur ki, taxıl (payızlıq 
buğda) bitkisi altında olan ən yüksək dağ-qaratorpaqları 100, tünd 
dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 98, tünd qəhvəyi (şabalıdı) 94 bal, tünd-boz 80, 
açıq-qəhvəyi (şabalıdı) 76, ən aşağı isə açıq-boz 45, ibtidai-boz 
torpaqları 39 bal (qiymət) almışlar.

Cədvəl 9
Taxılayararlı torpaqların məhsuldarlığı və əsas bonitet şkalası 

(payızlıq buğda)

Torpaqların adı

Torpaq 
sahəsi, 

ha

Orta 
məhsuldarlıq, 

s/ha

Bonitet 
balı

1 Dağ-qaratorpaqları 519,92 75 100

2 Karbonatlı dağ- 
qaratorpaqları 5268 65 87

3 Tünd dağ-qəhvəyi 
(şabalıdı) 1750 64 85

4 Tünd dağ boz-qəhvəyi 5630 57 76
5 Adi dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 8550 56 74
6 Tünd qəhvəyi (şabalıdı) 1950 54 72
7 Çəmən-qəhvəyi (şabalıdı) 1565 53 70
8 Tünd-boz 3900 51 68
9 Açıq-qəhvəyi (şabalıdı) 2379 50 66
10 Açıq qəhvəyi (şabalıdı) 8950 47 62
11 Bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi 8750 46 61
12 Açıq dağ boz-qəhvəyi 7850 45 59
13 Çəmən-boz 988,80 37 48
14 Açıq-boz 3750 35 46

Ümumi torpaq sahəsi, orta 
məhsuldarlıq və bonitet bah

75334,34 53 70

Beləliklə, yem bitkilərindən fərqli olaraq taxıla yararlı və yük
sək məhsul verən torpaqlardan dağ-qaratorpaqları, karbonatlı dağ-qa- 
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ratorpaqlan, tünd dağ-qəhvəyi (şabalıdı), tünd qəhvəyi (şabalıdı), tünd 
boz və açıq-qəhvəyi torpaqlardır.

10-cu cədvəldə isə üzüm bitkisi altında torpaqların əsas bonitet 
şkalasma diqqət yetirək.

Cədvəl 10-nun məlumatlarından aydın olur ki, üzüm bitkisi 
altında ən yüksək mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi 100, tünd dağ-qəhvəyi 
98, tünd-qəhvəyi (şabalıdı) 94, qədimdən suvarılan qəhvəyi (şabalıdı) 
87, qədimdən suvarılan boz 85, qədimdən suvarılan boz-qonur 73, çə
mən-qəhvəyi (şabalıdı) 68, isə boz 45, ən aşağı ibtidai-boz torpaqlar 
39 bal (qiymət) almışdır.

Rəqəmlərin təhlilindən görünür ki, üzüm bitkisi altında yüksək 
bal alan torpaqlar əvvəlki bitkilərdən tamamilə fərqlənir.

Cədvəl 10
Üzüməyararlı torpaqların məhsuldarlığı və əsas bonitet şkalası

Torpaqların adı
Torpaq 
sahəsi, 

ha

Orta 
məhsuldarlıq 

s/ha

Bonitet 
balları

1 Mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi 1250 175 100
2 Tünd dağ-qəhvəyi 950 172 98
3 Tünd qəhvəyi (şabalıdı) 985 165 94
4 Dağ- qəhvəyi (şabalıdı) 1100 154 88

5 Qədimdən suvarılan 
(qəhvəyi) şabalıdı

4765 152 87

6 Qəhvəyi (şabalıdı) 985 151 86
7 Qədimdən suvarılan boz 2250 149 85
8 Tünd boz 3500 140 80
9 Dağ boz-qəhvəyi 4765 135 77
10 Açıq-qəhvəyi (şabalıdı) 5416 133 76
11 Açıq dağ boz-qəhvəyi 5438 130 74

12
Qədimdən suvarılan boz- 
qonur

1750 128 73

13 Dağ- qonur 8657 126 72
14 Çəmən-qəhvəyi (şabalıdı) 2450 119 68
15 Açıq dağ-qonur 2750 117 67
16 Boz 1797 114 65
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Cədvəl 10-ıın ardı
17 Açıq dağ-qonur yuyulmuş 2000 102 58
18 Boz-qonur 995 98 56
19 Boz-çəmən 2650 95 54
20 Açıq-boz 2950 79 45
21 Ibtidai-boz 455 68 39
Ümumi torpaq sahəsi, orta 
məhsuldarlıq və bonitet bah 56060 126 72

Cədvəl 11-də isə tərəvəz bitkisi altında torpaqların keyfiyyət 
göstəricilərinə diqqət yetirək.

Cədvəl 11-in məlumatlarından aydın olur ki, tərəvəz (Volqa- 
qrad pomidor sortu) bitkisi altında ən yüksək tünd qəhvəyi (şabalıdı) 
100, qəhvəyi (şabalıdı) 96, tünd dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 94, tünd boz 
90, qədimdən suvarılan boz 85, allüvial-çəmən qəhvəyi (şabalıdı) 84, 
ən aşağı isə boz 55, ibtidai-boz 49, gəcli açıq-qəhvəyi (şabalıdı) tor
paqlar 47 bal (qiymət) almışdır. Göründüyü kimi tərəvəz bitkisi altın
da yüksək bal alan torpaqlar da əvvəlki bitkilərdən fərqlənir.

Cədvəl 11 
Tərəvəzəyararlı (Volqaqrad pomidor sortu) torpaqlarının əsas bonitet 

şkalası

Torpaqların adı

Torpaq 
sahəsi, 

ha

Orta 
məhsuldarlıq, 

s/ha

Bonitet 
bah

1 Tünd qəhvəyi (şabalıdı) 65 475 100
2 Qəhvəyi (şabalıdı) 785 456 96
3 Tünd dağ- qəhvəyi (şabalıdı) 1285 447 94
4 Dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 2000 437 92
5 Tünd boz 2113 428 90
6 Adi dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 890 418 88
7 Adi dağ-qəhvəyi 1200 409 86
8 Qədimdən suvarılan boz 492 404 85
9 Allüvial-çəmən qəhvəyi 

(şabalıdı)
3184 399 84

10 Açıq qəhvəyi (şabalıdı) 1450 390 82
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Cədvəl 11-in ardı
11 Açıq dağ-qəhvəyi 3750 371 78
12 Boz-çəmən 1550 342 72
13 Boz-qonur 750 314 66
14 Açıq çəmən-boz 4450 280 59
15 Boz 4450 261 55
16 Ibtidai-boz 270 233 49
17 Gəcli açıq-qəhvəyi (şabalıdı) 735 223 47
Ümumi torpaq sahəsi, orta 
məhsuldarlıq və bonitet bah 25154 371 78

Tərtib etdiyimiz 8-11-ci cədvəllərdən görünür ki, muxtar res
publika torpaqlarını müxtəlif bitkilər altında qiymətləndirərkən 
uyğun etalon torpaqlar müəyyən olunmuşdur. Yem bitkiləri üçün 
çimli dağ-çəmən, tünd qəhvəyi (şabalıdı), taxıl üçün tipik dağ-qara, 
üzüm üçün mədəniləşmiş qəhvəyi dağ-meşə, tərəvəz bitkiləri üçün 
qədimdən suvarılmış qəhvəyi (şabalıdı) və tünd boz torpaqlar 
yüksək bal almışdır.

Apardığımız tədqiqat işində Naxçıvan Muxtar Respublikası 
torpaqlarının ümumi və ayrı-ayrı bitkilər altında qiymətləndirilməsini 
geniş mənada dəqiq saymaq olar. Lakin, dar çərçivədə göstərilən təd
qiqatların nəticələrini etalon saymaq olmaz. Çünki, biz tədqiqatlarımı
zı ümumi halda bir bitki qrupu üzərində aparmışıq. Gələcək tədqiqat
larda hər bitki qrup halında deyil, ayrı-ayrı növlər daxilində öyrəni
lərsə daha dəqiq nəticələr əldə edilmiş olar. Məsələn, tərəvəz bitkiləri 
üzrə tədqiqat işində ayrı-ayrı növlər üzrə (pomidor, badımcan, xiyar, 
kələm, bibər, kartof, çuğundur və b.) aparılması məsləhət görülür. Bi
zim tədqiqatların nəticələri isə gələcəkdə bu sahədə aparılacaq işlərə 
bir istiqamət, bir mənbədir.

4.2. Torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması
Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların mədəni, təbii 

bitkilər altında məhsuldarlığının dəqiq hesabatını aparmaq və əlavə 
xərclərdən azad olmaq üçün əsas məsələlərdən biri də onların aqrois
tehsalat qruplaşdırılmasıdır (33, s. 180-197, 75). Torpaqların aqrois
tehsalat qruplaşdırılması torpaqların münbitlik göstəricilərinə və üzə
rində bitən bitkilərin məhsuldarlığına görə birləşdirilməsidir. Torpaq-
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larm belə qruplaşdırılması mədəni və təbii bitkilərin torpaq şəraitinə 
olan tələbinə uyğun şəkildə aparmaq lazımdır. Torpaqların aqroisteh
salat qruplaşdırılması iki şəkildə aparıla bilər: kompleks və xüsusi.

Azərbaycanda ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə torpaqların aqroisteh
salat qruplaşmasına dair aparılan tədqiqatların təhlili göstərir ki, bu iş
lər zamanı münbitliyə təsir göstərən fiziki və kimyəvi xassələrinin ya
xınlığı və müxtəlifliyi nəzərə alınmışdır.

Burada torpaqların qruplaşdırılmasmm aşağıda qeyd olunan üç 
növü göstərilmişdir.

Ayrı-ayrı mədəni bitkilərin tələbinin nəzərə alınması;
1. Müəyyən mədəni bitkilərin ekoloji qrupunun tələbinə və ya 

torpaqlardan istifadənin tələbinə görə;
2. Bitki və ya bitki qruplarının tələbini nəzərə almadan torpaq

ların müəyyən xassələrinə görə qruplaşdırılması;
Torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması istiqamətində Azər

baycanda torpaqların taksonomik vahidlərinin yaxın ballarına görə 
R.H.Məmmədov 1962, 1981, V.R.Volobuyev, M.E.Salayev 1967, 
1981 və b. tədqiqat işləri aparmışlar. Bu tədqiqatçılardan fərqli olaraq 
Q.Ş.Məmmədov 1978, 1987, R.Ə.Əliyeva, Q.Ş.Məmmədov, A.Q.Və- 
liyev, F.L.Piriyeva 1985, və b. torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırıl- 
masını genetik istehsal əsaslarından ayırmamaqla, bonitirovka şkala- 
ları əsasında tərtib etmişdilər.

Ş.G.Həsənov və Q.Ş.Məmmədovun qeyd etdikləri kimi aparı
lan torpaq bonitet işləri torpağın iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi 
zamanı və həm də torpaqların aldığı ballara görə aqroistehsalat qrup
larına ayırmaqda mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Tərtib olunmuş aqroistehsal qruplaşmasının yeni istiqaməti 
muxtar respublika şəraitində aqromeliorativ və aqrotexniki tədbir
lərə ehtiyacı olan torpaq qruplarını da üzə çıxarmağa imkan verir.

Tərəfimizdən Azərbaycanın torpaqlarında tərtib olunmuş 
(Q.Ş. Məmmədov 1985, 1991) bonitirovka şkalaları və sinifləri 
əsasında öncə qeyd etdiyimiz tədqiqatların nəticələrindən istifadə 
edərək muxtar respublika torpaqlarının aqroistehsalat qruplaşdırıl
ması aparılmışdır. Bu torpaqlar beş aqroistehsalat qrupu və on 
sinif daxilində tərtib olunmuşdur. Qrupların hər biri 20 bala qədər 
qiymətləndirilmiş və bonitetin iki sinfinə aid edilən torpaqlar daxil 
edilmişdir (cədvəl 12).
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Cədvəl 12
Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının aqroistehsalat qruplaşdırılması

Nə Torpaqların adı Balı

Sahəsi Torpaqların 
keyfiyyət 

qrupuha %

1 Dağ qaratorpaqları 100 9270 1,73

I qrup- 
yüksək 

keyfiyyətli 
torpaqlar 
100-81 bal

2 Torflu dağ-çəmən 98 3320 0,62

3
Mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi 
torpaqlar

94 21780 4,06

4 Tipik dağ meşə-qonur 91 7750 1,45
5 Dağ meşə-qəhvəyi 89 6210 1,16

6 Mədəniləşmiş qəhvəyi dağ- 
meşə

86 11630 2,17

7 Tünd- qəhvəyi (şabalıdı) 85 13450 2,51
8 Tünd-boz 82 15600 2,91

Qrup üzrə orta 91 89010 16,61
9 Qonur dağ-meşə 80 5670 1,06

II qrup-yaxşı 
torpaqlar 
80-61 bal

10 Çəmən-boz (QSS-1,5-3 m) 78 14670 2,73

11 Qədimdən suvarılan-qəhvəyi 
(şabalıdı)

76 8850 1,65

12 Dağ- qəhvəyi (şabalıdı) 75 34720 6,47
13 Dağ çəmən-çöl 73 24120 4,50

14 Suvarılan çəmənvari-boz 
(QSS 3-6 m) 71 18000 3,36

15 Qəhvəyi (şabalıdı) 70 18750 3,50
16 Çəmən-qəhvəyi (şabalıdı) 69 31250 5,83
17 Çəmənvari-boz (QSS-3-6 m) 68 28980 5,40
18 Tipik boz 67 25750 4,80
19 Qədimdən suvarılan-boz 66 44100 8,22

20
Qədimdən suvarılan boz 
qonur

64 13400 2,50

21
Subasar-çəmən (allüvial- 
çəmən)

62 30870 5,76

Qrup üzrə orta 71 29913 
0 55,78
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Cədvəl 12-nin ardı
22 Açıq-qəhvəyi (şabalıdı) 58 18250 3,40

III qrup-orta 
dəyərli 

torpaqlar 
41-60 bal

23 Açıq dağ boz-qəhvəyi 52 11063 2,06
24 Açıq-boz 50 11750 2,19
25 Çəmən-bataqlıq 42 5354 1,00

Qrup üzrə orta 50 46417 8,65
26 Boz-qonur 39 10250 1,91

IV qrup- 
aşağı 

keyfiyyətli 
torpaqlar 
21-40 bal

27 Ibtidai-boz 32 5670 1,06
28 ibtidai dağ-çəmən 24 2970 0,55

29 Duzlu və gilli süxurların üzə 
çıxdığı sahələr 22 4063 0,76

Qrup üzrə orta 29 22953 4,28

30 Tam inkişaf etməmiş meşə- 
qəhvəyi 18 5940 1,11

V qrup-şərti 
yararsız 
torpaqlar 
20 baldan 

aşağı

31 Tam inkişaf etməmiş dağ- 
qəhvəyi (şabalıdı) 16 20080 3,74

32 Daşlı-çmqıllı çay yataqları 14 19100 3,56
33 Dellüvial şoranlar 14 2710 0,51

34
Dağ-mədən sənayesi və b. 
səbəblərdən korlanmış 
torpaqlar

14 2210 0,41

35 Şoran və şorakətlər 12 4750 0,88
36 Qayalıq sahələr 12 24000 4,47
Qrup üzrə orta 15 78790 14,68
Muxtar respublika üzrə ümumi cəmi 51 536300 100

Cədvəl 12-nin məlumatlarına əsasən muxtar respublika torpaq
larının aqroistehsalat qruplaşdırılması üzrə aşağıdakı kimi verilir.

I qrup -yüksək keyfiyyətli torpaqlar normal əkinəyararlı (NƏ), 
bonitet balı 80-100, bonitet sinfi IX-X olmaqla, muxtar respublikada 
89010 hektar sahəni əhatə edir. Bu qrupa əlverişli ekoloji xassələrə, 
mədəni və təbii bitkilərin yetişdirilməsi üçün optimal şəraiti olan tor
paqlar daxildir.

Qrupda münbitlik göstəricilərinə görə mədəniləşmiş dağ qara
torpaqlar 100, torflu dağ-çəmən 98, mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi 94, ti
pik dağ meşə-qonur 91, dağ meşə-qəhvəyi 89, mədəniləşmiş qəhvəyi 
dağ-meşə 86, tünd-qəhvəyi (şabalıdı) 85, tünd-boz 82 bal almışlar. Bu 
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torpaqlar qalın humus qatma malik olmaqla, əlverişli struktura və su- 
hava rejiminə malik olub, mədəni bitkilər altında istifadə olunmasına 
və əlavə yaxşılaşdırılma tədbirlərinə ehtiyac olmur. Onlar əsasən yem, 
taxıl, kartof, şəkər çuğunduru, üzüm, bağ və tərəvəz bitkiləri altında 
istifadə olunur. Göstərilən torpaqların təbii münbitliyini qorumaq üçün 
eroziyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması vacibdir.

II qrup-yaxşı keyfiyyətli torpaqlar məhdud əkinəyararlı (MƏ), 
bonitet balı 60-80, bonitet sinfi VII-VIII təşkil etməklə, muxtar res
publikada 299140 hektar sahəni əhatə edir. Bu qrupa əvvəlkilərdən 
keyfiyyəti bir qədər az olan, qranulometrik tərkibi gilli, gillicəli və əl
verişli su-hava rejiminə malik olan torpaqlar daxil edilmişdir.

Qrupda münbitlik göstəricilərinə görə qonur dağ-meşə 80, 
çəmən-boz (QSS-1,5-3 m) 78, qədimdən suvarılan-qəhvəyi (şabalıdı) 
76, dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 75, dağ çəmən-çöl 73, suvarılan çəmənvari- 
boz (QSS-3-6 m) 71, çəmən-qəhvəyi (şabalıdı) 69, çəmənvari-boz 
(QSS-3-6 m) 68, tipik-boz 67, qədimdən suvarılan-boz 66, qədimdən 
suvarılan boz-qonur 64, subasar-çəmən (allüvial-çəmən) 62 bal al
mışlar.

Bu torpaqlardan mədəni və təbii bitkilər altında istifadə zamanı 
əkin dövriyyəsi tədbirləri, suvarma suyundan və üzvi-mineral gübrə
lərdən istifadə olunması məsləhət görülür.

III qrup-orta keyfiyyətli torpaqlar pis mədəni-texniki məhdud 
əkinəyararlı (PMTMƏ), bonitet bah 40-60, bonitet sinfi V-VI təşkil 
etməklə,46417 hektar sahəni əhatə edir. Bu qrupda açıq dağ- qəhvəyi 
(şabalıdı) 58, açıq dağ boz qəhvəyi 52, açıq-boz 49, çəmən-bataqlıq 
isə 42 bal almışdır. III aqroistehsalat qrupu Muxtar Respublikada 
əkilən torpaqların əsas hissəsini təşkil etməklə, bu sahələrdə taxıl, yem 
və üzüm bitkisi əkilir. Qeyd olunan torpaqlardan yüksək məhsul gö
türmək üçün eko-meliorativ tədbirlər görmək lazımdır. Burada sahə
lərin təkrar şorlaşmaya yol verməyən suvarma, daşlardan, kol-kosdan 
təmizlənməsi qaydalarına və üzvü, mineral gübrələrin tətbiqinə ciddi 
fikir verilməlidir.

IV qrup-aşağı keyfiyyətli torpaqlar meliorativ əkinəyararlı 
(MƏ), bonitet balı 20-40, bonitet sinfi III-IV olmaqla, 22953 hektar 
sahəni əhatə edir. Bu qrupda boz-qonur 39, ibtidai-boz 32, ibtidai dağ- 
çəmən 24, duzlu və gilli süxurların üzə çıxdığı torpaqlar 22 bal al
mışdır. Göstərilən torpaqlar şorlaşmanın, şorakətləşmənin və eroziya-
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Cədvəl 13
Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının aqroistehsal 

qrupları üzrə orta çəkili bonitet balı və torpaqlarının 
müqayisəli dəyərlilik əmsalı

Torpaqların keyfiyyət 
qrupu

Orta 
çəkili 
ballar

TMDƏ
Sahəsi

ha %

I çox yaxşı torpaqlar 91 1,78 89010 16,61
II yaxşı torpaqlar 71 1,39 299140 55,78
III orta dəyərli torpaqlar 50 1,02 46417 8,65
IV aşağı dəyərli 
torpaqlar 29 0,57 22953 4,28

V şərti yararsız 
torpaqlar 15 0,29 78780 14,68

Muxtar respublika üzrə 
cəmi: 51,2 1,01 536300 100

Tədqiqat işində torpaqların münbitliyini səciyyələndirən göstə
ricilər əsasında onların aqroistehsal qruplaşması, orta çəkili bonitet 
balı və torpaqların müqayisəli dəyərlilik əmsalı (TMDƏ) daha dəqiq 
olub, mədəni və təbii bitkilərin inkişafı üçün daha əlverişlidir. Muxtar 
Respublikada torpaqların qiymətləndirilməsi əsasında qruplaşması, 
ərazidə torpaqlardan səmərəli istifadəsi və onların keyfiyyət uçotu 
üçün də yaxşı mənbə ola bilər.

Nəticədə torpaqlardan mədəni və təbii bitkilər altında istifadə 
etmək üçün onların tipinin və aqroistehsal qrupunun balını bilməklə, 
məhsuldarlığını yüksəltmək üçün (meliorasiya, gübrələmə, eroziya 
qarşı, suvarma və b.) tədbirlərin görülməsini müəyyənləşdirmək olur. 
Lakin, ərazidə torpaqların aqroistehsalat qruplaşması öz mahiyyətinə 
görə ümumiləşdirici xarakter daşıyır və qruplar arasındakı fərq 20 bal 
təşkil edir. Torpaqların bonitirovkası zamanı isə bir bal fərqi də nəzərə 
almır. Bu da çox vaxt torpaqşünas olmayan mütəxəssislər (aqronom, 
melioratorlar və b.) üçün çətinliklər törədir.

Məhz, buna görə də ümumi məsələlərin həllində torpaqların aq
roistehsalat qruplaşması faydalı olub, konkret məsələlərin həllində isə 
torpaqların detal (fərdi) bonitirovkasmm əhəmiyyəti daha çoxdur.
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Apardığımız tədqiqat işində muxtar respublikada torpaqların 
ümumi aqroistehsalat qruplaşdırılması ilə bərabər, müxtəlif bitkilər al
tında da aqroistehsalat qruplaşdırılması aparılmışdır. Çünki, ayrı-ayrı 
bitkilərin torpağa olan tələbatı müxtəlif olduğuna görə aqroistehalat 
qrupları da fərqlənir.

13ıı məqsədlə bizim tərəfdən ilk dəfə muxtar respublikada ayrı- 
ayrı bitkilər (yem, üzüm, taxıl, tərəvəz) altında tərtib etdiyimiz qiymət 
şkalalarmdan istifadə edərək, torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırıl
ması əsasında yekun bonitet balları və müqayisəli dəyərlilik əmsalları 
tapılmışdır.

Yetnayararlı torpaqlar
Yeməyararlı torpaqların aqroekoloji əsasda aqroistehsalat qrup

laşdırılması ən zəif öyrənilmiş sahələrdən biridir. Hal-hazırda yemçili- 
yin inkişafı muxtar respublikada aparıcı istiqamətlərdən biridir.

Mədəni və təbii yem bitkilərinə yararlı torpaqların bonitet şka- 
lası qurularkən (yonca, xaşa və təbii bitkilər) yem bitkiləri üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edən zəngin humus, azot, fosfor, kalium tərkibli ən 
yüksək bal dağ-çəmən çimli və çəmən-qəhvəyi (şabalıdı) etalon (100 
bal) kimi götürülmüş, qalanları onunla müqayisə olunmuşdur. Bu tor
paqlardan tünd dağ-qəhvəyi (şabahdı)-95, tünd qəhvəyi (şabahdı)-92, 
subasar-çəmən (allüvial-çəmən)-89, tünd-boz-85 bal və ən aşağı bal 
isə boz-49, açıq-boz-46, çınqıllı boz-qonur-36, ibtidai-boz isə-32 bal 
almışdır.

Yem bitkilərinə yararlı torpaqların münbitliyinə və onların bo
nitet ballarına təsir edən amillərin qiymət meyarları və təshih əmsal
larını nəzərə aldıqdan sonra, bu torpaqlar açıq bonitet şkalasında aşa
ğıdakı balları almışdır: dağ-çəmən çimli və çəmən-qəhvəyi (şabahdı)- 
92, tünd dağ-qəhvəyi (şabalıdı)-88, tünd qəhvəyi (şabahdı)-84, suba
sar-çəmən (allüvial-çəmən)-80, tünd-boz-75 və ən aşağı isə boz-44, 
açıq-boz-38, çınqıllı boz-qonur-30, ibtidai-boz-26 bal.

Tədqiqatlar göstərir ki, yem bitkiləri torpaq münbitliyinin əla
mətlərinə- torpağın qalınlığına, mühitin reaksiyasına (pH), sıxlığına, 
qida elementləri ilə təmin olunma dərəcəsinə görə, şorlaşma, şorakət
ləşmə, hidromorfluq və sair əlamətlərə qarşı həssasdır. Bunlar nəzərə 
alınaraq tərəfimizdən yem bitkilərinə yararlı torpaqların göstərilən 
əlamətləri üçün təshih əmsallar sistemi hazırlanmış və tətbiq etməklə 
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muxtar respublikanın yem bitkilərinə yararlı torpaqların növmüxtəlif- 
likləmin yekun bonitet balları tapılmışdır. Onların əsasında aqroisteh
salat qruplaşdırılması və torpaq qruplarının müqayisəli dəyərlilik əm
salları tapılmışdır (cədvəl 14).

Cədvəl 14
Yeməyararlı torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması

Torpaqların 
keyfiyyət qrupu

Bonitet 
sinfi

Sahəsi Yekun 
bonitet 

balı

Müqayisəli 
dəyərlilik 

əmsalıha %

I yüksək keyfiyyətli 
torpaqlar

100-
91

14733, 
58

11,2
3 96 1,71

90-
81

37472, 
81

28,5 
8 85 1,52

II yaxşı keyfiyyətli 
torpaqlar

80-
71

17394, 
97

13,2
7 77 1,36

70-
61

27425, 
73

20,9
2 67 1,20

III orta keyfiyyətli 
torpaqlar

60-
51

24640, 
32

18,7
9 59 1,05

50-
41

3908,8
9

2,99 46 0,82

IV aşağı keyfiyyətli 
torpaqlar

40-
31 840 0,64 32 0,57

30-
21 3950 3,03 22 0,39

V şərti yararsız 
torpaqlar

20-
11

715,60 0,55 16 0,29

10-0 - - - -

Cəmi:
13108

2
100 56 1,00

Yeməyararlı torpaqlarla əlaqədar tədqiqatlar 131082 hektar sahəni 
əhatə etmişdir. Bu torpaqların 39,81 %-i və ya 52206,39 hektarı yüksək 
xeyfıyyətli (I qrup), 34,19 %-i və ya 44820 hektan yaxşı keyfiyyətli (II 
qrup), 21,78 %-i və ya 28549,21 hektan orta keyfiyyətli (Ki qrup), 3,67 %-i 
və ya 4790 hektan aşağı keyfiyyətli (IV qrup) və cəmi 0,55 %-i və ya 
715,60 hektan isə şərti yararlı (V qrup) torpaqlardan ibarətdir.
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Bu torpaqların bir qisminə meliorativ və kompleks aqrotexniki 
tədbirlər tətbiq etdikdən sonra yüksək məhsul əldə etmək olar (şəkil 
29). Şəkildən də göründüyü kimi, yerli seolit mineralı tətbiq etməklə 
yemçilikdə populyar (ənənəvi) bitki sayılan yoncadan yüksək məhsul 
alınır. Yem bitkilərinə yararlı torpaqlar muxtar respublikanın bütün in
zibati rayonlarında yayılmışdır. Lakin, yay otlaqaltı torpaqların əsas 
hissəsi Şahbuz, Culfa, Ordubad rayonlarının, qış otlaqları və yem bit
kilərinin əkin sahələri isə Şərur, Kəngərli və Babək rayonlarının pa
yına düşür. Ərazidə torpaqların münbitliyinə təsir göstərən ekoloji 
şəraiti təshih əmsalları da nəzərə aldıqdan sonra taxılayararlı torpaq
ların yekun bonitet balları aşağıdakı kimi olmuşdur. Burada dağ- 
qaratorpaqları 92, karbonatlı dağ-qaratorpaqları 81, tünd dağ-qəhvəyi 
(şabalıdı) 74, tünd qəhvəyi (şabalıdı) 69 bal, tünd-boz 64, açıq- 
qəhvəyi 56 və ən aşağı isə çəmən-boz 46, açıq-boz 42 bal almışlar.

Taxılayararlı torpaqlar
Muxtar respublikada son zamanlar taxıl altında əkilən torpaq

ların sahəsi bir neçə dəfə artaraq, bu istiqamətdə intensiv istifadə 
olunmağa başlanmışdır. Bizim tədqiqatlarımızda da bu yeni şərait nə
zərə alınmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxılayararlı torpaqların əsas 
bonitet şkalasmdakı ballar aşağıdakı kimi olmuşdur. Burada dağ-qara- 
torpaqları etalon götürülərək 100 bal, qalanları isə onunla müqayisə 
olunmuş, karbonatlı dağ-qaratorpaqları 87, tünd dağ-qəhvəyi (şaba
lıdı) 85, tünd qəhvəyi (şabalıdı) 72 bal, tünd-boz 68, açıq-qəhvəyi 66 
və ən aşağı isə açıq-boz 46, çəmən-boz 48 bal almışdır.

Burada taxılayararlı torpaqların əsas bonitet şkalasında uyğun 
ballar hər bir qrupda birləşdirilərək aqroistehsalat qruplaşdırılması 
aparılmış və müqayisəli nisbi dəyərlilik əmsalı tapılmışdır (cədvəl 15).

Cədvəl 15-dən göründüyü kimi taxılayararlı torpaqlarda aparı
lan tədqiqatlar 75334,34 hektar sahəni əhatə etmiş, bu torpaqların 
16,84 %-i və ya 12677,92 hektarı yüksək keyfiyyətli (I qrup), 65,74 
%-i və ya 49524 hektarı yaxşı keyfiyyətli (II qrup), 16,1 %-i və ya 
12133 hektarı orta keyfiyyətli (III qrup), 1,29 %-i və ya 969,42 hektarı 
isə aşağı keyfiyyətli (IV qrup) torpaqlardır.

Qeyd olunan aşağı keyfiyyətli torpaqlara kompleks meliorativ 
və aqrotexniki tədbirlər sistemini tətbiq etməklə, yüksək münbit 
sahələrə çevirmək mümkündür (şəkil 30).
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Şəkil 29. Seolit tətbiq olunmuş qədimdən suvarılan boz 
torpaqlarda yonca bitkisinin məhsulunun yığılması

Şəkil 30. Seolit mineralı tətbiq olunmuş taxıl sahəsinə baxış
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Beləki, tarla təcrübələrimizdə hektara 35-40 ton yerli seolit 
mineralı tətbiq etməklə taxıl (buğda, arpa və s.) bitkisindən 75-80 s/ha 
məhsul alınmışdır ki, bu da respublikanın ümumi məhsuldarlığından 
25-30 sentner çoxdur.

Muxtar respublikada taxılayararlı torpaqlar bütün inzibati 
rayonlarda yayılmışdır. Lakin, bu torpaqların böyük əksəriyyəti Şərur, 
Kəngərli və Babək rayonlarının ərazisini əhatə edir.

Cədvəl 15
Taxılayararlı torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması

Torpaqların 
keyfiyyət qrupu

Bonitet 
sinfi

Sahəsi Yekun 
bonitet 

balı

Müqayisəli 
dəyərlilik 

əmsalıha %
I yüksək keyfiyyətli 

torpaqlar
100-91 3719,92 4,94 96 1,57
90-81 8958 11,90 86 1,41

II yaxşı keyfiyyətli 
torpaqlar

80-71 16130 21,41 75 1,23
70-61 33394 44,33 65 1,06

III orta keyfiyyətli 
torpaqlar

60-51 2633 3,53 57 0,93
50-41 9500 12,60 45 0,74

IV aşağı keyfiyyətli 
torpaqlar

40-31 430,42 0,57 36 0,59
30-21 539 0,72 28 0,46

V şərti yararsız 
torpaqlar

20-11 - - - -
10-0 - - - -

Cəmi: 75304,34 100 61 1,00
Növbəti yarım başlıqda isə muxtar respublikada üzüməyararlı 

torpaqlar haqqında məlumat verilir.

Üzümayararh torpaqlar
Ölkəmizdə olduğu kimi muxtar respublikada da keçid dövründə 

demək olar ki, üzüm sahələri həddindən artıq azalmışdır. Lakin, son 
dövrlərdə ölkə prezidenti aqrar sektorun başqa sahələri kimi region
larda üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi haqqında bir neçə sərəncam 
vermişdir.

Ölkə prezidentinin sərəncamları əsasında muxtar respublikada 
aqrar sektorun, o cümlədən üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi haqqında 
2012-2020-ci illər üçün tədbirlər planı hazırlanmışdır. Bizim də təd
qiqat işlərimizdə göstərilən sərəncamlardan irəli gələn məsələr öz 
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əksini tapmışdır.
Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri göstərir ki, torpaq-iqlim 

göstəricilərinə görə muxtar respublikada mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi 
torpaqlar üzüm bitkisinin bioloji tələblərinə daha çox uyğun gəldiyi üçün 
üzümə yararlı torpaqların bonitirovkası zamanı etalon (100 bal) kimi qəbul 
olunmuşdur. Onunla müqayisədə digər torpaqlar:-tünd dağ-qəhvəyi-98, 
tünd-qəhvəyi (şabahdı)-94, tünd dağ-qəhvəyi (şabahdı)-88, qədimdən 
suvarılan qəhvəyi (şabalıdı)-88, qədimdən suvarılan boz-86, qədimdən 
suvarılan boz-qonur-73, çəmən-qəhvəyi (şabalıdı)-68 və ən aşağı isə boz- 
çəmən-54, boz-45, ibtidai-boz-39 bal almışdır.

Üzüməyararlı torpaqların münbitliyinə təsir göstərən ekoloji 
amillərin təshih əmsallarını nəzərə aldıqdan sonra, onların yekun bo
nitet balları aşağıdakı kimi olmuşdur. Burada mədəniləşmiş dağ- 
qəhvəyi torpaqlar-92, tünd dağ-qəhvəyi-86, tünd-qəhvəyi (şabahdı)- 
80, tünd dağ-qəhvəyi (şabalıdı)-76, qədimdən suvarılan qəhvəyi (şa- 
balıdı)-68, qədimdən suvarılan boz-66, qədimdən suvarılan boz-qo- 
nur-61, çəmən-qəhvəyi (şabalıdı)-58 və ən aşağı isə boz-çəmən-46, 
boz-38, ibtidai-boz-33 bal almışdır.

Burada üzüm bitkisinə yararlı torpaqların əsas bonitet şkala- 
sında uyğun ballar hər bir qrupda birləşdirilərək aqroistchsalat qrup
laşdırılması aparılmış və müqayisəli nisbi dəyərlilik əmsalı tapılmışdır 
(cədvəl 16).

Cədvəl 16
Üzüməyararlı torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması

Torpaqların 
keyfiyyət 

qrupu

Boni
tet 

sinfi

Sahəsi Yekun 
bonitet 

balı

Müqayisəli 
dəyərlilik 

əmsalıha %
I yüksək 

keyfiyyətli 
torpaqlar

100-
91 3184,60 5,68 1,48

90-81 9099,95 16,23 86 1,30
II yaxşı 

keyfiyyətli 
torpaqlar

80-71 29525,4 
2 52,66 75 1,14

70-61 5200 9,30 67 1,02
III orta 

keyfiyyətli 
torpaqlar

60-51 5645 10,03 56 0,85

50-41 2950 5,3 45 0,68
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Cədvəl 16-nın ardı
IV aşağı 

keyfiyyətli 
torpaqlar

40-31 455 0,80 39 0,59

30-21 - - - -

V şərti 
yararsız 
torpaqlar

20-11 - - - -

10-0 - - - -

Cəmi: 56059,9 
7 100 66,57 1,00

Cədvəl 16-dan göründüyü kimi üzüm bitkisinə yararlı torpaq
larda apardığımız tədqiqatlar 56059,97 hektar sahənin, 21,91% və ya 
12284,55 hektarını yüksək keyfiyyətli (I qrup), 61,96% və ya 
34725,42 hektarını yaxşı keyfiyyətli (II qrup), 15,33% və ya 8595 
hektarını orta keyfiyyətli (III qrup), 0,80%-i və ya 455 hektarını isə 
aşağı keyfiyyətli (IV qrup) torpaqlar təşkil edir.

Qeyd olunan aşağı keyfiyyətli torpaqlara kompleks aqrotexniki 
tədbirlər sistemini və aqromeliorativ tədbir olaraq yerli seolit mineralı
nın tətbiqi üzüm bitkisinin bu torpaqlarda yaxşı böyüyüb inkişaf et
məsinə şərait yaradir, quraqlıq keçən illərdə kolları tələb olunan vaxt
da, lazım olan miqdarda su ilə təmin etməklə, yüksək məhsul alın
masını təmin edir (şəkil 31).

Muxtar respublikada üzüm bitkisinə yararlı torpaqlar demək olar 
ki, bütün inzibati rayonlarda yayılmışdır. Bu torpaq sahələri əsasən inzi
bati rayonların düənlik, dağətəyi və bəzilərində isə orta dağlıq sahələ
rində yayılmışdır. Düzənlik və dağətəyində üzüm bitkisinə yararlı torpaq
lar əsasən Sədərək, Şərur, Kəngərli, Babək və Culfa rayonlarında yayıl
mışdır. Orta dağlıq zonasında isə üzüm bitkisinə yararlı torpaqlar əsasən 
Şahbuz və Ordubad rayonunun ərazilərində müşahidə olunur.

Lakin, bu torpaqların böyük hissəsi Şərur, Şahbuz, Culfa və 
Babək rayonlarının ərazisində yayılmışdır.

Tərəvəzəyararlı torpaqlar
Tərəvəz bitkiləri muxtar respublikanın aqrar sektorunda aparıcı 

sahələrdən biri olmasa da, əhalinin gündəlik qida məhsullarına olan tə- 
labatmm ödənilməsində əsas rol oynayır. Tərəvəz bitkilərinə yararlı 
torpaqlar öncə qeyd olunan bitkilər kimi aqroekoloji əsasda bonitirov- 
kası çox zəif öyrənilmişdir.
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Şəkil 31. Seolit tətbiq olunmuş üzüm plantasiyası

Tərəvəz bitkilərinə yararlı torpaqların əsas bonitet şkalası qu
rularkən, ilk növbədə tərəvəz bitkiləri (kələm, pomidor, badımcan, xi
yar, kartof) üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən zəngin humus, azot, 
fosfor və kalium tərkibli çürüntülü tünd-(qəhvəyi) şabalıdı etalon (100 
bal) kimi götürülmüş, muxtar respublikanın digər torpaqları onunla 
müqayisə olunaraq, (qəhvəyi) şabalıdı-96, tünd boz -90, qədimdən su- 
varılan-boz-86, allüvial çəmən-qəhvəyi (şabalıdı)-84, ən aşağı isə boz- 
55, ibtidai-boz və əhəngli açıq-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar-47 bal 
almışdır.

Tədqiqat işində tərəvəz bitkilərinə yararlı torpaqların münbitli
yinə və onların bonitet ballarına təsir göstərən qiymət meyarları və 
təshih əmsalları nəzərə alındıqdan sonra, bu torpaqların açıq bonitet 
şkalasmda orta hesabla ballar aşağıdakı kimi olmuşdur. Burada çü
rüntülü tünd-qəhvəyi (şabalıdı)-90, qəhvəyi (şabalıdı)-84, tünd boz- 
78, qədimdən suvarılan-boz-72, allüvial-çəmən qəhvəyi (şabalıdı)-80, 
ən aşağı isə boz-51, ibtidai-boz və əhəngli açıq-qəhvəyi (şabalıdı) 
torpaqlar-43 bal almışdır.

Biz də tərəvəz bitkiləri altında yararlı torpaqların açıq bonitet 
şkalasmdan istifadə edərək, uyğun ballar hər bir qrupda birləşdirilmiş 
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və aqroistehsalat qruplaşdırılması aparılaraq onların müqayisəli nisbi 
dəyərlilik əmsalı tapılmışdır (cədvəl 17).

Tərəvəzəyararlı torpaqların bonitirovkası ilə bağlı tədqiqatlar 
25154,73 hektarı əhatə etmişdir ki, bunun da48,10%-i və ya 12099,73 
hektarı yüksək keyfiyyətli (I qrup) torpaqlar, 26,84%-i və ya 6750 
hektarı yaxşı keyfiyyətli (II qrup) torpaqlar, 25,08%-i və ya 6305 
hektarı isə orta keyfiyyətli (III qrup) torpaqlardır.

Tərəvəzəyararlı torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması
Cədvəl 17

Torpaqların 
keyfiyyət qrupu Bonitet 

sinli

Sahəsi Yekun 
bonitet 

balı

Müqayisəli 
dəyərlilik 

əmsalıha %

I yüksək 
keyfiyyətli 
torpaqlar

100-91 2221,09 8,83 95 1,34
90-8 1 9878,64 39,27 86 1,21

II yaxşı 
keyfiyyətli 
torpaqlar

80-71 5200 20,67 75 1,06

70-61 1550 6,17 66 0,93

III orta 
keyfiyyətli 
torpaqlar

60-51 5300 21,07 57 0,80
50-41 1005 3,99 48 0,68

IV aşağı 
keyfiyyətli 
torpaqlar

40-31 - - - -
30-21 - - - -

V şərti yararsız 
torpaqlar

20-1 1 - - - -
10-0 - - - -

Cəmi 25154,7
3

100 71 1,00

Tədqiqat işlərində torpaqların münbitliyini səciyyələndirən 
göstəricilər əsasında onların aqroistehsal qruplaşması daha dəqiq olub, 
mədəni və təbii bitkilərin inkişafı üçün daha əlverişlidir.

Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
qəbul etdiyi ərzaq proqramına uyğun olaraq (2008-2015-ci illər) apa
rılmış tədqiqatlardan ərzaqlıq kartof bitkisindən yerli seolit mineralı 
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tətbiq olunmaqla (35-40 t/ha) təsərrüfat göstəricilərindən daha yüksək 
məhsuldarlıq əldə olunmuşdur (şəkil 32).

Şəkil 32. Seolit tətbiq olunmuş kartof əkinlərinin təcrübə sahəsi

Muxtar respublikada torpaqların qiymətləndirilməsi əsasında 
qruplaşması, ərazidə torpaqlardan səmərəli istifadə və onların key
fiyyət hesabatı üçün də yaxşı mənbə ola bilər. Ərazidə kartof bitkisi 
altında torpaqlara seolitin tətbiqi ilə yüksək məhsuldarlıq əldə etmək 
mümkündür.

4.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati rayonları və 
təbii-iqtisad i zonaları üzrə kadastr rayonlarında 
torpaqların bonitet balı və müqayisəli dəyərlilik əmsalı

Muxtar respublikanın ümumi torpaq şkalasmdan istifadə edə
rək, torpaqların ümumi və müxtəlif bitkilər altında bonitirovkası, aqro- 
istehsalat qruplaşdırılması və müqayisəli dəyərlilik əmsallarının çıxa
rılması ilə bərabər inzibati rayonlar və təbii-iqtisadi zonalar üzrə aqro- 
senozlarm tələbatını, ekoloji şəraitini, ixtisaslaşmasını nəzərə alaraq 
uyğun qiymət balları tərtib olunmuşdur (5, 8, 9, 16, 21, 22, 24, 29, 32, 
40, 50, 55, 58, 69, 70, 72, 88, 90, 92, 94, 98). Qeyd olunmuş mate
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riallar əsasında hər bir inzibati, təbii-iqtisadi rayon (zona) daxilində 
torpaq növmüxtəlifliklərinin sahəsi ölçülmüş, onların bonitet balları 
müəyyən olunmuş, rayonların (zonaların) orta bah və onların dəyərli
lik əmsalları tapılmışdır.

Bizim tərəfimizdən də əvvəlki tədqiqatlarımızın nəticələrindən 
istifadə edərək, muxtar respublikanın hər bir inzibati rayonu üzrə aq- 
roekoloji şəraitini nəzərə almaqla torpaqların orta bonitet balları, yer
lərin nisbi dəyərlilik əmsalları və onların tutduqları sahələr hesab
lanmışdır (cədvəl 18).

Cədvəl 18
Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati rayonları üzrə 

torpaqların orta bonitet bah

Rayonlar Sahəsi, 
min/ha

Torpaqların 
bonitet bah

Torpaqların 
nisbi 

dəyərlilik 
əmsalı

1 Şərur 85873 66 1,10
2 Babək 94363 62 1,03
3 Ordubad 92814 55 0,92
4 Culfa 99364 56 0,93
5 Şahbuz 74151 68 1,13
6 Kəngərli 71138 53 0,88
7 Sədərək 15134 58 0,97
Rayonlar üzrə 

cəmi:
536300 60 1,00

Cədvəl 18-dən göründüyü kimi muxtar respublikanın ayrı-ayrı 
inzibati rayonlarında torpaqların bonitet bah müxtəlif olub, nisbi də
yərlilik əmsalları da onlara uyğun olaraq fərqlənir. Belə ki, ən yüksək 
ballar və nisbi dəyərlilik əmsalları Şərur və Şahbuz rayonlarının tor
paqlarında müşahidə olunur. Məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikası 
üzrə torpaqların orta bonitet bah 60, inzibati rayonlar üzrə isə bu gös
tərici Babəkdə 62, Şərurda 66, Culfa rayonunda 56 olmuşdur.

Muxtar respublika üzrə torpaqların orta bonitet bah 60 rəqəmini 
vahidə bərabər götürsək (Ə=l,00), rayonların nisbi dəyərlilik əmsal
larını müəyyən etmək olar. Cədvəl 18-dən göründüyü kimi ayrı-ayrı 
inzibati rayonlar üçün bu əmsallar Şərurda 66:60=1,10, Babəkdə
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62:60=1,03, Ordubadda 55:60=0,62, Culfada 56:60=0,93, Şahbuzda 
68:60=1,13, Kəngərlidə 53:60=0,88, Sədərəkdə 58:60=0,97 təşkil 
edir. Rəqəmlərin təhlilindən aydın olur ki, əgər inzibati rayonların hər 
hansında torpaqların nisbi dəyərlilik əmsalı vahidə bərabər (Ə=l) və 
ya ondan çoxdursa (Ə>1), onda torpaq münbitliyinin artırılması üçün 
əlavə xərclərə ehtiyac qalmır. Lakin, torpaqların nisbi dəyərlilik əm
salı 1-dən azdırsa (Ə<1) inzibati rayonlarda əlavə xərclər hesabına 
Muxtar Respublikanın orta balına qədər yüksəltmək lazımdır.

İnzibati rayonlar üzrə tərtib olunmuş qiymət şkalalarmda ekolo
ji şəraiti nəzərə alınmaqla, orta bonitet balları, nisbi dəyərlilik əmsal
ları öyrənilmişdir. Lakin, burada kənd təsərrüfatı bitkilərinin ixtisas
laşmasını düzgün aparmaq mümkün olmur. Çünki, hər bir inzibati ra
yon daxilində müxtəlif təbii-iqtisadi zonalar mövcud olmaqla, hələlik 
onlar öyrənilməmişdir. Ona görə də muxtar respublikanın aqrar sek
torunda mədəni bitkilərin düzgün ixtisaslaşdırılmasmı aparmaq üçün 
regionun təbii və iqtisadi rayonlarının (zonaların) torpaq-iqlim şəraiti
nin məlumatlarından istifadə olunmalıdır. Gələcəkdə Naxçıvan Mux
tar Respublikasının bütün inzibati rayonları torpaq-kadastr təbii rayon
ları üzrə öyrənilməlidir. Bu problemin həlli hələlik muxtar respublika
da apardığımız tədqiqatlar əsasında müəyyən etdiyimiz torpaq-kadastr 
rayonları (zonaları) üzrə həyata keçirilə bilər.

Azərbaycan Respublikası ərazisində torpaq-kadastr rayonlaş
dırılması sahəsində tədqiqatlar 1980-ci illərdən başlanmışdır. Bu sahə
də tədqiqat işləri H.Ə. Əliyev və V.T. Nəzirova aparmışlar. 1990-cı il
lərin sonlarında aparılan tədqiqatlar Azərbaycan Respublikasının tor
paq-kadastr rayonlaşdırılmasmı yenidən nəzərdən keçirməyə və yeni 
şəraitin tələblərinə uyğun olaraq onun strukturunda dəyişiklər etməyə 
imkan verdi.

Q.Ş. Məmmədovun 2004-cü ildə təklif etdiyi rayonlaşdırmanın 
yeni sxeminə uyğun olaraq, muxtar respublikanın sərhədləri hüdudla
rında 5 inzibati rayon daxilində bir təbii kənd təsərrüfatı vilayəti (Nax
çıvan Muxtar Respublikası) və üç torpaq-kadastr, Sədərək-Ordubad, 
Günnüt-Parağaçay və Biçənək-Qapıcıq rayonuna (zonasına) ayırmış
dır. Q.Ş.Məmmədovun muxtar respublikanın 5 inzibati rayonu üzrə 
Təklif etdiyi üç təbii-iqtisadi zona əvvəlki tədqiqatlara nisbətən ərazidə 
kənd təsərüfat bitkilərinin düzgün idarə olunması və ixtisaslaşdırıl
madı üçün daha da əlverişli sayılır.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2004-cü illərdən sonra regio
nun sosial-iqtisadi şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 5 inzibati (Şərur, Babək, 
Culfa, Ordubad və Şahbuz) rayonları daxilində 7 inzibati (Sədərək, Şərur, 
Kəngərli, Babək, Culfa, Ordubad və Şahbuz) rayonlan yaradılmışdır.

Biz də, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi şəraitini nəzərə ala
raq Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə apardığımız tədqiqatlar nəticəsin
də 7 inzibati rayonun əsasında 3 yox, Sədərək-Ordubad təbii kadastr 
rayonunu Sədərək-Culfa və Ordubad rayonu daxilində Gilançay-Ko- 
tam zonasına bölərək 4 təbii-iqtisadi kadastr rayonun olmasını təklif 
etdik. Çünki, əvvəldə verilən Şərur-Ordubad təbii-iqtisadi kadastr ra
yonunun torpaq iqlim şəraiti kəskin fərqləndiyindən kənd təsərrüfat 
bitkilərinin ixtisaslaşmasını düzgün aparmaq mümkün deyildir. Bu 
baxımdan Sədərək-Ordubad təbii-iqtisadi kadastr rayonunu Sədərək- 
Culfa və Gilançay-Kotam rayonlarına bölünməsini zəruri hesab edirik.

Muxtar respublikanın inzibati rayonları və təbii-iqtisadi zonala
rında torpaqların bonitirovkası, aqroistehsalat qruplaşdırılması və mü
qayisəli dəyərlilik əmsallarının çıxarılması üzrə apardığımız tədqiqat 
işləri əvvəlkilərdən fərqli olaraq mədəni və təbii bitkilər altında daha 
səmərəli idarə olunmasına şərait yaradır (78, 79, 80, 89, 91, 93, 95, 99, 
100, 102, 105, 114, 116, 119, 126).

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Q.Ş.Məmmədov tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasında təqdim olunan Naxçıvan təbii kənd tə
sərrüfatı vilayəti əsasında bizim tərəfimizdən aşağıda göstərilən 4 tə
bii-iqtisadi (Sədərək-Culfa, Gilançay-Kotam, Günnüt-Parağaçay və 
Biçənək-Qapıcıq) rayonun (zonanın) olmasını təklif etdik. Naxçıvan 
MR ərazisində yeni təklif olunan təbii-iqtisadi rayonlar ərazidə kənd 
təsrrüfatmm daha düzgün ixtisaslaşdırılmasma şərait yaradacaqdır.

4.4. Naxçıvan təbii-kənd təsərrüfatı vilayəti
Təbii vilayətə Sədərək-Culfa, Gilançay-Kotam, Günnüt-Parağa

çay və Biçənək-Qapıcıq kadastr rayonları (zonaları) daxildir. Bu vila
yətin ümumi sahəsi 551 min hektar və ya Azərbaycan ərazisinin 6,3%- 
ni təşkil edir. Naxçıvan təbii-kənd təsərrüfatı vilayətinin torpaq-iqlim 
şəraiti ərazidə aqrar sektorun inkişafında mühüm rol oynayır. Torpaq 
fondunun 16,4 faizini əkin sahələri, 32,4%-ni örüş və otlaqlar təşkil 
edir. Ümumi torpaq fondunun 50%-dən çoxu kənd təsərrüfatı üçün 
yararlı olmayan torpaqlardır.
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Sadarak-Culfa kadastr rayona. Bu rayona Sədərək, Şərur, 
Kəngərli, Babək və Culfa inzibati rayonlarının düzən və dağətəyi tor
paqları daxildir. Təbii kadastr rayonunun ümumi sahəsi 163250 hektar 
və ya ölkə ərazisinin 1,9 %-ni, muxtar respublikanın isə 30,4 %-ni 
tutur. Ümumi torpaq sahəsinin 12,5 min hektar əkin sahələrinin, 4,6 
min hektar çoxillik əkmələrin, 23 min hektarı isə otlaq və biçənəklərin 
payına düşür. Bütövlükdə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 50,1 min 
hektardır. Rayonun ixtisaslaşmış sahələri əsasən taxılçılıq, yemçilik, 
üzümçülük, tərəvəzçilik, kartofçuluq, şəkər çuğunduru və qismən də 
dağətəyi təsərrüfatlarda tütünçülüyü inkişaf etdirmək mümkündür. 
Ərazidə taxıl əkin sahələrindən orta hesabla hektardan 50 sentnerdən 
yuxarı məhsul götürülür. Bəzi təsərrüfatlarda isə məhsuldarlıq hek
tardan 60-65 sentnerə çatır. Belə yüksək məhsuldarlıq üzüm və yem
çilik təsərrüfatlarında da müşahidə olunur.

Gilançay-Kotam kadastr rayonu. Bu rayon Ordubad inzibati 
rayonunun maili düzənlik və dağətəyi torpaq sahələrini əhatə edir. Tə
bii kadastr rayonun ümumi sahəsi 38200 hektar və ya ölkə ərazisinin 
0,4%-ni, muxtar respublikanın isə 7,1 %-ni təşkil edir. Ümumi torpaq 
sahəsinin 4,4 min hektar əkin sahələrinin, 2,6 min hektarı çoxillik 
əkmələrin, 7,5 min hektarı otlaq və biçənəklərin payına düşür. Bütöv
lükdə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 17 min hektardır. Rayonun 
ixtisaslaşmış sahələri əsasən bağçılıq, taxılçılıq, yemçilik, tərəvəzçi
likdir. Rayonun təsərrüfatlarında meyvə və tərəvəz sahələrindən yük
sək məhsul almır.

Ctünnüt-Parağaçay kadastr rayonu. Bu rayon Sədərək, Şərur, 
Kəngərli, Babək, Şahbuz, Culfa və Ordubad inzibati rayonlarının orta 
dağlıq sahələrini əhatə edir. Təbii kadastr rayonunun umumi sahəsi 
319950 hektar və ya ölkə ərazisinin 3,5%-ni, muxtar respublikanın isə 
59,7%-ni təşkil edir. Ümumi torpaq sahəsinin 18,6 min hektar əkin 
sahələrinin 4,3 min hektarı çoxillik əkmələrin, 55,8 min hektarı otlaq 
və biçənəklərin payına düşür. Bu ərazilərdə kənd təsərrüfatında tor
paqlardan istifadə olunması məhdud dərəcədədir. Rayon təbii istiliklə 
əvvəlki zonalara nisbətən az təmin olunmuşdur. IO°C-dən yüksək tem
peraturların cəmi 4000°-dən aşağıdır. Ərazidə əsasən dağ-qəhvəyi, 
bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi və daşlı, çınqıllı, şebenli dağ-qəhvəyi tor
paqlar yayılmışdır. Rayonda torpaqların 70%-ə qədəri eroziyaya mə
ruz qalmaqla, bu proseslər Ordubad və Culfa rayonlarında daha çox 
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müşahidə olunur. Kadastr rayonunun əsas ixtisaslaşdırılmış sahələri 
əsasən heyvandarlıq və yemçilikdir. Əlavə ixtisaslaşmış sahələri isə 
aşağı hissələrdə taxılçılıq, meyvəçilik və tərəvəzçilikdir.

Biçənək-Qapıcıq kadastr rayonu. Bu rayon əsasən Şahbuz. 
Culfa və xüsusilə Ordudad rayonlarının yüksək dağlıq sahələrini əhats 
edir. Rayonun yüksək sahələrində nival buzlaq sahələri və aşağı hissə
lərində isə dağ-çəmən, ibtidai dağ-çəmən və dağ çəmən-çimli torpaq
ları yayılmışdır. Təbii kadastr rayonunun ümumi sahəsi 14900 hektaı 
və ya ölkə ərazisinin 0,2%-ni, muxtar respublikanın isə 2,8%-ni təşkil 
edir. Ümumi torpaq sahəsinin 9855 min hektarı mövsümi otlaqlarır 
payına düşür. Bu ərazilərdə kənd təsərrüfatında torpaqlardan istifadə 
olunması yox dərəcədədir. Rayon təbii istiliklə əvvəlkilərə nisbətən a2 
təmin olunmuşdur. 10°C-dən yüksək temperaturların cəmi 2000°-dər 
aşağıdır. Kadastr rayonun yuxarı hissələrində nival buzlaq sahələri ha
kim olduğuna görə kənd təsərrüfatında istifadə olunması mümkür 
olmadığına görə, aşağı hissələrdə ixtisaslaşmış sahələri mövsümi otlaq 
heyvandarlıq və arıçılıqdır.

Muxtar respublikanın torpaq-kadastr təbii-iqtisadi zonaları üzrs 
torpaqlardan mədəni və təbii bitkilər altında səmərəli istifadə etmək, 
əlavə xərclərdən azad olmaq, təsərrüfatların ixtisaslaşmasını düzgün 
aparmaq üçün torpaqların bonitet bah və TMDƏ hesablanmışdıı 
(cədvəl 19).

Cədvəl 19
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii-iqtisadi zonaları üzrə 

torpaq kadastr rayonlarında torpaqların bonitet bah və
müqayisəli c əyərlilik əmsalı

Nb
Təbii-iqtisadi zonalar 
üzrə torpaq kadastr 

rayonları

Sahəsi Orta 
ölçülü 
bah

TMDƏha %

1 Sədərək-Culfa 163250 30,4 60 1,01
2 Gilançay-Kotam 38200 7,1 58 0,98
3 Günnüt-Parağaçay 319950 59,7 66 1,11
4 Biçənək-Qapıcıq 14900 2,8 52 0,88
Təbii-iqtisadi rayonlar üzrə 

cəmi:
536300 100 59 1,00

Cədvəl 19-dan aydın olur ki, muxtar respublikanın təbii-iqtisadi 
zonaları üzrə torpaq kadastr rayonlarında orta bonitet bah 59-a bəra- 

112



bərdirsə, bu göstərici Sədərək-Culfada 60, Gilançay-Kotamda 58, 
Günnüt-Parağaçayda 66, Biçənək-Qapıcıqda 52 bal olmuşdur. Burada 
torpaqların orta ölçülmüş bonitet qiyməti 59 bal vahid kimi (Ə=l,00) 
qəbul edilmiş və ayrı-ayrı təbii-iqtisadi rayonların müqayisəli dəyər
lilik əmsalı tapılmışdır. Bu rəqəm Sədərək-Culfa təbii-iqtisadi rayonu 
(60:59) üçün-1,01; Gilançay-Kotam (59:58) üçün-0,98; Günnüt-Para- 
ğaçay (66:59) üçün-1,11; Biçənək-Qapıcıq (59:52) üçün-0,88 təşkil 
edir.

Aparılmış tədqiqatlardan aydın olur ki, əgər torpaqların müqa
yisəli dəyərlilik əmsalı Ə=1 və ya Ə<1 olarsa, ilk növbədə təbii-iqti
sadi rayonun bonitet balını 1 -ə, yəni ərazinin orta balına çatdırmaqdan 
ötrü əlavə xərclərin çəkilməsi lazım olacaqdır. Lakin, bu həddə çat
maq üçün muxtar respublika ərazisində ekoloji və təbii baxımdan 
mürəkkəb xarakterli çətinliklər ola bilər.

Təbii ərazi vahidlərinin qiymətləndirilməsində ən əhəmiyyətli 
işlərdən biri də landşaft komplekslərinin bonitirovkasıdır. muxtar res
publikanın ərazisi özünün mürəkkəb təbii şəraiti ilə xarakterikdir. Əra
zidə landşaft komplekslərinin qarşılıqlı əlaqədə bir-birinə təsiri təbii 
amillərin müxtəlifliyinə səbəb olur.

Muxtar respublikanın mürəkkəb relyef quruluşunu nəzərə ala
raq bizim tərəfimizdən ilk dəfə olaraq landşaft komplekslərinin boni- 
tirovkası həyata keçirilmişdir. Çünki, Naxçıvan MR-in ərazisi mürək
kəb relyef qruluşuna malik olduğuna görə burada bir çox landşaft 
kompleksləri yayılmışdır. Ərazini mürəkkəb relyef quruluşuna görə 
landşaft kompleksləri zonallıq təşkil etmədiyinə görə təbii-kadastr ra
yonlarına uyğun gəlmir. Lanşaft kompleksləri təbii-kadastr rayonları
nın bəzi sahələrində perpendikulyar şəkildə içərilərinə doğru yayılmış
dır. Ona görə də təbii-kadastr rayonlarında torpaq-bitki kompleksinin 
qiymətləndirilməsində daha dəqiq nəticə almaq mümkün olmur (44, 
63,64,71,104).

Məhz, bu məqsədlə muxtar respublikada mədəni və təbii bit
kilər altında olan torpaqların daha dəqiq qiymətləndirilməsi üçün 
müəyyən olunmuş landşaft kompleksi daxilində torpaq qruplarının 
ballarından istifadə etməklə, onların orta hesab bah və müqayisəli də
yərlilik əmsalları müəyyyən olunmuşdur (cədvəl 20).

Cədvəl 20-ki rəqəmlərin təhlilindən aydın olur ki, muxtar res
publikanın ərazisində müəyyən olunmuş lanşaft komplekslərində təs- 
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hili əmsalları nəzərə alınmaqla ən yüksək hallar zəif parçalanmış yük
sək dağlığın dağ çəmənləri 88, zəif parçalanmış alçaq və orta dağlığın 
çəmən-meşələri 86, orta və zəif parçalanmış orta dağlığın enliyarpaqlı 
meşələri 82, zəif parçalanmış alçaq dağlıq və dağətəyinin quru çölləri 
76, zəif parçalanmış düzənliklərin yarımsəhraları 72, orta halı orta və 
zəif parçalanmış alçaq və orta dağlığın dağ kserofitləri 56, orta par
çalanmış alçaq dağlıq və dağətəyinin dağ bozqırları və kolluqlar 52. 
aşağı halı isə şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın çəmən bozqırları 46 
bal almışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının landşaft kompleksləri 
üzrə orla bonitet balı 67,3 olmuşdur.

Cədvəl 20
Naxçıvan Muxtar Respublikası landşaft komplekslərinin 

orta hesab balı və müqayisəli dəyərlilik əmsalı

Landşaft komplekslərinin adı
Bonitet 

ba 11
M DƏ

Zəif parçalanmış düzənliklərin yarımsəhraları 72 1,07

2 Zəif parçalanmış alçaq dağlıq və dağətəyinin 
quru çölləri

76 1,13

3
Orla parçalanmış alçaq dağlıq və dağətəyinin 
dağ bozqırları və kolluqlar

52 0,78

4
Orta və zəif parçalanmış alçaq və orta 
dağlığın friqanoidləri

48 0,72

5 Zəif parçalanmış alçaq və orta dağlığın 
çəmən-meşə

86 1,28

6
Orta və zəif parçalanmış alçaq və orta 
dağlığın dağ kserofitləri

56 0,83

7
Orla və zəif parçalanmış orta dağlığın 
enliyarpaqlı meşələri

82 1,22

8 Zəif parçalanmış yüksək dağlığın dağ 
çəmənləri

88 1,31

9 Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın çəmən 
bozqırları 46 0,67

Muxtar respublika üzrə cəmi: 67,3 1,00



Biz də öz tədqiqat işimizdə 2006-cı ildən başlayaraq bir neçə 
mədəni bitki (yonca, payızlıq buğda, üzüm, tərəvəz, paxlalı bitkilər və 
qarğıdalı) altında torpaqların münbitliyini və bitkilərin məhsuldarlığını 
artırmaq üçün seolit mineralından istifadə etmişik.

5.1. Naxçıvan seoliti
Təbii seolit-nadir mineral xammaldır. Onlar xalq təsərrüfatının 

bir çox sahələrində və xüsusilə kənd təsərrüfatında geniş şəkildə isti
fadə olunur (şəkil 34).

Şəkil 34. Naxçıvan seolitinin torpağa verilməsi

Seolit haqqında ilk yazılı məlumat 1756-cı ildə İsvec tədqiqat
çısı A.Kronsted tərəfindən verilmişdir. O, tədqiqat apardığı minerala 
seolit adı vermişdir ki, bu da yunan dilində “Qaynayan daş” mənasını 
verir.

Bərk cisimlər tərəfindən buxarın və qazların udulması hələ era
mızdan əvvəl məlum idi. Lakin əsaslı elmi tədqiqat işləri yalnız XVII 
əsrin axırlarında başlanmışdır. 1909-cu ildə F.Qranje müşahidə edir 
ki, şabarit (seolitin bir növüdür) havanı, hidrogeni, kükürd qazını, yo
du, bromu və yüksək temperaturada hətta civə buxarım belə tutub sax
layır.
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XX əsrin birinci yarısında ABŞ, Yaponiya, Fransa, Almaniya 
və digər ölkələrdə seolit yataqları aşkar edilmiş və dəhral onun geniş 
istifadəsinə başlanılmışdır. Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanın Tovuz 
rayonunda yüksək qumlu mardenit və klinoptilolit mənşəli seolit tapıl
mış və üzərində tədqiqat işləri aparılaraq, onun tətbiq sahələri müəy
yən edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ümumi ehtiyatı 8 milyon 
tondan artıq olan yüksək keyfiyyətli seolitin yataqları kəşf edilmişdir. 
Muxtar respublika ilə qonşu Türkiyə Respublikası və İran İslam Res
publikasında seolitdən artıq çoxdandır ki, xalq təsərrüfatının, xüsusilə 
də kənd təsərrüfatının bir çox sahələrində geniş istifadə edilir

Qiymətli təbii mineral olan seolitdə yüksək uduculuq qabiliy
yəti olduğundan kənd təsərrüfatı bitkilərinə tətbiqi zamanı əkinlərə ve
rilmiş gübrələrin yuyularaq torpağın dərin qatlarına keçməsinin və 
yeraltı suların çirklənməsinin qarşısını alır. Seolit torpağa verilmiş mi
neral və üzvi gübrələri, eləcə də suyu udaraq uzun müddət özündə 
saxlayır, kənd təsərrüfatı bitkilərinin tələbatına uyğun miqdarda onlara 
tədricən ötürür. Bu proses həm tətbiq olunmuş gübrələrin və həm də 
suyun itkisiz, səmərəli istifadəsinə əlverişli şərait yaradır. Ağır gilli və 
gillicəli torpaqlara seolit verilərkən torpaq hissəciklərinin bir-birinə 
sıx yapışmasının qarşısını alır, onun daima yumşaq olmasını təmin 
edir. Belə torpaqlarda havalanma yaxşılaşır ki, nəticədə bitkilərdə kök 
tənəffüsü üçün əlverişli şərait yaranır. Seolitin bu xüsusiyyətindən 
kənd təsərrüfatında və şəhərlərin yaşıllaşdırılmasmda geniş şəkildə 
istifadə olunur.

Seolitin torpaq strukturunun yaxşılaşdırılmasına, uduculuq qa
biliyyətinə, meliorativ xüsusiyyətlərinə, həmçinin kənd təsərrüfatı bit
kilərinin məhsuldarlığının artırılmasına aid Azərbaycanda Aqrokimya 
və Torpaqşünaslıq İnstitutunda və Elmi-Tədqiqat Hidromeliorasiya və 
Mexanizasiya İnstitutunda bir çox tədqiqatlar aparılmış, müsbət nəti
cələr alınmışdır (88, 92, 122, 123, 124).

Naxçıvan Muxtar Respublikasında seolit yataqları ötən əsrin 
60-cı illərində kəşf olunmasına və burada bir neçə elmi tədqiqat müəs
sisəsinin fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq bu qiymətli mineral el
mi-tədqiqat işlərinə cəlb olunmamışdır. Yalnız 2006-cı ildən başla
yaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Bio
resurslar İnstitutunun Dənli taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laborato
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riyasında bu qiymətli mineral üzərində kompleks elmi-tədqiqat işlə
rinə başlanmış və bir çox uğurlu nəticələr alınmışdır (12, 13, 14, 15).

5.2. Seolit mineralının tətbiqi
Torpağın strukturunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bir çox öl

kələrdə təbii mineral olan seolitdən geniş istifadə olunur. Seolit torpa
ğın fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır, torpaq hissəcikləri
nin bir-birinə sıx yapışmasının qarşısını alır, onun daima yumşaq ol
masını təmin edir. Ağır gilli və gillicəli torpaqlara seolit verilərkən, 
orada havalanma yaxşılaşır ki, nəticədə bitkilərdə kök tənəffüsü üçün 
əlverişli şərait yaranır. Suvarmadan sonra torpaqda çatların əmələ gəl
məsinin, həmçinin onun vaxtından əvvəl qurumasının və şoranlaşma
sının qarşısını alır. Torpaqda nəmliyin uzun müddət saxlanmasını tə
min edir, tətbiq olunmuş azotlu, fosforlu, kaliumlu gübrələri və ümu
miyyətlə mineral maddələri, həmçinin mikro elementləri udaraq, bitki
lərə tədricən ötürür. Seolit bu maddələrin yuyularaq torpağın dərin 
qatlarına getməsinin və bitkinin qidalanma sahəsindən uzağa düşmə
sinin qarşısını alır. Kökətrafı zonada 40-70 %-ə qədər suyu tutub sax
layaraq bitkilərə tələb olunan vaxtda və lazım olan miqdarda tədricən 
ötürür, beləliklə də quraqlıq keçən dövrlərdə bitkilərin suya olan tələ
batını ödəmiş olur.

Seolit verilməyən torpaqlarda tətbiq olunmuş azotun 30-40 %-i 
yuyularaq torpağın dərin qatlarına gedərək qrunt sularına qarışaraq 
onu çirkləndirir. Başlanğıcını buradan alan bulaq sularını insan səhhəti 
üçün təhlükəli vəziyyətə salır. Həmçinin torpağa verilmiş azot gübrə
sinin böyük bir hissəsi suvarılma zamanı ammonyak şəklinə çevrilərək 
istinin təsirindən buxarlanır. Seolit tətbiq olunmuş torpaqlarda veril
miş təkcə azot gübrəsi deyil ümumiyyətlə bütün qida maddələrinin 
itkisinin qarşısı almır. Təbii seolit toksiki deyildir, insan səhətinə və 
bitkilərin böyümə və inkişafına mənfi təsir göstərmir. Seolitin torpaq 
strukturunun yaxşılaşdırılmasına, uduculuq qabiliyyətinə, meliorativ 
xüsusiyyətlərinə, həmçinin kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı
nın artırılmasmdakı rollarına dair bir çox tədqiqatlar aparılmış, müsbət 
nəticələr alınmışdır. Seolit torpaqda təsir effektliyini 4-5 ilə qədər 
saxlayır.

Qeyd olunduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında 8 mil
yon tondan çox ehtiyatı olan yüksək keyfiyyətli seolit mineralından 
bugünə kimi nə elmi-tədqiqat işlərində və nə də kənd təsərrüfatında
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istifadə olunmamışdır Yalnız 2006-ci ildən başlayaraq AMEA Naxçı
van Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun Dənli taxıl, paxlalı və texniki 
bitkilər laboratoriyasında bu qiymətli mineral üzərində tarla təcrübə
ləri qoyulmuşdur (67). Tarla təcrübələrində kartof bitkisinin 5, lobya
nın 33, mərciməyin 20, soyanın 5, qarğıdalının 5, noxudun 146, arpa
nın 120, yumşaq buğdanın dörd növmüxtəlifliyinə aid 750 sort nü
munələrindən istifadə olunmuşdur (əlavə şəkil 1,2, 3..........53).

Naxçıvan seoliti tərəvəz bitkiləri üzərində də sınaqdan keçiril
mişdir. Bütün tarla təcrübələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının qə
dimdən suvarılan boz torpaqları şəraitində aparılmışdır. Tarla təcrübə
lərində həmçinin uzun illər Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif 
kəndlərindən toplanaraq genofonda daxil edilmiş və ölkənin aparıcı 
elmi-tədqiqat institutlarından, həmçinin Beynəlxalq elm təşkilatı olan 
İCARDA-dan (Quraq Bölgələrdə Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqi
qatları Mərkəzi) alınmış toxum materialından istifadə olunmuşdur. 
Bütün təcrübələrdə seolitin hesabına 5-8 s/ha məhsul artımı qeydə 
alınmışdır.
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NƏTİCƏLƏR VƏ TƏKLİFLƏR
1. Apardığımız tədqiqatlar əsasında relyef şəraiti nəzərə alın

maqla «Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaqları» adı altında tər
tib olunmuş müasir torpaq xəritəsi keçmiş üsulla tərtib olunmuş xəri
tələrdən fərqli olaraq burada torpaq tip, yarımtip və növmüxtəliflikləri 
daha dəqiq göstərilmişdir.

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının relyef şəraiti nəzərə alı
naraq plastika üsulu ilə tərtib olunmuş müasir torpaq xəritəsi gələcək
də ərazidə torpaqlardan təyinatına görə eko-meliorativ tədbirlərin daha 
düzgün həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yarada bilər.

3. Yeni tərtib olunmuş torpaq xəritəsi muxtar respublikanın uy
ğun kənd təsərrüfatı müəssisələrində və kənd təsərrüfatı, coğrafiya, 
biologiya, iqtisadiyyat fakültəsinin tələbələri üçün dəyərli vəsaitdir.

4. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının relyef şəraiti nəzərə 
alınmaqla (plastika üsulu ilə) 1:150 000 miqyasında tərtib edilmiş torpaq 
xəritəsi ərazidə torpaq mühitinin qorunması, bərpası və səmərəli istifadə 
olunması üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə 
Komitəsinin Dövlət Yerquruluşu Layihə institutunun, AMEA Naxçıvan 
Bölməsnin Bioresurslar institutunun və Naxçıvan Dövlət Universitetinin iş 
və tədris proqramlarına daxil edilməsi, böyük əhəmiyyət kəsb edir.

5. Torpaqların qiymətləndirilməsi, aqroistehsalat qruplaşdırıl- 
masının və nisbi dəyərlilik əmsallarının çıxarılması muxtar respubli
kanın bir sıra inzibati rayonların və təbii-iqtisadi zonalar üzrə torpaq 
kadastr rayonlarının təcrübəsində sübut olunaraq öz praktik əhəmiy
yətini tapmışdır.

6. Torpaqların qiymətləndirilməsi və aqroistehsalat qruplaşdı
rılması Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi potensialın artması 
ilə yanaşı, torpaq mühitinin qorunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

7. Apardığımız tədqiqatlar əsasında mədəni bitkilər altında 
(yem, taxıl, üzüm və tərəvəz) torpaqlar qiymətləndirilmiş və muxtar 
respublika şəraitində elmi əsaslarla seolit mineralının tətbiqi nəticə
sində yüksək məhsuldarlıq əldə olunmuşdur.

8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı bitkilə
rindən yüksək məhsul almaq, suvarma sularına qənaət etmək və tor
paqların münbitləşdirilməsi üçün hər 5-6 ildən bir hektara 35-40 ton 
təbii seolit mineralının verilməsi böyük iqtisadi səmərə verir.
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TÖVSİYƏLƏR
Tədqiqatlardan almmış nəticələr ümumiləşdirilərək Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında torpaq münbitliyinin qorunması, bərpası və 
səmərəli istifadə olunmasına dair təsərrüfatlara tövsiyələr hazırlanaraq 
fermer və torpaq mülkiyətçilərinə təqdim olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının 
əsas aqrar-sənaye regionlarından biridir. Son dövrlərdə dünya miqya
sında baş vermiş ekoloji problemlər muxtar respublikanın ərazisinə də 
öz təsirini göstərir. Regionun əksər hissəsi dağlıq və kontinental iqli
mə malik olduğundan burada kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri 
müxtəlif dərəcələrdə deqradasiya proseslərinə məruz qalır. Digər tə
rəfdən ərazinin əksər hissəsi dağlıq olduğundan burada adambaşına 
düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi Azərbaycanla müqayi
sədə çox az olub, 0,4 hektar təşkil edir. Bu isə ekoloji problemlərlə ya
naşı, ərazidə sosial-iqtisadi gərginlik üçün şərait yaradır.

Apardığımız araşdırmalardan aydın olur ki, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında kənd təsərrüfatına 162391 hektar əkinə yararlı torpaq 
sahələrinin cəmi 60019,5 hektarı (37 %) əkin altında istifadə olunur. La
kin, qalan 63 %-dən istifadə olunmur. Naxçıvan Muxtar Respublikası 
ərazisinin xeyli hissəsini dağlıq və dağətəyi sahələr tutduğu üçün burada 
eroziya prosesləri daha geniş yayılmaqla ərazinin 75 faizə qədərini təşkil 
edərək, ümumi ərazinin 61,4 faizi zəif, 31 faizi orta, 7,6 faizi isə şiddətli 
dərəcədə eroziyaya uğramışdır. Digər tərəfdən muxtar respublikada apa
rılan meliorasiya tədbirləri nəticəsində ilkin mərhələdə (1976-1984) müs
bət nəticələr əldə edilsə də sonrakı illərdə bu proses davam etməmiş, bəzi 
sahələrdə bataqlıqlaşma və şorlaşma (2000-2005) baş vermişdir. Araz su 
qovşağının yaradılması nəticəsində isə sahil zolaqlarında qrunt sularının 
səviyyəsi qalxmışdır. Qrunt sularının qalxması nəticəsində bataqlıqlaşma 
və təkrar şorlaşma prosesləri baş vermiş və vaxtı ilə yüksək məhsul verən 
əkin sahələri dövriyyədən çıxmışdır (76, 96).

Məhz, bu baxımdan müasir dövrdə muxtar respublikada kənd 
təsərrüfatını yüksək səviyyədə inkişaf etdirmək üçün ərazidə deqrada
siya proseslərinin baş verdiyi sahələrdə tədqiqatların aparılmasına, tor
paq fondunun təyinatı üzrə düzgün bölgüsünə və səmərəli istifadə 
olunmasına diqqətin artırılması tələb olunur.

Ölkəmizdə son dövrlərdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
göstərişi ilə aparılmış iqdisadi islahatlar nəticəsində torpaqdan istifa
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dənin yeni forması yaranmış, aqrar münasibətlərin məzmunu tamamilə 
dəyişmişdir. Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində ciddi təşkilatı, hü
quqi və elmi işlər başlandı və regionlarda kənd təsərrüfatının yüksəlişi 
üçün olduqca əlverişli zəmin yaratmışdır (I, 2, 3, 25, 26, 27, 54, 62, 
91, 100, 124).

Azərbaycan Respublikasında torpaq haqqında qəbul olunan 
Yeni iqtisadi islahatlar əsasında Dövlət Proqramına uyğun olaraq 
muxtar respublikada ekoloji tarazlığı qorumaq və kənd təsərrüfatını 
müasir səviyyədə inkişaf etdirmək üçün uzun müddətli perspektiv 
planlar tərtib olundu. Qəbul olunmuş perspektiv planda muxtar res
publikada torpaq münbitliyinin qorunması, bərpası, artırılması və aq
rar-sənaye inteqrasiyası əsasında kənd təsərrüfatının inkişaf etdiril
məsi üzrə tədbirlər müəyyənləşdirildi.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı 
ərazidə təbii ekosistemlərin qorunmasından, torpaqların münbitliyinin 
artırılması və mühafizəsi strategiyasının seçilməsindən asılıdır. Bu st
rategiya isə torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi, münbitlik göstəri
ciləri əsasında aqroekoloji (ekoloji) modellərinin qurulması və torpaq 
monitorinqi məlumatlarına istinad edən elmi-nəzəri və təcrübi kon
sepsiyasının hazırlanması ilə həyata keçirilə bilər. Yerinə yetirilmiş 
elmi-tədqiqat işi bu strategiyanın reallaşmasına xidmət etdiyindən bö
yük aktuallıq kəsb edir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə yaradılmış AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İns- 
titunun Torpaq ehtiyatları laboratoriyasının üzərinə də mühüm vəzi
fələr qoyulmuşdur. Bu məqsədlə bizim tərəfimizdən «Naxçıvan Mux
tar Respublikası torpaqlarının ekoloji münbitlik modelləri» adı altında 
aparılmış elmi-tədqiqat işi də Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd 
təsərrüfatının inkişafı və ərazidə torpaq münbitliyinin qorunmasına 
xidmət edir. Ona görə də muxtar respublikada apardığımız tədqiqat iş
lərinin nəticələrindən təsərrüfatlarda istifadə etmək üçün tövsiyələr 
verilmişdir.

Torpaq münbitliyinin modellərinin işlənilməsi muxtar respubli
kanın təsərrüfatları üçün də vacibdir. Bu, ərazimizin kənd təsərrüfatı 
baxımından yüksək mənimsənilməsi, ixtisaslaşmasının müxtəlifliyi, 
mədəni və təbii bitkilərinin yüksək məhsuldarlığının əldə edilməsi zə- 
ruriyyəti ilə bağlıdır.
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Muxtar respublikanın təbii zonalarında torpaq münbitliyini ida
rəetmə yollarının müəyyən edilməsində göstərilən bloklar çoxcəhətli 
əhəmiyyətə malikdir. Torpaq münbitliyinin idarəedilməsi obyektin 
(münbitliyinin) vəziyyəti və torpaq xassələrinin, aqrotexniki, aqro- 
meteoroloji və başqa amillərin vəziyyəti haqqında informasiyadan isti
fadəyə əsaslanır.

Torpaq «münbitlik sisteminin» indikatoru kimi çıxış etdiyindən 
ayrı-ayrı bitkilər üçün torpaqların aqroekoloji modellərinin blokları 
əsasən onun göstəricilərindən tərtib edilir. Ona görə də torpaqların aq
roekoloji modellərinin beş əsas blokundan üçü bilavasitə torpaqla bağ
lıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müəyyən olunmuş zonal tor
paqlarında münbitlik modelləri qurarkən ədəbiyyat mənbələrinə əsa
sən mövcud təlabata uyğun, əvvəldə qeyd etdiyimiz 8 blokdan istifadə 
etməklə, bizim tərəfimizdən akademik Q.Ş.Məmmədovun (2000) öl
kəmizin torpaqlarında tətbiq etdiyi münbitlik modellərin parametrlə
rindən istifadə olunmuşdur.

Muxtar respublikanın müxtəlif torpaq-iqlim zonalarında mədə
ni və təbii bitkilər altında münbitlik modelləri qurularkən, aqroekolo- 
giya blokunun tərtibində S.Y.Babayevin, P.C.Mirzəyevin, Ə.C.Əyu- 
bovun, S.H.Rüstəmovun; aqrofızika, torpağın tərkibi və xassələri blo
kunun tərtibində H.Ə.Əliyevin, R.H.Məmmədovun, A.P.Gərayzadə
nin; aqrokimyəvi xassələri, aqromeliorasiya, biometriya və məhsuldar
lıq blokunun tərtibində yem və tərəvəz bitkiləri üzrə R.V.Əmirovun, 
buğda bitkisi üzrə P.Ü. Fətullayevin, üzüm bitkisi üzrə V.M.Quliye
vin; torpaq onurğasızları blokunun tərtibində S.A.Əliyevin, R.V.Əmi
rovun; Qiymətləndirmə blokunun tərtibində Q.Ş. Məmmədovun, 
S.Z.Məmmədova və b. alimlərin apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin nəti
cələrindən istifadə olunmuşdur (20,33, s. 217-224; 81, 89,95,103,116).

Aparılmış tədqiqat işində Naxçıvan MR-in müxtəlif torpaq-iq
lim zonalarında mədəni və təbii bitkilər altında (yem, taxıl, üzüm və 
tərəvəz) 4 münbitlik modeli qurulmuşdur (cədvəl 21-24).

Naxçıvan Muxtar Respublikasında fermer və şəxsi təsərrüfat 
sahiblərinə tövsiyyəmiz ondan ibarətdir ki, tədqiqat işlərindən alınmış 
nəticələrdən səmərəli istifadə etməklə yüksək məhsul ala bilərlər. Bu 
da muxtar respublikada torpaq mühitinin qorunmasına və əvvəldə 
qeyd olunan kənd təsərrüfat bitkilərinin məhsuldarlığının artmasına 
böyük imkan yaradar.
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Bizim tərəfimizdən hər bir bitki altında münbitlik modelləri 
qurularkən müqayisəli şəkildə onlara uyğun torpaq tip və yarımtipləri 
seçilmişdir. İlk öncə yem bitkiləri altında münbitlik modellərinə nəzər 
yetirək. Yemaltı münbitlik modelləri qurularkən iki torpaq tipi (boz və 
qəhvəyi) seçilmişdir.

Tədqiqat obyektində ilk öncə yem bikisi (yonca) altında boz 
torpaqlar aşağıda qeyd etdiyimiz bloklar üzrə göstəricilərinə diqqət 
yetirək. Yemaltı boz torpaqların münbitlik modeli qurularkən, Kən
gərli rayonun Böyükdüz kəndinin qərb hissəsində yayılan torpaq sa
hələrindən istifadə olunmuşdur (10, 33, s. 226-229; 39, 74, 97, 101).

Tövsiyə 1. Yemaltı boz torpaqların münbitlik modeli
I. Aqroekologiya bloku:-Relyef şəraiti-düzənlik; fotosintez 

üçün aktiv radiasiya (FAR)-46-48 (kkal/sm2); KƏ-0,8-0,9; RƏ-0,19- 
0,25; yağıntılar (mm)-220-230; ET>10°C-3500-4200; şaxtasız günlə
rin sayı-270-310; orta illik mütləq maksimum 30-40°; orta illik mütləq 
minumum-18-190; vegetasiya müddəti (gün)-90-100; qar örtüyünün 
qalınlığı-15-25 sm; ümumi buxarlanma- 1200-1400 mm/il.

II. Aqrofizika bloku:-Sıxlıq 0,7-1,5 q/sm ; xüsusi çəkisi q/sm - 
2,64-2,71; məsaməlik-41-53%; CO2, %-lə 2,5-5,5; suyadavamlı aqre
qatlar (>0,25 mm,%)-20,0-40,0; fiziki gil (<0,01 mm, %)- 30,0-55,5; 
lil fraksiyaları (<0,001 mm, %)-20,0-40,0; su keçirməsi-70-120 mm/saat.

III. Torpaq tərkibi və xassələri bloku:-Ümumi humus-1,2-2,0%; 
humus, t/ha (0-100 sm)-132-299; C/N-6-10; ümumi azot-0,07-0,17%; 
ümumi fosfor-0,11-0,18%; ümumi kalium-1,0-2,2%; UƏC, mq- 
ekv/100 qr-12,2-26,2; karbonatlarm miqdarı (CaCO3,)-3,5-9,6%; suda 
həll olunan duzların bərk qalığı-0,08-0,17%; pH (su)-7,6-8,7.

IV. Aqrokimyəvi xassələr bloku:-N/NO3+N/NH4 miqdarı 
mq/kq-8,0-20,0; müt. fosfor, mq/kq-13,0-20,0; müb.ol.kalium mq/kq- 
171-300.

V. Torpaq onurğasızları bloku:- Mədəniləşmiş 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi orqanizmlərin sayı (1 qr. mütləq quru torpaqda, min 
ədədlə)-4801-6753.

VI. Biometriya və məhsuldarlıq bloku:-Kök sistemi-110-170 
sm; məhsuldarlıq yaş kütlə 35-40 s/ha, quru kütlə 15-20 s/ha, yem 
vahidi 6,0-8,2.

VII. Qiymət bloku:-Torpaqların münbitlik göstəricilərinə görə
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54-72 bal; torpaq ekoloji indeksi (TEİ) 60-76.
VIII. Aqromeliorasiya bloku:-Üzvü gübrələrin verilməsi-30-40 

t/ha, mineral gübrələrin verilməsi, fosfor-150-160 kq/ha; kalium 50-60 
kq/ha; ümumi suvarma norması-1200-1800 m3/ha, suvarmanın sayı 4- 
5 və norması 300-400 m3/ha.

Aşağıda isə yemaltı (yonca) qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların 
münbitlik modelinə diqqət yetirək. Yemaltı qəhvəyi (şabalıdı) torpaq
ların münbitlik modelin qurularkən, Naxçıvançaym aşağı axarının sağ 
sahilində yerləşən «Nəbatət» təcrübə sahəsində yayılan torpaqlardan 
istifadə olunmuşdur.

Yemaltı qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların münbitlik modeli
I. Aqroekologiya bloku:-Relyef şəraiti-alçaq dağlığm dağətəyi 

və dağarası çökəklikləri; fotosintez üçün aktiv radiasya (FAR)-41-44 
kkal/sm2; KƏ-0,7-0,8; RƏ-0,21-0,27; yağıntılar (mm)-230-350; 
ET>10°C-3300-4000; şaxtasız günlərin sayı-250-300; orta illik mütləq 
maksimum 30-35°; orta illik mütləq minumum-17-180; vegetasiya 
müddəti (gün) 80-90; qar örtüyünün qalınlığı (sm)-20-30; ümumi 
buxarlanma (mm/il)-l 100-1300.

II. Aqrofızika bloku:-Sıxhğı-l,9-l,3 q/sm3; xüsusi çəkisi, 
q/sm3-2,46-2,58; ümumi məsaməlik-42-65%; CO2,%-lə 1,2-3,0; suya- 
davamlı aqreqatlar (>0,25 mm,%)-30-60; fiziki gil (<0,01 mm, %)-43- 
60; lil fraksiyaları (<0,001 mm, %)-19,2-27,0; su keçirməsi-90-160 
mm/saat.

III. Torpaq tərkibi və xassələri bloku:-Ümumi humus-1,8-3,9%; 
humus, t/ha (0-100 sm)-240-520; C/N-6-12; ümumi azot-0,12-0,20%; 
ümumi fosfor-0,11-0,22%; ümumi kalium-1,4-2,4%; UƏC, mq- 
ekv/100 qr-16,2-35,0; karbonatlarm miqdarı (CaCO3)-3,6-9,7%; suda 
həll olunan duzların bərk qalığı -0,07-0,14%; pH (su)-7,3-8,6.

IV. Aqrokimyəvi xassələr bloku:-N/NO3+N/NH4 miqdarı 
mq/kq-15,0-30,0; fosfor (müt), mq/kq-13,0-25,0; kalium (müb.ol.),- 
180-360 mq/kq.

V. Torpaq onurğasızları bloku:-Mədəniləşmiş 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi orqanizmlərin sayı (1 qr. mütləq quru torpaqda, min 
ədədlə)-4331-5478.

VI. Biometriya və məhsuldarlıq bloku:-Kök sistemi-100-150 
sm; məhsuldarlıq yaş kütlə-45-50 s/ha, quru kütlə-20-25 s/ha, yem 
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vahidi-8,2-10,5.
VII. Qiymət bloku:-Torpaqların münbitlik göstəricilərinə görə 

66-80 bal; torpaq ekoloji indeksi (TEİ)-72-85.
VIII. Aqromeliorasiya bloku:-Üzvü gübrələrin verilməsi-20-30 

t/ha, mineral gübrələrin verilməsi, fosfor-140-150 kq/ha; kalium-40- 
50 kq/ha; ümumi suvarma norması-900-1600 m3/ha, suvarmanın sayı 
3-4 və norması 400-300 m3/ha.

Nəticədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yonca bitkisinə 
uyğun iki (boz və qəhvəyi) torpaq tiplərində qurulmuş münbitlik mo
dellərinin bloklarında qeyd olunan göstəricilər təhlil olunaraq ümu- 
miləşdirici cədvəl şəkilində tərtib olunmuşdur (cədvəl 21).

Yemaltı iki torpaq tipinin (boz və qəhvəyi) göstəriciləri əsa
sında tərtib etdiyimiz münbitlik modelində qeyd olunan rəqəmlərin 
təhlilindən aydın olur ki, ayrı-ayrı bloklarda torpaq münbitliyini bərpa 
etmək üçün faktiki və optimal göstəriciləri arasında

Cədvəl 21
Yeməyararlı (yonca) torpaqların faktiki və optimal 

göstəricilərinin əlaqəsi

Torpaqların 
parametri

Boz torpaqların 
parametri

Qəhvəyi (şabalıdı) 
torpaqların 
parametri

Optimal 
göstərici

Faktiki 
göstərici

Fərq
Optimal 
göstərici

Faktiki 
göstərici

Fərq

Humus, %- lə 1,8 1,4 0,4 2,9 2,3 0,6
Ümumi azot, %- lə 0,13 0,09 0,04 0,17 0,14 0,03

Ümumi kalium, 
%- lə 1,9 1,4 0,5 2,2 1,8 0,4

Ümumi fosfor, 
% -lə 0,15 0,13 0,02 0,20 0,17 0,03

N/N03+N/NH4 
mq/kq 15,0 14,2 0,8 25,0 17,3 7,7

Müt. P2O5 mq/kq 16,0 16,5 -0,5 20,0 14,5 5,5

Müb.ol. K2O mq/kq 275 197 78 350 290 60

Fiziki gil, %- lə 52,5 34,5 18 55,0 48,0 7,0

Lil hissəcik. %- lə 34,5 26,2 8,3 24,0 21,2 2,8
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IV. Aqrokimyəvi xassələr bloku:-N/NO3+N/NH4 miqdarı 
mq/kq-12,2-23,4; müt.fosfor, mq/kq-9,0-24,0; müb.ol.kalium mq/kq- 
150-345.

V. Torpaq onurğasızları bloku :-Mədəniləşmiş 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi orqanizmlərin sayı (1 qr. mütləq quru torpaqda, min 
ədədlə)-4630-5535.

VI. Məhsuldarlıq bloku:-Kök sistemi-10-25 sm; məhsuldarlıq 
40-80 s/ha.

VII. Qiymət bloku:-Torpaqlarm münbitlik göstəricilərinə görə 
62-76 bal; torpaq ekoloji indeksi 70-88 (TEİ).

VIII. Aqromeliorasiya bloku:-Üzvi gübrələrin verilməsi (t/ha): 
35-40; buğda əkilən torpaq sahələrində eroziya dərəcələrindən asılı 
olaraq üzvi gübrələrin verilmə norması müxtəlifdir.

Eroziyaya zəif uğramış torpaqlara orta hesabla 20-25; orta 
uğramış 25-30; şiddətli uğramış 35-45 t/ha üzvi gübrələrin verilməsi 
məsləhətdir. Mineral gübrə (kq/ha): azot 40-60; fosfor 150-160; ka
lium 50-60; Ümumi suvarma norması:-1200-1800 m3/ha, suvarmanın 
sayı 3-4 və norması 350-450 m3/ha.

Aşağıda isə taxılaltı dağ-qara (buğda) torpaqların münbitlik 
modelinə diqqət yetirək. Taxılaltı dağ-qara torpaqların münbitlik mo
delin qurularkən, Şahbuz rayon Badamlı kəndinin cənub-qərbində ya
yılan torpaq sahələrindən istifadə olunmuşdur.

Taxılaltı dağ-qara torpaqların münbitlik modeli
I. Aqroekologiya bloku:-Relyef şəraiti-orta dağlığm dağ ətək

ləri və dağarası çökəklikləri; fotosintez üçün aktiv radiasiya (FAR)- 
37-41 kkal/sm2; KƏ-0,6-0,7; RƏ-0,35-0,80; yağmtılar-320-500 mm; 
ET>10°C-2500-3500; şaxtasız günlərin sayı-200-250; orta illik mütləq 
maksimum 28-31°; orta illik mütləq minumum-20-22°; vegetasiya 
müddəti-90-110 gün; qar örtüyünün qalmlığı-20-35 sm; ümumi buxar- 
lanma-860-1100 mm/il.

II. Aqrofizika bloku:-Sıxlığı-0,9-1,3 q/sm3; xüsusi çəkisi q/sm3- 
2,62-2,68; məsaməlik-48,3-58,5%; CO2,%-lə 1,5-3,0; suyadavamlı 
aqreqatlar (>0,25 mm, %)-45-75; fiziki gil (<0,01 mm, %)-55-75; lil 
fraksiyaları (<0,001 mm, %)-27,5-38,0; su keçirməsi-350-550 
mm/saat.

III. Torpaq tərkibi və xassələri bloku:-Humus 3,2-6,6%; humus, 
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t/ha (0-100 sm)-240-450; C/N-8,4-10; ümumi azot-0,28-0,36%; ümu
mi fosfor-0,16-0,28%; ümumi kalium- 2,6-3,8%; UƏC, mq-ekv/100 
qr-23,7-39,5; karbonatlarm miqdarı (CaCO3)-12,89-17,06%; suda həll 
olunan duzların bərk qalığı-0,2-0,4 %; pH (su)-7,0-8,0.

IV. Aqrokimyəvi xassələr bloku:-N/NO3+N/NH4 miqdarı 
mq/kq-27,0-74,0; müt. fosfor mq/kq-18,0-37,0; müb.ol kalium mq/kq- 
245-355.

V. Torpaq onurğasızları bloku:- Mədəniləşmiş 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi orqanizmlərin sayı (1 qr. mütləq quru torpaqda, min 
ədədlə)-2722-3792.

VI. Məhsuldarlıq bloku:- Kök sistemi-10-25 sm; məhsuldarlıq 
60-100 s/ha.

VII. Qiymət bloku:-Torpaqların münbitlik göstəricilərinə görə 
82-100 bal; torpaq ekoloji indeksi 80-96 (TEİ).

VIII. Aqromeliorasiya bloku:-Üzvi gübrələrin verilməsi (t/ha): 10- 
25; buğda əkilən torpaq sahələrində eroziya dərəcələrindən asılı olaraq 
üzvi gübrələrin verilmə norması müxtəlifdir. Eroziyaya zəif uğramış 
torpaqlara orta hesabla 10-15; orta uğramış 15-20; şiddətli uğramış 20-25 
t/ha üzvi gübrələrin verilməsi məsləhətdir. Mineral gübrə (kq/ha): azot 
30-50; fosfor 130-140; kalium 30-40; Ümumi suvarma norması:-1000- 
1400 m /ha, suvarmanın sayı 2-3 və norması 350-450 m /ha.

Qeyd olunan taxıl bitkisinə yararlı açıq-qəhvəyi (şabalıdı) və 
dağ qara iki torpaq tipində qurulmuş münbitlik modelləri bloklarının 
göstəriciləri üzrə aparılan təhlillər əsasında ümumiləşdirici cədvəl 
tərtib olunmuşdur (cədvəl 22).

Cədvəl 22
Taxılayararlı (payızlıq buğda) torpaqların faktiki və optimal 

göstəricilərinin əlaqəsi

Torpaqların 
parametri

Açıq-qəhvəyi (şabalıdı) Dağ qara torpaq lann 
parametritorpaq arm parametri

Optimal 
göstərici

Faktiki 
göstərici

Fərq
Optimal 
göstərici

Faktiki 
göstərici •T

| 
.1
 ■

Humus, %-lə 2,4 2,1 0,3 6,0 3,6 ə «

Ümumi azot, %-lə 0,15 0,12 0,03 0,34 0,30 0,04

Ümumi kalium, %-lə 2,0 1,6 0,4 3,5 2,8 0,7
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Cədvəl 22-nin ardı

Ümumi fosfor, %-lə 0,16 0,13 0,03 0,26 0,18 0,08

N/NO3+N/NH4, 
mq/kq

22,4 14,2 8,2 70,0 30,0 40,0

Müt.P2O5 mq/kq 18,0 11,5 6,5 35,0 20,0 15,0

Müb.ol.K^O, mq/kq 338 164 174 350 257 93

Fiziki gil, %-lə 52,1 43,9 8,2 70 60 10

Lil hissəcik, %-lə 30,0 24,6 5,4 36,0 29,5 6,5
Suyadavmlı. aqr. 
(>0,25mm) %

41.2 30,5 10,7 70 50 20

Sıxlığı, q/sm’’ 1,0 1,3 -0,3 1,0 1,2 -0,2
Udulmuş əsasların 
cəmi mq. ekv.
100 qr

27,9 17,2 10,7 38,0 25,7 12,3

Məsaməliyi,%-lə 55,0 46,0 9,0 57,9 50,3 7,6
Su keçirm. mm/saat 130 80 50 500 400 100

CO2. %-lə 3,5 2,7 0,8 2,5 2,0 0,5

Bu modellərin də faktiki və optimal göstəriciləri arasında fərq
lər müəyyən edilmiş və taxılaltı torpaqların münbitliyini artırmaq üçün 
də imkanlar göstərilmişdir.

Cədvəl 22-də əvvəlki modellər kimi iki torpaq tipində açıq- 
qəhvəyi (şabalıdı) və dağ qara) qurulmuş münbitlik modellərində gös
tərilən rəqəmlər təhlil olunmuşdur. Bu torpaq altında münbitlik mo
delini qurarkən AMEA Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitunun 
nəzdində olan «Şomav» tərcübə sahəsindən və Naxçıvan Muxtar Res
publikasının qabaqcıl taxılçı torpaq sahibkarlarının ərazilərindən 
istifadə olunmuşdur. İstifadə olunan torpaq tiplərində məhsuldarlıq 
muxtar respublikanın orta dağlıq zonasında yayılmış dağ qara torpaq
larında müşahidə olunmuşdur.

Növbəti modelimiz əvvəlki bitkilərdə olduğu kimi üzümə uy
ğun iki torpaq tipi boz-çəmən və dağ-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar se
çilmişdir (33, s. 233-237; 3, 43, 117). İlk öncə üzüm bitkisi altında 
boz-çəmən torpaqların münbitlik modelinin blokları üzrə göstərici
lərinə diqqət yetirək.
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Tövsiyə 3. Üzümaltı boz-çəmən torpaqların münbitlik modeli
L Aqroekologiya bloku:- Relyef şəraiti-düzənlik və dağətəyi; 

fotosintez üçün aktiv radiasiya (FAR)-42-45 kkal/sm2; KƏ-O,8-0,9; 
RƏ-0,19-0,25; yağıntılar (mm)-220-250; ET>10°C-3500-4200; şaxta- 
sız günlərin sayı-250-300; orta illik mütləq maksimum 38-40°; orta 
illik mütləq minumum-18-18,50; vegetasiya müddəti-180-200 gün; qar 
örtüyünün qalınlığı-15-20 sm; ümumi buxarlanma-1300-1400 mm/il.

II. Aqrofızika bloku:-Sıxlıq-0,9-l,5 q/sm ; xüsusi çəkisi-2,60- 
2,66 q/sm3; məsaməlik-43,0-56,6%; CO2-%-lə-4,5-6,5; suyadavamlı 
aqreqatlar (>0,25 mm)-32,0-48,0%; fiziki gil (<0,01 mm)-50,0-66,5%; 
lil fraksiyaları (<0,001 mm)-19,0-23,0%; su keçirməsi-50-100 
mm/saat.

III. Torpaq tərkibi və xassələri bloku:-Humus-l,5-2,3%; hu
mus, t/ha (0-100 sm)-150-350; C/N-8,2-9,9; ümumi azot-0,09-0,16%; 
ümumi fosfor-0,10-0,15%; ümumi kalium-1,3-2,3%; UƏC, mq- 
ekv/100 qr-16-25; karbonatlarm miqdarı (CaCO3)-3,8-10,2%; suda 
həll olunan duzların bərk qalığı- 0,06-0,14 %; pH (su)-7,5-7,6.

IV. Aqrokimyəvi xassələr bloku:-N/NO3+N/NH4 miqdarı 
mq/kq-11,7-22,2; müt.fosfor mq/kq-16,0-22,0; müb.ol.kalium mq/kq- 
188-330.

V. Torpaq onurğasızları bloku:-Mədəniləşmiş 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi orqanizmlərin sayı (1 qr. mütləq quru torpaqda, min 
ədədlə)-4901-9186.

VI. Qiymət bloku:-Torpaqlarm münbitlik göstəricilərinə görə 
64-80 bal; torpaq ekoloji indeksi 60-76 (TEİ).

VII. Aqromeliorasiya bloku:-Suvarma norması-1200-1800 
m3/ha; gübrələmə: I əlavə yemləmə çiçəkləmədən 10-12 gün qabaq 
hər hektara 20-25 kq azot, 20-30 kq fosfor, 15-20 kq kalium; II əlavə 
yemləmə gilələrin böyüməsi dövründə 15-20 kq azot, 20-25 kq fosfor, 
10-15 kq kalium; III əlavə yemləmə üzüm yetişməzdən qabaq 20-30 
kq fosfor, 15- 20 kq kalium.

VIII. Biometriya və məhsuldarlıq bloku:-Kök sistemi-100-300 
sm; salxımın çəkisi-150-300 qr; şəkərlilik,-16-22%; məhsuldarlıq 100- 
150 s/ha.

Aşağıda isə üzümaltı dağ-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların mün
bitlik modelinin blokları üzrə göstəricilərinə diqqət yetirək. Üzümaltı 
dağ-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların münbitlik modeli qurularkən, Culfa 
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rayon Saltaq və Bənəniyar kəndlərində Əlincəçaym terraslarında və 
Ordubad rayonunun Aşağı Əylis kəndində yayılan torpaq sahələrindən 
istifadə olunmuşdur. Ordubad rayonunda torpaq sahələrindən səmərəli 
istifadə etmək üçün üzüm tənəklərini ağaclara sarmaşdırmaqla yüksək 
məhsul almır.

Üzümaltı dağ-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların münbitlik modeli
I. Aqroekologiya bloku:-Relyef şəraiti-alçaq, orta dağlığm 

yamacları və çay vadilərinin 2-3-cü terrasları; fotosintez üçün aktiv 
radiasiya FAR-41-44 kkal/sm2; KƏ-O,6-0,8; RƏ-0,21-0,80; yağmtılar- 
300-500 mm; ET>10°C- 3300-4000; şaxtasız günlərin sayı-200-250; 
orta illik mütləq maksimum-31-350; orta illik mütləq minumum-20- 
22°; vegetasiya müddəti-150-170 gün; qar örtüyünün qahnhğı-20-25 
sm; ümumi buxarlanma -1100-1300 mm/il.

II. Aqrofizika bloku:-Sıxlıq-0,9-l,3 q/sm3; xüsusi çəkisi-2,38- 
2,50 q/sm3; məsaməlik-49,9-68,1%; CO2 %-lə-2,0-3,0; suyadavamlı 
aqreqatlar (>0,25 mm, %)-40-78; fiziki gil (<0,01 mm, %)-32-68; lil 
fraksiyaları (<0,001 mm, %)-16,5-32,4; su keçirməsi-150-250 
mm/saat.

III. Torpaq tərkibi və xassələri bloku:-Humus-3,5-4,7%; hu
mus, t/ha (0-100 sm)-350-650; C/N-8,4-10,4; ümumi azot-0,26- 
0,33%; ümumi fosfor-0,07-0,30%; ümumi kalium-1,7-3,3%; UƏC 
mq-ekv/100 qr-20-38; karbonatlarm miqdarı (CaCO3)-2,8-4,2%; suda 
həll olunan duzların bərk qahğı-0,04-0,08 %; pH (su)-6,9-7,5.

IX7. Aqrokimyəvi xassələr bloku:-N/NO3+N/NH4 miqdarı 
mq/kq-35,5-95,5; müt. fosfor mq/kq-11-40; müb.ol. kalium mq/kq- 
120-650.

V. Torpaq onurğasızları bloku:-Mədəniləşmiş 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi orqanizmlərin sayı (1 qr. mütləq quru torpaqda, min 
ədədlə)-3025-3821.

VI. Qiymət bloku:- Torpaqların münbitlik göstəricilərinə görə 
74-92 bal; torpaq ekoloji indeksi 67-86 (TEİ).

VII. Aqromeliorasiya bloku:-Suvarma norması: 900-1200 
m/ha; gübrələmə: I əlavə yemləmə çiçəkləmədən 10-12 gün qabaq 
hər hektara 10-15 kq azot, 15-20 kq fosfor, 5-10 kq kalium; II əlavə 
yemləmə gilələrin böyüməsi dövründə 5-10 kq azot, 15-20 kq fosfor, 
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5-10 kq kalium; III əlavə yemləmə üzüm yetişməzdən qabaq 20-25 kq 
fosfor, 10-15 kq kalium.

VIII. Biometriya və məhsuldarlıq bloku:-Kök sistemi-100-250 
sm; salxımın çəkisi, qr-150-300; şəkərlilik,-12-18%; məhsuldarlıq- 
150-200 s/ha.

Qeyd olunan üzüm bitkisinə yararlı boz-çəmən və dağ-qəhvəyi 
(şabalıdı) iki torpaq tipində qurulmuş münbitlik modelləri bloklarının 
göstəriciləri üzrə aparılan təhlillər əsasında cədvəl tərtib olunmuşdur 
(cədvəl 23).

Cədvəl 23-də əvvəlki modellər kimi iki torpaq tipində boz- 
çəmən və dağ-qəhvəyi (şabalıdı) qurulmuş münbitlik modellərində 
göstərilən rəqəmlər təhlil olunmuşdur. Bu modellərin də faktiki və 
optimal göstəriciləri arasında fərqlər müəyyən edilmiş və üzümaltı 
torpaqların münbitliyini artırmaq üçün də imkanlar göstərilmişdir. 
Əgər bu imkanlardan muxtar respublika şəraitində səmərəli istifadə 
olunarsa yüksək məhsul və iqtisadi gəlir əldə etmək mümkündür.

Cədvəl 23
Üzüməyararlı torpaqların faktiki və optimal göstəricilərinin əlaqəsi

Torpaqların parametri

Boz-çəmən torpaqların 
parametri

Dağ-qəhvəyi (şabalıdı) 
torpaqların parametri

Optimal 
göstərici

Faktiki 
göstərici

Fərq Optimal 
göstərici

Faktiki 
göstərici Fərq

Humus, %-lə 2,0 1,7 0,3 4,0 3,7 0,3

Ümumi azot, %-lə 0,13 0,10 0,0 
3

0,30 0,28 0,0 
2

Ümumi kalium, %-lə 1,8 1,4 0,4 3,0 2,5 0,5
Ümumi fosfor, %-lə 0,14 0,12 0,0 

2
0,25 0,16 0,0 

9
N/NO3+N/NH4, 
mq/kq

20,0 18,0 2,0 75,0 55,0 20, 
0

Müt. P2O5 mq/kq 21,0 19,0 2,0 30,5 22,5 8,0

Müb.ol. K2O, mq/kq 320 270 50 470 136 33
4

Fiziki gil, %-lə 65,5 60,0 5,5 48 52,5 -4,5

Lil hissəcik, %-lə 20,5 19,5 1,0 27,0 21,5 5,5
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Cədvəl 23-ün ardı

Suyadavm. aqr.(>0,25 
mm, %)

43,0 41,5 1,5 60,5 58,5 2,0

------------------ ~
Sıxlıq, q/sm l,o 1,3

0,3
l,o 1,1 -0,1

Udulmuş əsasların 
cəmi mq. ekv. 100 qr

19,5 18,2 1,3 26,6 23,0 3,6

Məsaməliyi, %-lə 50,2 47,0 3,2 52,1 50,5 1,6
Su keçirm. mm/saat 62 57 5 220 180 40
CO2, %-lə 5,5 5,1 0,4 2,3 2,4 -0,1

Sonda əvvəlki bitkilərdə olduğu kimi tərəvəzə uyğun iki torpaq 
tipi tünd-boz və allüvial subasar-çəmən torpaqları seçilmişdir (33, s. 
237-241; 34, 41, 42, 57). İlk öncə tərəvəz bitkisi altında tünd-boz 
torpaqların münbitlik modelinin bloklar üzrə aşağıdakı göstəricilərinə 
diqqət yetirək. Bu torpaq altında münbitlik modelini qurarkən AMEA 
Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitutunun nəzdində olan «Nəbatat» 
bağının tərcübə sahəsindən və muxtar respublikanın qabaqcıl fermer 
təsərrüfatlarının sahələrindən seçilmiş ərazilərdə, 2004-2008-ci illər 
ərzində alınmış tədqiqatların nəticələrindən istifadə olunmuşdur.

Tövsiyə 4. Tərəvəzaltı tünd-boz torpaqların münbitlik modeli
I. Aqroekologiya bloku:-Relyef şəraiti-düzənlik; fotosintez 

üçün aktiv radiasiya (FAR)-44-45 kkal/sm2; KƏ-O,8-0,9; RƏ-0,19- 
0,25; yağmtılar-250-300 mm; ET>10°C 4000-4200; şaxtasız günlərin 
sayı-300-310; orta illik mütləq maksimum-38-40°; orta illik mütləq 
minumum-18-190; vegetasiya müddəti-70-90 gün; qar örtüyünün 
qalınlığı-10-20 sm; ümumi buxarlanma-1050-1340 mm/il.

II. Aqrofizika bloku:-Sıxlıq-0,8-I,4 q/sm3; xüsusi çəkisi-2,60- 
2,72 q/smJ; məsaməlik-40-60%; CO2 %-lə-2,2-4,0; suyadavamlı 
aqreqatlar (>0,25 mm)-25,7-39,5%; fiziki gil (<0,01 mm)-4,9-55,0%; 
lil fraksiyaları (<0,001 mm)-12-19%; su keçirməsi- 98-126 mm/saat.

III. Torpaq tərkibi və xassələri bloku:-Humus-l,4-2,8%; 
humus, t/ha (0-50 sm)-100-175; C/N -6-10; ümumi azot-0,09-0,18%; 
ümumi fosfor-0,06-0,17 %; ümumi kalium-0,8-2,3 %; UƏC, mq- 
ekv/100 qr-12,2-27,9; karbonatlarm miqdarı (CaCO3)-4,5-9,4 %; suda 
həll olunan duzların bərk qalığı-0,09-0,17 %; pH (su)-8,0-8,9.
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IV. Aqrokimyəvi xassələr bloku:-N/NH3+N/NH4 miqdarı 
mq/kq-9,0-24,0; müt.fosfor mq/kq-6,0-23,0; müb.ol.kalium mq/kq- 
145-325.

V. Torpaq onurğasızları bloku:- Mədəniləşmiş 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi orqanizmlərin sayı (1 qr. mütləq quru torpaqda, min 
ədədlə)-5150-5742.

VI. Biometriya və məhsuldarlıq bloku:- Kök sistemi (sm)-20-50; 
məhsuldarlıq (s/ha) xiyar 170-200, pomidor 380-450, kələm 300-400.

VII. Qiymət bloku:-Torpaqlarm münbitlik göstəricilərinə görə 
68-84 bal; torpaq ekoloji indeksi 60-72 (TEİ).

VIII. Aqromeliorasiya bloku:-Suvarma norması:-1800-2400 ə
m3/ha; 7-8 dəfə hər dəfə suvarma norması 300-400 m /ha; altı tarlalı 
növbəli əkin: 1-faraş kələm+pomidor+sideratorlar; 2-faraş kartof+si- 
deratorlar+sarımsaq; 3-soğan, sarımsaq; 4-pomidor; 5-xiyar+side- 
ratorlar; 6-bibər, badımcan, payızlıq kələm; gübrələmə: kələm (N58_82 
P47-62 K64-92); xiyar (N100 P98 K13o), pomidor (N120 P136 Kı28).Gübrə 
normaları təsiredici maddə hesabı ilə hesablanmışdır.

Aşağıda isə tərəvəzaltı allüvial subasar-çəmən torpaqların mün
bitlik modelinin blokları üzrə göstəricilərinə nəzər yetirək. Tərəvəzaltı 
allüvial subasar-çəmən torpaqların münbitlik modeli qurularkən, Or
dubad rayonun Dəstə və Şərur rayonun Qarahəsənli kəndlərində olan 
fermer təsərrüfatlarının göstəricilərindən istifadə olunmuşdur. Gös
tərilən kəndlərin təsərrüfat sahələrindən əlavə AMEA Naxçıvan Böl
məsi Bioresurslar İnstitutunun və eləcədə Naxçıvan Muxtar Res
publikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən, 
akademik H.Ə. Əliyev adma “Araz” Elm İstehsalat Birliyinin tərəvəz 
əkilən sahələrində də daima müşahidələr aparılmışdır.

Tərəvəzaltı allüvial subasar-çəmən torpaqların münbitlik 
modeli

L Aqroekologiya bloku:-Relyef şəraiti-çaylarm I və II-ci 
terrasları; fotosintez üçün aktiv radiasiya FAR 44-45 kkal/sm2; KƏ- 
0,5-0,9; RƏ-0,19-0,75; yağmtılar-250-450 mm; ET>10°C-3500-4200; 
şaxtasız günlərin sayı-310-320; orta illik mütləq maksimum- 36-38°; 
orta illik mütləq minumum-17-180; vegetasiya müddəti-70-80 gün; qar 
örtüyünün qalınlığı-15-25 sm; ümumi buxarlanma-1000-1300 mm/il.

II. Aqrofızika bloku:-Sıxhq q/sm3-0,9-l,4; xüsusi çəkisi q/smJ- 
2,53-2,63; məsaməlik-53-67%; CO2 %-lə-l,5-3,7; suyadavamlı 
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aqreqatlar (>0,25 mm)-34,5-45,8%; fiziki gil (<0,01 mm)-51,9-71,1%; 
lil fraksiyaları (<0,001 mm)-14,6-26,0%; su keçirməsi-88-140 
mm/saat.

III. Torpaq tərkibi və xassələri bloku:-Humus-2,5-4,8%; hu
mus, t/ha (0-50 sm)-132-213; C/N-7,6-9,8; ümumi azot-0,25-0,45%; 
ümumi fosfor-0,22-0,28%; ümumi kalium-2,5-4,8%; UƏC, mq- 
ekv/100 qr-20,2-35,9; karbonatlarm miqdarı (CaCO3)-9-15%; suda 
həll olunan duzların bərk qalığı-0,03-0,07%; pH (su)-6,2-8,2.

IV. Aqrokimyəvi xassələr bloku:- N/NH3+N/NH4 miqdarı 
mq/kq-17,0-28,0; müt. fosfor mq/kq-16,0-33,0; müb.ol. kalium 
mq/kq-160-3 68.

V. Torpaq onurğasızları bloku:-Mədəniləşmiş 0-20 sm torpaq 
qatında ümumi orqanizmlərin sayı (1 qr. mütləq quru torpaqda, min 
ədədlə)-6742-8643.

VI. Qiymət bloku:-Torpaqlarm münbitlik göstəricilərinə görə 
82-94 bal; torpaq ekoloji indeksi 68-86 (TEİ).
VII. Aqromeliorasiya bloku:-Suvarma norması: 1800-2400 m3/ha; 7-8 
dəfə hər dəfə suvarma norması 300-400 m3/ha; altı tarlalı növbəli 
əkin: 1-faraş kələm+pomidor+sideratorlar; 2-faraş kartof+siderator- 
lar+sarımsaq; 3-soğan, sarımsa; 4-pomidor; 5-xiyar+ sideratorlar; 6- 
bibər, badımcan, payızlıq kələm; gübrələmə: kələm (N58_82 P47-62 K64. 
92); xiyar (Nı00 P98 Kı30), pomidor (N120 P136 K]28).

VIH. Biometriya və məhsuldarlıq bloku:-Kök sistemi (sm)-20-50; 
məhsuldarlıq (s/ha) xiyar 200-250, pomidor 380-450, kələm 300-400.

Qeyd olunan tərəvəz bitkisinə yararlı allüvial subasar-çəmən və 
tünd-boz iki torpaq tipində qurulmuş münbitlik modelləri bloklarının 
göstəriciləri üzrə aparılan təhlillər əsasında cədvəl tərtib olunmuşdur 
(cədvəl 24).

Cədvəl 24 
Tərəvəzəyararlı torpaqların faktiki və optimal göstəricilərinin əlaqəsi

Torpaqların parametri

Tünd-boz torpaqların 
parametri

Allüvial subasar-çəmən 
torpaqların parametri

Optimal 
göstərici

Faktiki 
göstərici Fərq Optimal 

göstərici
Faktiki 

göstərici Fərq

Humus, %-lə 2,5 1,6 0,9 4,5 3,0 1,5
Ümumi azot, %-lə 0,16 0,10 0,06 0,40 0,28 0,12
Ümumi kalium, %-lə 2,0 1,1 0,9 4,3 2,7 1,6
Ümumi fosfor, % lə 0,15 0,08 0,07 0,27 0,26 0,01
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Cədvəl 24-ün ardı
N/NOs+N/NH^mq/kq 22,0 11,0 11,0 25,0 19,0 6,0
Müt. P2O5, mq/kq 22,0 8,0 14,0 30,0 19,0 11,0
Müb.ol. K2O, mq/kq 318 150 168 358 170 188
Fiziki gil, %-lə 50,0 48,9 1,1 61,1 54,9 6,2
Lil hissəcik, %-lə 17,0 14,6 2,4 23,0 16,6 6,4
Suyadavamlı 
aqr.(>0,25mm) %

38,5 28,7 9,8 43,8 37,5 6,3

Sıxlıq, q/sm3 1,0 1,3 -0,3 1,0 1,1 -0,1
Udulmuş əsasların cəmi 
mq. ekv. 100 qr 26,9 14,2 12,7 32,9 23,2 9,7

Məsaməliliyi, %-lə 50 42 8 58 63 -5
Su keçirm. mm/saat 118 100 18 124 100 24
C()2.%-lə 3,5 2,6 0,9 2,8 1,8 1,0

Cədvəl 24-də əvvəlki modellər kimi iki torpaq tipində allüvial 
subasar-çəmən və tünd-boz qurulmuş münbitlik modellərində göstə
rilən rəqəmlər təhlil olunmuşdur. Beləliklə, tərtib etdiyimiz 21-24 
saylı cədvəllərdə münbitlik modellərində göstərilən rəqəmlərin təhli
lindən aydın olur ki, ayrı-ayrı bloklarında torpaq münbitliyini bərpa 
etmək üçün faktiki və optimal göstəriciləri arasında fərqlər müəyyən 
olunmuş, mədəni və təbii bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq üçün 
istiqamətlər göstərilmişdur.

Torpaqların nəzərdən keçirilən modelləri bir-birindən təkcə 
ekoloji və torpaq parametrlərinə görə deyil, onlardan kənd təsərrüfa
tında istifadənin xarakterinə görə də fərqlənir. Məsələ ondadır ki, ayrı- 
ayrı bitkilər spesifik xassələrə malik olan torpaq tip və növlərinə 
tələbkardırlar.

Bununla əlaqədar olaraq, muxtar respublikamızda ayrı-ayrı bit
kilərin yetişdirilməsi əsaslı elmi yanaşmanı, yüksək münbitliyin uzun 
illər üçün (10-15, 60-80 il) proqnozunu verməklə torpaq şəraitinin xə
tasız optimallaşdırılmasmı tələb edir. Bunu digər tərəfdən torpaqları
mızın ayrı-ayrı bitkilərə münasibətində kifayət qədər əlverişli olmayan 
xassələrə malik olması da vacib edir. Eyni zamanda müxtəlif torpaq
ların spesifikası mədəni və təbii bitkilərinin fasiləsiz artımını nəzərə 
almaqla münbitliyinin artırılması yollarının işlənməsini tələb edir. Ona 
görə də muxtar respublikanın torpaq-iqlim zonalarında münbitliyin 
müxtəlif səviyyələri üçün qurduğumuz modellər elmi və praktik cə
hətdən əhəmiyyətlidir.
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Son illər ölkəmizdə bu istiqamətdə aparılan elmi-tədqiqat işləri 
gücləndirilmişdir. Belə ki, torpağın tərkib və xassələrinin ayrı-ayrı 
bitkilərin məhsuldarlığı ilə əlaqəsinin tədqiqi Azərbaycan və onun ay
rılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının 
faktik və optimal parametrlərinin işləməsinə də imkan yaratmışdır. Bu 
zaman torpaqdan istifadənin əsas məqsədi-torpaq münbitliyinin geniş 
təkrar istehsalı və bu əsasda kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlı
ğının artırılması məsələsi, torpaqların münbitliyinin səviyyəsini müəy
yən edən torpağın əsas xassə və rejimlərinin optimallaşdırılması isti
qamətində getməlidir.

Təbii ki, torpaq münbitliyinin konkret modelləri üzərində bir 
çox tədqiqatçıların, hətta aqronom-mütəxəssislərin işləməsi, bu mo
dellərin bir sıra illər ərzində təsərrüfatlarda yoxlanması tələb olunur. 
Lakin, bizim münbitlik modelləri üzrə apardığımız tədqiqatlar (siste
mimiz) onlar üçün əsas ola bilər. Gələcəkdə muxtar respublikamızda 
bu istiqamətdə tədqiqatların aparılması genişləndirilməlidir.

138



ƏDƏBİYYATLAR

1. Azərbaycan Respublikasının Milli İqlim Proqramı. Azərbaycan 
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Bakı: 
2002

2. Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitə dair qanunvericilik top
lusu. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na
zirliyi. 2002, c. I., 404 s., c. II., 424 s.

3. Azərbaycan Respublikasının Ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial- 
iqtisadi inkişafa dair Milli proqram. Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Bakı: 2002

4. Babayev S.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. 
Bakı: Elm, 1999, 298 s.

5. Bababəyli N.S., Özdemir M.N. Araz çay hövzəsində radioaktiv 
tullantıların yayılmasında atmosfer sirkulyasiyasının roluna dair 
//VII Azərbaycan beynəlxalq geofiziki konfrans materialları. Bakı: 
Elm, 2010, s. 46

6. Bababəyli N.S., Bababəyli N.N. Orta Araz hövzəsində səhra, ya
rımsəhra və quru çöl landşaft komplekslərinin rekreasiya poten
sialı //AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan: 2010, 
N°2, s. 277-282

7. Babayev M.P., Həsənov V.H. Azərbaycan torpaqlarının müasir 
təsnifatı və nomenklaturasının nəzəri əsasları. Metodik vəsait. 
Bakı: Elm, 2001, 32 s.

8. Babayev M.P., Qurbanov E.A. Səhralaşma-torpaq qradasiyasmm 
tədqiqi. Bakı: Elm, 2008, 47 s.

9. Babayev M.P., Həsənov V. H. və b. Torpaq deqradasiyası. 
Metodik tövsiyə. Bakı: Elm, 2003, 48 s.

10. Behbudov H.Ə. Azərbaycanın yemçilik təsərrüfatı. Bakı: Azərbay
can Dövlət Nəşriyyatı, 1991, 162 s.

11. Cəfərov A.B. Müasir torpaq qiymətləndirmə sistemlərinin Azər
baycanda tətbiqi problemləri /Torpaqşünaslıq və Aqrokimya Əsər
lər toplusu. XVII cild. Bakı: Elm, 2007, s. 57-64

12. Əkin atlası. Sədərək r-n 12 s.; Culfa rayon (I hissə-41 s., II hissə 
37 s.); Ordubad r-n (I hissə-55 s., II hissə 54 s.); Şahbuz r-n (I his- 
sə-40 s., II hissə-38 s.); Babək r-n (I hissə-48 s., II hissə-49 s.); 
Naxçıvan şəhəri-22 s.; Kəngərli r-n 40 s.; Şərur r-n (I hissə 60 s., 
II hissə 60 s., III hissə 59 s.); Naxçıvan: Naxçıvan MR Dövlət 

139



Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Dövlət Yerquruluşu Geodeziya 
və Xəritəçəkmə Layihə İnstitutu, 2011

13. Əmirov R.V. Yerli seolit mineralının noxud ( cicer orientinıım L.) 
məhsuldarlığına təsiri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. 
Təbiət və Texniki elmlər seriyası. Na 4, Naxçıvan: Tusi, 2008, s. 
58-63

14. Əmirov R.V., Qəhrəmanov S.H. Paxlalı bitkilər altında Naxçıvan 
seolitinin tətbiqinin səmərəliliyi. Azərbaycan Torpaqşünaslar cə
miyyətinin Əsərlər toplusu. XI cild, II hissə, Bakı: Elm, 2009, s. 
436-441

15. Əmirov R.V. Naxçıvan seolitinin lobya bitkisinin məhsuldarlığına 
təsiri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və Texniki 
elmlər seriyası. Na 2, Naxçıvan: Tusi, 2009, s. 74-80

16. Əyyubov Ə.C. Azərbaycan SSR-nin aqroiqlim ehtiyatları və onlar
dan kənd təsərrüfatında istifadə edilməsi. Bakı: Azərbaycan Döv
lət Nəşriyyatı, 1981, 79 s.

17. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq 
buğda sort nümunələrinin pas xəstəliklərinə qarşı davamlılığının 
öyrənilməsi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və 
Texniki elmlər seriyası. Ns 3, Naxçıvan: Tusi, 2006, s. 117-123

18. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq 
buğda kolleksiyasının dən keyfiyyətinin öyrənilməsi. AMEA 
Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və Texniki elmlər seriyası. 
Na 4, Naxçıvan: Tusi, 2009, s. 111-118

19. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq 
buğda nümunələrinin öyrənilməsinin seleksiya əhəmiyyəti. Avto- 
ref. diss. k.t.f.d. Bakı: 2010, 20 s.

20. Gərayzadə A.P.,Gülalıyev G.Ç. Torpaqların istilik-fıziki xassələri. 
Bakı: Adiloğlu, 2006, 203 s.

21. Hacıyev A.İ. Şirvan düzü suvarılan boz-çəmən torpaqlarının deq
radasiya dərəcəsi və onun qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Res
publikasında torpaq islahatının elmi təminatı. Respublika kon
fransının materialları, Bakı: Tusi, 2002, s. 194-201

22. Hacıyev A.İ. Torpaq örtüyünün deqradasiyasının proqnozunda 
istifadə olunan göstəricilərin dəqiqliyinin statistik üsullarla yoxla
nılması. «Azərbaycan Aqrar Elmi» jurnalı, N° 4-6, Bakı: Tərəqqi, 
2003, s. 203-204

140



23. Hacıyeva N.N. Sutkalıq maksimum yağıntıların Azərbaycan çay
larında daşqınların yaranmasına təsiri. Azərbaycan Coğrafiya 
Cəmiyyətinin əsərləri. IX cild. Bakı: Elm, 2004, s.377-385

24. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının aqro- 
ekologiyası. /Metodik vəsait/ Bakı: Elm, 2000. 40 s.

25. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR-də torpaq islahatlarının həyata keçiril
məsi problemləri. Naxçıvan Özəl Universiteti 11 Beynəlxalq elmi 
prakt.konf. mat. Bakı: Elm, 2000, s. 40-42

26. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR torpaqlarından səmərəli istifadə et
mək yolları. Naxçıvan MR təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli 
istifadə etmək yolları. «Beynəlxalq simpoziumun materialları» 
Naxçıvan: Tusi, 2001, s. 126-128

27. Hacıyev S.Ə. Təsərrüfat və ətraf mühit. Ali məktəblər arası elmi 
prak. konf. materialları «Ali diplomatiya Kollecinin Naxçıvan 
Bölməsi», Bakı: Diplomat, 2002, s. 169-171

28. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR torpaqlarının relyef şəraiti nəzərə 
alınmaqla qiymətləndirilməsi. «Müasir elmi tədqiqatların aktual 
problemləri» mövzusunda keçr. Elmi konf. Materialları. Naxçıvan 
Özəl Universiteti. Naxçıvan MR-80. Bakı: Elm, 2004, s. 59-62

29. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR-də torpaqların eko-coğrafi pasportu. 
//AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər 
seriyası. Naxçıvan: Tusi, 2007, N° 4, s. 50-54

30. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko- 
coğrafi şəraiti. Bakı: MBM, 2009, 108 s.

31. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların üzüm 
bitkisi altında qiymətləndirilməsi //AMEA Naxçıvan Bölməsinin 
Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, N° 4, Naxçıvan: Tusi, 
2009, s. 139-144

32. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq fondunun 
müasir vəziyyəti. //Beynəlxalq içtimai elmlər jurnalı, Ankara: 
2009, No 4, s. 347-356 '

33. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji 
qiymətləndirilməsi. Bakı: MBM, 2010, 296 s.

34. Hacıyev S.Ə., Əmirov R.V. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tə
rəvəz bitkisi altında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi //Bey
nəlxalq içtimai elmlər jurnalı. Ankara: 2010, Na 2, s. 385-395

141



35. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq xəritəsi. 
Naxçıvan MR Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan: 2010

36. Hacıyev S.Ə., Quliyev V.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
üzümaltı torpaqların ekologiyası. //AMEA-nm Məruzələri, Bakı: 
Elm, LXVI cild, Na 3, 2010, s. 111-118

37. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni və təbii 
bitkilər altında torpaqların qiymətləndirilməsində iqlim ehtiyatları
nın rolu //AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və tex
niki elmlər seriyası, Ne2, Naxçıvan: Tusi, 2010, s. 134-140

38. Hacıyev İ.M. Naxçivan Muxtar Respublikasının içtimai-siyasi hə
yatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər). Nax
çıvan: Əcəmi, 2011, s. 118-123

39. Həsənova F.A. Qış otlaqlarının torpaq-ekoloji məsələləri haqqında 
/Torpaqşünaslıq və Aqrokimya Əsərlər toplusu. XVI-cild. Bakı: 
Elm, 2004, s. 235-247

40. Həsənova F.A., Yusifova M.M., İsmayılova N.A. və b. Ekoloji ra
yonlaşdırma əsasında təbii və mədəni ekosistemlərin qiymətlən
dirilməsi /Torpaqşünaslıq və Aqrokimya Əsərlər toplusu. XVI- 
cild, Bakı: Elm, 2004, s. 247-268

41. Hüseynov H., Babayev Ə. Lənkəran-Astara bölgəsi şəraitində po
midor nümunələrinin məhsuldarlığa və meyvələrin əsas bərklik 
göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi. //Azərbaycan Torpaqşü
naslıq cəmiyyəti əsərlər toplusu. Bakı: Elm, XI cild, Il-hissə, 
2009, s. 268-277

42. Qasımov B.Z. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yabanı 
tərəvəz bitkilərinin genefondunun öyrənilməsi, bərpası və yeni 
istifadə imkanları. Avtoref. diss. b.e.f. d. Bakı: 2010, 24 s.

43. Quliyev V.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Sarı kişmişi və 
Muxtarı sortlarının ampleoqrafik tədqiqi. //AMEA Naxçıvan böl
məsinin xəbərləri, Na 2, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Na2, 
Naxçıvan: Tusi, 2009, s. 67-74

44. Mahmudova S.R. Təbii obyektlərin öyrənilməsində informasiya 
sistemlərinin rolu. //AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Təbiət 
və texniki elmlər seriyası, N° 4, Naxçıvan: Tusi, 2007, s. 246-250

45. Mehdiyev H.C. Naxçıvan MSSR düzən zona əkinçilikdə istifadə 
olunan lil fraksiyalarının mineraloji tərkibi və mineral qida ele
mentləri ehtiyatı. Avtoref. diss. k.t. e. n. Bakı: 1989, 22 s.

142



46. Mehdiyev H.C. Naxçıvan MR ibtidai-boz və tünd boz torpaqlarda 
potensial qida maddələrinin mineraloji və litoloji tərkibindən asılı 
olaraq müqayisəli paylanma qanunauyğunluqları /Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya Əsərlər Toplusu. XVI-cild. Bakı: Elm, 2004, s. 213-231

47. Məmmədov Q.Ş., Hacıyev H.M., Cəfərov A.B. Relyefi nəzərə al
maqla torpaq xəritələrinin tərtibi. Metodik vəsait. Bakı: Elm, 
1993, 24 s.

48. Məmmədov Q.Ş., Babayev M.P., Salayev M. E. və b. Torpaqşü
naslıq və Aqrokimya terminləri lüğəti. Bakı: Elm, 2004, 148 s.

49. Məmmədov Q.Ş., Əzizov Q.Z., Quliyev Ə.G. Naxçıvan çökəkli
yində şorlaşmış torpaqların meliorasiyası. AMEA Xəbərləri, (Bio
logiya elmləri seriyası), Bakı: Elm, 2004, Nə 1-2, s. 67-70

50. Məmmədov Q. Ş., Xəlilov M. Y. Ekologiya, ətraf mühit və insan. 
Bakı: Elm, 2006. 608 s.

51. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. 
/Dərslik/ Bakı: Elm, 2007, 664 s.

52. Məmmədov Q.Ş., Babayev M.P., Sadiqova S.A və b. Torpaqşünas
lıq və Aqrokimya terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: Elm, 2008,252 s.

53. Məmmədov Q.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq xəri
təsi. Naxçıvan ensiklopediyası. İstanbul: 2005, II hissə, s. 104-105

54. Məmmədov Q.Ş. Heydər Əliyev Torpaq islahatları regionların so
sial-iqtisadi inkişafının əsasıdır. Bakı: Elm, 2008, 232 s.

55. Məmmədova S.Z. Lənkəran zonası kənd təsərrüfatı bitkiləri tor
paqlarının aqroekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi. AKTA-75. 
Beynəlxalq elmi simpoziumun külliyatı. I cild. Gəncə: Elm, 2004, 
s. 313-327

56. Məmmədova S.Z. Lənkaran vilayətinin taxılaltı torpaqlarının aq
roekoloji əsasda qiymətləndirilməsi //AMEA-nm Məruzələri, LX 
cild, Ns 5-6, Bakı: Elm, 2004, s. 126-131

57. Məmmədova S.Z. Lənkaran vilayətinin tərəvəzəyararlı torpaqları
nın aqroekoloji əsasda bonitirovkası və aqroistehsalat qruplaşdı
rılması. //AMEA-nm Məruzələri, LXI cild, N°l, Bakı: Elm, 2005, 
s. 84-89

58. Mustafayev X.M. Torpaq eroziyası və ona qarşı mübarizə təd
birləri. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1974, 128 s.

59. Rzayev B.Z. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral sərvətləri 
və onların istifadə perspektivləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2003, 88 s.

143



60. Şəfibəyov Ə.B. Torpaq və bitkilərin aqrokimyəvi analiz üsulları. 
Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1964, 204 s.

61. Şirzadova R.F. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində dağ-qara və 
bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqların ekoloji şəraitinə və münbit
lik parametrlərinə eroziya proseslərinin təsiri. Bakı: Ocaq, 2005, 
112 s.

62. “Şərq qapısı” qəzeti. 26 may 2011, sayı: 96 (20. 254)
63. Talıbov T.H. Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyi və onun nadir 

növlərinin qorunması (Cormobionta üzrə). Bakı: Elm, 2001, 192s.
64. AööacoB M.A. TeoMopc|)OJiorffl HaxuneBaHCKon ACCP. Baxy: 

Djim, 1970, 210 c.
65. AjiueB T.A., 3eÜHajıoB A.K. "Hohbbi HaxnneBaHCKon ACCP". 

Baxy: AaepHemp, 1988. 238 c.
66. AnueB C.A., MuxannoB H.K., Ajihcb P.A., MaMe,qoB T.LLL Mcto- 

jjnnecKne yxasanus no öoHHTHpoBxe hohb b qeııax seMejıtHoro 
xaqacrpa AsepGaiEpxaHCxofi CCP. Baxy: 3jim, 1979. 45 c.

67. Amhpob P.B. YqoSpemıe coh b ycjıoBMX HaxHueBaHexoü ACCP. 
ABTOpefjı. ^hcc. x. c. x. h. Baxy: 1988, 19 c.

68. AH^poHUKaınBHiiH T.T., Ypyma^se T.dX K bjihxhhio qeojiHTCO- 
qepıxaııjHx cyGcrparoB u yqoöpeHnn Ha Hcxoıopbie xauecTBeH- 
HBie noKaaaTejiH cejn>cxoxo3HHCTBeHHon npoqyxıjHH. //EhBecTna 
ArpapHoii Hayxn, Töhjihch: YHHBepcajı, 2010, tom 8, Ne 2, c. 8-20

69. Aca^OB H.A. "3po3HM hohb b K)ro-BOCTOHHOÜ hbcth HaxHueBaH- 
ckoh ACCP h ocHOBHbie Meptı öopBÖbi c neıo". ABTopecjı. nwcc. 
k.c.x.h. Baxy: 1965, 21 c.

70. BaöaeB A.T., HaMasoB d>.A. BHepreTHuecxas oııenxa xoHBeHqno- 
HajıtHoro h OKOJiorHuecKoro ceıiBCKoro xo3MÜcTBa. //Hsbccthii 
Arpapnoü Hayım, Töhjihch: YHHBepcajı, 2010, tom 8, N° 1, c. 80-83

71. ByqaroB B.A., MaMeqoB T.HI. BoHHTHpOBKa thhob JiaHflmağiTOB 
A3ep6aüq;>KaHCKOH CCP //JfAH As. CCP. Baxy: N°7, 1987, c. 60- 
70

72. BoııoöyeB B.P. 3xojiothb hohb. Baxy: 3jim, 1963, 259 c.
73. BojıoöyeB B.P., MaMeqoB T.LLI. Kapra njıacTHxn peute^a Asep- 

6anjı>i<aHcxoü CCP. (1:200 000)-Baxy: 1984
74. Ta,ıpKHeB C.A. MojjeJiH ynpaBJieHnn njıoAopoqHfl hohb xopmobbix 

yro^HÜ HaxHHeBaHcxoü PecnyĞJiHXH. ABTopetj). q,ucc. x. c. x. h. 
Baxy: 1992, 28 c.

144



75. raxi/KneB C.A. PapoHajibHoe ncnojıt3OBaHne üohbbi BHHorpa^Hbi- 
xbix yro^HÖ b HaxHHeBaHCKOH Abtohomhoh PecnyÖJiHKe. /MaTe- 
pnajibi XIX MejKztynapojjHoro ııayasıoro cnMno3nyMa. CnM(|)e- 
pononb: 2010, c. 627-633

76. Faii/Ki-ıeB C.A. ƏROJiorunecKne Moppjın ynpaBJieHHs njıojjopop,na 
iiombsi oboiijhmx yro^Hii b HaxHHeBaHCKOÖ Abtohomhoh Pec- 
nyOjiHKe. HayHHbiS xypHajı //KyoFAY, Na 66 (02), 2011, 11 c.

77. FacaHOB C.T. O pacneTe ropmoHTajibHoro ztpenaaca, pacnojıo- 
/Kenııoro b BepxHOM cjıoe zJByxcjıoÜHoro rpyırra. //H3B6cthm Ar- 
papHofi HayKH, Töhjihch: YnHBepcajı, 2010, tom 8, Na 1, c. 100-104

78. TepacHMOBa M.H., KapaBaeBa H.A. JJprpazıaıına iiohb, mcto^ojio- 
THfl H BO3MO7KHOCTH KapTOTpa(|)HpOBaHHS. //HOHBOBe^eHHe. Moc
KBa: 2000, Na 3, c. 358-365

79. JjpöpOBOJiCKH F.B. 'Uprpa.qaıiHH h oxpana hohb. MocKBa: Hayxa, 
2002, 165 c.

80. TJoöpoBOJicKH F.B. 3a?ıaciH noHBOBejjCHHa: b peıneHHH cospe- 
MeHHbix ƏKOJiorHHecKHX npoöJieM. ^oKjıajjbi MeacflyHOpojjHoro 
ƏKOJiorHHecKoro $opyMa. «CoxpaHHM njıaneTy 3eMJia», CaHKT- 
HeTepöypr: 2004, c. 15-18

81. flocnexoB B.A. HjıaHHpoBaHHe nojıeBoro ontrra h CTaTHCTH- 
necKaa oöpaöoTKa ero jjaHHbix. MocKBa: HayKa, 1972, 208 c.

82. TacMMOB H.M. PaspaöoTKa MO^ejın arpooKOJiorHHecKoro hjio^o- 
pojjHS noHB. //HsBecTHB ArpapHOH HayKH, Töhjihch: YnHBepcajı, 
2010, tom 8, Na 1, c. 72-76

83. TıojibaxMe^OB A.H., BaöaeB M.H., Axyn^OB OT. PeKOMeH^apHH 
no arpOXHMHHeCKHM OCHOBaM npHMCHeHHfl CHCTCM ygoOpeHHİİ 
nou pasjiHHHbie cejibCKOxosaHCTBeHHtıe KyjibTyptı MejınopHpo- 
BaHHBix noHBax. BaKy: 3jim, 1988, 125 c.

84. ,H,)Ka(J)apOB A.B. "Mo^ejın njıo/ıopop;HM iiohb hoji 3epHOBbie Kyjıt- 
TypM b CesepHon nacTH JleHKopaHCKOH oÖJiacTn" ABTOpecj). ^hcc. 
k. c. x. h. BaKy: 1991. 20 c.

85. 3axapOB C.A. "Hohbbi HaxHneBaHCKOH ACCP". H3b. A3. <X>AH. 
CCCP. BaKy: 1939. 315 c.

86. HöparHMOB A.III. PacTHTejibHOCTB HaxHBiBaHCKOÜ Abtohomhoh 
PecnyÖJiHKH h ee HapoziHO-xo3SHCTBeHHoe 3HaHeHHe. BaKy: Əjim, 
2005, 230 c.

145



87. HöparaMOB A.III. PacTHTejibHoen, I laxHbiBaııcı<OH Abtohomhoh 
PccnyöJiHKw, ee npoımo/iH rcjibiıocrb ıı GoraıiHKo-reorpa^ın- 
‘iccKoe panoHwpoBanne. ABTopeı]). ;uıcc.;ı.6.ıı. Baı<y: 2007, 44 c.

88. HcKCH^epoB M.111. MuncpaııoriPiecKiiH cocraB ochobhbix 30- 
ııajibHbix TiınoB hohb Asepöai'ıjpKaııa. Baı<y: Ajim, 1987, I 16 c.

89. Ka3neB P.A. ^erpaa.auıiM cejibcı<oxo3MHCi bciiubix yro/jHİi Pec- 
ııyOjiHKH ^arecTaH. //^erpa;ıauıı>ı iiohbchhoio ııoı<poBa h npoö- 
jıeMbi arpojıaH^ına(|)THoro 3Cmjic/i,cjiii»: Marcpnajibi I Moiviynap. 
naya. koh<|). CTaBponojib: 2001, c. 93-94

90. KapMaııoB H.PI. "KoMnjıCKCnaa opcıiKa ııjıojıopo;ı,ıı>ı hohb //Mo- 
jiejiH ruıo^opojiHM itohb h mcto,h,i>i nx pa3pa6on<n. Haya. Tp. 
Hohb, HH-Ta hm. ^OKyaaeBa. MocKBa: 1982, c. 9-17

91. KapMaHOB H.M., ByjıraKOB KyjıeıııOB Jl.l I. I IpHopmreTHbie 
ripoÖJieMbl 3KOJIOrH3aHHH 3CMJICHOJIb3OBaiHIM. //Te3HCbI JJ.OKJI. III 
cbC3fla ^OKynaeBCKoro oömeci Ba iiohbobc^ob (10-I5 hiojib 2000, 
C’y3;ıajib-MocKBa), kh. 1. M., 2000, c. 131-133

92. I<apKaıııaji3e H.M., Uajıaraıııpuc 111.11. IIoBbie ııanpaBJieHHM 
HCCJIC/lOBaHHH B CCJIbCKOM XO3MİİCTBC. //Iİ3BCC l'H>I ArpapHOH 
I layıcıı, Töhjihch: YHHBepcajı, 2010, tom 8, Ny 2, c. 128-131

93. KııpıoxHHa 3.11., naııyKCBHH 3.B. ' )po nıoııııaa /lerpa^auna iioh- 
bciihoi'o noKpoea Pocchh. //I Io'ibobcjiciiiic, MocKBa: Hayıca, 
2004, Ne 6, c.752-758

94. KoB^a B.A. Mero;j, ruıacıHKH pcjn>c(|)a b reMaiHHCCKOM KapTo- 
rpa<|)iıpoBaHHW. (flepeACJi or pc;ıaı<ropa cGopmax HayHHbix 
rpy^OB) nymHHo: 1987, c. 3-6

95. KoBjıa B.A. noTonorna hohb ıı oxpaııa 6ııoc(|)cpı>ı. //llpocTpaH- 
cı BcıiHO-BpeMeHHaa opraıın3aıı,ıı>ı ıı (|)yıiKHııoıınpoBaHHe hohb. 
MocKBa: 1990, c. 8-43

96. KpyııcHHKOB M.T. OııııiMajibiibic rıapaMeıpbi cbohctb hohb 
1 Ipcju<a(|)i<a3b5i h mo^cjh-i ıuıoAopoaıı>ı. //PcrııoııajibHbic mo^cjih 
IIJIOAOpOAHM nOHB Kai< OCIIOIUI COBCpillCIlC I BOBaiHBI 3OHajIbHbIX 
ciicicm 3CMJie/ıeJiH>ı. MocKBa: Hayıaı, 1988, c. 75-86

97. KyjıııcB A.r. BTopriMiıoc 3acojıcııııe hohb I laxıiHcuancKOH ACCP. 
Myjib^bi ıı Mepbi 6opı>6ı>ı c iiiimh. Anropc(|). .aııcc. k.c.x.h. Baı<y: 
1984, 24 c.

9S. Mumc^ob F.UI., F’ajpKHCB C.A. PanpaGorKiı ııacııoprbi MOflenen 
ıijıojıopo^HS KannaııoBbix ıı cepo scMiibix hohb ıcopMOBbix yro^nfi

146



Hax. ACCP iihcmo A3rnnpo3eM N° 48-85 ot 27.X1.91. 
BHCJipeHHM. BHe^peHHM 3aKOHH6H. HayHHO-HCCJie^OBaT. h ohbit- 
HO-KOHCTpyKTOpcKHx paöoT hhcthtob aKap.nayK Aaepöallji/KaHa 
1991, BaKy: 1991

99. MaMepoB r.IU. 3eMenbHas petjıopMa h cospcMcıııiLie npoöııeMbi 
arpoeKOJiorHHecKoro panoHupOBaHiıe AsepSaHp^ana. /Teanctı 
Pokji. III ctesaa ^OKynaeBCKoro oönjecTBa noHBOBepoB (10-15 
hiojih 2000, CysjjajiB-MocKBa), kh. 1. M., 2000, c. 127-128

100. MaMejjoB r.IU. 3eMejibHaM pe(j)opMa b AsepSaö^TKane: npaBOBbie 
h HayHHO-ƏKOJiorHHecKne Bonpocbi. BaKy: 3jim, 2000, 372 c.

101. MaMepoB r.IU. HayBHO-npaKTUHecKne acneKTbi seMejibHon pe- 
cbopMBi A3ep6aiİ3,»caHa. B kh.: CıpaTerna 3eMenbHbix npeoöpaao- 
BaHHH Ha py6c>Kc XXI BeKa. AcTana: 2001, c. 55-62.

102. MaMe^oB r.III. ^erpapapm noHBeHHoro noKpoBa AsepöaHjpKana 
h nyrpı ero BOcraHOBjıeHHK. Əkojioitm h öhojiothm hohb. Poctob 
Ha ZJoHy: 2005, c. 288-293.

103. MaMe^OB r.III., ra-pKHCB C.A. PapnoHajibHoe ncnojib3OBaHne 
noHB KopMOBbix yropnn b HaxHHeBaHCKoä Abtohomhoh Pccnyo- 
jiHKe. //H3B6CTHM ArpapHon HayKH, Töhjihch: YnHBepcajı, 2010. 
tom 8, N° l,c. 18-22

104. MaMejjoBa C.3. Mopenn njıopopopns naenpnrop,Hbix hohb 
JleHKopaHCKOH oSjıacTH. BaKy: Əjim, 2002, 180 c.

105. MaMejjOBa C.3. ArpoəKOJiorHHecKne paöoHHpoBaHHe A3ep6an,a- 
TKana. B kh.: «ƏKOJiorHHecKHe acneKTbi HHTeHCH(|)HKapnH cejib- 
CKOXO3aHCTBeHHOTO ripOH3BO,TCTBa». MaTCpHaJIbl \ie>KayHap()JI- 
hoto HayHHO-npaK. Koh<|). HeH3a: 2002, tom 1, c.163-165

106. MaMea,OBa C.3. ƏROJioranecKas niKajıa hohb A3ep6,a>KaHa h ee 
HCHOJIb3OBaHHe. B KH.: «3K0JI0THHeCKHe acneKTbi HHTCHCHCjlHKa- 
h,hh cejibCKOxo3HHCTBeHHoro npoH3BO^CTBa». MaTepnajibi Me>K- 
ÄyHapo^Horo HayHHO-npaK. Koh<|). HeH3a: 2002, tom 1, c. 165-166

107. MaMe^OBa C.3. ArpoəKOJiorHHecKan oıjeHKa hohb cejibCKoxos- 
MHCTBeHHbix KyjibTyp JleHKopaHCKOH oÖJiacTH Aaepo.T/Kaifa. B kh.: 
«HoHBbi HapHOHajibHoe a,ocTOHHHe Pocchh». MaT. IV Cbe3,na JJo- 
KyqaeBCKoro oöıpecTBa noHBOBeflOB, Hobochöhpck: 2004, c. 259

108. MaMezıOBa C.3. Hohbbi JleHKopaHCKOH oSjıacTH h hx əkojioth- 
necKaa openKa. floKJiapbi Me^Kp. ƏKOJiorHnecKoro (JıopyMa «Cox- 
paHHM nuaneTy 3eMJia». Hocb. 100 jict IJeHTpajı. Myaen hohbo-

147



Be^eHM hm. B.B.^OKypaeBa. r. CaHKT-IIeTepöypr: 2004, c. 173- 
177

109. MaMe,n,OBa C.3. MeTO^nHecKne Bonpocbi no oiichkc hohb 
CeJIBCKOXO35fflCTBeHHl>IX H JI6CHBIX yTO^HH A3Cp6aİ4jr/KaHa. MaT. 
Meacfl. Hayn. KohcJ). Əkojiothb h öhojiothb itohb. 21-25 anpejıs, 
Poctob na ,HoHy: 2005, c. 293-296

110. MaMejjoB PT. Arpoğ)H3HHecKaa xapaKTepncTHKa iiohb Haxnne- 
BaHCKOİi ACCP. Baxy: 3jim, 1963. 258 c.

111. Map^ajıeHiHBHJiH P.K., TsajıaBa^3e M.B., Map^ajıeHHiBHJiH M.P. 
H3MeHeHHe jıyroBO-KopHHHeBbix cjihthbix iiohb Ppy3HH no,n 
BO3fleäcTBHeM rjıyöoKoö BcnaniKH. //PhBecTua ArpapHoiı HayKH, 
Töhjihch: yHHBepucajı, 2010, tom 8, Na 2, c. 51-55

112. Me>KyHiı B.X. Bjihmhhc MHHepanbHbix yqoöpeHHH h nozjceBa 
TpaB na ypo>Kail h KopMOBoe KanecTBO BbiTonxaHHbix nacTÖHm. 
//Hsbcctm ArpapHOH HayKH, Töhjihch: YHHBepcajı, 2010, tom 8, 
Na 2, c. 61-65

113. MeXTHCB r.JH. "MHHepaJIOTHHeCKHÄ COCTaB HJIJIHCTOH (jjpaKIJHH, 
peaepBbi əjıeMeHTOB MHHepajibHoro nHTaHHs 3eMne^ejiHecKH oc- 
BoeHHbix hohb HaxHHesaHCKOH ACCP. ÄBTope(|). ^hcc. k. c.x. h. 
BaKy: 1989. 31 c.

114. Mnp3OHeB H.C. ArpoKJiHMaTHHecKaa xapaKTepHCTHKa Haxnne- 
BaHCKOH ACCP. ÄBTOpe<|). ^hcc. k. r. h. BaKy: 1966, 32 c.

115. MoBcyMOB 3.P. HaynHbie ochobbi 3ğ)(|)eKTHBH0CTH əjıeMeHTOB 
HHTaHM pacTCHHH h hx OajıaHC b CHCTeMe HepejjOBaHHB KynbTyp. 
BaKy: Əjim, 2006, 248 c.

116. Hh^iojihh B.H., CrapniHHOBa O.B. Koxhs npocTepTas-pennoe 
nacTÖHiıjHoe pacTeHHM jjjui BOCTanaBJieHHa npojıyKTHBHocTH 
apn^Hbix 3K0CHCT6M. /MaTepHajibi XIX Me^c^ynapo/iHoro 
HaynHoro CHMnoanyMa. CnM(|)epanoJib: 2010, c. 652-659

117. OpyziJKeB A.C. OcnoBHbie CBOHCTBa nnoflopo^H^ hohb FnpKaH- 
ckoto HapHOHajibHoro HapKa AaepöaH^ncaHa. /MaTepnajibi koh- 
<|)epeHiiHH, nocBsıpenHOH 100-JieTHio Bbmaıomeroca oprannaa- 
Topa noHBeHHOH HayKH P.B.KoBajıeBa. Hobochöhpck: 2007, c. 
130-131

118. Paöa^aHOB T.A. Bjihbhhc cncTeMbi Be^enns, (^opMHpOBaHM h 
rycTOTH pasMenjeHHM KycTOB na npo^yKTHBHOCTb copTOB bhho- 

148



rpaqa. //Mojıo^bie yueHbie AIIK PecnyÖJiHKu ^arecTan: Marc- 
pnajibi nayu. npaKT. koh(|). MaxauKajıa: 2005, c. 57-59

19. PycaHOB A.M. KoMiuıeKcnaa opeHxa npOTUBOəposuoHHon ycTOÜ- 
hhbocth noHB. //noHBOBC.aenne, MocKBa: Hayıca, 2006, c. 977-982

L20. Cepe^HHa B.II. ÄrpoəKOJioraraecKKe acneKTbi Hcnojib3OBaHna 
peojiHTOB KaK noHBoyjıyHinHTejıen copöuuoHHoro Tnna h hctoh- 
HHKa ıcanua jjjm pacTennu (Tomckhh rocy^apcTBeHHbih yHHBep- 
chtct) //Hjbcctus Tomckoto nojıuTexHnuecKoro yHHBepcnTeTa. 
Tomck: 2003, T. 306, > 3, c. 56-60

L21. XajiHjiOB Ə.H., BarnpoB P.A. ripnpoRHbie peojiHTbi, nx CBohcTBa 
npoH3BOflCTBO h npuMeHeHue. EaKy-EepJiHH: 2002, 350 c.

[22. IJeOJIHTbi: 3(j)(l)CKTPIBtIOCTb H npHMeHCHHe B CeJIbCKOM XO3MHCTB6. 
/floq pe^. r.A. PoManoBa (MacTb II), M.: 0FFIY «PocuH(|)op- 
MarpoTex», 2000, 336 c.

[23. Ypymaqae T.T. Me^ynapoqnaa KOH^epeHijHa «Feorpa(|)na 
iiohb: HOBbie CTpaHun;bi». //HsBecTua ArpapHOÜ Hayxu, Tökjihch: 
YHHBepcajı, 2010, tom 8, 1, c. 178-184

124. ƏKOHOMHKa cejibCKoro xo3sucTBa Pocchh. MocKBa: 2005, Na 1, 
31 c.

[25. Babayev M.P. Deqradation of solis in Azerbaycan influence of 
increasing atropogen affect /Conference Solis in Central European 
Countries, New Indipendent States. Central Asian Countres in 
Monqoliya, Printed Italy: 2000, 422 p. 69-72

126. Mamedov G.Sh., Yaqubov G.Sh. The metodics principles of 
classifıcation and the description of the aqricultural chemictry of 
blackoil solis Apsheron. Proceedings of the flfth Baku Inter
national Congrees “Energy, Ekology, Ekonomy” Baku: September 
21-24, 1999, p. 508-511

127. Mamedov S.Z. Ecological models of fertility of soils suitable for 
tea plating with purpose of their management. 17 wold Congrens 
of soil Science. Queen Siriikit National Convention Centre. 14-21 
auqust 2002, Thailand: Volume II, p. 649

149



ƏL AYƏLƏR

150



Şəkil 1. Təcrübə sahəsinin hazırlanması

Şəkil 2. Seolit mineralının torpağa verilməsi

151



Şəkil 3. Seolit mineralının şum qatma verilməsi

Şəkil 4. Yonca bitkisinin məhsuldarlığının təyini

152



Şəkil 5. Yonca sahəsinin biçilməsi

Şəkil 6. Seolit mineralı tətbiq olunmuş təcrübə sahəsi

153



Şəkil 7. Seolit tətbiq o! u umuş qarğıdalı əkinləri

Şəkil 8. Qarğıdalı sahəsində müşahidə işləri

154



Şəkil 9. Rayonlaşdırılmış Zaqatala-68 sortu

Şəkil 10. Qarğıdalı bitkisi üzərində aparılan təcrübələr

155



Şəkil 11. Müşahidələrin aparılması

Şəkil 12. Bitkilərin hündürlüklərinin ölçülməsi

156



Şəkil 13. Qarğıdalı qıçalarının müqayisəli təhlili

Şəkil 14. “Qılçıqlı-85” arpa sortunda müşahidə işlərinin aparılması

157



Şəkil 15. Taxıl genofondu

Şəkil 16. Taxıl genofondu

158



Şəkil 17. Təcrübələrə hazırlıq işləri

Şəkil 18. “Qılçıqlı-85 ” arpa sortunun artırma pitomniki

159



Şəkil 19. Muxtar respublika toxumçuluq təsərrüfatlarında monitorinq

Şəkil 20. Muxtar respublika toxumçuluq təsərrüfatlarında monitorinq

160



Şəkil 21. Seolit tətbiq olunmuş üzüm plantasiyası

Şəkil 22. Təcrübə sahəsinin ümumi görünüşü

1 Ä1



Şəki! 23. Seolit mineralının tərəvəz bitkilərinə təsirinin öyrənilməsi

Şəkil 24. Seolit mineralının lobya bitkilərinə təsirinin öyrənilməsi

162



Şəkil 25. Seolit mineralının lobya bitkilərinə təsirinin öyrənilməsi

Şəkil 26. Seolit mineralının lobya bitkilərinə təsirinin öyrənilməsi

163



Şəkil 27. Seolit mineralının paxla bitkisinə təsiri

Şəkil 28. Seolit mineralının maş bitkisinə təsiri

164



Şəkil 29. Seolit mineralının kartof bitkisini təsiri

Şəkil 30. Lobya sahəsində müşahidə işləri

165



Şəkil 31. Dənli paxlalı bitkilər genefondu

Şəkil 32. Seolit mineralının cərgəaralarına verilməsi

166



Şəkil 33. Tətbiq olunmuş seolitin ümumi görünüşü

Şəkil 34. Seolit mineralının noxud bitkisinə təsiri

167



Şəkil 35. Seolit tətbiq olunmuş “ Qranula ” kartof sortunun görünüşü

168



Şəkil 36. Seolit tətbiq olunmuş “Aqriya” kartof sortunun görünüşü

169



Şəkil 37. “Ramus ” kartof sortunun bir koldan alınmış yumurulan

Şəkil 38. Çuğundur əkinlərinə baxış

170



Şəkil 39. Tütün əkinlərinə qulluq

Şəkil 40. Seolit tətbiq olımmuş tütün əkinləri

171



Şəkil 41. Təcrübə sahəsindən torpaq nümunələrinin götürülməsi.

Şəkil 42. Seolit mineralının şum altına verilməsi

172



Şəkil 43. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Seleksiya 
Nailiyyələrini Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasına 

təqdim olunmuş arpa və noxud sortları

177



Şəkil 44. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyinə ithaf olunmuş 
yeni “Qaraca-85 ” noxud sortunun görünüşü

174



5<’<4

QILÇIQLI - 85

Şəkil 45. Yeni “Qılçıqlı-85” arpavə “Qaraca-85” 
noxud sortlarının etiket görünüşü

175



MÜNDƏRİCAT

Ön söz......................       3
Giriş......................     5
1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında relyef şəraiti
nəzərə alınmaqla torpaq xəritəsinin tərtibi üçün müəyyən 
olunan vəzifələr............................................................................................ 8
2. Naxçıan Muxtar Respublikasında torpaqların 
coğrafi yayılması............................        15
2.1. Yarımsəhra və friqanoid zonasının torpaqları............................ 15
2.2. Boz torpaqların aqrokimyəvi xassələri və mexaniki tərkibi.... 37
2.3. Çəmən tipli torpaqlar....................................................................... 40
2.4. Çöl və dağkserofit zonasının torpaqları...................................... 53
2.5. Dağ-meşə zonasının torpaqları..........................   58
2.6. Subalp və alp zonasının torpaqları................................................ 69
3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının relyefin plastikası 
üsulu ilə yeni torpaq xəritəsinin tərtibi................................................ 80
4. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının qiymətlən
dirilməsi (bonitirovkası) və aqroistehsalat qruplaşdırılması............ 83
4.1. Mədəni və təbii bitkilər altında torpaqların 
qiymətləndirilməsi.......................................................   83
4.2. Torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması............................... 91
4.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati rayonları və 
təbii-iqtisadi zonaları üzrə kadastr rayonlarında torpaqların
bonitet balı və müqayisəli dəyərlilik əmsalı........................................ 107
4.4. Naxçıvan təbii-kənd təsərrüfatı vilayəti........................ ......... 110
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq münbitliyinin 
artırılması üçün aparılan tədbirlər............................     115
5.1. Naxçıvan seoliti............ ...................       116
5.2. Seolit mineralının tətbiqi......................   118
Nəticə və təkliflər......................          120
Tövsiyələr..........................               121
Ədəbiyyatlar..........................     139
Əlavələr............ .........         150



Rəşadət Əmirov, Sahib Hacıyev

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
müasir torpaq xəritəsinin 
əkinçilik sistemində rolu

Yığılmağa verilmiş 16.01.2013.
Çapa imzalanmış 18.03.2013. 

Formatı 70X100 1/16. “Tayms” qarnituru. 
Ofset çap üsulu. Ofset kağızı. Həcmi 11,5 ç.v.

Sifariş N° 293 Tiraj 300 nüsxə.

“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi.
Naxçıvan şəhəri, Təbriz küçəsi, 1.


