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УДК.631.421

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВ

Герайзаде А.П., Мамедов Н.А., Манафова А.М. 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА

В предлагаемой работе почва рассматривается как гетеро
генная полидисперсная система с соответствующим поглощаю
щим комплексом, зависящим от удельной поверхности составных 
частиц. Удельная поверхность почв исследуется в различных 
вариантах, включающих, как традиционные, так и тепло - и 
электрофизические измерения. Установлены корреляционные за
висимости между удельной поверхностью почвы и тепловой ее 
смачивания, между теплотой смачивания и содержанием гумуса, 
поглощающим комплексом, илистой фракцией и т.д. Выявлены 
прямые и обратные зависимости между удельной поверхностью 
почв и их электрическими и тепловыми характеристиками. Пока
зано, что удельная поверхность, найденная различными физичес
кими методами близка к ее традиционно найденным значениям.

t
Почва как и любое коллоидное капиллярно-пористое 

тело, характеризуется спектром структурных образований 
различных уровней. Проблема прогнозирования результа
тов различных воздействий на физические свойства и ре- 
жймы почв, разработка соответствующих технологий обра
ботки и мелиорации их, направленная на повышение плодо
родия почв и, в то же время, исключение негативных пос
ледствий, могут быть разрешены только на основе досто
верных теоретических предпосылок.

Со структурными особенностями почв связаны почти 
все поверхностные явления и протекающие в них процессы 
11,2] Отсюда, влияя на поверхностные явления можно уп
равлять различными свойствами почвы и, соответственно, 
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ее плодородием. Для повышения продуктивности почвы, в 
простейшем случае, состоящей из трех фаз с соответствую
щими поверхностями раздела между ними, необходимым 
условием является наиболее полное знание различных про
цессов и явлений, влияющих на основные свойства почв [3].

Естественно предполагать, что на поверхности раздела 
твердой части почвы имеют место те же силы, что и при 
межмолекулярных взаимодействиях в газах и жидкостях. 
Состояние же почвенной системы у поверхностей раздела 
соприкасающихся фаз отличается от их состояния внутри 
системы вследствие различия взаимодействующих молеку
лярных сил.

Определитель поверхностных свойств почвы - удельная 
поверхность - непосредственно связана с дисперсностью, 
поверхностной энергией, поглощением минеральных эле
ментов, паров, газов, емкостью поглощения, перемещением 
воды и воздуха в почве, а также и многими другими физи
ческими и технологическими свойствами почв. Поэтому, 
как и в любом другом теле, возникает необходимость уста
новления оптимальных пределов изменения удельной по
верхности для каждого типа почвы, ее состояния.

Известно, что структура почвы определяется совокуп
ностью агрегатов различной величины, формы, порозности, 
механической прочности и водопрочности во многом обус
ловленных соотношением и расположением элементарных 
почвенных частиц, т.е. внутренней структурой.

Отсюда становится очевидным, что в формировании 
удельной поверхности, в первую очередь, должна быть ус
тановлена роль формы и размеров гранулометрических час
тиц, из которых сложена почва, и, только после, должны 
быть установлены влияние других факторов. Следует отме
тить что все эти факторы могут влиять не на истинную ве
личину удельной поверхности, а на эффективность ее 
проявления. Ибо, как и у любого физического тела удельная 
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поверхность почвы зависит только от размеров и располо
жения элементарных частиц, из которых она состоит, а все 
остальные факторы могут лишь изменить эффективность 
поверхностных сил.

В настоящее время имеется значительное количество 
работ, в которых исследуется связь между величиной удель
ной поверхности и различными характеристиками почв, в 
частности поведением воды в ней. качественным составом 
гумусовых веществ, содержанием глинистых минералов, 
емкостью поглощения, оценкой однородности почвенного 
профиля, установлением пород на которых сформирована 
почва и т.д.

Почвенно-поглощающий комплекс, состоящий из орга
нической и минеральной частей, определяет и плодородие 
почвы. Минеральную часть почвы главным образом состав
ляют каолинит, вермикулит, монтмориллонит, гидрослюда, 
полуторные окислы и многие ıəds . Естественно предполо
жить, что высокодисперсная часть почвенно-поглощающего 
комплекса имеет большую суммарную удельную поверх
ность и состоит из внутренней (обусловленной порами, 
межплоскостными расстояниями слоистых глинистых ми
нералов и различного рода трещинами) и внешней (обуслов
ленной формой монолитных минералов) частей.

Внутренняя поверхность почвы обуславливается нали
чием минералов с расширяющейся кристаллической решет
кой (монтмориллонит, гидрослюда и т.д.), внешняя поверх
ность, наоборот, минералами с неподвижной кристалличес
кой решеткой (типа каолинита). Характеристическая кривая 
удельной поверхности почв, содержащих монтмориллонит, 
гидрослюду более крутая, чем почв, содержащих каолинит.

Содержание гумусовых веществ способствует только 
увеличению внешней удельной поверхности, а повышение 
содержания карбонатов уменьшает величину внутренней 
поверхности и т.д.
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Величину суммарной удельной поверхности обычно оп
ределяют с помощью теоретических рассуждений и полуэм- 
пирических выражений. Наиболее распространенными яв
ляются адсорбционно-статистический метод с расчетом мо
нослоя по уравнению БЭТ (Браунауэра, Эммета, Теллера) и 
метод определения адсорбции монослоя этиленгликоль
моноэтилового эфира (ЭГМЭ). Коротко, сущность этих ме
тодов сводится к определению количества используемого 
рабочего вещества, необходимого для образования монос
лоя на поверхности одного грамма вещества почвы.

Зависимость суммарной (эффективной) удельной поверх
ности от содержания частиц размерами менее 0,001 мм, пост
роенная на основе наших и доступных нам литературных дан
ных по Кура-Араксинской низменности, показана на рис. 1.

График построенный на этом рисунке в основном ли
нейная, экспериментальные точки главным образом распо
лагаются вдоль прямой, описываемой следующим выра
жением:

So = 26,4 + 2,7325 Му, (1)

40 60 80 100

♦ Ряд1 

■Ряд2

РядЗ 

>: РЯД4 

хРяд5 

• Рядб 

+ Ряд 7 

-РядЗ 

— РядЭ

Содержание илистой фракции (0,001 мм), %

Рис. 1. Связь между содержанием илистой фракции 
(частиц размерами менее 0,001 мм) и удельной 

поверхностью почв. 
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где So - суммарная удельная поверхность почвы, м2/г; Му - 
содержание почвенных фракций менее 0,001 мм.

Однако, как установлено многими исследователями, уве
личение содержания илистой фракции в почвах не всегда 
дает равнозначное увеличение суммарной удельной поверх
ности. Это, как было оговорено выше, зависит от различия в 
их химическом и минералогическом составах. Поэтому воз
никает необходимость, из-за трудоемкости вышеназванных 
методов, изыскания более простых способов для оценки ве
личины удельной поверхности почв. В этом отношении перс
пективными можно считать способы для определения удель
ной поверхности почвы методы с применением физических 
методов и приборов, использующихся в различных областях 
науки и техники. В частности с помощью применения прис
пособлений и приборов, предназначенных для изучения теп
лового эффекта смачивания почв. Теплота смачивания, нахо
дясь в функциональной зависимости от величины удельной 
поверхности, с учетом химического, минералогического сос
тавов и некоторых других факторов, может быть использо
ван для определения суммарной удельной поверхности почв.

Теплота смачивавания, кал/г

Рис. 2. Связь между теплотой смачивания и удельной поверх
ностью почвы
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Почвы Кура-Араксинской низменности в основном 
сформированы на различных почвообразующих породах. 
Эти породы главным образом высокодисперсны и об
ладают значительной поверхностной активностью. Поэтому 
можно, в первом приближении, использовать величину теп
лового эффекта смачивания для оценки величины эффек
тивной удельной поверхности этих почв. На рис. 2 предс
тавлена зависимость между теплотой смачивания и суммар
ной величиной удельной поверхности почв.

На основе многочисленных экспериментальных опреде
лений для оценки суммарной удельной поверхности почв 
Кура-Араксинской низменности предлагается следующая 
эмпирическая формула:

So = 26,9210*Q + 14,3156 , (2)
где Q - теплота смачивания почв, кал/г.

Корреляционные связи установлены также между теп
лотой смачивания и илистой фракцией, теплотой смачи
вания и мак-симальной гигроскопичностью, теплотой сма
чивания и емкос-тью поглощения, емкостью поглощения и 
пластичностью почв.

♦ РЯД1 
■ Ряд2

РядЗ 
х Ряд4 
ж Ряд5 
• Ряде 
+ Ряд 7 
-Ряде

Содержание илистой (фракции (0,001 мм), %

Рис. 3. Зависимость теплоты смачивания от содержания 
илистой фракции в почвах.
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Увеличение содержания карбонатов почвах вызывает 
отрицательный тепловой эффект, что подтверждает ранее 
отмеченное уменьшение удельной внутренней поверхности 
почв соответственно увеличения карбонатов.

Из других методов, предлагаемых нами для оценки 
удельной поверхности почв, следует отметить физические 
методы для определения электро- и теплофизических ха
рактеристик почвы.

Эмпирически полученные зависимости в обоих случаях 
идентичны. Между диэлектрической проницаемостью и 
удельной поверхностью почвы существует зависимость, по
казывающая на их пропорциональное изменение. Это выра
жение имеет вид:

Eo = aı+b]*So, (3)

где 8о - диэлектрическая проницаемость почвы; aı и bj - 
постоянные эксперимента, зависящие от влажности почвы, 
частоты применяемого электрического тока и т.д. В условиях 
Кура-Араксинской низменности для сероземных почв при 
влажности 16 %, плотности 1,4 г/см3, температуре 20 °C, час
тоте электрического тока 0,4 МГц, aı = 87,3, b[ — 0,45.

В случае использования удельно-поверхностной харак
теристики коэффициента температуропроводности, которая 
обратно пропорциональна удельной поверхности, получена 
следующая зависимость:

104 K a2 b2*S(), (4)

где К — коэффициент температуропроводности, см2/с; а2, 
Ь2 - постоянные эксперимента при тех же условиях, что и 
выше, соответственно, равны 46,2 и 0,11.
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Преимущество электро- и теплофизических методов оп
ределения удельной поверхности почв также в том, что они 
позволяют оценивать удельную поверхность при различных 
состояниях почвы, в частности, учитывают плотность, 
влажность и некоторые другие параметры. Полученные кор
реляционные зависимости предлагаются для компьютер
ного анализа различных свойств почв, определяющих ее 
плодородие.

Таким образом, с помощью относительно простых и 
удобных методов можно оценивать величину удельной по
верхности почвы, включающей в себе информацию о мно
жестве параметров почвы, в том числе, и о её плодородии, и 
соответственно составить программу работ, необходимых 
для конкретного сельскохозяйственного поля.
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TORPAĞIN XÜSUSİ SƏTHİNİN ENERGETİK 
ÜSULLARLA TƏDQİQİ

Gərayzadə A.P., Məmmədov N.Ə., Manafova A.M.

Təqdim olunan işdə torpaq xüsusi səthindən asılı olan müəyyən 
udma qabiliyyətinə malik polydispers cisim kimi qəbul edilir. Bu 
səbəbdən torpağın xüsusi səthi müxtəlif üsullarla tədqiq edilir, o 
cümlədə qəbul edilmiş ənənəvi və eləcədə istilik və elektrik fiziki 
üsullarla. Torpağın xüsusi səthi ilə islanma istiliyi arasında korrelyativ 
əlaqə müəyyən edilmişdir. Torpağın xüsusi səthi ilə istilik və elektrik 
keçirmə əlaqələr müəyyən edilmişdir. Müxtəlif üsullarla alman 
nəticələrin yaxın olduğu göstərilmişdir.

ENERGETIC METHODS DETERMINATION 
OF SOIL SURFACE

Gerayzade A.P., Mammadov N.A., Manafova A.M.

The soil is considered as polydisperse body with its own 
absorption capacity depending on its specific surface. That is case 
the specific surface of soil investigated by different ways: 
traditional, thermo physical, thermo electrical and etc. methods, he 
communication(connection) between heat of wetting soil and their 
specific surface is established. The connection between a specific 
surface of soil and thermal- and electroconductivity of soil is 
determined also. It is shown that the received results will well be 
coordinated between themselves.
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УДК.631.95

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ “MATLAB” ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

ДАННЫХ

’Сарыев Э.Л., 2Сарыев А.Л.
1 Университет Чухурова, Адана Турция, 

2НАНА Институт почвоведения и Агрохимии, Баку

Проблема рационального природопользования связана с 
концепцией устойчивого развития общества и вытекаю
щими из нее проблемами отношений человека к окружаю
щей природной среде; необходимости повышения эффек
тивности неразрушающего использования природных ре
сурсов, обеспечивающих расширенное производство при
родного капитала.

Одним из приоритетных научных направлений в настоя
щее время являются исследования в сфере землепользо
вание, где широкое распространение получило совместное 
использование географических и картографических методов 
и математических моделей. На данный момент неоспори
мым фактом является преобладание применения географи
ческих информационных систем (ГИС) для решения задач, 
связанных с использованием картографической инфор
мации. Как и большинство серьезных программных продук
тов, наиболее расспространены ГИС, такие как Arcinfo или 
Mapinfo. При разработке ГИС-приложений следует учиты
вать тот факт, что для решения большинства задач, связан
ных с применением ГИС при картографировании, достаточ
но создание баз данных (в виде таблиц), элементы которых 
имеют пространственную привязку и элементарные проце
дуры работы с ними. Вследствие этого внутренние языки 
программирования в ГИС ориентированы в первую очередь 
на разработку приложений такого типа, в ущерб простоте 
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создания и скорости реализации решения других задач. Поэ
тому, при разработке сложного ГИС- проекта следует вни
мательно подходить к вопросу выбора программных средс
тв, используемых на его отдельных этапах[1].

Как правило, программное обеспечение для их решения 
разрабатывается отдельно, с применением популярных сред 
программирования, таких как Delphi, Visual С и т.д. При
нимая во внимание наличие сложных вычислительных алго
ритмов, существует возможность (учитывая простоту прог
раммирования) и необходимость (учитывая хорошую ско
рость вычислений) применение системы MATLAB для ре
шения этих задач. Однако наиболее перспективным направ
лением применения системы MATLAB на данный момент 
можно считать для решение задачи, связанные с использо
ванием содержательных характеристик картографируемых 
явлений, примерами которых являются задачи группировки 
территориальных единиц по комплексу показателей, выяв
ление аналитических характеристик синтетического показа
теля и т.д.. Для успешного решения этой задачи необхо
дима простая и эффективная организация доступа к данным, 
заложенным в картографическое произведение. При исполь
зовании содержательных характеристик следует учесть тот 
факт, что в отличие от карт общего назначения (топографи
ческих, физико-географических и т.д.) для большинства те
матических карт несуществует четко формализованного 
подхода к их составлению.

Первым шагом к обработке базовой тематической карты 
явилось ее сканирование с сохранением цветного изобра
жения. Из-за достаточно больших размеров карты, сканиро
вание проводилось по частям с сохранением в стандартном 
TIFF-формате с последующим сшиванием отдельных частей 
в единое растровое изображение. В каждом конкретном 
случае осуществлялась дополнительная подготовка базовой 
карты (ее разгрузка или нанесение дополнительной инфор
мации - наложение границ ландшафтных районов).

Полученный растр использовался в качестве одложки, 
необходимой для оцифровки изображения - обводки всех 

15



необходимых линейных и контурных (полигональных) об
ъектов (сети постоянных и временных водотоков, границ 
ландшафтных районов, морфоизограф, контуров типов 
почв) с расстановкой узловых точек. Сканированное изоб
ражение приводилось к заданной картографической проек
ции и масштабу, а оцифровка полученного изображения и 
картографические вычисления - в среде MATLAB в Прило
жение Image Processing Toolbox..

Оцифровка изображения является самой трудоемкой 
частью работы. Число обводимых линий в границах одного 
ландшафтного района составляет несколько сотен, а число 
узловых точек составляет десятки тысяч. Поэтому вместо 
ручной оцифровки могут быть применены специальные 
программы - векторизаторы. Однако применение вектори
заторов также требует постоянного визуального контроля 
правильности проведения линий. Кроме того, при использо
вании векторизаторов может потребоваться более тщатель
ная подготовка растрового изображения: фильтрация изоб
ражения на основе построенной гистограммы, повышение 
контрастности, улучшение резкости, переоцифровка с цел
ью улучшения качества изображения.

Цифровые изображения в частости цифровые карты под
вержены воздействию различных типов шумов. Существует 
несколько основных причин появления шума, которые зави
сят также от способа формирования изображений. Например:

-Если изображение получено путем сканирования фо
тографической пленки, то зерна пленки являются источни
ком шума. Появление шума может объяснятся также пов
реждением самой пленки или вносится сканирующим уст
ройством.

-Если изображение захвачено в цифровом формате, то 
механизм формирования данных является источником шума.

-Электронная передача данных изображения также мо
жет быть источником шума [2,3].

Для устранение шумого составляющего цивовых карт 
нами был использован компилированый метод фильтрации 
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вклющающий в себя такие виды фильтрации как линейная, 
медианная и адаптивная фильтрации.

В дальнейшем предполагается разработка ГИС базы 
данных для конкретного природного региона. Это требует 
анализа существующей базы данных по землепользованию 
и биоразнообразию, а также её совместимости с различ
ными версиями ГИС базы данных, создание которой запла
нировано в наших исследованиях. К этим данным относят
ся данные о биоразнообразии, нанесенные на карты сель
скохозяйственных земель.

Кроме этого предполагается провести статистические 
обработки экологических параметров для конкретного об
ъекта, сопоставление данных с результатами предыдущих 
анализов и выдачи соответствующих рекомендации для эф
фективного использование земли. На основе этих расчетов 
будут построены модели статистического прогноза основ
ных экологических показателей земельных ресурсов для 
конкретного региона.
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“MATLAB” SİSTEMİNİN EKOLOJİ MƏLUMATLARIN 
EMALINDA İSTİFADƏSİ

Sariyev A.L., Sariyev E.L.

Təqdim olunan işdə torpaqlardan istifadə sahəsinin prioritet 
istiqamətlərindən olan geoinfarmasiya sistemlərindən (GİS) bəhs 
edilir. Göstərilir ki, GİS-əlaqələrinin tədqiqində cədvəllər şəklində 
məlumatlar bazasından istifadə əsas olmalıdır. Müəyyən edilmişdir ki, 
GİS-dən istifadədə daha səmərəli nəticə MATLAB proqramından 
istifadə etməklə əldə edilir.

APPLICATION OF “MATLAB” SYSTEM FOR THE 
DECISION OF TASKS OF PROCESSING OF THE 

ECOLOGICAL DATA

Sariyev A.L., Sariyev E.L.

In this article are considered the direction of land use having the 
priority in this sphere: application of geographical information 
systems (GIS) for research of the cartographical information. In 
development of the GIS-application should be taken into account the 
more suitable the creation of a database in the form of tables. Is 
established that on today most convenient for research of geographical 
information system is MATLAB.
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УДК.631.4

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОНАТОВ 
НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Джафаров А.М., Мамедова Э.М., Велиева З.М.
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА

При изучении спектральной отражательной способнос
ти почв, необходимо учитывать как физический, так и хи
мический состав изучаемых почв. Каждое из изучаемых 
свойств влияет на отражательную способность почв, но сте
пень и характер этого влияния могут в разной мере зависеть 
от всех других показателей.

Одним из факторов оказывающим влияние на спект
ральную отражательную способность почв является содер
жание карбонатов в почве, коэффициент отражения кото
рого в видимой области спектра составляет (96-98 %). Все 
почвенные карбонаты имеют белесую окраску, среди них 
наиболее распространен карбонат кальция (СаСОз).

Отражательная способность почв связана только с ха
рактером отражающих поверхностей, а доля карбонатных 
обломков может возрастать, при сохранении почти постоян
ной занимаемой или доли площади на срезе горизонта [3].

Изучаемые нами тины почв Бейлаганского района отно
сится к серо-коричневым (каштановым) и сероземно-луго
вым почвам. Серо-коричневые (каштановые) и лугово-серо- 
и’мпыс почвы являются одними из зональных типов почв на 
исследуемой терри тории. Данные почвы подразделяются на 
светлые, типичные и темные. Серо-коричневые (кашта
новые) почвы характеризуются следующими характерными 
особенностями: высокая биологическая активность в пер
вом и во втором полуметровых слоях, оглиненный ил- 
ИЮННПЛЫ1ЫЙ карбонатный горизонт, высокая емкость и пог- 
ИО1ЦСНИМ, ншиснмость гумусового слоя от пересеченности 
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рельефа и экспозиции склонов, наличие признаков лугова- 
тости под влиянием давнего орошения и постепенное исчез
новение дифференциации между генетическими горизон
тами [1;2].

Содержание карбонатов (СаСОз) в серо-коричневых 
(каштановых) почвах колеблется от 4,2 до 24,7 %. Харак
терной особенностью распределения карбонатов по про
филю этих почв является то, что они вымыты из верхнего 
горизонта в нижележащие горизонты. В сероземно-луговых 
почвах содержание карбонатов (СаСОз) изменяется по про
филю в следующих пределах 13,2-19,3 %, наибольшее коли
чество их встречается в слое 20-40 см.

В представленном нами статье рассматриваются резуль
таты исследований зависимости спектральной отражатель
ной способности от содержания карбонатов в исследуемых 
серо-коричневых (каштановых) и сероземно-луговых поч
вах в пределах Бейлаганского района.

Верхний генетический горизонт серо-коричневых (каш
тановых) почв имеет мощность 0-25 см, светло-каштановый 
оттенок, средне-суглинистый механический состав. Следую
щий горизонт 25-40 см, оттенок темно-каштановый, по меха
ническому составу тяжело-суглинистый. Сероземно-луговые 
почвы имеют мощность верхнего горизонта 0-20 см, оттенок 
светло-серый, суглинистый механический состав.

Мощность второго горизонта этой почвы 20-40 см, отте
нок темно-бурый, по механическому составу средне-сугли
нистый, встречаются карбонатные пятна. Зависимость спек
тральных коэффициентов отражения от карбонатов (при 
трех уровнях содержания углекислого кальция) в исследуе
мых почвах иллюстрирована на нижеследующих рисунках. 
В целом характер кривых идентичен для всех почв: с увели
чением длины волны наблюдается возрастание коэф
фициента отражения. С увеличением уровня углекислого 
кальция в одной и той же почвенной разности наблюдается 
параллельное смещение вверх кривых R(X).
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Рис.1. Зависимость спектрального коэффициента отражения 
от содержания углекислого кальция в серо-коричневых 

почвах (I - 5%; II - 25%; Ш - 50%)

Рис.1. Зависимость спектрального коэффициента отражения 
от содержания углекислого кальция в сероземно-луговых 

почвах (I - 5%; П - 25%; Ш - 50%)

При одинаковом содержании углекислого кальция, кри
вые зависимости коэффициента отражения R(X) от длины 
волны для сероземно-луговой почвы располагаются выше, 
чем аналогичные кривые зависимости для серо-коричневых 
(каштановых) почв.
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Это объясняется тем, что сероземно-луговые почвы зна
чительно светлее, что является причиной более повышен
ного коэффициента отражения этой почвы.

Уравнение связи между коэффициентом отражения и со
держанием углекислого кальция в исследуемых нами почвах в 
общем виде может быть представлено уравнением прямой:

R = А + ВХ,
где R - интегральный коэффициент отражения, %

X - содержание углекислого кальция
А и В - константы эксперимента.

С помощью компьютерного анализа (программы Excel) 
нами были получены уравнения связи между интегральным 
коэффициентом отражения и содержанием углекислого 
кальция. Для серо-коричневых (каштановых) почв данные 
уравнения связи имеют следующие выражения:

при 5% содержании СаСОз у = 0,032х + 19,524;
при 25% содержании СаСОз у = 0,0318х + 24,286;
при 50% содержании СаСОз у = 0,0324х + 28,881, 
где у - коэффициент спектрального отражения при 

определенном процентном содержании СаСОз.
Для сероземно-луговых почв данные уравнения 

выглядят следующим образом:
при 5% содержании СаСОз у = 0,0413х + 3,6363;
при 25% содержании СаСОз У = 0,0431х +8,9702;
при 50% содержании СаСОз У = 0,0448х + 14,887
Таким образом, располагая множеством аналогичных 

зависимостей между коэффициентом отражения и основ
ными компонентами почв, можно создать банк данных об 
изменении спектрофотометрических коэффициентов в зави
симости от состояния и свойств почв и достичь значитель
ного увеличения достоверности дешифрования их на ма
териалах дистанционного зондирования.
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TORPAQLARIN OPTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 
KARBONATLIĞA TƏSİRİ

Cəfərov A.M., Məmmədova E.M., Vəliyeva Z.M.

Bu məqalədə karbonatlığm torpağın spektral əksetmə qabiliy
yətinə baxılmışdır. Torpağın karbonat tərkibinin və spektral əkset- 
dirmə qabiliyyətinin arasında asıhqın qrafiki müyyən olunmuşdur, 
həmçinin boz-gəhvəyi (şabalıdı) və boz-cəmən torpaqları üçün kar- 
bonatlığın müəyyən miqdarları öyrənilmişdir.

INFLUENCE OF THE CONTENTS CACO3 ON OPTICAL 
PROPERTIES SOILS

Jafarov A.M., Mammadova E.M., Veliyev Z.M.

In given clause the influence CaCO3 on spectral reflective ability 
soils is considered. The diagrams of dependence between the contents 
CaCO3 and reflective ability researched soils are submitted, and also 
the equations of the given dependences are calculated at the certain 
contents СаСОз for grey - brown (chestnut) and meadow soils.
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UOT.631.421

HAVA, TORPAQ SƏTHİ VƏ PROFİLİNDƏ 
TEMPERATURUN DİNAMİKASI

Qasımova Q.M., Babayeva K.Yu., Koçarli S.A., 
Gərayzadə A.P.

AMEA Torpaqşütaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Çox illik verilənlərdən [1, 2, 3] və öz aldığımız nəticələrdən 
istifadə edərək tədqiqat obyektləri və onlara yaxın regionlar 
üçün havada, torpaq səthində və profilində temperatur dəyişməsi 
cədvəllər və qrafiklər şəklində tərtib edilmişdir.

Cədvəl 1

Xəzər sahili rayonlarda aylar üzrə torpaq səthində temperaturun 
dinamikası

Aylar 1 3 4 5 6 7 9 12 Orta
Rayonlar
Maştağa 2,7 7,7 13,7 22,1 27,8 29,8 23,6 10,1 5,4 16,2

Bakı 34 74 13,3 22,3 27,9 30,7 23,7 10,4 5,8 16,4
Sumqayıt 3 7,1 12,7 20,4 26,4 29,3 22,9 10 5,5 15,5

Xaç- 
Maz 1,2 6,8 13,9 22,8 28,4 31,6 22,1 83 3,6 15,5

Quda -2,5 4,2 11,7 19,7 24,9 27,7 18,9 5,2 -0,8 12,3
Lənkə
ran m 2,5 84 14,2 23,1 30,1 31,4 22,8 104 5,6 16,6

Lənkəran z 2,8 7,8 133 21,6 28,2 31,4 22,7 10,7 6 16,3
Astara 44 9,9 15,7 24,6 31 32,9 24,5 12,1 6,8 18,1
Prişib 2,4 8,5 15,3 23,6 29,6 32,9 24,8 10,4 5,4 17,7
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Şəkil 1. Aylar üzrə torpaq səthində temperatur dəyişməsi 
(Şıxlinskiyə görə)

Burada və sonra cədvəlləri və qrafikləri birgə verməkdə 
məqsəd ondan ibarət olmuşdur ki, əyani şəkildə temperaturun 
dinamikasını izləmək mümkün olsun. 1 saylı şəkildə və cəd
vəldə üç bölgədə havanın temperaturunun il boyu dəyişməsinin 
periodik funksiyanın oxşarı olduğunu görürük, elə bu tərzdə də 
torpaq səthinin temperaturu dəyişir. Torpaq istilik fizikasının 
nəzəriyyəsinə görə əgər torpaq səthində temperatur harmonik 
funksiya şəklində dəyişirsə və torpaq qatının hansısa bir dərinli
yində sabit temperaturu olan qat olarsa onda istilik fizikasının 
əsas funksiyasından biri olan Furye qanununu torpaqda istilik 
selinin təyini üçün istifadə etmək mümkündür.

Bu səbəbdən 2 və 3 saylı şəkillərdə və cədvəllərdə həmən 
qaydada Quba və Abşeron bölgələri üçün temperaturun profil 
boyu orta aylar üzrə illik dinamikası verilir.

Cədvəl 2
Abşeron bölgəsində temperaturun profil boyu dinamikası

Aylar 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Orta

pərinlik, sm

0,05 3,6 73 13,9 28,3 31,5 30,3 24 17 10,6 5,5 16,6

0,1 3,4 7,3 13,5 27 30,3 29,7 24,5 17,6 10,9 5,7 16,4

0,15 44 7,7 13,5 26,5 29,5 29,1 24,6 17,9 11,5 6,4 16,5

0,2 43 7,1 13,2 26,2 29,1 28,9 24,6 17,9 11,5 5,5 16,1

0,4 5,1 7,2 12 24,4 27,7 28,5 24,8 18,7 12,5 7,4 16,1

0,8 7,4 8,1 11,4 21,6 24,8 26,1 24,3 20 15 10,1 16,1

1,6 11,6 9,9 11,2 17,6 20,4 22,1 22,4 20,5 17,7 14,1 16

3,2 16,2 13,8 13,3 14,3 15,7 17,2 18,2 18,7 18,7 17,6 16
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Şəkil 2. Abşeron bölgəsində qoyulmuş kəsimdə profil boyu 
temperaturun dinamikası (Maştağa)

Şəkillərdəki qrafiklər və cədvəllərdən temperaturun torpaq 
profilində il boyu dəyişməsini izləmək mümkündür. Qrafiklərdən 
əyəni şəkildə temperaturun torpağın müxtəlif laylarında dina
mikasım görürük. Baxmayaraq ki, bütün tədqiq edilən laylarda 
temperaturun il boyu dəyişməsi periodik funksional şəkildə baş 
verir və onların maksimal (amplituda) qiymətləri dərinliyə getdikcə 
azalır, şəkildə eləcə də laylarda temperaturun amplitud qiymətlə
rinin alınmasının zaman kəsiyində gecikdiyi və müxtəlif aylarda 
alındığını görürük. Məsələn əgər 5, 10, 15 və 20 sm laylarda 
temperaturun amplitud qiymətləri avqusta almırsa, 40 və 80 sm 
laylarda temperaturun amplitud qiymətləri sentyabrda almır. Yüz 
altmış sm layda temperaturun maksimum qiyməti oktyabra və üç 
yüz iyirmi santimetr dərinlikdə isə noyabr ayında almır.

Cədvəl 3
Quba bölgəsində torpağın profil boyu dinamikası

Aylar 
Dərinlik, 

Sm
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Orta

0,05 1,1 4,« 11,1 21,8 25 23,9 18,6 11,9 6,9 2,1 11,9

0,1 1,5 5,2 10,9 20,3 22,4 22 18,7 12,2 7,3 3 11,9

0,15 1,9 4,6 10,7 19,6 21,6 22 18,7 12,1 7,6 3,7 12,3

0,2 2,5 4,5 10,6 20,3 23,3 23,1 19,1 13,2 8,6 4,4 12,6

0,4 2,6 4,5 8,9 17,7 20 21 18,2 13,4 8,8 4,6 11,5

0,8 5,5 5,1 8 16 17,7 19,3 18,1 14,6 11 7,5 11,6

1,6 8 6,6 7,7 12,9 15,2 16,7 17,2 15,5 13,2 10,3 11,7

3,2 10,3 8,5 8,3 10,9 12,5 13,8 15,1 14,9 14,2 12,6 11,6

Orta 4,3 5,5 9,5 16,8 20,4 20,8 17,9 13,5 9,7 6 11,9
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Şəkil 3. Quba bölgəsində qoyulmuş kəsimdə profil boyu 
temperaturun dinamikası (Quba)

Əgər hər iki şəkli müqayisə etsək görərik ki, müvafiq 
laylarda temperaturun dinamikası forma etibarən təxmini 
eynidir, lakin kəmiyyətcə hər iki halda müxtəlifdir.

Şəkillərdəki qrafiklərdən görürük ki, torpaqlarda profil 
boyu temperatur dalğası hətta 3,2 metrə qədər dərinlikdə belə 
sönmür. Bu dərinlikdə Abşeronda temperatur dalğası 13,3-18,7 
°C arasında, Qubada isə 8,3-15,1 °C arasında dəyişir, yəni 
amplitud qiymətlər müvafiq olaraq 5,4 və 6,8 °C olmuşlar. 2, 3 
cədvəllərə nəzər salsaq onu da görərik ki, araşdırılan layların 
orta illik temperaturlarının dəyişməsi nisbətən dar çərçivədə 
gedir: Abşeronda - 16,0-16,6 °C; Qubada - 11,5-12,6 °C. Bütün 
rast gələn fərqlərin səbəbini torpaqların və onları əhatə edən 
mühitin xassələri ilə əsaslandırmaq mümkündür. İlk növbədə 
qeyd edək ki, Abşeron quru zonaya aiddir, burda atmosfer 
yağıntılarının miqdarı təxmini 200 mm-ə bərabərdir, Quba isə 
nisbətən rütubətli zonadır, burada atmosfer yağıntıları təxmini 
600 mm ətrafında dəyişir. Bundan əlavə Abşeronda torpaq 
qumsal, yüngül mexaniki tərkiblidir, Qubada isə nisbətən ağır 
olduğundan istiliyi zəif keçirir və hər iki burada göstərdiyimiz 
səbəb bu fərqlərin olmasını kəmiyyətcə izah edə bilər.

Yuxarı 0,05 m qatda Quba zonasında temperatur dalğası 
1,1- 25,0 °C arasında dəyişir, Abşeronda isə 3,6-31,5 °C arasın
da, əgər Quba zonası üçün temperaturun bu lay üçün amplitud 
qiyməti 23,9 °C qradusdursa, Abşeron üçün 27,9°C-dur, ampli
tud qiymətlərinin fərqi 4°C-dir. Bunun səbəbi qumsal torpağın 
temperaturu daha tez keçirməsi ilə bağlıdır. Bu cür qanunauy
ğunluqlar bütün burada tədqiq olunan laylar üçün səciyyəvidir.
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Məsələn, 0,2 m layda temperatur dalğası Abşeronda 4,7-29,1 °C, 
Qubada isə 2,5-24 °C arasında dəyişir, müvafiq olaraq bu layda 
temperaturun amplituda qiymətləri Abşeronda 24,4 °C, Qubada 
-21,5 °C bərabərdir; 0,4 m lay da temperaturun amplitud qiy
mətləri Qubada - 18,4 °C, Abşeronda - 19,7 °C; 0,8 m dərinlik- 
dəki layda amplitud qiymətlər müvafiq olaraq Abşeronda - 18,9 
°C , Qubada - 14,6 QC ; 1,6 m layda temperaturun amplitud qiy
mətləri Abşeronda - 12,5 °C , Qubada isə -10,6 °C; 3,2 m dərin
likdə yerləşən layda temperatur dalğasının amplitud qiymətləri 
Abşeron üçün - 5,4 °C, Quba üçün isə -6,8 °C

Belə ki, burada müqayisə etdiyimiz cədvəllərdən və şəkil
lərdən görürük torpaq layları üzrə dərinliyə getdikcə temperatur 
dalğasının amplitudası sönür, yəni müxtəlif torpaq tipləri üçün 
fərqli olan dərinliklərdə yuxandan gələn istilik selinin miqdarı 
aşağıdan gələn selin miqdarına bərabər olur, buda amplitudın 
sıfıra bərabər olmasından xəbər verir.

Aşağıdakı şəkildə hər iki zona torpaqları üçün layların 
dərinliyi artdıqca temperatur dalğalarının sönməsi müşahidə 
edilir. Göründüyü kimi dərinliyə getdikcə temperatur dalğaları
nın amplituda qiymətləri sıfıra yaxınlaşır.

Növbəti şəkillərdə hər iki region üçün aylar üzrə torpaqların 
profil boyu temperatur kəsimi verilir. Burada biz bütün aylar 
üçün tərtib edilmiş əyrilərin özünə məxsus olduğunu görürük: 
isti aylarda istilik üstdən aşağı azalaraq hərəkət edir, yəni onların 
amplitud qiymətləri dərinliyə getdikcə sönür, qış aylarında isə 
əksinə, aşağıdan yuxarıya doğru temperatur azalır. Məsələn, 
yanvar, fevral, noyabr və dekabr aylarında hər iki bölgədə üst 
qatların temperaturu öz minimum qiymətlərini alırlar, ən yüksək 
qiymələrini iyul və avqust aylarında almir. Mart, aprel və 
sentyabr, oktyabr ayları keçid dövrünü təşkil edirlər.

Şəkillərdə verilən qrafikləri birlikdə nəzərdən keçirsək, gö
rərik ki, bütün aylara aid əyrilər bir mərkəzə istiqamətlənmişlər, 
yəni əyrilərin hamısı hansısa müəyyən bir dərinlikdə sabit tem
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peraturu olan layla rast gəlmək imkanına malikdirlər. Bu dərin
liyi biz ekstrapolyasiya üsulu ilə yüksək dəqiqliklə tapa bilərik.

Onu da qeyd edək ki, həmin dərinliklər torpağın xassə
lərindən, ana süxurun tərkibindən asılı olaraq fərqlənirlər. Bunu 
əyanı olaraq həmin şəkillərdən də görmək mümkündür. Mə
sələn, Abşeronda 3,2 m dərinlikdə əyrilərin daha dar çərçivədə 
toplanması imkan verir belə bir nəticə çıxaraq ki, burada sabit 
temperatura malik olan qat daha tez rast gəlməlidir, nəinki 
Qubada.

Bu hal Furye tənliyinin torpaqda istilik selinin hesablanması 
üçün istifadəsinin mümkün olmasını göstərir.

Qrafıklərin analizi eləcə də torpaqların tərkibi haqqında fikir 
söyləməyə imkan yaradır. Məsələn, Quba bölgəsində müxtəlif 
dərinliklərdə temperatur dalğalarının amplitudasının tədricən

Şəkil 4. Müxtəlif tip torpaqlarda temperatur dalğasının 
sönmə qrafiki

Şəkil 5. Quba rayonunda qoyulmuş kəsimdə aylar üzrə 
temperaturun dərinlikdən asılılığı 

(Legendada rəqəmlər ayların sayını göstərir)
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0,05 0,1 0,15 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2
Layların dərinlikləri, m

Şəkil 6. Abşeronda qoyulmuş kəsimdə aylar üzrə temperaturun 
dərinliyindən dəyişməsi

enməsi həmin torpaqların profil boyu nisbi eyni cinsliyini 
göstərir. Abşerona gəldikdə burada həmin asılılıq bir neçə 
müxtəlif tərkibli layların olduğunu göstərir. Beləliklə Furye 
qanununu apardığımız tədqiqat obyektləri torpaqlarında istilik 
axınlarının tədqiqi üçün istifadəsinin mümkünlüyünü təsdiq 
edirik və növbəti başlıqlarda ondan istifadə edərək müxtəlif 
torpaq tiplərində istilik axınlarının təyin etdiyimiz nəticələrini 
təqdim edəcəyik.

Ədəbiyyat

1,Гасимова Г.М., Бабаева К.JO., Мамедова E.M., Герайзаде 
А.П. Климатические показатели почв влажных субтропиков. Тр. 
ИЛА, т. 19. Баку, 2004, с. 605-616.

2. Gərayzadə А.Р., Gulalıyev Ç.G. Torpaqların istilik-fiziki 
xassələri. Bakı, 2006, 204 s.

3. Климат Азербайджана, п/р Мадатзаде А.А.. Шихлинский 
Э.М. Баку. 1968, 243 с.

30



ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, 
ПОВЕРХНОСТИ И ПРОФИЛЯ ПОЧВЫ

Гасимова Г.М., Бабаева К.Ю., Кочарли С.А., 
Герайзаде А.П.

В работе дается сравнительная характеристика температуры 
воздуха и почвы в районах прилегающих к Каспийскому морю. 
Установлена динамика изменения годового хода температуры по 
профилю почвы. По ходу изменения температуры в разных слоях 
почвы показана возможность вычисления глубины горизонтов с 
постоянной температурой. Доказана возможность применения 
уравнения Фурье для определения теплового потока в почве.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TEMPERATURE OF AIR, 
SURFACE AND PROFILE OF SOIL

Kasimova G.M., Babayeva K. Yu., Kocharli S.A., 
Gerayzade A.P.

In this article the comparative characteristic of temperature of air 
and ground in regions bordering to the Caspian sea is given. The 
dynamics of an annual course of temperature on a depth of ground is 
established. On a course of change of temperature in different layers 
of ground the possibility of calculation of depth of horizons with 
constant temperature is shown. The possibility of application of the 
Foxirier equation for definition of a thermal flow in ground is proved.
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UOT.631.6

MUĞAN-SALYAN MASSİVİNDƏ 
QRUNT SULARININ YERLƏŞMƏ DƏRİNLİYİNİN 

VƏ MİNERALLIĞININ DƏYİŞMƏSİ

Əzizov Q.Z., Mustafayev M.Q.
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Giriş

Bildiyimiz kimi, tədqiqat ərazilərində qrunt sularının yer
ləşmə dərinliyinin və onların minerallığmın öyrənilməsi, həmin 
sahələrdə meliorativ rejimin müəyyən edilməsində tələb olunan 
əsas amillərdən biri sayılır. Torpaqlarda duzların miqarının və 
qrunt sularının yerləşmə dərinliyi, onların minerallığmın dəyiş
məsinin dinamikasının öyrənilməsi, şorlaşmanın yaranma sə
bəbləri və onların aradan qaldırılması,drenaj sistemlərinin effek
tivliyinin, su-duz rejiminin və torpaqların duzlardan yumaq üçün 
tələb edilən suyun miqdarı (yuma norması) kimi məsələlərin 
müəyyən edilməsi Respublikamızda ilk dəfə akademik V.R.Vo- 
lobuyev tərəfindən tədqiq olunmuşdur. Onun torpaqlarda duzla
rın miqdarı və tipindən asılı olaraq duzluluq, qrunt suların mine- 
rallığı və yerləşmə səviyyəsini nəzərə alaraq təklif etdiyi təsni
fatlar bu gün də uğurla istifadə edilir.

V.R.Volobuyev rəhbərliyi altında 1965-ci ildən Kür-Araz 
ovalığında su-duz balansının öyrənilməsinə başlanmış və bu 
gündə həmin ərazilərdə antropogen təsirlər nəticəsində torpaq
larda baş vermiş dəyişikliklər (şorlaşma, şorakətləşmə, bataq- 
laşma, deqradasiya) öyrənilir və onların aradan qaldırılması 
yolları işlənilir.
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Tədqiqat obyekti və metodları
Tədqiqat obyekti olaraq Muğan-Salyan massivində suva

rılan torpaqlar götürülmüşdür. Tədqiqat zamanı həmin torpaq
larda xarakter yerlər seçilmiş və müntəzəm olaraq qrunt sula
rından nümünələr götürülərək onların yerləşmə səviyyəsinin və 
minerallığmın dəyişməsi öyrənilmişdir. Bütün kimyəvi analizlər 
ümumi qəbul edilmiş metodlarla aparılmışdır [7 və b.].

Müzakirələr və nəticələr

Bildiyimiz kimi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı, 
torpağın münbitliyi, su-fiziki xüsusiyyətləri, duzluluğu kimi amil
lərlə yanaşı qrunt sularının yerləşmə səviyyəsi və onların mine- 
rallığından da asılıdır. Ona görə də suvarılan torpaqlarda qrunt 
sularının yerləşmə səviyyəsinin və minerallığmın dəyişməsinin di
namikasının öyrənilməsi və onların torpağın meliorativ vəziyyətinə 
necə təsir etməsi aktul məsələ olub, praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 
Tədqiqat apardığımız ərazilərdə torpaqlarda qrunt sulan və onlann 
minerallığının dəyişməsinin dinamikası bir çox tədqiqatçılar tərə
findən [9;11;8;6;2;3;5 və b.] öyrənilmişdir.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, drenləşmiş sahələrdə qrunt 
sularının yatım dərinliyi drenlərə yaxınlaşdıqca artır. Vegetasiya 
suvarmaları nəticəsində qrunt suların səviyyəsi qalxmağa başlasa 
da, suvarmalar apanldıqdan sonra onlann səviyyəsi aşağı düş
məyə başlayır. Hər suvarma başa çatdıqdan 5-8 gün sonra qrunt 
sularının səviyyəsinin aşağı düşmə sürəti 1,0-0,8 sm/gün təşkil 
edir. Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, qrunt sulan düzən hissədə 
əsasən yer səthindən 1-3 m-ə qədər, dağ ətəyi hissədə isə 5-10 m 
və daha dərinlikdə yerləşir. Ümumiyyətlə qrunt sularının səthinin 
mailliyi Kür çayına, oradan da dənizə doğrudur. Tədqiqatlar 
göstərir ki, qrunt sulannın səviyyəsinin dəyişməsinin ən böyük 
amplitudu suvarılan sahələrdə müşahidə edilir. Qrunt suları 
dərində yerləşirsə onun dəyişmə amplitudu 0,5-1,0 m; çaya yaxın 
allüvial düzənlikdə isə 1,0-3,0 m arasında də-yişir [12 və b.].
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Ümumiyyətlə qrunt sularının minerallığmın dəyişməsini öy
rənərkən, ərazinin torpaqiqlim şəraitini əsas götürməklə onların 
mövsümlər üzrə dəyişməsinə, suvarma sularının minerallığmın 
və tərki-binin dəyişməsinə xüsusi fikir verilməlidir. Tədqiqatlar 
göstərir ki, dağ ətəyi hissədə onların minerallığı 0,5-1,0 q/1; 'çay 
və iri suvarma kanallarına yaxın yerlərdə 2,0-5,0 q/l-ə qədər 
dəyişir. Onların qiyməti düzənliyin mərkəzinə və oradan da 
Xəzər dənizinə doğru getdikcə artmağa başlayır. Massivin mənfi 
yüksəkliyə malik hissəsində onların minerallığı çox yüksək 
olub, 10-50q/l, bəzi yerlərdə isə 100q/l çatır və yalnız suvar
malar aparılan dövrlərdə onlarm qiyməti bir qədər aşağı düşür .

Qrunt sularının kimyəvi tərkibinə görə müxtəlifliyi V.R. 
Volobuyevin [10] tədqiqatlarında geniş qeyd edilmişdir.Tədqiq 
olunan ərazidə qrunt sularının 3 əsas tipi ayrılmışdır: hidro- 
karbonatlı, sulfatlı və xlorlu. Hidrokarbonatlı sular əsasən dağ 
ətəklərində, çayların gətirmə konuslarında, Kür-Araz çayları və 
iri suvarma kanalları boyunca yayılmışdır (1,0 q/l).Sulfath sular 
dağ ilə düzən arasında yerləşməklə, onların minerallığı bir qədər 
yüksək olub, 10-20 q/l-arasında dəyişir. Xlorlu sular massivin 
mərkəzi və şərq hissəsində yayılmış və onlarm minerallığı 20-25 
q/1 və daha yüksəkdir [2,6 və b.].

Son zamanlar Muğan-Salyan massivində torpaqlarda antro
pogen təsirlər nəticəsində baş vermiş dəyişikliklər və onlarm 
aradan qaldırılması istiqamətdə geniş tədqiqatlar aparılır [1 ;4;2 
və b.]. Bildiyimiz kimi, torpaqların meliorativ vəziyyətinə təsir 
edən amillərdan biri də minerallaşmış qrunt sularının yer səthinə 
yaxın yerləşməsidir. Belə ki, 1,5-2,0 metrdən az dərinlikdə yer
ləşən mineral qrunt suları həm bilavasitə bitkilərə ziyan verir, 
həm də torpaqların təkrar şorlaşmasına səbəb olur. Apardığımız 
uzun müddətli tədqiqatlar göstərir ki, Muğan-Salyan massivində 
kollektor-drenaj və suvarma sistemlərinin müasir vəziyyətinin 
qənaətbəxş olan yerlərində qrunt sularının yerləşmə səviyyəsi 
böhran (kritik) dərinlikdən aşağıda olmaqla onlarm minerallığı 
da yüksək deyildir. Lakin, onların qeyri qənaətbəxş olan sahə
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lərində isə həm qrunt sularının minerallığı yüksəkdir və həm də 
onların yerləşmə dərinliyi yer səthinə yaxındır. Bu məsələləri 
aydınlaşdırmaq məqsədilə massivin ayrı-ayrı rayonları üzrə 
tədqiqatlar aparılmış və nəticələr aşağıda verilmişdir.

Tədqiqatlar göstərir ki,Salyan rayonunun ərazisində qrunt 
sularının yer səthindən yerləşmə dərinliyi 1,0 m-dən az olan 
sahələr 10200 ha; 1,0-3,Om olan ərazilər isə 28950 ha-dır.Qrunt 
sularının minerallığı isə 4,35-23,16 q/1 (orta hesabla) arasında 
dəyişir. Neftçala rayonunun ərazisində qrunt sularının yer sət
hində yerləşmə dərinliyi 1,0 m-dən az olan sahələr-2100 ha; 1,0- 
1,5 m-11000 ha;l,5-2,0 m-17900 ha;2,0-3,0 m-5600 ha; 3,0-5,0 
m olan sahələr isə 59 ha təşkil edir. Qrunt sularının minerallığı 
3,5-28,25q/l arşında dəyişir. Biləsuvar rayonunda bu göstəricilər 
aşağıdakı kimi dəyişmişdir: 1,Om-dən az olan sahələr-1271 
ha;l,0-l,5 m-4710 ha;l,5-2,0 m-12715 ha;2,0-3,0 m- 17835 ha. 
Onların minerallığı isə 1,8-15,85 q/1 arasında dəyişir. Saatlı 
rayonunun ərazisində qrunt sularının yer səthindən yerləşmə 
dərinliyi 1,0 m-dən az olan sahələr 582 ha;l,0-l,5 m -9860 ha; 
1,5-2,0 m -26887 ha; 2,0-3,0 m-9162 ha; 3,0-5,0 m olan sahələr 
isə 1038 ha təşkil edir.Qrunt suların minerallığı 1,2 q/1-18,78 q/1 
ara-smda dəyişir. Sabirabad rayonunun ərazisində bu göstəricilər 
aşa-ğıdakı kimi dəyişmişdir: 1,0 m-dən az olan sahələr 14896 
ha; 1,0-3,Om -41447 ha; 3,0 m-dən aşağıda yerləşən sahələr isə 
6261 ha təşkil edir. Qrunt sularının minerallığı 1,5-21,5 q/1 
arasında dəyişir. İmişli rayonunda qrunt sularının yer səthində 
yerləşmə dərinliyi l,5m-dən az olan sahələr-1035 ha; 1,5-2,0 m 
-16000 ha; 2,0-2,5 m -14900 ha; 2,5-3,0 m və 3,0 m-dən aşağıda 
yerləşən sahələr isə 34000 ha-dır. Qrunt sularının minerallığı 
1,2-24,5 q/1 arasında dəyişir. Hacıqabul rayonunda bu göstəri
cilər isə aşağıdakı kimi dəyişmişdir: 1,0 m-dən az olan yerlər 65 
ha; 1,0-1,5 m-5248 ha; 1,5-2,0 m-11848 ha; 2,0-3,0 m -4327 ha; 
3,0 m-dən aşağıda olan sahələr isə 236 ha təşkil edir. Qrunt 
sularının minerallığı isə 1,8-20,9 q/1 arasında dəyişir.
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Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, torpaqlarda düzlarm 
miqdarının yüksək olan yerlərində qrunt sularının minerallığı da 
yüksək olur.Torpaqlarda düzlarm miqdarı 0,25-0,50% olduqda 
qrunt sularının miqdarı 1-3 q/l-dırsa; 0,5%-dən çox olan yerlərdə 
isə bu göstərici 3,0 q/l-dən çox olur. Tədqiqatlar göstərir ki, qrunt 
sularının yerləşmə dərinliyinin 1,0 m-dən az olan halına ən çox 
Salyan rayonunda (10200 ha), sonra isə Neftçala rayonunda (2100 
ha) rast gəlinir. Qrunt sularının bu vəziyyəti Biləsuvar rayonunda 
1271 ha, İmişlidə 1035 ha, Saatlıda-582 ha və Sabirabadda isə 342 
ha sahəni əhatə etmişdir.Qrunt sularının yer səthinə çox yaxın olan 
yerlərində torpaqların bataqlaşması prosesinin getdiyi daha aydın 
hiss edilir. Tədqiqatlar göstərir ki, massivin torpaqlarında suvar
maların intensiv və düzgün aparılmayan sahələrində qrunt sulannin 
səviyyəsi yer səthinə yaxın (1,0-2,0 m) və onlarm minerallığı isə 
yüksəkdir (15,85-24,5q/l). Bütün bu proseslər həmin ərazilərdə 
torpaqlarda şorlaşma,bəzi yerlərdə təkrar şorlaşma və s. kimi ne
qativ halların yaranmasına gətirib çıxarmış və nəticədə həmin 
ərazilərdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı 15-25% aşağı 
düşmüşdür. Ona görə də Muğan-Salyan massivinin torpaqlarında 
bu proseslərin qarşısının alınması üçün aşağıdakı aqromelorativ 
tədbirlərin apan İması zəruridir:

1 .Torpaqların 0-100 sm-lik qatında duzların miqdarı 0,25%- 
dən az olarsa, həmin ərazilərdə 1500 m3/ha norma ilə arat və adi 
normalarla (bitkilərin təlabatına uyğun olaraq) 800-900 m3/ha; 
duzların miqdarı 0,25-0,50 % olan sahələrdə 1500-2000 m3/ha 
norma ilə arat suyu verilməli və 10%-li yuma rejimi; duzların 
miqdarı 0,50%-dən çox olarsa,belə ərazilərdə 2000-2500 m3/ha 
norma ilə arat suyu və 20%-li yuma rejimli suvarmaların apa
rılması məqsədə uyğundur.

2 .Qrunt sularının minerallığmın yüksək və onlarm yeləşmə 
sə-viyyəsinin yer səthinə yaxın olan sahələrdə kollektor-drenaj 
sistemləri müntəzəm (3-5 ildən bir) olaraq təmizlənməli və 
drenaj suları ərazidən vaxtında kənar edilməlidir.
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3 .Müəyyən edilmişdir ki,Salyan rayonunda qrunt sularının 
yerləşmə səviyyəsinin 1,0 m dən aşağıda olan torpaqlar-10200 
ha, Neftçala rayonunda - 2100 ha, Biləsuvarda -1271 ha, 
İmişlidə -1035 ha, Saathda-582 ha, Sabirabadda isə 342 ha 
sahəni təşkil edir. Həmin sahələrdə qrunt sularının minerallığı 
isə 5,8 q/1- dən 24,50 q/l-ə qədər (orta qiymətlə) dəyişir.

4 .Yüksək duzluğa (zəif və orta qradasiya da daxil olmaqla) 
və minerallığa malik olan torpaqları duzadavamlı taxıl sortları 
altında istifadə etməklə onların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaş
dırılmasına və həmin sahələrdə 15-25% məhsulun əldə olun
masına nail olmaq olar.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЛЕГАНИЯ И 
МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА МУГАНО- 

САЛЬЯНСКОМ МАССИВЕ
Азизов К.З., Мустафаев М.Г.

В статье представлены в большом количестве материалы об 
изменении уровня залегания и минерализации грунтовых вод на 
орошаемых землях Мугано-Сальянского массива в последние 
годы (1990-2008гг). В результате исследования установлено, что 
в последние годы (1990-2008 гг) на некоторых местах массива в 
связи с неудовлетворительной работы коллекторно-дренажной 
сети наблюдался подъем уровня залегания грунтовых вод и 
повышение их минерализации в тех местах, где наблюдался 
подъем уровня грунтовых вод, там произошло повторное засо
ление почвогрунтов.

CHANGE OF MINERALIZATION AND GEPTH OF THE 
PLACEMENT OF THE SUBSOIL WATERS IN THE MASSIF 

OF MUGAN-SALYAN
Azizov G.Z, Mustafayev M. G.

The article deals with the information of mineralization and depth 
of the placement of the subsoil waters in the irrigative soils of the 
massif of Mugan-Salyan.lt was determined that the level of the 
subsoil waters rose, their mineralization increased in the places where 
the collector -drainage systems worked unsatisfactory and the process 
of the repeated salinity happened in the same zones.
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ВЕДУЩИЕ К 
АРИДИЗАЦИИ, В КАЧЕСТВЕ ФАКТОРА 

ОПУСТЫНИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ 
МУГАНИ

Эюбова С.М.
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА

В науке 80-х годов XX века существовали самые про
тиворечивые точки зрения на климатические условия бли
жайших 40-50 лет. Были мнения и о том, что конец XX и 
начало XXI веков придутся на период потепления [3, 7, 9, 16]. 
Сегодня этот факт неоспоримо доказан учеными и 
специалистами-климатологами.

В глобальные изменения климата вовлечена территория 
между 35 и 58° с.ш. Согласно обобщению Винникова, за 
послед-ние 100 лет повышение температуры в пределах 
этой терри-тории составило от 0 до 1° С [4].

По данным Министерства Экологии и природных ре
сурсов Азербайджана на территории нашей республики за 
последние 100 лет также наблюдается увеличение средней 
годовой температуры воздуха на 0,5-0,6°С [1].

По результатам исследований климатологов республики 
во всех физико-географических зонах Азербайджана (1971- 
1997гг.) произошло различное по интенсивности потепле
ние в зимний сезон (0,4-3,6°С). В некоторых зонах произош
ло ощутимое повышение температуры и в остальные сезоны 
года, что наблюдалось и на территории Кура-Аразской 
низменности. В целом за год в большинстве зон республики 
произошло увеличение средней температуры воздуха. Эти 
оценки соответствуют современному глобальному потеп
лению [19].
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В связи с потеплением климата аридные области, прив
лекают все большее внимание ученых и специалистов, как 
особые зоны риска. Взаимное влияние природного (Клима
тического) и антропогенного факторов могут привести к 
нарушению экологического равновесия природных систем 
этих областей и в результате способствовать аридной дегра
дации и опустыниванию.

И.С.Зоон (1982) отмечает, что важными факторами 
ариидизации являются засушливость климата, преоблада
ние процессов дефляции, малый поверхностный сток, а 
также засоление почв и карбонатность. При этом он под
черкивает, что из природных факторов вызывающих опус
тынивание, наиболее важным является, несомненно, кли
матический [11].

В 1984 году И.С.Зоон и Н.С.Орловский подробно рас
смотрели значение климатического фактора в процессе 
опустынивания [12].

Аридизация территорий или аридность сами по себе не 
приводят к опустыниванию. Опустынивание наступает тог
да, когда антропогенные воздействия, усиливая различные 
деградационные процессы, дают возможность существую
щей аридности или аридизации активно воздействовать на 
почвы, грунтовые воды, рельеф, растительность [15].

В связи с этим аридность климата или его аридизация 
рассматриваются в качестве факторов опустынивания.

Согласно современным представлениям [14] под опус
тыниванием понимается деградация земель в аридных, се
миаридных и засушливых субгумидных регионах в резуль
тате неблагоприятных воздействий, как естественного ха
рактера - это потепление климата и его аридизация, так и 
антропогенного происхождения.

В Азербайджане большая площадь аридных областей 
приходится на территорию Кура-Аразской низменности. В 
юго-восточной части низменности расположена Мугано- 
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Сальянская зона. Эта зона состоит из четырех природных 
районов Южной Мугани, Сальянской степи, Центральной 
Мугани и Северной Мугани.

Климат здесь подобен климату умеренно теплых полу
пустынь и сухих степей, близок к сухому субтропическому. 
Проблема обеспеченности растений влагой в регионе 
приобретает особую важность. Годовая сумма осадков не 
превышает 200-300 мм, при этом испаряемость достигает 
800-1200мм в год. Показатель увлажнения за год не 
превышает 0,15. Теплообеспеченность по сумме температур 
выше 10 градусов составляет 4000-4500°С [5, 6,18, 21].

Переходный полупустынный характер климата зоны 
определяет промежуточный характер ее растительности. 
Растительный покров здесь предствлен пустынными и 
полупустынными формациями.

Основной тип почвообразования в зоне сероземный. В 
этой зоне могут проявляться самые отрицательные пос
ледствия потепления климата. Изменения климата могут 
вызвать нежелательные изменения свойств как целинных, 
так и окультуренных почв.

В этой связи целью наших исследований было опре
деление динамики изменений основных климатических 
факторов почвообразовательного процесса, а также выявле
ние возможного влияния этих изменений на региональные 
особенности почвообразования сероземов и на состояние 
климатической составляющей опустынивания на терри
тории Мугано-Сальянской зоны (на примере Северной 
Мугани). Для этого были собраны и проанализированы дан
ные, характеризующие температуру воздуха и количество 
осадков за период с 1964 по 2003 годы.

Результаты анализа метеоданных за этот период свиде
тельствовали об определенных изменениях климатических 
условий на территории Северной Мугани.
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Так, из данных таблицы 1 очевидно изменение средней 
температуры воздуха по месяцам и среднего годового пока
зателя по 10-летним периодам 1964-1973; 1974-1983; 1984- 
1993; 1994-2003. Для сравнения взяты средние многолетние 
данные по Э.М. Шихлинскому (1968). Наибольшее отклоне
ние от нормы среднемесячной температуры наблюдается в 
январе месяце, температура изменяется в пределах от 1,2 до 
2,4°С. При этом отклонения температуры в этом месяце 
достигали в некоторые годы значения до 4,6°.

Температура воздуха за 10-летние периоды 
(1964-2003)

Таблица 1

Годы I п III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1964- 
1973 1,01 3,3 7,6 13,3 20,0 24,5 27,6 26,9 22,0 15,9 9,7 4,4

1974- 
1983 2,6 4,2 7,7 14,1 19,5 24,3 27,5 26,2 22,1 15,2 9,1 4,7

1984- 
1993 3,0 3,4 7,3 13,5 18,7 24,3 26,5 25,5 21,7 15,5 9,1 4,1

1994-2003 3,8 4,96 8,1 13,8 18,9 24,0 27,0 26,9 22,0 16,7 9.8 4,8
Сред, 

многолет. 1,4 3,8 6,8 12,2 19,0 23,5 26,2 25,7 21,4 15,7 9,1 4,1

Изменения температуры в летние месяцы колеблются в 
переделах 0,5-1,0°С. средняя годовая температура за период 
1964-2003 лишь 5 лет была ниже нормы на 0,1-0,6°, а в ос
тальные годы в среднем на 0,52° выше нормы (норма сред
ней годовой температуры 14°С).

Сравнение изменений температуры в среднем за 10- 
летние периоды показывает, что данные за 1964-1973 гг. 
более близки норме, в отличие от последних десятилетий.

В таблицах 2, 3 и рис.1 приведены данные по коли
честву осадков за вышеуказанные периоды и по годам 1981- 
2003 гг. Анализ данных показывает, что наиболее засуш
ливым из этих годов был 1998, где годовая сумма осадков 
была 130 мм, что почти в два раза ниже нормы, а наиболее 
влажными - 1988 год (сумма осадков 435 мм) и 2003 (сумма 
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осадков 397 мм), то есть осадки превышали норму соот
ветственно в 1,8 и 1,6 раза. На рис. 1 кривые, характери
зующие распределение осадков по месяцам, имеют сходные 
максимумы в весенние и осенние месяцы, а минимумы - в 
летние месяцы.

Таблица 2

Среднее количество осадков за 10-летние периоды 
(1964-2003)

Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1964- 
1973 32,4 22,1 40,7 40,5 30,0 28,3 9,2 8,9 39,5 33,9 22,3 28,6

1974- 
1983 20,6 24,5 35,6 30,6 41,8 33,4 14,2 16,7 18,9 50,9 37,7 4,2

1984- 
1993 19,0 36,5 29,7 27,4 34,3 23,6 5,6 9,2 11,2 45,1 37,7 26,5

1994- 
2003 20,9 24,9 37,0 18,8 27,5 17,1 2,1 4,0 26,3 34,2 20,5 17,3

Сред, 
иногол ет 19 26 24 26 11 20 12 10 19 30 32 17

Подобное распределение осадков отличается от средних 
многолетних данных, которые на рисунке представлены 
столбцами гистограммы.

Нужно отметить, что по В.В.Добровольскому (1968) 
равномерное по месяцам выпадение осадков способствует 
созданию более засушливых условий, чем выпадение коли
чества осадков, большая часть которых приходится на 
весенний и зимний периоды [8]. В таблице 3 приведены 
расчеты сумм осадков за апрель - октябрь и июнь-август 
месяцы за период 1981-2003 годы, а также их отклонение от 
нормы в процентах. Как видно из данных таблицы большая 
часть или половина осадков приходится на период апрель- 
октябрь. Исключение составляют 1985, 1986, 1991 и 1998 
годы. На летние же месяцы, наоборот, приходится малая 
часть годовых осадков и в большинстве случаев этот пока
затель ниже нормы, за исключением 1981, 1982. 1988. 1997 
годов, когда количество осадков, выпавших летом, было 
примерно в два раза выше нормы
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Таблица 3

Атмосферные осадки за год, теплый период и лето

Год
Годовая 
сумма 

осадков

Сумма 
осад, за 

IV-X 
месяцы

Доля от 
год. сум
мы ОС., 

%

Сумма 
осад.за 
VI-VIII 
месяцы

Доля от 
год. сум
мы , %

ГТК

1981 447,8 268,2 60 94,3 21,0 0,61
1982 397,6 234,1 58,9 79,2 19,9 0,54
1983 144,5 80,3 55,5 18,8 13,0 0,18
1984 391,1 1953 49,9 7,8 2,0 0,44
1985 251,9 68,8 27,3 13,5 5,0 0,15
1986 234,6 93,2 39,7 13,4 5,7 0,21
1987 331,1 147,7 44,6 21,6 6,5 034
1988 435Д 316,1 72,6 131,5 30,0 0,71
1989 247,1 176,4 71,4 12,9 5,2 038
1990 262,1 141,0 53,8 15,4 5,9 0,31
1991 233,0 68,0 29,2 9,0 3,9 0,15
1992 362,0 211,0 58,3 106,0 29,3 0,50
1993 309,0 147,0 47,6 53,0 17,2 0,34
1994 309,0 144,0 46,6 45,0 14,6 0,32
1995 248,0 148,0 59,7 10,0 4,0 032
1996 216,0 127,0 58,8 7,0 3,2 0,28
1997 250,0 130,0 52,0 52,0 20,8 0,29
1998 130,0 50,0 38,5 2,0 1,5 0,10
1999 217,0 116,0 53,5 24,0 11,0 0,25
2000 255,0 103,0 40,4 1,0 0,4 0,22
2001 234,0 135,0 57,7 25,0 10,7 озо
2002 250,0 155,0 62,0 6,0 2,4 034
2003 397,0 192,0 48,4 60,0 15,1 0,43

Сред, 
много- 
лет.

246,0 128,0 52,0 42,0 17,1 0,29

Для оценки увлажнения обычно используются различные 
комплексные показатели, которые учитывают соотношение 
между осадками, испарением и температурой воздуха.

Нами был рассчитан ГТК (гидротермический коэффи
циент) по формуле Г.Т.Селянинова [20] 
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, где

l-* - сумма осадков за теплый период, сумма тем
ператур выше 10°Ъ за тот же период. Рассчитанные вели
чины гидротермического коэффициента изменяются в 
интервале от 0,10 до 0,71. При этом для сравнения опре
делен ГТК по средним многолетним данным, который 
составил 0,29. В особо засушливые годы (1983, 1985, 1991 и 
1998гг.) значение ГТК не выходит за пределы увлажнения 
присущие области сухих степей (0,10-0,18). В остальные 
годы величина гидротермического коэффициента была вы
ше или в пределах значения рассчитанного по средне
многолетним данным.

На рис.2 представлен график изменения гидротерми
ческого коэффициента по годам (1981-2003 гг.). Как видно из 
рисунка, кривая имеет несколько максимумов и минимумов, 
то есть за рассматриваемый период условия увлажнения 
периодически менялись, засушливые годы сменялись более 
увлажненными годами, и наоборот. Так, в 1981 году сумма 
осадков была в 1,8 раза больше нормы. Линия тренда за 
период 1981-2003 гг. имеет тенденцию к снижению, указывая 
на изменение условий увлажнения примерно до уровня со- 
ответсвующего средним многолетним данным.

Таким образом, проведенный анализ данных по средней 
температуре воздуха и количеству осадков на территории 
Северной Мугани за период 1964-2003 годы позволяет сде
лать заключение о стабильной тенденции изменения этих 
параметров. При этом наблюдается увеличение среднего
довой температуры, в основном за счет зимних месяцев. Что 
касается выпадающих осадков, то их общее количество, за 
исключением 1983 и 1998 годов, (где сумма осадков соот
ветственно на 40% и 47% ниже нормы), не снижается и 
даже увеличивается.

46



хнэиПиффеом щимээникйэхойЕ'ид

Ри
с.

2.
 И

зм
ен

ен
ие

 г
ид

ро
те

рм
ич

ес
ко

го
 к

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

а 
по

 го
да

м

47



Распределение же осадков по сезонам стабильно изме
нилось. Количество выпадающих за теплый период и лето 
осадков уменьшилось, а количество осенних и весенних 
осадков по сравнению с многолетними показателями увели
чилось.

Таким образом, можно сделать заключение, что за ана
лизируемый период климатическая составляющая опусты
нивания (аридизации) не усилилась, и, на фоне повышения 
средней температуры воздуха, стабильного снижения годо
вой суммы осадков не наблюдалось.

Рассмотрим вопрос о возможных изменениях свойств 
почв в результате трансформации основных климатических 
показателей. Как известно почвообразовательный процесс 
сероземов протекает в особых гидротермических условиях. 
Тепловой режим характеризуется высокими летними темпе
ратурами, отсутствием промерзания зимой. В теплое время 
года происходит иссушение верхних горизонтов. Почво
образовательный процесс здесь отличается кратковремен
ной биогенностью [6].

Надо отметить, что изменения средней температуры 
воздуха, количества осадков и условий увлажнения, наблю
даемые на территории Северной Мугани, в основном не 
выходят за пределы значений определеяеющих климати
ческие условия образования сероземов. Так, средняя годо
вая температура воздуха по исследуемым десятилетним 
периодам на 0,3-1,0° С выше нормы. Сумма активных 
температур не превосходит значения 4200-4900° С. Условия 
увлажнения в летние месяцы стали более засушливыми, 
однако увеличились зимние температуры, а также сумма 
весенних и осенних осадков. Почва по своей природе дос
таточно консервативная система, поэтому немногие ее 
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свойства быстро меняются при изменении факторов поч
вообразования. К ним относятся некоторые признаки, нап
ример, такие как водно-солевой, воздушный режимы, про
цесс гумусонакопления. То есть изменения в почвенных 
процессах, которые протекают под влиянием изменений 
климата, происходят на микро- и мезоуровнях. Однако 
быстро меняющиеся признаки почв обладают также вы
сокой сезонной изменчивостью, поэтому довольно трудно 
уловить тенденцию эволюционных изменений в почвах.

Кроме того, орошение и распаханность почв, а также 
другие стороны человеческой деятельности также являются 
определенной помехой в установлении изменчивости поч
вообразовательного процесса связанного с климатическими 
изменениями.

Выводы

1. Анализ средней температуры воздуха и количества 
осадков за период с 1964-2003 в аридной зоне Азербайд
жана (на примере Северной Мугани) позволяет сделать 
заключение о стабильной тенденции изменения этих пара
метров в переделах возможного влияния на изменение ре
жимов увлажнения, солевой и воздушный, а также течение 
почвенных процессов на микро- и мезоуровнях.

2. Региональные изменения элементов климата конс
татируемые на сегодня незначительно влияют на многие 
диагностические признаки, поэтому не выходят за рамки 
критериев определяющих таксономическое положение се
роземно-луговых почв на территории Северной Мугани.
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3. Потепление климата на территории аридной зоны 
республики может служить фактором опустынивания, од
нако за исследуемый период доминирования климатической 
составляющей опустынивания не наблюдается.
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ŞİMALİ MUĞANIN ƏRAZİSİNDƏ SƏHRALAŞMA 
PROSESİNİN AMİLİ KİMİ ARİDLƏŞMƏYƏ APARAN 

İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ

Eyyubova S.M.

Regional iqlim, dəyişmələrinin müəyyən edilməsi məqsədilə 
1964-2003-cü illər üzrə orta illik temperatur və yağıntıların miqdarı 
üzrə göstəricilər toplanmış və təhlil edilmişdir. Nəticədə orta illik 
temperaturun artması və yağıntıların fəsillər üzrə paylanmasının dəyi
şilməsi müəyyən edilmişdir. Hidrotermik əmsalın isə illər üzrə də
yişməsi göstərir ki, ərazidə nəmlənmə şəraiti norma daxilində dəyişir 
və iqlim amilinin səhralaşma prosesinə təsiri müşahidə olunmur.

CLIMATE CHANGES LEADING TO ARID DEGRADATION, 
AS A FACTOR OF THE DESERTIFICATION IN THE 

TERRITORY OF NORTHERN MUGAN

Eyubova S.M.

The parameters over mean-year temperatures and rainfalls of 
1963-2003 are gathered and analysed with the purpose of definition of 
regional climate changes. As a result, an increase of average-year 
temperature and changing rainfalls distribution over the seasons for a 
norm have been defined by long-term parameters. The change of 
hydrometric coefficient over years shows that the moisture state in the 
zone changes in the norm and the influece of the climate factor on 
desertification process isn’t observed.
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UOT.631.6

AZƏRBAYCANIN SU EHTİYATLARI VƏ ONLARI 
ÇİRKLƏNDİRƏN AMİLLƏR

Səlimova V.H.
Eroziya və Suvarma ET İnstitutu

Ölkəmizdə ekoloji şəraitdən doğan narahatçılıq, ekoloji mü
hiti sağlamlaşdırmaq meylinin güclənməsi, bizdən ilk növbədə, 
qiymətli sərvət olan su mənbələrimizin qorunub mühafizə edil
məsi, onların hidroqrafik, hidrokimyəvi, hidrobioloji, genetik və 
botanik cəhətdən elmi əsaslarda mükəmməl öyrənilməsi, onlarda 
keyfiyyət dəyişmələrini törədən səbəbləri vaxtında aşkar edib 
qarşısının alınması kimi taxirəsalınmaz məsələlərin ön plana 
çəkilməsini tələb edir. Hazırda bu sahədə yaranmış gərgin eko
loji vəziyyətdən tədriclə çıxmaq, su hövzələrimizə ekoloji ta
razlığın pozulmasından dəyən ziyanı azaltmaq üçün dövlət 
səviyyəli tutarlı tədbirlər planlaşdırılmalıdır.

Azərbaycan ərazisinin quraqlıq zonada yerləşməsi bu prob
lemi daha da kəskinləşdirir. Su ehtiyatlarının kəmiyyət və key
fiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi onun effektiv idarə 
olunmasına və səmərəli istifadəsinə imkan yaradır. Ona görə də 
su ehtiyatlarının müasir vəziyyətinin öyrənilməsi ön plana çə
kilməlidir.

/ Son on illiklərdə Azərbaycanda ekoloji problemlərə zaman 
və məkan baxımından yanaşılmasında yol verilmiş ciddi nöq
sanlar, su mənbələrimizin ekoloji xüsusiyyətlərinin sırf isteh
salat məsələləri həll edən müvafiq nazirlik və idarələr tərəfindən 
unudulması su ehtiyatlarımızın çirklənməsinə, mənbələrin quru
masına, onların flora və faunasında xoşagəlməz dəyişikliklərə 
gətirib çıxarmışdır [1]. Öz mənbələrini AR ərazisindən kənardan 
başlayan Kür və Araz çayları ölkənin əsas su arteriyasını təşkil 
edir. Kür və Arazın hövzələri müvafiq olaraq dörd və beş ölkə
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nin ərazisində yerləşir. Kür çayı (Araz ilə birlikdə) hövzəsinin su 
ehtiyatları təklif olunmuş [3,5] müxtəlif qiymətlərə görə 25,9- 
26,9 km3 arasında dəyişir. Xarici ölkələrdən Kür çayı ilə 
Respublika ərazisinə daxil olan axım 19,6 - 20,8 km3 və ya 
ümumi su ehtiyatlarının 76-77% - ni təşkil edir.

Respublika ərazisində formalaşan axım isə 5,6 -7,34 km3 - 
dir. Kür çayı hövzəsinin (Araz çayı müstəsna olmaqla) su 
toplayıcı sahəsindən illik axım 7,8-16,8 km3 bərabərdir. Qonşu 
ölkələrdən daxil olan axım ll,7-12,7km3 (70-71%), yerli axım 
isə 4,50-6,02 km3 (29-30%) təşkil edir.

Araz çayı hövzəsinin su ehtiyatı 9,10-9,3 Okm3 bərabərdir, 
bundan qonşu ölkələrdən daxil olan axım 7,70-8,1 Okm3 (85-87%), 
yerli axım l,04-l,40km3 (13-15%) arasında qiymətləndirilir.

Azərbaycan Respublikası çaylarının su ehtiyatlan bütövlükdə 
müxtəlif qiymətlərə görə 28,1-30,3 km3 təşkil edir. Qonşu 
ölkələrdən Respublika ərazisində daxil olan axım 19,7-20,3km3 
və ya 67-70% təşkil edir. Respublika ərazisində axımın 7,81- 
10,6km3 həcmi formalaşır. Beləliklə qonşu ölkələrdən daxil olan 
axım 2,0-2,5 dəfə yerli axımdan çoxdu. Azərbaycanda yerüstü su 
ehtiyatlarının mənbələrini çaylar, göllər, su anbarları və buzlaqlar 
təşkil etsədə yerüstü suların əsas ehtiyatları çaylarda cəmlənib.

Respublikanın çay şəbəkəsi 8350-dən çox çaydan ibarətdir 
ki, bunlardan 2 çayın uzunluğu 500km-dən çox, 22 çayın uzun
luğu isə 101-500 km arasındadır. Azərbaycanın əsas çaylarına 
Kür (uzunluğu 1515 km, su toplayıcı sahəsi 188000km2), Araz 
(1072km, 102000km2), Alazan (Qanıx - 413km, 12080km2), 
lori (Qabırrı - 389km, 4840 km2), Samur (216km, 443Okm2), 
Tərtər (184km, 2650km2) və s. aiddir. Tərtərçaydan başqa bütün 
göstərilən çaylar sərhəd və ya beynəlxalq, tranzit (bir neçə ölkə
nin ərazisindən axan) çaylardır.

Azərbaycan Respublikasının çaylarım, Xəzər dənizi hövzə
sinə mənsub etməklə ayrılıqda üç qrupa bölmək olar:

1. Kür çayı hövzəsinin çayları (Kürün sol və sağ qolları)
2. Araz hövzəsinin çayları (sol və sağ qolları)
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3. Birbaşa Xəzər dənizinə tökülən çaylar.
Çayların su toplayıcı sahələrinin yüksəklik vəziyyətinin yer

üstü axımın formalaşmasında mühüm rol oynadığını nəzərə 
alaraq, ölkəmizin çayları iki qrupa bölünürlər:

1) yüksək su toplayıcı sahələri olan çaylar - bu çayların su 
ayırıcılarmın hündürlüyü 2500-3000 m-dən çoxdur;

2) alçaq su toplayıcı sahələri olan çaylar- su ayırıcılarmın 
hündürlüyü 2500-dən çox olmur. Bütün daimi axan və qismən 
quruyan çaylar yüksək su toplayıcı sahəyə, müvəqqəti axan 
çaylar isə - alçaq su toplayıcı sahəyə malikdirlər.

Azərbaycanda əsas buzlaqlar Böyük Qafqazda, Qusarçayın 
hövzəsində yerləşir. Burada ümumi sahəsi 3,24 km2 olan 9 
buzlaq vardır. Buzlaqların su ehtiyatı 0,08km3-dir.

Ölkəmizin ərazisində ümumi sahəsi 394 km2 olan 450 göl 
müəyyən edilib. Mənşəyinə görə Respublikada 7 tip göl 
müşahidə edilir:

1) buzlaq mənşəli göllər (Şahdağ, Bazardüzü, Murovdağ və 
s.zirvələr olan yüksəklik zonasında yerləşirlər);

2) subasar mənşəli göllər (Əsasən Kürün subasar hissəsində 
yerləşirlər - Sarısu, Hacıqabul Mehman, Ağgöl və s.);

3) bənd mənşəli göllər (Kiçik Qafqazda müşahidə olunurlar 
Göygöl, Maralgöl, Ağgöl, Qaragöl və s.);

4) laqun mənşəli göllər (Xəzər dənizinin sahilboyu 
zonasında yerləşirlər - Gümüşovan, Ağzıbirçala və s.);

5) karst mənşəli göllər (Qobustanda, Hacmohurda, 
Ceyrançöldə yerləşirlər);

6) sürüşmə mənşəli göllər (Ataçay, Sumqayıt, Kirdımançay 
və s.çayların hövzələrində yerləşirlər);

7) relikt göllər (Abşeron yarımadasında yerləşirlər - 
Masazır, Böyükşor, Kürdaxan, Qanhgöl və s.).

Azərbaycanda hər birinin həcmi 1 mln.m3 - dən olan 41 su 
anbarı vardır. Su anbarları həm çaylarda (məcra su anbarları), 
həm də çaylardan kənarda yerləşə bilərlər (məcradan kənar su 
anbarları) [3].
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Onlara toplanılan su həcmi 21,46 km3 su güzgülərinin sahəsi 
isə 958 km2 bərabərdir.

Məcra su anbarlarından Kür çayında yerləşən Mingəçevir 
(su səthinin sahəsi 605 km2; tam həcmi 16,07 km3), Varvara 
(22,5km2; 0,06km3); Şəmkir (116km2; 2,68km3), Araz çayında 
Araz (145km2; 1,35km3), Tərtər çayında Sərsəng (14,2km2; 
0,565km3) su anbarlarını, məcradan kənar su anbarlarından Cey- 
ranbatan (13,9km2; 0,186km3); Bolqarçay (2,0km2; 0,012km ); 
Xanbulançay (2,46km2; 0,052km3); Sirab (l,54km2; 0,013km3) 
su anbarlarını göstərmək olar.

Respublikada axan çayların 21-i tranzit çaylardır və onların 
əksəriyyəti Kür və Araz çaylarının hövzələrinə aiddir.

Kür çaymın əsas çirklənmə zonası Gürcüstan R-nın ərazisin
dən başlayır. Borjom, Axalbaba, Xaşuri, Qori, Kareli, Kaspi 
şəhərlərinin və d.məntəqələrdən keçərkən çaya sutkada 3 mln.m3 -a 
qədər sənaye müəssisələrinin və kommunal-məişət tullantıları 
axıdılır. Daha sonra çay Tiflis və Rustavi şəhərlərindəm keçər
kən daha kəskin çirklənməyə məruz qalır. GR-ı Su Müfət
tişliyinin məlumatına görə Tiflis şəhəri daxilində çay suyunda 
fenol 300 dəfə, neft məhsulları 330 dəfə, xrom 600 dəfə, mis və 
kadium 10 dəfə, mədə-bağırsaq basilləri 238 dəfə normadan 
artıqdır (R.Mahmudov, 2003).

Araz çayında yaranan gərgin ekoloji vəziyyət Kür çayından 
daha təhlükəlidir. Araz çayı Gümrüdən başlayaraq Naxçıvan 
MR ilə sərhəddə qədər ER-nın ondan çox sənaye şəhərlərinin 
məişət və sənaye çirkablarını qəbul edir. Araza qovuşan Gədər- 
çay, Vorotan, Axuryan çayları son dərəcə zəhərlənmişdir. On
ların sularında demək olar ki, oksigen olmur, turşuluq göstəricisi 
pH 2,4-ə enir, mikroflora 180-200 dəfə azalır, çay sahilləri boyu 
bitki örtüyündə məhv olur. Arazı ən çox çirkləndirən qollarından 
biri də mənbəini Ermənistandan başlayan Oxçuçaydır. Meqri, 
Qaçaran, Qafan və Dəstəkert dağ-mədən kombinatlarının yüz 
min tonlarla qatı turş suları, ağır metal duzları və d. tullantılar 
Oxçuçayı hədsiz dərəcədə çirkləndirir.
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Kür çayı Əli-Bayramlı, Səlyan, Neftçala və d.şəhər və iri 
yaşayış məntəqələrinin çirkab suları ilə də çirkləndirilir. Bu əra
zilərdə Kürün sularında bixromat oksidləri, fenollar, neft məh
sulları və heksoxloran pestisidinin miqdarı digər məntəqələrlə 
müqayisədə 1,5-2,0 dəfə çoxalır.

Respublikamızda mövcud su mənbələrini çirklənmədən qo
rumaq, su ehtiyatlarını artırmaq üçün mühüm və perspektivli va
sitələrdən biri' təsərrüfat-məişət, sənaye və heyvandarlıq komp
lekslərinin çirkab sularından şəhər və iri yaşayış məntəqələri 
ətrafı sahələrdə suvarma istifadə etməkdir. Son illərdə Bakı, 
Gəncə və Naxçıvan şəhərləri ətrafına şəhər kanalizasiyasının 
təmizlənilmiş suları hesabına işləyəcək suvarma şəbəkələrinin 
layihələri işlənib hazırlanmışdır. Çirkab sularının bu məqsədlə 
istifadə olunmasının üstünlüyü ətraf mühitin mühafizəsilə ya
naşı, bəzi bitkilərdən yüksək məhsul götürülməsinə şərait yara
dan qiymətli kübrələrin əldə edilməsidir.

Bunu Abşeron Zeytunçuluq sovxozu ərazisində 1967-ci ildə 
tikilmiş Bakı şəhər kanalizasiyasının mexaniki yolla təmizlənil
miş suyu hesabına işləyən qapalı suvarma şəbəkəsinin istis
marından görmək olar. İl ərzində sovxozda zeytun və badam 
plantasiyalarının suvarılmasında istifadə olunan 3,17 mil.m3 
həcmində çirkab suları 175 ton ammonium-sulfat, 98 ton su- 
perfosfat və 250 ton kalium kübrəsinə bərabərdir [2].

Gələcəkdə respublikamızın əsas sənaye obyektlərinin yer
ləşdiyi Bakı, Sumqayıt və digər şəhərlərin kanalizasiya sula
rından bu məqsədlə səmərəli istifadə edilməsi, həmin suların 
Xəzərə və digər su mənbələrinə axıdılan payının ildən ilə azal
dılması planetimizin ən nadir və qiymətli balıqlarının vətəni 
olan su hövzəsinin çirklənməsinin qarşısının alınması prob
lemini nisbətən həll edəcəkdir.

Yer üstü su mənbələrində yaranmış ekoloji gərginlik bizdən 
yeraltı sulardan daha səmərəli istifadə etməyi tələb edir.

Keçmiş Azərbaycan Geologiya Birliyinin geoloji ekspe
disiyası respublikamızda içməli yeraltı suların 50 illik ehtiyatı 
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olduğunu müəyyənləşdirmişdir. Yaxın gələcəkdə Böyük Qafqa
zın Samur-Qusar, Şəki-Zaqatala zonalarında, Kiçik Qafqazda 
Tərtərçay hövzəsində istismar əhəmiyyətli böyük yeraltı su ehti
yatlarından Bakı və digər iri şəhər, qəsəbələrimizin su təchi
zatında istifadə olunmaqla əhalinin fasiləsiz su ilə təmin etmək 
problemini qismən həll etmiş olardı.

Son illərdə bəzi dağ çayları və axarlar üzərində plansız şə
kildə sututarların tikilməsi, çay məcralarından qumun, çınqılın 
daşınması həmin hövzələrdə ekoloji tarazılığm pozulmasına sə
bəb olur.

Çay vadilərində meşələrin qırılması, su toplayıcı sahələrin 
yuxan hissələrində torpaq və biçənəklərdən düzgün istifadə edil
məməsi, mal-qaranın normadan artıq otanlması təbiətin dəhşətli 
hadisələrindən biri olan sellərin fəallaşmasına şərait yaradır. Böyük 
Qafqazın cənub yamaclarında, Kiçik Qafqazın cənub-qərb hissə
sində güclü leysan yağışlarından sonra yaranan sellər sənaye 
obyektlərini, avtomobil və digər yollarını, suvarma kanallarını 
dağıdır, yararlı torpaqları yuyur, respublikamızın xalq təsərrüfatına 
böyük məbləğdə zərər vurur, insan tələfatına səbəb olur. Bu cür 
fəlakətli sel hadisələri Dəmirapann (1974). Girdman (1981), Kiş 
(1982), Kürmük (1983) və d. çaylarında baş vermişdir.

Bütün bunlar sel hadisələri müşahidə edilən çay hövzələ
rində hidrotexniki və meşəmeliorasiya işlərinin paralel və ardıcıl 
aparılmasını, onlarm hövzələrinin yuxarı hissələrində sel və ero
ziya mənbələinin ləğv edilməsini, çay axımlarının nizamlanması 
üçün bir sıra texniki tədbirlərin keçirilməsini tələb edir. Bu sa
hədə aparılmış işlər ekoloji və strategiya əsasında planlaşdırıl- 
madıqda sonradan onlarm doğurduğu mənfi təsirin aradan qaldı
rılması milonlarla vəsait tələb edir.

Unutmaq olmaz ki, bir sıra texniki tədbirləri özündə cəmləş
dirən torpaqların meliorasiyası mühüm ekoloji əhəmiyyətli 
problemlər doğurur. Odur ki, istər suvarma, istərsə də qurutma 
meliorasiya ilə əlaqədar hər bir layihə elmi surətdə əsaslan- 
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dınlmalı, hərtərəfli ölçülüb-biçilməlidir ki, tikinti gərginliyi 
azaltmaqla təbiətdəki tarazlığı pozmasın. Buna görə də bütün 
meliorativ layihələrdə həm tikintinin təsir zonasında, həm də 
qonşu sahələrdə ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri nəzərdə 
tutulmalıdır. Bu ərazilərdə torpaq örtüyü, su mənbələri, hava 
mühiti, bitki örtüyü, landşaft, heyvanat aləmi, tarixi və mədəni 
abidələr layihələşdirilən tikintinin istismar müddətində yarana 
biləcək zərərli təsirdən qorunmalıdır.

Azərbaycanın iqtisadiyyatında böyük rolu olan Mingəçevir 
su anbarının istismarının 60-cı ilində biz vaxtı ilə bu nəhəng 
hidrotexniki qurğunun layihəsində buraxılmış bir sıra qüsurların 
şahidi oluruq. Anbar yaradıldıqdan sonra aşağıda qalan ərazi
lərdə və ondan su götürən torpaq məcralı Yuxarı Qarabağ və 
Yuxarı Şirvan kanalları boyunca sızan sular hesabına qrunt suyu 
səviyəsi qalxmış, bu da öz növbəsində kənd təsərrüfatı üçün 
yararlı torpaq sahələrinin yerləşdiyi Kür-Araz ovalığının xeyli 
hissəsində şorlaşmanı artırmış və münbit sahələri sıradan 
çıxarmışdır.

Respublikamızın ərazisində aparılmış meliorativ tədbirlər 
Ağcabədi rayonundakı Mehman, Kürdəmir rayonundakı Şilyan, 
Lənkəran rayonundakı Martsə, Saatlı rayonundakı Sarı və bir 
sıra digər göl və su hövzələrinin tam qurumasına və ya su səviy
yəsinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.

Azərbaycanda bəzi göllərin quruması, su tərkibinin pisləş
məsi nəticəsində nadir bitkilərdən sayılan Xəzər şanagülləsi, 
hirkan su fındığı, sarı zanbaq və bir çox başqa su bitkilərinin sı
radan çıxmasına və onların yerini bataqlıq bitkilərinin və yaxud 
halofıtlərin tutmasına səbəb olmuşdur.
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Nəticə

1. AR çaylarının su ehtiyatlan hidroloji illərin sululuq dərə
cəsindən asılı olaraq 28,1-30,3 km3/il təşkil edir. Qonşu ölkə
lərdən respublika ərazisinə daxil olan axım 19,7-20,3km3 təşkil 
edir ki, bu da ölkə ərazisindəki axımın 67-70% təşkil edir.

2. Respublika ərazisində həcmi 1 mln m3-dan artıq olan 41 
su anbarı fəaliyyət göstərir. Onlara toplanılan su həcmi 21,46 
km3olub ölkə ərazisinin 958 km tutur.

3. Son onilliklərdə ölkə ərazisinə daxil olan tranzit və yerli 
çay-ların axımlarının kəskin çirklənməsi müşahidə olunur. 
Ölkənin əsas su arteriyasını təşkil edən Kür və Araz çaylarının 
suyunda fenol, neft məhsulları, xrom və d. zərərli birləşmələrin 
miqdarı normadan dəfələrlə çoxdur.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Салимова В.Г.

В статье показано значение водных ресурсов в народном 
хозяйстве АР. Даётся краткая гидрографическая характеристика 
основных рек, озер и водохранилищ Республики. Охарактеризованы 
зоны формирования стока горных рек и факторы, влияющие на 
точность определения водных ресурсов - хозяйственная деятель
ность человека, правильное размещение сеги гидрологических 
наблюдательных пунктов, качественные наблюдения над ними, 
приводится количественная оценка по различным источникам 
суммарного стока рек, формирующихся в пределах Республики 
(местный сток) и стока рек, поступающих из сопредельных тер
риторий, ресурсов поверхностных вод как по бассейнам крупных 
рек (Куры и Араза) и бассейнам рек, непосредственно впадающих в 
Каспийское море, так и в целом по Республике.

WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF 
AZERBAIJAN AND THEIR POLLUTANT FACTORS

Salimova V.G.

The importance of the water resources of the national economy of 
AR is shown in the article. The short hydrographic characteristics of 
the main rivers, lakes and reservoirs of the Republic are given. The 
zones which are formed by the stream of the rivers and factors 
influencing on exactness of the definition of the water resources- the 
man's economic activity, the right placement of the nets of 
hydrological observant points, the qualitative observations on them are 
characterized. The quantitative value is carried out according to the 
different sources of the summary stream of the rivers being formed in 
Limits of the republic (local stream) and stream of the rivers running 
from the adjoining territories, resources of the surface waters as under 
the drainage- basin of the big rivers (Kur and Araz) and drainage- 
basin rivers, flowing directly into the Caspian Sea, so in the whole 
according to the Republic.
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УДК. 626.84

БОРЬБА С ИРРИГАЦИОННОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ ПРИ 
БОРОЗДОВОМ ОРОШЕНИИ

Баширов Н.Б. 
НПО. АзНИИГИМ.

В связи с интенсификацией орошения особенно на водо
разделенных участках с неспокойным волнистым рельефом 
отмечается обострение взаимодействия человека, воды и 
почвы. Если в естественных условиях в процессе много
векового взаимодействия эрозионные процессы сбалансиро
ванный природой то в результате антропогенного вмеша
тельства в отдельных случаях наблюдается их активизация. Не 
случайно поэтому в мировой практике в том числе и в нашей 
республике проблема рационального использования и охраны 
окружающей среды, разработка и внедрение ресурсосберегаю
щих технологий находят большое отражение в долгосрочных 
государственных программах и планах [1].

Водаая эрозия почв орошаемых территорий, так же как и 
неорошаемых обусловливается комплексом естественных и 
антропогенных факторов, которое совместно участвуют и 
предопределяют её развитие и динамику, т.е. ирригационная 
эрозия почв является неотъемлемой частью водной эрозии.

В условиях воздействия концентрированных поливных 
струй, капель дождя и потоков воды на открытую поверх
ность почв применительно к оросительным системам фор
мируется несколько разновидностей ирригационной эрозии 
почв: эрозия в поливной сети на орошаемых полях при 
поливах но бороздам и полосам: эрозия канальная, плос
костная и струйчатая при поливах дождеванием: эрозия в 
постоянных и временных транспортирующих каналах 
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внутрихозяйственных и межхозяйственных оросительной 
сети. Статья по посвящена результатам исследование об 
установление допустимого предела ирригационной эрозии 
почв при бороздового полива и разработка мероприятий по 
её уменьшению или полной ликвидации.

Разнообразие форм проявления и особенностей различ
ных видов эрозионных процессов, вызванных искусствен
ными водами в основе их лежит механизм взаимодействия 
гетерогенной географической среды и антропогенной 
деятельности. Взаимное влияния и взаимодействия двух сред 
- почвы и искусственных поливных вод происходит на фоне 
большого количества естественных и искусственных 
факторов, от конкретного сочетания и участия который 
зависят направление и количественные показатели процесса. 
Механизм эрозионного воздействия искусственных вод на 
поверхность почвы, их негативных явлений и последствий 
имеет многоплановый и многооболочный характер.

При поливах по бороздам эрозия, вызванная поливными 
струями, наблюдается там, где характеристики физико - 
географической среды предопределяют низкий противо- 
эрозионный фон, а параметры поливных потоков способ
ствуют этому [4].

Общепризнано, что при всех формах появления эрозии 
орошаемых территорий одной из основных предпосылок 
физико - географической среды является уклон территории, 
оросительных каналов и нарезаемых поливных борозд.

Определяя характер, направление и количественные 
показатели эрозионных процессов, уклон, в свою в очередь, 
сам претерпевает определенные деградации под воздей
ствием потоком. В этот случае детерминированный отклик 
системы - природной среды проявляется не только в изме
нении абсолютных отметок дна борозд, но и в образовании 
конусов выноса продуктов эрозии и изменении микро
рельефа полей [5].
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На основе экспериментальных данных Ю.И. Поляковым 
получена следующая зависимость вида:

, ai + Ъ п =------- ,
ci + d [1]

где щ - слой смытой почвы в расчете на га, мм; и - уклон 
дна борозд: аб ж д - эмпирические коэффициенты, значения 
которых изменяются в зависимости от поливных струй.

Более глубокий анализ, выполненный по изменению 
интенсивности смыва почв в зависимости от уклонов, 
позволяет установить границы количественного перехода и 
обосновать область и их эрозионной опасности: уклоны до 
0,006 - область устойчивого состояния черноземных и 
каштановых почв: уклоны 0,006 - 0,010 - область 
предельного равновесия и начало трогания почв; уклоны 
0,01-0,02 - область начала трогания и подвижки почв; уклон 
более 0,02 - область массового смыва почв [4].

Если уклон поливный сети создает возможность и 
предпосылки эрозионных процессов, то реализация тих 
предпосылок происходит после подачи определенных 
порций воды. Следовательно, поливная струя в борозде 
является активным фактором воздействия на почву и 
взаимодействия почвы на струю. Степень развития поливной 
эрозии в данном случае зависит от культуры орошения и 
особенно от правильности назначения эрозионно - безопас
ных потоков воды.

Установленная многочисленными поливами и исследо
ваниями взаимосвязь величины смыва почв и поливных 
струй, в силу специфики природно - географической среды 
и её гетерогенности, носит региональный характер, 
учитывая это, в широком диапазоне изменения поливный 
струй (от 0,05 до 3,0 л/с), позволила установить 
количественную связь смыва почв от размера поливой 
струи
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z, _ J „bi h~a *q [2].
где q - расход воды в борозде, л/с; h - смыв почвы в 
пересчете на га, мм; afb - соответственно коэффициенты 
уравнения, значения которых изменяется в зависимости от 
уклонов

aı=0,30 + 3,81; bı= 0,90 + 1, II
Следует согласиться с мнением . Е. Мирцхулава о том, 

что полив без эрозии в хозяйственных условиях прак
тически невозможен. Особенность при этом состоит в том, 
что необходимо разграничивать эрозию опасных и допус
тимых пределов. Для практики ведения поливов 
представляет интерес область эрозионно - допустимых 
поливных старуй и границы перехода к недопустимым 
пределам. Исследования и анализ в этом направлении по 
интенсивности возрастания смывов в зависимости от 
граничных условий поливных струй при различных уклонах 
позволяют выявить эти особенности [5].

Эродирующая способность потоков в рыхлой борозде с 
малыми глубинами не столько определяется расходами 
воды, сколько уклонами поливной сети и начинает 
проявляться даже при пропуске минимальных поливных 
струй (0,1-0,2л/с) .

Исходя из проведенного анализа смыв черноземов и 
каштановых почв по степени эродирующей способности 
поливных струй позволяет классифицировать их следую
щем виде: 0,05-0,10 л/с - эрозионно -безопасные струи; 
0,10-0,20 л/с - поливные струи, эрозионно - безопасные до 
уклона 0,020; 0,20 - 0,40 л/с - оптимальной поливной струи, 
эрозионно - безопасные до уклонов 0,20; 0,40-0,60 л/с - 
средние поливные струи, допустимые до уклонов 0,01; 0,80- 
1,00 л/с - большие поливные струи, эрозионно - опасные 
при уклонах более 0,005; 2,0-3,0 - очень большие поливные 
с труи, эрозионное опасные во всем диапазоне уклонов [3].
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Допустимая величина струя воды в борозде в 1969 г. на 
участке ШОДУ Ширванский опытно - дренажный участке 
АзНИИГИМ выполнялись дополнительные исследования 
для установления допустимой величины бороздной струи. 
Для этого подобрался участок с уклонами местности от 
0,003 до 0,010. На участке нарезались проточные борозды 
глубиной до 22 см, при междурядном расстоянии 0,90м.

При указанных уклонах местности испытывались 
следующие величины струй воды в борозде: 0,5; 0,75; 1,0; 
1,25; 1,50; 1,75; 2,0 ; 2,50; 3,00 л/сек [1].

На основании полученных данных построен график 
зависимости мутности воды от величины струи (рис 1).

J,

Мутность воды в борозде в г/л
Рис. 1. Кривые зависимости мутности воды от величины 

струи в борозде и уклона местности

При уклоне 0,003 с увеличением струи в борозде до 2,0 
л/сек мутность воды увеличивается пропорционально. Но 
при дальнейшем увеличением струи до 2,5 и 3,0 л/сек 
мутность воды резко возрастает в связи с увеличением 
интенсивности размыва дна и откосов борозды. На уклоне 
0,005-0,006 резкое увеличение мутности начинается при 
расходе в борозде свыше 1,5 л/сек, на уклоне 0,007 - 0,008 
при расходе более 0,75 л/сек и на уклоне 0,009-0,010 - при 
расходе более 0,50 л/сек.
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При указанных уклонах и струях вборозду 
ирригационная эрозия составляет не более 1,0 гр 
мелековема в литре воды, что позволяет считать эти струя 
как максимально допустимые [1].

Анализ опытных данных показывает, что для 
предотвращения размыва на низкопроницаемых тяжелых 
воркующих почвах Ширванской степи размеры поливных 
струй в бороздах не должны перевышать следующие 
величины

№ 
п/п Уклоны Расход в начале 

борозды в л/сек

1. 0,001-0,005 2,0
2. 0,005-0,007 1,5-1,0
3. 0,007-0,010 0,75-0,50
4. 0,018-0,020 0,50-ОДО

Известно, что полив без эрозии почв в хозяйственных 
условиях практически невозможен. Особенность при этом 
состоят в том, что необходимо разграничивать эрозию 
опасных и допустимых пределов .Для этого следует обра
тить внимание на идею С.М. Кривовяза. Он считает, что в 
голову борозды поступает струя полной величины, дальше 
по её длине (в момент прихода), величина струи незна
чительна, а затем она постепенно увеличивается, поэтому в 
большей мере склоны к размыву головные участки борозды.

Увеличивая расход воды в борозде, можно наблюдать 
ряд стадий процесса размыва. При малых расходах 
происходит боковой подмыв гребня только в начале 
борозды. Материал размыва выносится на несколько мет
ров, участие отложения наносов заканчиваются заострен
ным языком в стержне. Мутность воды но длине борозды не 
меняется (порвал стадия).

При увеличении расхода боковой подмыв гребня во 
многих местах (главным образом на участках увеличения 
уклона) по длине борозды, что при некотором уплотнении 
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почвы в гребнях приводит к образованию своеобразных 
карнизов.

Отраженные от откосов тока вносят подмытый мате
риал, образуя каскады участков отложения с вытянутыми в 
стержне языками. Мутность струи по длине борозды 
увеличивается мало - вторая стадия.

При дальнейшем увеличении расхода начинается 
размыв дна борозды в точках перелома (увеличения) уклона 
или в местах случайных подпоров. В этих точках, заметных 
по резкому увеличению мутности, образуются пятящиеся 
микропороги, скорость отступления которых может быть 
легко замерена ислужит одной из характеристик интен
сивности размыва. Движение захватываемых потоком 
частиц почвы приобретает, главном образом, скачко
образный характер, более крупные частицы многократно 
оседают и снова переходят во взвешенное состояние, перед
вигаясь преимущественно в придонном слое потока, а более 
тонкие остаются дольше во возвешенном состоянии и 
увеличивают мутность потока, которая непрерывно 
возрастает по длине боровы, достигая набольшей величины 
в хвостовой части [1].

Развивающаяся эрозия приводит к уполаживанию 
продольного профиля борозды, сортировке откладываемого 
материала и выносу участий мелкозема со сбросной водой.

Первые признаки появления этой (третьей) стадии 
размыва определяют абсолютно недопустимую величину 
расхода. Вторая стадия размыва характеризует диапазон 
верхных (предельных) расходов и скоростей.

Регулирование эрозии почв при поливах по бороздам для 
предупреждения и предотвращения эрозионных явлений при 
поверхностных поливах разработаны, изучены и даны оценки 
шести различных приемов: полив по извилистым бороздам, 
контурная организация поливов по контурным бороздам, 
полив по бороздам - целям, полив по прерывистым, бороз
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дам, противоэрозионный полив дискретной струей, закреп
ление борозд полимерами - структурообразователями и полив 
по закрепленным бороздам.

Полив по извилистым бороздам позволяет снизить их 
общий уклон, скорости движения потоков и его 
эродирующую способность. Полевые исследования пока
зали, что скорости потоков в таких извилистых бороздах 
снижаются в среднем в 1,6-1,8 раза, что вызывает снижение 
эродирующей способности потока при малых расходах в 1,4 
раза, а при больших (по 2,0-3,0 л/с) от 5 до 10 раз. Значения 
средних скоростей и смывы почв при этом находятся 
практически в допустимых пределах. Даже при расходе 
поливных струй 2,0 л/с смыв почв составлял О,33мм/га и 
полив здесь реально осуществлялся без сброса в течение 
нескольких часов [2].

Почвоохранный полив дискретной струей изучен и 
обоснован с применением средств механизации поверх
ностных поливов (шлейфы РТП-180 км, ППА-165 и др.). 
Обоснованный ранее в работах (Шумакова 1969, Штоколова, 
1970) полив дискретной струей получил развитие с позиции 
количественной оценки смыва почв и выноса питательных 
веществ, вегетации растений, выхода с/х продукции и их 
оптимизации . Предложенный комплект оборудования (РТП- 
180 км с СНП-75/40 на тракторе ДТ-75 или Т-74), принци
пиальная схема и технология поливов позволяют снизить 
смыв почвы в зависимости от первоначальной и конечной 
поливной струй в 1,6-1,7 раза и довести её значения до 
допустимый пределов. Урожайность зеленой массы при этом 
возросла против полива по обычным бороздам на 11,4 %. 
Расчет почвоохранных элементов техники полива при этом 
осуществляется общественным путем [Лактаев,1978], исходя 
из противоэрозионной стойкости почв при пропуске допус
тимой поливной струи [3].
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Почвоохранный полив по броздам-щелям является 
одним из радикальных средств борьбы с эрозией при бороз
дковом поливе. Применение новых конструкций бороз- 
дователе щелеванием КБЩ-3 и БЩН -ЗУ и технологии их 
использования [Шермак, Поляков, 1976] для нарезки одно
бортных и 2-х бортных противоэрозионных борозд-щелей 
позволяет проводить глубокого рыхление и щелевание 
почвы с целью задержания жидкого стока и полива по 
броздам-щелям струей добегания.

Полевые исследования, выполненные при поливе по 
противоэррозионным бороздам-щелям, свидетельствует о 
пропуске ими поливных струй до 0,8-1,2 л/с при уклонах до 
0,03 без образования жидкого и твердого стока.

Экспериментально установлено, что при поливе по кон
турным бороздам за счет снижения общего уклона местнос
ти от полутора до 10 раз, а также эродирующей способности 
потока, смыв почвы уменьшается в сотни раз.

Повышение противоэрозионной стойкости борозд за 
счет их обработки полимерами - структурообразователями 
основывается на двойном действии полимеров, вызываю
щих агрегатирование почвы и появление дополнительных 
промежуточных связей на контактах агрегатов, имеющих 
необратимые формы.

Выводы

На основании анализа литературных и эксперимен
тальных материалов пришли к следующим выводам:

l .Ha основе современных представлений и сущности 
взаимодействия природной среды и инженерной деятельности 
на мелиорируемых землях установлен механизм эрозионного 
воздействия поливных вод на поверхность почвы.
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2 Для бороздового способа полива и транспорта воды 
обоснован состав эксплуатационных мероприятий для регу
лирования устойчивости территорий и повышения поверх
ностной емкости и водовместимости почв.

3 .Предложен метод определения размыва, характе
ризующего диапазон верхних и предельных расходов с 
скоростей при бороздовом поливе.

Литература

1. Баширов Н.Б. Рациональные элементы техники бороздо
вого полива хлопчатника в условиях Ширванской степи 
Азербайджанской ССР. Труды НИМИ, том 12 выпуск 9, г. 
Новочеркасск, 1970.

2. Баширов Н.Б. Техника и технология орошения 
сельскохозяйственных культур в горных и предгорных зонах 
Азербайджана. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора сельскохозяйственных наук. Баку 2003, с. 40-45.

3. Кривовяз С.М. Техника орошения (зона хлопкосеяния). 
Доклад представленный на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по совокупности опубликованных 
работ. Ташкент, 1966.

4. Поляков Ю.П., Савченко А.Д. Способы предотвращения 
смыва почвогрунта при поливе по бороздам-Сев. Кав. Межотр. 
тер. центр. НТИ и П,-326-75.-Ростов-на-Дону, 1975.

5. Поляков Ю.П., Зайцев П.В. Контурное орошение в борьбе 
с ирригационной эрозией почв - Сев.Каф. Межотр .тер.центр НТИ 
и П-№746-75.-Ростов-на-Дону, 1975.

71



ŞIRIMLARLA SUVARMADA TORPAQLARIN İRRİQASİYA 
EROZİYASI İLƏ MÜBARİZƏ

Bəşirov N.B.

Məqalədə irriqasiya eroziyasının baş verməsinin əsas səbəbləri, 
şırımlarla suvarmada onun buraxıla bilən sərhəddinin təyin edilməsi, 
azaldılması və tamamilə ləğv edilməsi tədbirlərinin işlənib hazır
lanması sahəsində aparılmış tədiqqat işlərinin nəticələri verilib.

STRUGGLE AGAINST IRRIGATIONAL EROSION SOIL AT 
FURROW AN IRRIGATION

Bashirov N.B.

In clause(article) principal causes of education of irrigational 
erosion soil are resulted, and also results of long-term researches on an 
establishment of its(her) allowable limit, development’ of actions for 
its(her) reduction or full liquidation are stated at furrow an irrigation.
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AM EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya institutu

Giriş

Elm və təcrübə sübut edir ki, çay bitkisinin normal becə
rilməsi və uzun müddət (70-80 il) keyfiyyətli məhsul verməsi 
üçün isti rütubətli iqlimlə yanaşı, həm də su-fıziki xassəsi yaxşı 
olan turş mühitli torpaq şəraitinin olması başlıca şərtlərdəndir. 
Çay kolunun torpağa bu tələbi olmasaydı, bu bitkinin suvarma 
tətbiq etməklə respublikamızın çox yerində müvəffəqiyyətlə 
becərmək mümkün olardı. Yalnız torpaq şəraiti məhdud olduğu 
üçün çay becərmədə iki mühüm vəzifə qarşıda durur. Onlardan 
birincisi, çay bitkisinin tələbini tam ödəyən torpaqları diqqətlə 
öyrənib seçmək. İkincisi, xüsusi tədbirlər tətbiq etməklə tor
pağın bir çox xassələrinin dəyişdirilməsi və çay bitkisinə yararlı 
vəziyyətə gətirilməsidir.

Optimal torpaq şəraitində çay kolu üçün torpaq profilinnin 
kipliyinin sıxlığının (həcm çəkisinin) 1,2-1,3-dan artıq olması 
heç də qənaətbəxş sayılmır. Xüsusilə, üst qatların həcm çəkisi 
kiçik olsa, bu daha məqsədəuyğun olar. Çünki çay kolu cavan, 
pöhrə vaxtı kipliyə qarşı davamsız olur. Xüsusilə, Lənkəran 
zonası rütubətli subtropik zonada əsas etibarilə çayçılıq və 
tərəvəzçilik çox yayıldığı üçün torpağın su-fıziki xassələrini bu 
mədəni bitki altında öyrənməyi məqsədəuyğun hesab etmişik.
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Tədqiqatın obyekti və metodikası

Tədqiqat obyekti üçün model kimi Lənkəran zonasında aşa
ğıdakı torpaq - bitkisi meydançalar seçilmişdmir: 1. Suvarılan 
qleyli - San torpaqlar (çay bitkisi altında), 2. Suvarılan dərindən 
qleyli - bataqh - çəmən torpaqlar (tərəvəz bitkisi altında).

3. Çəmən - bataqlı torpaqlar (xam sahədə). Bu stasionar 
meydançalarda (1996-2006-ci illər ərzində) torpaqların aqro- 
fiziki xassələri və hidrotermik rejimləri öyrənilmişdir.

Tədqiqat edilmiş torpaqların aqrofiziki xassələrin və rejim
lərinin dəyişməsini öyrənərkən V.V. Dokuçayev adma Torpaq
şünaslıq institutunun qəbul etdiyi metodları əsas tutmuşuq.

Təhlil və müzakirə

Bu zona torpaqları il ərzində yüksək rütubətlilik şəraitinə 
malikdir (RƏ= 1,3).

Suvarılan qleyli san torpaqlarda nəmlik bir metrlik qatda 
23,3-26,5%-ə çatır. Suvanlan dərindən qleyli bataqlı-çəmən 
torpaqlarda isə 20,0-28,4% təşkil edir.

Suvanlan qleyli san və dərindən qleyli çəmən-bataqlı tor
paqlarda sıxlıq 0-25 sm-də 1,24-1,28 q/sm3, 25-50 sm qatda isə 
1,46-1,48 q/sm3 arasında dəyişərək, bərkimiş gilli illüvial qatın 
qleyli olması bir daha özünü göstərir. Çəmən-bataqlı torpaqlarda 
isə sıxlıq 0-100 sm torpaq qatında 1,26-1,45 q/sm3 arasında dəyişir.

Torpağın su-fiziki xassəbrindən biri onun su sızdırma qabi
liyyətidir. Müşahidələr göstərdi ki, suvarılan qleyli san torpaqda 
bir saat ərzində suyun hopma miqdarı 75-85 mm, suvarılan də
rindən qleyli və bataqlı-çəmən torpaqda isə 65-70 mm arasında 
tərəddüd etmişdir.

Su tutumu göstəricilərinə görə torpaqlar yüksək (>40%), 
orta (30-40%) və kafi su tutumu (< 30%) torpaqlara ayrılır.
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Hiqroskopikliyə görə subtropik zonanın torpaqları yüksək 
(>10%) optimal (6-10%), kafi hiqroskopikliyə (<6%) malik 
torpaqlardır.

Mexaniki tərkibinə görə rütubətli subtropik zona torpaqları 
gilli (fiziki gilin miqdarı 60-80% və daha artıq olur), ağu 
gülicəli (0,01 mm kiçik hissəciklər 50-60%), orta gillicəli (< 
0,01 mm-dən kiçik hissəcikbrin cəmi 40-50%-dir), yüngül 
gillicəli (fiziki gilin miqdarı 30-40%), qumsal və qumlu 
torpaqlara daxildir. Bu zonada ağır gillicəli və gilli torpaqlar 
daha geniş ərazilərdə yayılmışdır.

Cədvəl 1.

Lənkəran düzündə suvarılan torpaqların bəzi aq ro fizi ki 
xassələrinin göstəriciləri

Meydançanın №-si, 
torpağın adı

Dərinlik 
sm-lə

Sıxhq 
q/snr

Suya davamh 
aqreqat >0,25 

mm,-%-lə

Mexaniki tərkib m m, 
%-Iə

<0,001 <0,01
Çay plantasiyası

1.Suvarılan qleyli -sarı 0-25 25-50 
50-100

1,24
1,46
1,42

62,8 79,6 57,6 32,0 29,8
29,0

55,1 
65.5 
60,5

Tərəvəz altında

2.Suvarılan dərindən 
qleyli -bataqiı-çəm-ən

0-25 25-50 
50-100

1,28
1,48
1,46

67,0 78,6 68,0 23,8 32,6
27,8

42,4
57,4
52,2

Xam sahə

3.çəmən-bataqh 0-25 25-50 
50-100

1,26
1,40
1,45

57,5 68,4 51,5 24,9 30,5
28,2

56,0
67,0
51,0

Rütubətli subtropik zonada yazda torpağın temperaturu xeyli 
artaraq (may ayında) 0-25 sm qatda 23-25°C çatır və dərinə 
geldikcə tədricən azalır.

Ən yüksək temperatur xam sahədə bataqlı-çəmən torpaq
larında, nisbətən aşa-ğı temperatur isə suvarılan qleyli san 
torpaqlarında (çay bitkisi) müşahidə olunur.
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Xam sahəsində olduğu kimi yonca əkini sahəsində də tor
paq, qrunt suları ilə əlaqədar olduğu üçün, bütün il boyu demək 
olar ki, yüksək rütubətlənməyə malik-dir. orpağm rütubətlən- 
məsində nəzərə çarpan dəyişiklik bütün profildə özünü göstərir. 
Ümumiyyətlə bütün il boyu yonca altında torpaq yaxşı rütubət- 
lik dərəcə-sinə malikdir. Yaz və yay aylarında tərəvəz əkini 
sahəsinin 30-40 sm torpaq qatında nəmlik 17-29%, 0-100 sm-lə 
isə 22-33% arasında olmuşdur.

Payızın son aylarından başlayaraq torpağın üst qatında tem
peratur aşağı düşür və bununla yanaşı olaraq yağışların nisbətən 
artması ilə əlaqədar olaraq torpağın rütubətliyi artır.

Payız və qışda nəmliyin miqdarı 60 sm torpaq qatında 22- 
27% təşkil edir. Burada torpağın rütubətliyi illər üzrə də dəyişir. 
Belə ki, 2000-2006-cü illər yay və payız aylarında 1996-ci ilə 
nisbətən torpağın rütubəti yüksək olmuşdur. Bu hal havanın 
temperaturasından asılı olaraq dəyişmişdir.

Suvarılan qleyli-sarı lorpaqlar suvarma şəbəkələrinin möv
cud olması və qrunt sularının səthə yaxın olması ilə əlaqədar 
olaraq, xüsusi hidrotermik şəraitə malik-dir.

Tədqiq etdiyimiz çay bitkisi altındakı torpaqların rütubətlən- 
məsində ərazinin bitki örtüyünün rolu böyük əhəmiyyətə malikdir.

Tərəvəz əkin sahəsində olduğu kimi çay bitkisi altında da 
torpaq, qrunt suları ilə əlaqədar olduğu üçün bütün il boyu 
demək olar ki, yüksək rülubətlənməyə malik olur.

Yazın son aylarından başlayaraq iqlimin isti və quraqhq 
keçməsi may-oktyabr aylarmda torpağın 25-50 sm-lik qatlarında 
rütubətin bir qədər azalmasına səbəb olur. Lakin bu vaxtlarda da 
torpağın nəmliyi 18-20%-dən aşağı düşür (Cədvəl 2).

Yaz və yay aylarmda çay bitkisi sahəsində torpaqların üst 
qatlarının rütubət-lənmə şəraiti demək olar ki, açıq sahənin 
torpaqları ilə eyni deyildir.

Payız fəslinin son ayları torpağın üst qatlarında tempe
raturun aşağı düşməsi və yağıntılarm nisbətən artması ilə əlaqə
dar olaraq torpağın rütubətliyi də artır. Eyni zamanda torpağm 
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üsl qatmda nəmliyin artmasma payız fəslində çay bitkisi 
töküntüsünün də təsiri vardır. Bu dövrdə açıq sahədə nəmliyin 
miqdarı 0-25 sm-də 18-20%. Çay altında isə 19-21% təşkil edir.

Yaxşı rütubəllənmə şəraitində xam sahədəki torpaqlar aprel - 
may aylarından başlayaraq torpağın temperaturasının yüksəl
məsi ilə əlaqədar olaraq bioloji pro-seslərlə fəallaşır.

Torpağın nəmlənmə dərəcəsi onun qaz rejiminə müxtəlif 
dərəcədə tə'sir edir. Torpağın nəmliyi tarla su tutumunun 80%-ə 
qədər olanda torpaqda bioloji proseslərin qüvvətli getməsi təmin 
olunur.

Cədvəl 2.

Rütubətli Subtropik Zona Torpaqlarin Hidrotermik Rejimi 
(sürətdə nəmlik, %-lə məxrəcdə t°C)

Torpaqlar Dərinlik, 
sm-lə

1996 2000 2006
Yaz Yay Payız Yaz Yay Payız Yaz Yay Payız

Suvanlan 
qleyli-sarı 

(Çay 
planta 
siyasi)

20,5 13,0 20,5 24,0 14,5 23,0 26,0 12,5 24,5
0-25 25- 
50 50- 

100

24,5
20,3

26,0
20,9

14,5
20,1

21,0
20,1

27,0
22,0

16,0
20,0

20,0
20,1

26,0
21,5

15,5
28,6

18,4 24,5 12,5 17,0 20,0 14,0 18,0 20,0 13,5
23,5 22,0 35,1 30,0 24,2 36,0 30,5 24,5 37,0
15,1 16,5 15,0 15,0 15,5 15,1 16,5 17,0 16,0

Suvarılan 21,4 12,3 24,0 23,1 15,0 26,0 24,5 13,5 27,5
darindən 0-25 25- 

50 50- 
100

23,4 26,5 13,0 19,5 26,0 15,0 19,5 28,0 14,5
qleyli-ba- 25,3 20,0 29,2 26,3 26,1 31,0 27,2 15,5 32,5

taqh- 19,0 23,5 14,5 16,0 22,0 13,5 17,5 23,0 13,5
çəmən 26,0 24,7 32,0 28,0 28,4 34,0 30,0 18,5 34,5

(tərəvəz) 16,5 18,0 16,0 17,5 17,5 16,0 16,0 19,5 16,0
18,0 11,5 23,4 20,3 13,5 24,0 22,5 14,5 25,5

Çəmən 
bataqlı 
(xam)

0-25 25- 
50 50-

100

23,0 30,0 12,0 18,0 29,0 15,0 18,0 27,5 15,0
23,6 13,5 29,0 26,5 16,5 26,1 25,5 17,0 27,8
20,0 25,1 15,5 16,5 26,1 12,0 17,0 24,5 14,0
27,2 23,5 31,0 33,1 18,0 31,0 34,0 20,5 32,0
20,5 16,0 18,5 16,5 17,0 26,0 15,5 18,0 16,0

Torpaqda karbon qazının konsentrasiyasm artmasının nəm
liyin artması ilə əlaqədar olduğunu S.Ə.Əliyev [3] və başqaları 
göstəmişdir.
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Y.J.Həsənov [2] tərəfindən aparılan tədqiqatlarmm nəticə
ləri göstərir ki, dəniz səviyyəsindən 40 m hündürlükdə atmosfer 
havasında olan CO2-nin miqdan torpaq səthinə nisbətən 1 1% 
azalıb, 0,027 həcm faiz olur.

Y.J. Həsənovun tədqiqatları göstərir ki, torpaq havasının 
tərkibi torpaq tipindən, bitkilərin növündən, təbii təsərrüfat sahə
sindən və hava şəraitindən asılı olaraq dəyişir. Müəllif göstərir 
ki, canlı kök və kökcük olmayan sahədə humusun parçalanma
sından əmələ gəlir. [5]

Bitkilərin qidalanmasında karbon qazı olduqca mühüm yer 
tutur. Mürəkkəb fotosintez prosesində karbon qazından və sudan 
həyat mənbəyi olan üzvü maddələr yaranır. Karbon qazı 
bitkilərə başlıca olaraq atmosfer havasından daxil olur. Bitki-ləri 
karbon qazı ilə təmin etmək üçün torpaq havasında mənbəə 
hesab oluna bilər.

Torpağın qaz fazası onun bərk fazası ilə maye fazası 
arasında əlaqəni təmin edir. Belə ki, torpaq havasında CCb-nin 
olması karbonatlarm, fosforun həll olaraq məhlula keçməsini 
tə'min edir.

Torpaq havasında olan qazların miqdarı torpağın məsaməli- 
liyindən, onun rütubətliyindən, burada baş verən kimyəvi və 
biokimyəvi proseslərin intensivli-yindən asılıdır. Torpaq hava
sının tərkibində olan karbon qazı bitkilərin həyatında mühüm rol 
oynayır. O torpaq mikroflorasım və bitki köklərini oksigenlə, 
assimilyasiya prosesini isə karbon qazı ilə tə'min edir.

Torpaqlarda karbon qazmın miqdarı yay aylarmda artır. Bu 
dövrdə torpaqda nəmlik kifayət qədər (16-20%) olduğu üçün 
temperatur artdıqca torpaq havasında karbon qazının miqdan da 
artır.

Oktabr-noyabr aylarından başlayaraq temperaturanın aşağı 
düşməsi nəticəsində torpağın bioloji fəallığı da zəifləyir və 
yanvar-fevral aylarmda özünün minimal səviyyəsinə çatır. Payız 
aylarmda torpağın 25 sm-lik qatmda CO2 qazının kəsafətliyi 0,4- 
0,5 həcmi %-ni təşkil edir. Yazda 25-100 sm qatda 0,51-0,82 

78



həcmi %, yayda isə həmin torpaq qatmda 0,65-0,78 hocmi % 
təşkil edir. Cədvəldən (cəd-vəl 3) göründüyü kimi xam sahədə 
CO2-nin miqdarı erkən yazda üst qatda (25 sm) 0,52 həcm % 
təşkil edir (aprel) CO2 -nin nisbətən az olmasının səbəbi torpaq 
tem-peraturunun aşağı olmasıdır. Dərin qatlara doğru CO-nin 
miqdarı artır. Yəni 100 sm dərinlikdə 0,78 həcm % olur. Torpaq 
havasının tərkibində olan CO-nin miqdan əsasən meşə bitkiləri 
altında yüksək olur. Bu halı bir çox tədqiqalçılar göstərmişdi.

Torpaq havasında karbon qazının qatılığı torpağın tempe
raturu və rütubətlənməsi ilə sıx əlaqədardır. Bu, atmosfer yağın
tıları və suvarma zamanı yüksək temperatur şəraitində kəskin 
surətdə artır.

Aparılan tədqiqat sahələrində torpağın nəmliyi 18-20% 
olduqda karbon qazı külli miqdarda yaranır. Torpaq sahəsi uzun 
müddət quru qaldıqda və nəmliyin miqdarı bitkilərin soluxma 
əmsalına çatdıqda torpağın tənəffüsü heç dərəcəsinə enir.

Cədvəl 3

Rütubətli subtropik zonada suvarılan torpaqlarda 
karbon qazının dinamikası (həcm %-lə)

Torpaqlar
Dərin- 
Uk sm- 

lə

1996 2000 2006

Yaz Yay Payız Yaz Yay Payız Yaz Yay Payız

Qleyli- 0-25 0,48 0,50 0,35 0,41 0,45 0,36 0,53 0,55 0,37
san (çay 25-50 0,52 0,54 0,46 0,48 0,50 0,47 0,58 0,60 0,45

plantasiya) 50-100 0,66 0,67 0,65 0,62 0,64 0,63 0,68 0,68 0,63
Dərindən

qleyli- 0-25 0,54 0,56 0,45 0,54 0,56 0,41 0,55 0,58 0,44
bataqh- 25-50 0,63 0,65 0,56 0,62 0,66 0,54 0,65 0,66 0,56
çəmən 

(tərəvəz)
50-100 0,72 0,73 0,70 0,71 0,74 0,73 0,73 0,74 0,70

Çəmən- 0-25 0,58 0,64 0,54 0,51 0,56 0,60 0,60 0,63 0,52
bataqh 25-50 0,68 0,71 0,67 0,66 0,69 0,70 0,70 0,72 0,58
(xam) 50-100 0,78 0,82 0,76 0,78 0,81 0,78 0,78 0,82 0,76

Suvarma nəticəsində torpağın tənəffüsü 4-5 dəfə güclənir. 
Beləliklə, suvarma bitkilərin nəinki, su, hətta karbon qazı ilə də 
təmin olunmasını yaxşılaşdırır.
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Torpaq havasında karbon qazının göstəricilərini nizamlamaq 
üçün onlarm hidrotermik rejiminin optimallaşdırılmasmda aqro
texniki və növbəli əkinlərinə fikir verilməsi əsas şərtlərdəndir.

Torpaq havasında karbon qazının kəsafətliyi torpağın tem
peratur və rütubət rejimindən asılı olaraq dəyişir. Bu ünsürlərin 
xüsusən rütubətliyin azalıb-artması, karbon qazının kəsafə- 
tliyinin dəyişməsinə nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir edir. Qleyli- 
sarı torpaqlarda karbon qazının əmələ gəlməsi bütün il boyu 
rütubətli şəraitdə gedir.

Tədqiqat apardığımız zonada yaz və payız dövrlərində təbii 
və kənd təsarrüfatı bitkilərinin inikşafı üçün əlverişli rütubət 
rejimi yaranır və torpağın rütubətliliyi 20-25% təşkil edir. Yay 
dövründə torpağın temperaturunun artması davam edərək 20°J- 
dən artıq olur, yağıntıların miqdarı azalaraq yox dərəcəsinə enir. 
Torpaqda təbii nəmlik 12-15%-ə enir. Qış fəslində temperatur 
10°J dən aşağı enir, lakin qar örtüyü və torpağın donması halları 
müşahidə edilmir.

Rütubətlilik xarakterinə görə zonanın düzən hissəsində üç 
əsas torpaq qrupu ayırmaq olar.

Birinci qrup səth sularının toıpaq əmələ gətirmə proseslərinə 
başlıca təsir etməsi ilə səciyyələnir. Buraya torpağın üst qat
larında bataqlaşma daha aydın olan podzollaşmamış torpaqlar 
daxildir.

İkinci qrupa aid olan torpaq proseslərinə səth suları ilə 
yanaşı qrunt sularının da təsiri ola bilər.

Burada ilin ayrı-ayn mövsümləri üzrə səth və qrunt sularının 
növbəli surətdə təsiri müşahidə edilir. Burada podzol əmələ
gətirmə prosesi nəzərə çarpmır.

Üçüncü qrupa aid olan torpaqlar qrunt suları ilə rütubət- 
lənməklə əmələ gələn torpaqlardır. Qrunt sularının səviyyə
sindən başlayaraq torpağın səthinədək hər yerdə qley qatlarından 
təşkil olunmuş torpaqlar bu qrupa aiddir.

Karbon qazmın miqdarı ilboyu xeyli dərəcədə dinamik 
dəyişkənliyə uğrayır. Torpaq havasında karbon qazmın miqdarı 
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yaz və payız dövrlərində artır. Bu dövrlərdə torpaq rülubətli və 
temperatur rejimi optimal dərəcədə olduqda bioloji proseslər 
güclənir və torpaq havasında karbon qazının miqdarı artır. 
Torpaq profili üzrə çay bitkisi kök sisteminin dərin qatlara 
müntəzəm işləməsi suvarma şəraitində torpaq qruntunda karbon 
qazının toplanmasına şərait yaradır. Bu hal çoxillik çay bitkisi 
altında kök qalıqları ehtiyatının çox olması və bioloji proseslərin 
fəallığı ilə izah olunur.

Tərəvəz və xam torpaq sahələrində də çay bitkisi altında 
olduğu kimi eyni qanunauyğunluq müşahidə olunur. Lakin xam 
torpaq sahələrində torpaq havasında karbon qazının miqdarı çay 
bitkisi altındakı torpaqlara nisbətən az olur. Xam və tərəvəz 
altındakı torpaqlarda kök qalıqlarının əsas kütləsi torpağın üst 
qatında olur və çox miqdarda ixrac olunan karbon qazı diffüziya 
yolu ilə atmosferə tez uçur.

Nəticələr

1. Bütün il ərzində torpaq havasında karbon qazının yüksək 
miqdarı çay bitkisi altında, suvarılan qleyli sarı torpaqlarda, ən 
az isə suvarılan bataqlı-çəmən torpaq-larda (xam sahə) müşahidə 
olunur.

2. Torpaq havasında karbon qazının gösləricilərini nizam
lamaq üçün onların hidrotermik rejiminin optimallaşdırılmas- 
mda aqrotexniki və növbəli əkinlərin aparılmasına diqqət yetir
mək, ən vacib tədbirlərdəndir.

3. Əldə olunmuş elmi-tədqiqatlarm nəticələri əsasında 
kompleks aqromeliorativ və aqrotexniki tədbirlər sistemi tövsiyə 
hahnda hazırlanıb subtropik zona torpaqlarmm su-fiziki xas
sələrini optimallaşdırmağa, mədəni bitkilərin həyat amillərini 
(xüsusi çay plantasiyasının), su-hava rejimlərinin, qleyləşmə, 
bataqlaşma proseslərinin qarşısını almaqla səmərəli sulama və 
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suvarma normaları tətbiq etmək, izafi suları çay sahələrindən 
kənar etmək üçün istifadə olunan ötürücü kanalların əvəzində 
örtülü drenajlar tətbiq etməklə, həmin drenajlar üzərində mədəni 
bitkilər əkməklə 10%-dən çox əkin sahəsi qazanıb, hər il həmin 
kanalların təmizlənməsi əməliyyatının aradan qaldırılmasına nail 
ola bilərik.
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АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И РЕЖИМ 
ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ В ЛЕНКОРАНСКОЙ

НИЗМЕННОСТИ

Гасанов Ю.Д., Керимов А.М., Мамедова ГМ., 
Ахмедова С.М., Мамедова С.М.

В результате многолетних исследований (1996-2006) уста
новлены средние и равновесные значения агрофизических и 
водно-физических свойств основных почвенных типов Лен
корани, определяющих характер агротехнических и мелиора
тивных мероприятий. Эти материалы могут служить исходными 
данными при разработке методов управления физическими 
процессами в почве и их прогнозировании.

На основании математической обработки полученных 
экспериментальных данных по агрофизическим свойствам почв 
установлены закономерности изменения основных компонентов 
механического состава, водопрочных агрегатов, равновесных 
величин плотности полевой влагоемкости, водопроницаемости, 
фильтрации, естественной влажности почв в зависимости от 
различных факторов.

Установлено, что лучшие условия для роста и развития 
большинства сельскохозяйственных культур создаются при 
содержании водопрочных макроагрегатов (больше 0,25 мм) 70- 
80% и микроагрегатов (меньше 0,25 мм) - 20-30%, при плотности 
сложения 1,1-1,3 г/см3, в пределах влажности от максимальной 
молекулярной влагоемкости до полевой влагоемкости.
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AGRO PHYSICAL CHARACTERS AND REGIMES OF 
IRRIGATIVE SOIL IN LANKARAN

Hasanov КС, Karimov A.M., Mammadova H.M., 
Ahmedova S.M., Mammadova SM.

The soil of this zone possess high fertility condition for a year/ 
(Ря=1.3). In irrigative gleying yellow soils the moisture reaches 23.3 - 
296.5% in one metre layer.

It forms 20.0 - 28.4% in deep irrigative gleying marshy - 
meadow soils. The dedensity is 1.24 - 1,28 g/sm3 in 0 - 25sm, but 
changing between 1.46 - 1.48 g/sm3 in 25 - 50 sm shows that hard 
clayey illuvial layer is gleying in irrigative gleying yellow and deep 
gleying meadow - marshy soils, But in meadov - marshy soil the 
density changes between 1,26 - 1,45 g/sm3 in 0 - 100 sm of soil layer, 
One of the soil water physical characters is its water permeability. 
The observations showed that in irrigative gleying yellow soil the 
norm quantity of water was 75-85 mm for an hour, but in irrigative 
deep gleying and marshy meadow soil vibrated between 65 - 70 mm. 
For water capacity parameters the soils are divided into high (>40%), 
average (30 - 40%) and satisfactory (<30%) soils.

For hygroscopicity the soil of the subtropik zone possess high 
(<10%) optimal (6-10%), Satisfactory hygroscopicity (<6%)/

For mechanical structure the soil of the frrtile subropik zone 
include clayey (plysial clay is 60-80% and more), heavy loamy 
(0,01mm little particles are 50-60% ), average leamy (the sum of little 
particles which are less than <0,01 mm is 40-50%), lighy leamy 
(physical clay quantity is 30-40%), sandy and sanding soils, in this 
zone heavy leamy and clayey soil spread in the large areas.
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УДК.626.8

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СТОЧНЫХ ВОД г.БАКУ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ

Зейналова О.А.
Азербайджанский научно-исследовательский институт 

Гидротехники и Мелиорации

Качество воды для орошения является важнейшим фак
тором экологически безопасного развития агроэкосистемы, 
влияет на жизнедеятельность почвенной биоты, развитие 
процессов засоления, осолонцевания, содообразования и за
грязнения почв, формирование урожайности и качества 
сельскохозяйственной продукции.

Ирригационная оценка сточных вод дает только пред
варительные сведения об их качестве и пригодности для 
орошения.

Общепринятая оценка качества поливных вод по так на
зываемым ирригационным коэффициентам (М.Ф.Буданов, 
Стеблер, А.М.Можейко, Т.К.Воротник, Н.А.Антипов-Ка- 
ратаев, Г.М.Кадер, Донсес, Департамент Сельского хоз
яйства США и т.д.) для сточных вод недостаточна [1-3]. Она 
дает лишь приблизительную оценку по содержащимся в 
сточных водах минеральным солям. Ирригационные коэф
фициенты не учитывают наличия биогенных элементов, 
специфических веществ, реакцию среды, органических и 
взвешенных веществ.

Оценка пригодности сточных вод г.Баку, проведенная 
по перечисленным методам, приведена в табл. 1.

На основании химического состава приведенных данных 
(табл. 1) по различным критериям оценки видно, что почти 
по всем критериям вода пригодна для орошения, кроме
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ирригационного коэффициента по Стеблеру, где по содер
жанию катиона натрия сточная вода - ограниченно при
годная.

При наличии в сточных водах специфических веществ и 
отсутствии практического опыта орошения конкретным 
видом сточных вод, как правило, надо провести специаль
ное изучение влияния орошения данными водами на почву, 
растения и животный организм. В настоящее время нет 
единой классификации сточных вод для орошения, которую 
можно было бы использовать практически во всех почвен
но-климатических условиях. Даже в пределах одной поч
венно-климатической зоны отдельные показатели качества 
сточных вод с точки зрения ирригации лимитируются по- 
разному.

Примерные требования, предъявляемые к химическому 
составу сточных вод для основных типов почв, показаны в 
таблице 2 [5].

Одним из критериев оценки качества оросительной 
воды является содержание натрия в ней и его процентное 
содержание от суммы всех катионов в мг-экв/л. В качестве 
предела допустимого натрия в поливной воде, 
определяемого отношением его к сумме всех катионов, 
принято 60+80% [4]. В агроэкосистеме, если это

МГ-100______
соотношение Са2* + Mg2++ Na++ К+ выше отмеченной 
величины, то вода окажет отрицательное воздействие на 
выращиваемую продукцию при возможности возник
новения осолонцевания почв при наличии в них малого 
содержания гипса.

Проведенные многолетние исследования по опреде
лению химического состава сточных вод показали, что это 
соотношение колеблется в пределах 34+63%.

Концентрация иона натрия в сточных водах г.Баку 
больше иона кальция, поэтому при поливе происходить 
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замещение ими ионов кальция в коллоидных частицах 
почвы. При этом кальций может вымываться из почвы, что 
приводит к дисперсии коллоидных частиц. Критический 
уровень отношения Са 'Na ; начиная с которого диспер
сия коллоидных частиц является неизбежной, составляет 
0,1 -Н),2. По нашим данным это соотношение колеблется в 
пределах 0,26-5-0,46, что необходимо учесть при длительном 
орошении.

Таблица 2

Требования к качественному составу сточных вод, 
используемых для орошения в соответствии с типами почв

Показатели Черноземы Каштановые Сероземы
Сильно 

засоленные и 
солонцы

Растворенные 
вещества (сухой 

остаток), г/л
2,5 2,0 1,5 0,6

Прокаленный 
остаток, г/л 1,5 14 0,8 0,3

pH 5,5+7,5 6,0+7,5 6,0+7,5 5+7
Натрий, мг/л 300 200 250 50

Кальций, мг/л 500 450 350 200
Калий, мг/л 100 75 75 100

Хлориды, мг/л 350 300 250 150
Сульфаты, мг/л 400 350 200 150
Щелочность, мг- 

экв/л 21,3 19,4 16,4 8,2
Азот аммонийный, 

мг/л (N-MI,) 100 100 100 100

Фосфор (PjOs), мг/л 75 75 75 75
ХПК, мг/л 1500 1350 1250 1100
БПК5, мг/л 1250 850 750 550

Специфические 
органические 
вещества, мг/л

300 200 250

Взвешенные 
вещества, мг/л 3000 3000 3000 3000

Соотношение 
натрия и кальция 

(Na/Ca)
2:1 1:1 2:1 1:2

Предварительная оценка пригодности сточных вод 
г. Баку по химическим, физико-химическим и санитарно
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гигиеническим показателям свидетельствует о возможности 
их использования для орошения, однако, согласно этой 
оценке, сточные воды могут вызвать в небольшой степени 
засоление и осолонцевание почвы, а также могут быть 
опасными в санитарно-гигиеническом отношении. В связи с 
этим применение для орошения сточных вод требует 
детального изучения с целью подготовки научных прора
боток по их использованию и предупреждению отри
цательных последствий орошения.

Окончательное заключение о пригодности сточных вод 
для орошения сельскохозяйственных культур можно 
получить в результате выполнения их агробиологической 
оценки.

Ниже приводятся результаты исследований по агро
биологической оценке пригодности сточных вод г.Баку.

Основными агробиологическими показателями и крите
риями качества почвенной очистки сточных вод являются 
физико-химические свойства почв: содержание пита
тельных веществ, засоленность почв и грунтовых вод, 
количество поглощенного натрия от емкости объема (не 
более 10%), а также оптимальные показатели урожайности 
возделываемых сельскохозяйственных культур и их 
качество в зависимости от почвенных условий.

Многолетние исследования показали, что при орошении 
сточными водами в сероземных почвах Апшерона из
меняется содержание органических и питательных веществ, 
а также их поглотительная способность и состав поглоти
тельных катионов, реакция среды и концентрация почвен
ного раствора. Так, орошение сточными водами г.Баку по
ложительно влияет на содержание органических и пита
тельных веществ в почве (табл.З) [б] .

Как видно из таблицы 3 орошение сточными водами 
г.Баку положительно влияет на содержание органических и 
питательных веществ в почве. По сравнению с неоро

89



шаемыми участками и контрольным вариантом содержание 
гумуса в пахотном слое заметно повышается на 0,38%, а в 
более нижних горизонтах это повышение существенно.

Таблица 3

Влияние орошения на содержание органического 
питательного вещества в корнеобитаемом слое

Вариант 
опыта

Глубина, 
см

Гумус, 
%

мг на 100 г почвы
Легко 

гидроли
зуемый 

азот
фосфор калий

Исходное 
состояние 
почвы

О-е-25 2,11 1,3 2,3 8,62
25+50 1,54 0,8 1,35 7,09
50+75 0,82 0,6 0,6 6,17
75+100 0,79 0,6 0,5 5,9

Орошение 
сточными 
водами

0+25 2,49 2,45 2,48 8,87
25+50 1,84 1,8 1,41 7,60
50+75 1,36 1,6 0,7 6,7

75+100 0,86 0,7 0,50 6,2
Орошение 
пресными 
водами

0+25 2,22 М 2,2 7,23
25+50 1,6 1,3 1,1 5,54
50+75 1,31 1,0 0,6 4,58

75+100 0,8 0,65 0,5 4,58

Сравнительная оценка такого явления не наблюдается 
при поливе пресными водами. При поливе сточными во
дами повышение органики объясняется главным образом 
повышением активности аэробных микроорганизмов, разру
шающих органические вещества, в том числе гумус [1,2].

Однако при длительном орошении, как свидетельствуют 
результаты многолетних исследований [6], можно ожидать 
стабилизации в содержании органических веществ, пос
кольку при правильном ведении орошаемого земледелия, их 
накопление опережает процесс разложения, вследствие 
повышения урожайности люцерны и значительного уве
личения массы корней, которые, разлагаясь, преобразуют ее 
в перегнойные вещества [7].
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При орошении сточными водами происходят опре
деленные изменения и в составе поглощенных оснований 
(табл.4). На всех орошаемых участках отмечается в большей 
или меньшей степени повышение содержания погло
щенного натрия.

Таблица 4

Влияние орошения сточными водами на состав 
поглощенных оснований почв

Вариант 
опыта

Глубина, 
СМ

мг-экв Сумма 
оснований 
в мг-экв

в % от суммы

Са Mg Na Са Mg Na

До 
орошения

0+25 6,48 1,89 0,51 8,88 72,97 21,28 5,74
25+50 336 136 0,57 5,29 63,52 25,71 10,77
50+75 2,35 0,97 0,53 3,85 61,04 25,19 13,77

75+100 2,16 1,18 0,56 3,90 55,38 30,26 14,36
0+100 3,59 135 0,54 5,48 65,51 24,63 11,16

I- Полив 
сточной 

водой

0+25 10,3 436 1,43 16,09 64,10 27,10 8,88
25+50 6,0 2,13 1,2 933 67,31 22,83 12,86
50+75 7,06 2,43 1,26 7,75 52,40 31,35 16,25
75+100 зз 236 13 6,76 47,34 34,91 17,75
0+100 5,89 2,82 1,27 9,98 59,01 28Д0 12,70

п- 
Полив 

пресной 
водой

0+25 8,77 3,67 1,4 13,84 63,40 26,50 10,10
25+50 5,0 232 1,0 8,32 60,09 27,88 12,03
50+75 43 2,05 1,0 735 58,50 27,89 13,61

75+100 33 2,05 0,95 63 52,42 32,54 15,08
0+100 534 2,52 1,08 8,94 59,70 28,20 12,50

В большинстве случаев сумма поглощенных оснований 
в активном слое почвы 0+100 см при орошении сточными и 
пресными водами повышается. На орошаемых участках 
отмечается в большей или меньшей степени повышение 
содержания поглощенного натрия, при этом прослежи
вается определенная зависимость между содержанием 
натрия в оросительных водах и в почвенно-поглощающем 
комплексе.

Так, при орошении сточными водами г.Баку, которые 
характеризуются минерализацией 1,5 г/л и неблагоприят
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ным соотношением между одно- и двухвалентными катио
нами, наблюдается более активное внедрение натрия в пог
лощающий комплекс почвы. Количество натрия при оро
шении сточными водами сероземных почв Апшерона дос
тигает за 3 года 12,7% от суммы поглощенных оснований, 
т.е. увеличивается по сравнению с неорошаемым контроль
ным участком на 1,54% (О-е-100 см). Несмотря на то, что по 
содержанию поглощенного натрия в большинстве случаев 
орошаемые почвы не относятся к солонцеватым (СН25 см), 
однако повсеместно отмечается тенденция к осолонце- 
ванию, что указывает на необходимость проведения мелио
ративных мероприятий при использовании городских сточ
ных вод для орошения.

По содержанию водорастворимых солей в исследуемых 
почвах как неорошаемые, так и орошаемые сточными во
дами почвы относятся к незаселенным (содержание солей 
составляет 0,071-5-0,093%). В условиях орошения сточными 
водами наблюдаются сезонные колебания содержания водо
растворимых солей, однако их количество в орошаемых 
почвах не достигает токсичных пределов (0,3%) и в боль
шинстве случаев не представляет опасности для возде
лываемых сельскохозяйственных культур (таблица 5).

При орошении сточными водами реакция среды почвы, 
характеризуемая по pH, претерпевает изменения, направ
ленные в сторону подщелачивания.

Величина pH по сравнению с контрольным вариантом 
(полив пресной водой) повышается до 0,4 единиц. Изме
нению реакции орошаемых почв, кроме обменного натрия, 
может способствовать поступлению со сточными водами 
гидрокарбонатов кальция.

На неорошаемых массивах уровенный и гидрохимичес
кий режим грунтовых вод формируется в основном под 
влиянием климатических факторов. Формирование уровен
ного режима на большинстве орошаемых массивов проис
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ходит под влиянием, как климатических факторов, так и ве
гетационных поливов, осуществляемых на полях орошения, 
которые в условиях длительного орошения могут оказывать 
существенное влияние на водно-солевой режим почвогрун
тов зоны аэрации.

Таблица 5

Влияние орошения сточными водами на содержание 
водорастворимых солей в почве, % массы

Вариант 
опыта Период, 

год нсо, сг SO,2' Са2+ Mg2+ Na++K+
Плотный 
остаток

Исходное 
засоление 0,03 0,009 0,015 0,011 0,003 0,008 0,072

Полив 
пресной 
водой

I 0,03 0,01 0,016 0,01 0,002 0,002 0,075

н 0,029 0,008 0,015 0,009 0,003 0,008 0,074
III 0,029 0,007 0,019 0,01 0,004 0,006 0,076

Полив 
сточной 
водой

I 0,031 0,011 0,019 0,01 0,002 0,012 0,082

и 0,029 0,012 0,022 0,008 0,003 0,013 0,087
III 0,034 0,011 0,023 0,009 0,003 0,014 0,093

Характерной особенностью режима грунтовых вод яв
ляется наличие сезонных колебаний уровня, представлен
ных весенним подъемом (март-апрель) и летним спадом 
(сентябрь-октябрь, иногда конец августа).

Так при орошении амплитуда колебаний уровня состав
ляет 0,244-0,7 м. Согласно многолетним данным, грунтовые 
воды здесь залегают преимущественно на глубине 2,54-2,8 
м. Большая часть грунтовых вод минерализована İ4-4 г/л, 
реакция среды в пределах 7,24-8,5. По химическому составу 
воды в основном сульфатно-хлоридно-натриевые. В процес
се орошения незначительно изменяется гидрохимический 
режим грунтовых вод (наблюдаются колебания в содер
жании отдельных компонентов), однако тип их химизма ос
тается прежним.
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Одним из основных показателей агробиологической 
оценки сельскохозяйственного использования сточных вод 
является урожайность сельскохозяйственных культур. В це
лом на протяжении ряда лет наблюдается тенденция к уве
личению урожайности люцерны (табл.6).

Таблица 6

Урожайность люцерны по укосам (зеленая масса)
Возраст 

люцерны
Номера укосов Средняя 

урожайность1 2 3 4 5
Однолетняя 165,4

184,5
117,5
140,5

90,6
116,4

64,5
100,6

— 438
542

Двухлетняя 286,2
391,4

232,8
328,6

148,7
218,4

120,4
180,8

71,2
137,9

859,9
1257,1

Трехлетняя 253,1
281,2

197,2
296,5

118,2
187,2

38,2
169,8

59,6
120,6

666,3
1055,3

Примечание: в числителе - при поливе пресной водой; в знаменателе - 
при поливе сточной водой.

Полученные результаты показывают, что при использо
вании сточной воды г.Баку урожайность на 19,2% у одно
летней и 31,6% у трехлетней люцерны больше, чем в конт
рольном варианте, что указывает на большие возможности 
возделывания этой культуры при условии орошения сточ
ными водами.

Таким образом, агробиологическая оценка сельскохо
зяйственного использования сточных вод показала, что 
сточные воды г.Баку, которые формируются в сероземно
примитивной зоне Апшеронского полуострова, являются 
пригодными для орошения. Однако при орошении с исполь
зованием сточных вод г.Баку требуются разработка и своев
ременное внедрение мероприятий, направленных на пре
дупреждение процессов засоления и осолонцевания почв, 
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регулирование гидрогеолого-мелиоративного состояния 
орошаемых массивов. Технологией использования городс
ких сточных вод, разработанной автором [8], предусмат
ривается проведение следующих мероприятий:

1. Улучшение качества сточных вод, используемых для 
орошения, постоянный контроль за их химическим, сани
тарно-бактериологическим составом путем использования 
методов агробиологической оценки;

2. Строгое соблюдение рекомендованных режимов оро
шения; регулирование водного режима в зависимости от 
мелиоративно-гидрогеологических условий; контроль за 
уровнем грунтовых вод и их гидрохимическим режимом;

3. Применение необходимых агротехнических мероп
риятий (внесение органических и минеральных удобрений 
на фоне орошения сточными водами, глубокая обработка 
почвы) с целью регулирования питательного режима, фи
зико-химических, водно-химических и санитарных свойств 
почв, предотвращения поверхностного стока;

4. Гипсование с целью предотвращения процессов засо
ления и осолонцевания почв, внесение осадка сточных вод;

5. Применение биологических методов мелиорации 
почв, предусматривающих посев сельскохозяйственных 
культур - мелиорантов: люцерны, кормовой свеклы, куку
рузы.
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BAKI ş. ÇİRKAB SUYUNUN SUVARMADA İSTİFADƏSİNİN 
AQROBİOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Zeynalova O.A.

Məqalədə çirkab suyunun suvarmada istifadəsinin aqrobioloji 
qiymətləndirilməsi verilir. Aqrobioloji qiymətləndirmənin əsas 
göstəricilərindən biri torpağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləridir: qida 
elementləri, torpağın udma əsaslarının cəmi, natriumun faizlə miqdarı, 
torpağın şorlaşması, qrunt suyunun mineralizasiyası, becərilən 
bitkilərin məhsulu və onun keyfiyyəti nəzərə alınır. Aparılan 
tədqiqatların nəticələri göstərir ki, Bakı ş. çirkab suların suvarmada 
istifadəsi məqsədəuyğundur.

AGRO BIOLOGICAL ESTIMATION OF AGRICULTURAL 
BAKU CITY SEWAGES USAGE FOR IRRIGATION

Zeynalova O.A.

In the article the agro biological estimation of sewages usage for 
irrigation is given. Thus to the main agro biological parameters of an 
estimation of sewages quality the author attributes physical & 
chemical properties of soil: the contents of nutrient materials, süm of 
the absorbed basis and percent Na from this sum, salinity of soils 
salinity, mineralization of ground waters, their productivity and 
quality. The outcomes of perennial researches testify to suitability and 
expediency of usage of the furbished Baku city sewages for irrigation.
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UOT.631.6

XƏZƏRSAHİLİ ZONADA AĞIR MEXANİKİ TƏRKİBLİ 
ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN DƏNİZ SUYU İLƏ 
YUYULMASI TƏCRÜBƏLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİ

Eminov S.Ə.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və 

Meliorasiya İnstitutu

Laboratoriya şəraitində şorlaşmış torpaqların yuyulmasına 
dair aparılmış eksperimentlərdən alınmış nəticələri çöl şəraitində 
çınaqdan keçirmək üçün 1983-1985-cü illərdə Abşeron 
rayonunun Şurabad kəndi ərazisində aşağıdakı variantlarla tarla 
şəraitində şorlaşmış torpaqların yuyulmasına dair təcrübələr 
aparılmışdır. Yuma norması hər hektara 20 min kub metr hesabı 
ilə qəbul edilmişdir.

1. Təbii dəniz suyu ilə yuma-hər hektara 20 min kub metr 
(9 saylı lək);

2. Dəniz suyu ilə yuma-hər hektara 15 min kub metr 
aparıldıqdan sonra hər hektara 5 min kub metr şirin su 
verilməklə yuma: cəmi yuma norması 20 min kub metr ha (8 
saylı lək);

3. Dəniz suyu ilə yuma hər hektara 10 min kub metr norma 
ilə aparıldıqdan sonra hər hektara 10 min kub metr şirin su 
verilməklə yuma: cəmi yuma norması 20 min kub metr ha (7 
saylı lək);

4. Dəniz suyu ilə yuma-hər hektara 5 min kub metr norma 
ilə aparıldıqdan sonra hər hektara 15 min kub metr şirin su 
verməklə yuma: cəmi yuma norması 20 min kub metr ha (6 saylı 
lək);

5. Şirin su ilə torpağın yuylması-yuma norması hər hektara 
20 min kub metr qəbul edilmişdir (5 saylı lək).
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Təcrübə üçün 5 lək ayrılmışdır, hər ləkin sahəsi 20 m2 (2 m 
x 10 m = 20 m2) olmuşdur. Yumadan əvvəl hər ləkdə dərinliyi 
200 sm-ə qədər 3 torpaq quyusu qazılmış, hər quyudan 0-25, 25- 
50, 50-75, 75-100, 100-150 və 150-200 sm qatlar üzrə torpaq 
nümunələri götürülmüş və laboratoriyada torpağın tam duz 
tərkibi (CO3, HCO3, Cl, SO4, Ca, Mg, Na və quru qalıq), gips, 
karbonatlıq, udulmuş əsaslar (Ca, Na, Mg), qida elementləri 
(NPK) və torpaq mühitinin reaksiyası (pH) və s. təyin 
edilmişdir.

Tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq nəzərdə tutulmuş yuma 
norması hər hektara 5 min m3 hesabı ilə verildikdən, sonra 
müvəqqəti olaraq su dayandırılmış və 0-100 sm dərinliyə qədər 
torpaq nümunələri götürülmüşdür. Bu cür üsulla yuma 
aparılmasında məqsəd tarla şəraitində eksperimental yolla yuma 
normasını təyin etmək və həmin həcmdə normaların təsirindən 
torpaqda gedən şorlaşma proseslərinin aydınlaşdırıl-ması olmuş
dur. Hər 5 min m3 su verildikdən və torpaq nümunələri 
götürüldükdən sonra suyun torpağa verilməsi davam etdi
rilmişdir. Suvarma üçün su sudaşıyan maşınla gətirilirdi. Yuma 
təcrübəsi 1983-cü ilin sentyabr ayından 1984-cü ilin iyul ayına 
qədər davam etdirilmişdir. Təcrübə sahəsi Xəzərsahili düzən
likdə allüvial-prolüvial torpaqlar şəraitində Bakıdan 70 km aralı 
olan Şurabad kəndinin ərazisində yerləşir. Təcrübə obyeki 
mürəkkəb torpaq-meliorativ şəraitinə görə çətin meliorasiya 
olunan ərazi hesab olunur. Üst 2 m dərinlikdə torpağın xüsusi 
çəkisi orta hesabla 2,56 q/sm3, həcm çəkisi 1,56 sm3, məsaməlik 
43%, torpağın susızdırma əmsalı 0,08 m/gün olmuşdur. 
Mexaniki tərkibinə görə torpaqlar üstdən 300 sm-ə qədər 
əsasən ağır gillidir. Torpağın şorlaşması şiddətli və çox 
şiddətlidir (cədvəl 1), kimyəvi tərkibinə görə xlorlu-sulfatlı və 
sulfath-xlorludur. Yumadan əvvəl torpağın 0-100 sm-lik qatında 
şorlaşma dərəcəsi orta hesabla 1,16%-dir. Dərin qatlara doğru 
duzluluq dərəcəsi artır. Zərərli duzlar sırasında MgSO<, N^SCU 

99



və NaCl duzlan üstünlük təşkil edir. Suda asan həll olan gipsin 
miqdarı xeyli az olub 0,04-0,21% arasmda dəyişilir.

9 saylı ləkdə torpağın duzluq dərəcəsi 12,5-13,0 q/1 olan 
təbii dəniz suyu ilə yuyulmuşdur. Bu ləkdə torpağın şoranlaşma 
dərəcəsi yumadan əvvəl 0-100 sm-lik qatda orta hesabla 1,40% 
olmuşdur. Təcrübənin bu variantı haqqında məlumatlar 1 saylı 
cədvəldə verilir. 9 salı ləkdən yumadan sonrakı tərar torpaq 
nümunəsi hər hektar hesabı ilə 20 min kub metr təbii dəniz suyu 
verilib qurtarıldıqdan sonra götürülmüşdür.

Cədvəl 1

Şurabad kəndində təcrübə sahəsində yumadan əvvəl torpağın 
duz tərkibi (3 təkrarla), %-lə

Ləklərin 
№si

Dərinlik, 
sm Ca(HCO,)2 CaSO4 MgSO4, Na2SO4 NaCl Duzların 

cəmi

5
0-25 as- 
so 50-75 
75-100

0,030 0,049 
0,030 0,028

0,107 
0,029 
0,107 
0,200

0,035
0,029 
0,035 
0,064

0,602 
0,468
0,659 
0,731

0,478 
0,523 
0,428 
0,462

1,252
1,098
1,259
1,475

6
0-25 25- 
56 50-75 
75-100

0,046 0,051
0,033 0,038

0,018 
0,007
0,116 
0,064

0,040
0,027
0,100
0,046

0,611 
0,517 
0,827 
0,554

0,715 
0,546
0,424
0,439

1,460
1,148
1,500
1,141

7
0-25 25- 
50 50-75 
75-100

0,041 0,037
0,035 0,030

0,016 
0,062
0,091
0,185

0,064 
0,088 
0,075 
0,085

0,412 
0,645 
0,651
0,685

0,454 
0,439
0,577
0,489

0,987
1,271
1,429
1,474

8
0-25 25- 
5050-75 
75-100

0,053 0,043 
0,033 0,032

0,030 
0,031 
0,375 
0,534

0,090
0,120
0,115
0,109

0,215 
0,848 
1,027 
1,054

0,422 
0,631 
0,780
1,112

0,810 
1,673
2430 
2,841

9
0-25 25- 
50 50-75 
75-100

0,028 0,038 
»,026 0,025

0,063
0,016
0,150
0,260

0,043 
0,029
0,061 
0,106

0,553
0,403
0,768
0,768

0,486
0,463 
0,631
0,658

1,173 
0,949 
1,654 
1,817

2 saylı cədvəldən göründüyü kimi yumadan sonra torpağın 
0-100 sm-lik üst qatının şorlaşma dərəcəsi orta hesabla 1,21%-ə 
bərabər olmuşdur, yəni torpaqda olan duz ehtiyatının cəmi 
13,6%-i yuyulmuşdur. Yalnız üst 0-25 sm-lik qatda nəzərə
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çarpacaq dərəcədə duzlar yuyulmuşdur, Na2SO4 və NaCl 
duzlarının miqdarı torpaqda yenə də yüksək qalmışdır. Zərərli 
duzların nisbi miqdarı üst metrlik qatda 95%-ə qədər qalmışdır.

8 saylı ləkin torpağının yuyulmasına cəmi 20 min kub 
metr/ha su verilmişdir. Torpağın üst 0-100 sm-lik qatının 
şorlaşma dərəcəsi yumadan əvvəl orta hesabla 1,95% olmuşdur. 
Hər hektara 15 min kub metr dəniz suyu verildikdən sonra su 
dayandırılmış və torpaq nümunəsi götürülmüş, ləkə suyun qalan 
5 min kub metrii şirin su ilə verildikdən sonra yenidən torpaq 
nümunəsi götürülmüşdür.

Hər hektara (hesabatla) 15 min kub metr dəniz suyu 
verildikdən sonra məlum oldu ki, torpağın şorlaşma dərəcəsi üst 
0-100 sm-lik qatda orta hesabla 1,20% olmuşdur, yəni 15 kub 
metr/ha dəniz suyu yumaya cüzi təsir göstərmişdir, torpaqda 
qalan duzlar içərisində Na2SO4 və NaCl üstünlük təşkil edir.

Yuma əlavə olaraq 5 min kub metr/ha şirin su ilə davam 
etdirilmiş və qurtardıqdan sonra torpağın üst 0-100 sm-lik 
qatında şorlaşma dərəcəsi orta hesabla 1,00% olmuşdur, yəni 
torpaqda olan duz ehtiyatının 48%-ə qədəri yuyulmuşdur. 
Torpağın üst 0-50 sm-lik qatında isə şorlaşma dərəcəsi orta 
hesabla 0,44%-ə düşmüşdür, yəni torpaqda duzların miqdarı 
zərərlilik həddinə qədər azalmışdır.

7 saylı ləkin torpağı ilkin vəziyyətdə 0-100 sm-lik qatda orta 
hesabla 1,29% olmuşdur. Bu ləkin torpaqları əvvəlcə hər hektara 
10 min kub metr dəniz suyu ilə yuyulmuş və torpaq nümunəsi 
götürülmüşdür. Daha sonra yuma hektara 10 min kub metr şirin 
su'ilə iki hissədə davam etdirilmiş və bu norma qurtardıqdan 
sonra torpaqdan nümunələr götürülmüşdür. Laboratoriya 
analizlərindən sonra torpağın üst 0-100 sm-lik qatında şorlaşma 
dərəcəsi hektara 10 min kub metr dəniz suyu ilə yumadan sonra 
orta hesabla 1,56%-ə qalxmışdır, yəni yumadan əvvəlkinə 
nisbətən azca artmışdır.
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Analizlərin nəticəsində müəyyən edildi ki, birinci 5 min kub 
metr/ha şirin su ilə yuyulduqdan sonra torpağın üst 0-100 sm-lik 
qatında şorlaşma dərəcəsi orta hesabla 1,41%-ə enmişdir, bu 
halda torpaqda NaCl duzunun miqdarı bir qədər artmış, suda 
asan həll olunan gipsin kəskin yuyulması baş vermiş və torpaqda 
Mg(HCC>3)2 duzunun əmələ gəlməsi müşahidə edilmişdir. 
Torpağa şirin suyun ikinci hissəsi-əlavə 5 min kub metr/ha 
verildikdən sonra üst 0-100 sm-lik qatdan duzların intensiv 
yuyulması getmiş və həmin qatda şorlaşma dərəcəsi orta hesabla 
0,99%-ə enmişdir, 0-50 qatda isə duz qalığı 0,45%-ə düşmüşdür, 
yəni zərərlilik həddinə enmişdir-bu qat praktiki olaraq duzlardan 
təmizlənmişdir. 6 saylı ləkdə yumadan əvvəl torpağın 0-100 sm- 
lik qatında şorlaşma dərəcəsi orta hesabla 1,06% olmuşdur.
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Bu torpaq əvvəlcə 5 min kub metr/ha dəniz suyu ilə 
yuyulmuş, sonra 15 min kub metr/ha şirin su ilə yuma davam 
etdirilmişdir.

Torpağın yuyulması taktlarla aparılmışdır.
Ağır mexaniki tərkibə malik olan şorlaşmış torpaqların 

yuyulması üçün yuma normasının təcrübə yolu ilə təyin 
edilməsinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Yuma norması nəzəri 
hesablamalar, eksperimentlər əsasında təsdiq edilməlidir. Bu 
məqsədlə də 5 saylı ləkdə yuma aparılarkən hər 5 min kub 
mert/ha su verildikdən sonra yuma dayandırılmış, torpaq 
nümunələri götürülmüş və analiz edilmişdir. Birinci 5 min kub 
metr/ha su verildikdən sonra torpağın üst 0-100 sm-lik qatında 
şorlaşma dərəcəsi orta hesabla 1,26% olmuşdur ki, bu da ilkin 
şorlaşma dərəcəsinə yaxındır.

Torpaq 10 min kub metr/ha su ilə yuyulduqdan sonra 0-100 
sm-lik qatda şorlaşma dərəcəsi 1,15%-ə enmişdir, duzların 
yuyulması 8% təşkil edir. Torpaq 15 min kub metr/ha su ilə 
yuyulduqdan sonra 0-100 sm-lik qatda şorlaşma dərəcəsi orta 
hesabla 1,08%, 20 min kub metr/ha-dan sonra isə 0,92% 
olmuşdur, yəni ilkin şorlaşmaya nisbətən torpaqdakı duzlar 
uyğun olaraq 15% və 27% azalmışdır.

Hektara 20 min kub metr su verildikdən sonra torpağın 0-50 
sm-lik üst qatında şorlaşma dərəcəsi zərərlilik həddinə enmişdir, 
yəni şorlaşma dərəcəsi 0,45% olmuşdur. Bu halda torpaqda olan 
duz ehtiyatının 62%-i yuyulmuşdur. Yumadan əvvəl və sonra 
torpaqda Na2SO4 və NaCl duzları üstünlük təşkil edir. Həmçinin 
yumanın təsirindən suda asan həll olunan gips xeyli dərəcədə 
yuyulmuş, yeni duzlar-Mg(HCO3)2 və NaHCO3 meydana gəl
mişdir. Bu zaman torpaqda şorakətləşmə prosesinin başlanması 
müşahidə edilir ki, bu da Samur-Abşeron kanalının suyunda 
müəyyən qədər sodanın olması ilə əlaqədardır.

Şurabad kəndi ərazisində ağır mexaniki tərkibə malik olan 
şorlaşmış torpaqların dəniz suyu və şirin su ilə yuyulması 
nəticəsində 0-50 sm-lik qatda effektivliyinin göstəriciləri 3 saylı 
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cədvəldə verilir. Cədvəldən göründüyü kimi təcrübə ləklərində 
yumadan əvvəl torpaqların 0-50 sm-lik qatında şorlaşma dərə
cəsi 0,90-1,34% arasında olmuşdur.

Cədvəl 3

Şurabad kəndi ərazisində şorlaşmış torpaqların dəniz suyu ilə 
yuyulmasının səmərəliliyi. (Hər variant üçün yuma norması-20 

min m3/ha)

Ləklərin 
№si

Yumaya 
verilmiş 
suyun 

miqdarı, 
min m3/ha

Torpağın 0-50 sm qatında 
duzların cəmi, %-lə

Yumadan 
əvvəlkinə 
nisbətən 
duzların 
azalması, 

%
Dəniz 
suyu

Şirin 
su

Yumadan 
əvvəl min m3/ha su

5 10 15 20
5 - 20 1,18 0,60 0,51 0,62 0,45 62,0
6 5 15 1,34 1,20 0,94 0,62 0,48 64,2
7 10 10 1,13 - 1,15 1,26 0,45 60,0
8 15 5 1,24 - - 0,86 0,44 48,8
9 20 «■ 1,06 - - - 0,73 30,0

Ayrı-ayrı variantlar üzrə yumadan sonra torpağın 0-50 sm- 
lik qatında duzların miqdarı aşağıdakı kimi olmuşdur: şirin su ilə 
yuyulan torpaqda (5 saylı lək)- hektara 5, 10, 15 və 20 min kub 
metr su ilə aparılan yumadan sonra torpağın şorlaşma dərəcəsi 
uyğun olaraq 0,60; 0,51; 0,62 və 0,45-ə enmişdir; dəniz suyu ilə 
yuyulan torpaqda isə həmin normalara uyğun olaraq-1,20; 0,94; 
0,62 və 0,48% olmuşdur. Yumadan əvvəlki şorlaşma miqdarı ilə 
müqaisə etdikdə görünür ki, şirin suyun hər 5 kub metr/ha 
hissəsi torpaqda olan ilkin duzun uyğun olaraq 0,58; 0,09; 0,11 
və 0,17%-ni yumuşdur.

Dəniz suyunun hər 5 min kub metr/ha növbəti hissəsi isə 
uyğun olaraq torpaqdan 0,14; 0,03; 0,37 və 0,23% duz 
aparmışdır. Ümumi nəticədə belə görünür ki, yuma normasının 
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torpağa hissə-hissə verilməsi daha yaxşı effekt verir və torpağın 
üst 0-50 sm-lik qatı üçün bu effekt demək olar ki, eynidir: şirin 
su ilə 62%, dəniz suyu ilə 64%. Dəniz suyu ilə yuma variantında 
yuma effektinin belə yüksək olmasının əsas səbəbi bu variantda 
torpağın ilkin şorlaşma dərəcəsinin yüksək olmasıdır. Sübut 
olunmuşdur ki, yuma prosesində ilkin şorlaşma dərəcəsinə malik 
olan torpaqdan daha çox duz yuyulur. Yekun nəticədə, 20 min 
kub metr/ha hesabı aparılan yumadan sonra effekt şirin su ilə 
dəniz suyu arasında çox fərqlidir: 0-50 sm-lik qatdan şirin su ilə 
duz ehtiyatının 62,0%-i, dəniz suyu ilə isə 30,0%-i yuyul
muşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd olunan göstərici dəniz 
suyunun fasiləsiz verildiyi 9 saylı ləkdə qeydə alınmışdır. Dəniz 
suyunun hissə-hissə verildiyi ləklərdə isə yuma effekti şirin suya 
yaxındır. Buradan nəticə çıxır ki, yuma normasım hissə-hissə 
torpağa hopdurmaq daha məqsədəuyğundur.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ПРОМЫВКИ ТЯЖЕЛЫХ 
ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ МОРСКОЙ ВОДОЙ В УСЛОВИЯХ 

ПРИКАСПИЙСКОЙ зоны

Эминов С.А.

В статье излагаются результаты промывки морской водой 
тяжелых почв в условиях Прикаспийской низменности. Получен
ные экспериментальные данные показали наилучший эффект при 
подаче морской воды по тактам (по частям).

RESULTS OF EXPERIENCES OF WASHING HEAVY SOIL 
GROUND SEA WATER

Eminov S.A.

In clause (article) results of washing of sea water heavy salted 
ground in conditions are stated at the Caspian lowland. The received 
experimental date have shown the best effect at submission of sea 
water on steps (in parts).
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UOT.631.6

ŞİRVAN DÜZÜ ŞƏRAİTİNDƏ YAYILMIŞ ZƏİF 
SUKEÇİRƏN ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN MÜXTƏLİF 

TƏDBİRLƏRLƏ MELİORASİYASI

Şirinov İ.N.
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya 

İnstitutu

Şirvan düzünün cənub-qərbində yerləşən Ucar rayonunun 
ərazisində torpaqların qiymətləndirilməsindən məlum olur 
ki,burada yayılmış torpaqların 7385 ha şorlaşmamış,? 120 ha zəif 
şorlaşmış, 3550 ha orta dərəcədə və 6380 ha isə şiddətli,cox 
şiddətli dərəcədə olmasını göstərir. Zərdab metroloji məntəqənin 
məlumatına əsasən kəndin ərazisinin yayı isti, qışı mülayim və 
qısa müddətli olması göstərilir [4].

Göstərilən şəraitdə yerləşən Qəzyan kəndinin ərazisinin 60 
hektarında müxtəlif tədbirlərin tətbiqi ilə şorlaşmış torpaqların 
meliorasiyasında istehsalat şəraitində elmi-təcrübənin aparılması 
aktual məsələdir [1]. Təcrübə ara məsafəsi 200m, dərinliyi 3m 
olan 5 qapalı və 1 açıq dren,l açıq su toplayıcı olan şəraitdə 
seçilmiçdir (drenlərin hərəsinin uzunluğu 600 m -dir). Sahədə 
torpaqların qatlar üzrə yerləşməsinin morfoloji quruluşunun 
torpaqlar 107 sm-ə qədər quru, açıq- boz, tökülən xırda kəsəkli 
bərk duz ləkələri, seyrək köklər keçid aydın, təzə, qaynaması 
şiddətlidir, bundan sonrakı 263 sm dərinliyə qədər isə yaşıl, 
nəmli, xırda bərk kəsəklər,yapışqanlı,paslı və ağ gözcüklər, ağır 
gillidir.

Təcrübə sahəsi 10 varianta bölünmüşdür ki, bunlardan 5 
variantı dayaz dren fonunda drenlər arasının başlanğıc 
hissəsindən ortasına qədər 5-i ися yarıdan su yığıcıya tərəf olan 
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hissəsində yerləşmişdir.Təcrübədə ilk dəfə olaraq titrəyişli BP - 
80 markalı dərin yumşaldıcı tətbiq edilmişdir.

Çöl şəraitində torpağın bərk hissəsinin quru skletinin sıxlığı 
ən az su tutumu, plastikliliyi, nəmliyi, su hopdurması öyrənilmiş 
və onların miqdarı aşağıdakı cədvəldə göstərilir.

Cədvəl 1

Təcrübə sahəsində torpağın su-fiziki tərkibi orta 
qiymətdə 0-1 m də

Təbii 
nənıkik
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nn
 bə
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ss
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in
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 sı

xl
ığ
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rk
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n 
sıx
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ı
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əs
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ə

Plastiklik 
səddi

Şi
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m
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%

Şi
şm

ən
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isb

i h
əc

m
i%

Si
iz

m
ə s
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ət

i m
/g

ün
də

üst alt

Qr / sm

15,0 1,6 2,7 41,5 48,04 29,25 27,5 13 0,0003

Cədvəldən görünür ki, torpaqda nəmlik 15 quru skletin sıxlığı 
- 1.6, bərk fazanın sıxlığı - 2.7, məsaməlik 41,5, plastiklik 25,47- 
20, şişmə əmsalı 13, hopma sürəti isə ən az. Göstərilən 
rəqəmlərdən görünür ki, sahənin torpaqları ən ağır tipə və cox pis 
su keçirmə və su hopdurma qabiliyyətinə malikdir.

Təcrübə sahəsinin torpoağı N.A. Koçinskinin bölgüsünə 
görə 3m dərinliyə qədər ağır, yüngül gilli və agır gillicədən 
ibarətdir. Buna əsasən təcrübə sahəsinin torpağında fiziki gilin 
miqdarı (<0,01 mm) 60 - 96% və lil hissəciklərininki isə 3,5- 
32,7 %-dir. Bu da belə torpaqların cox zəif su keçirmə qabiliy
yətinə malik olmasını göstərir.

Qrunt sularının rejimi və minerallığı hər variantın ortasından 
keçməklə drenə perpendikulyar istiqamətdə 2 şəbəkədə və paralel 
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istiqamətdə isə drenlərin ortasından su yığıcıya tərəf 5m dərinlikdə 
basdırılmış müşahidə quyulan əsasında təqin edilmişdir (cəd.2).

Yuma dövrü cəviyyə 0,5 m-də və ilkin vəziyyətdə isə 2,5 - 
3 m-də olmuşdur. Suların kimyəvi tərkibi sulfatlı, sulfatlı-xlorlu- 
natriumludur.

Cədvəldəki rəqəmlərdən məlum olur ki qrunt sularının 
tərkibində C1 ionu ilkin vəziyyətdə 12,638 - 30,546, yuma 
dövründən 1.2 dən 33.73 yumanın sonunda 0,63 - 14,69, 
istifadə dövründə isə 0,04 - 6,96 olmuşdur.Uyğun olaraq quru 
qalıq 44,97- 130,18; 22,86- 102,70- 13,7 -87,8; 23.65 və 9,51- 
34,1 olmuşdur.Görünür ki, yumadan sonra əkin altında istifadə 
dövründə minerallıq 3-10 dəfə azalmışdır ki, bu da gələcəkdə 
torpağın şoranlaşmasına təsiri az olacaqdır.

Cədvəl 2

Qrunt sularının mineralhğı dövrlərə görə

Yumadan əvvəl Yuma dövrü
Yumadan 

sonra 
31.03.80

istifadə dövrü 
21.07-1-08.80

Cl Quru 
qalıq CI Quru 

qalıq Cl Quru 
qalıq Cl Quru 

qalıq CI Quru 
qalıq

12,638 44,97 1,214 22,86 8,76 28,4 14,06 62,04 3,02 19,30
24,418 91,42 17,11 81,86 1,24 87,8 0,63 23,65 6,96 34,10
15,83 59,02 21,16 47,0 0,94 64,1 0,92 48,0 0,09 9,57

30,546 130,18 33,73 102,70 0,32 13,7 14,69 52,0 11,39 36,73
22,65 86,39 14,56 57,57 0,46 31,3 0,99 40,7 0,04 25,40

Təcrübə varintlarmda yumaya suyun verilməsi (IX - 1979 - 
III-1980) fasilələrlə 6 aya qədər davam etmişdir.

Yuma sahəsinə verilən suyun, yağmurun,buxarlanmanın, 
sahədən kənara axan, apardığı suların miqdarından asılı olaraq 
taktiki yuma norması variantlara görə hesablanmış və nəticəsi 
aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Cədvəldən görünür ki, variantlara görə verilən kanal suyu
nun həcmi -15,7-17,74 min m3/ha, yağmur 1610,buxarlanma 
2010,tullantı suları 3584-5376 m3/ha olmuşdur.Faktiki yuma 
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norması variant 1-də adi sum+ dayaz drendə-13 800,variant 2 də 
adi sumda 14320,variant 3-də PH - 80B ilə yumşaltma+dayaz 
drendə 12539,variant 4-də PH-80B ilə yumşaldılmada 
13 346,variant 9-da BP- 80 ilə titrəyişli yumşaltmada dayaz dren 
fonunda 12409 və variant 10- da BP -80 ilə titrəyişli yum
şaltmada 13510 m3/ha olmuşdur.

Cədvəl 3

Faktiki yuma norması variantlara görə m3/ha ilə

Drenlər 
arasındakı 
variantlar

Yumaya 
verilən 

su
Yağmur Buxar 

lanma
Tullantı 
suları

Yuma 
suyu- 

yağmur

Buxar 
lanma 

+tullantı 
suları

Faktiki 
yuma 

norması

Djı-и
V-l
V-2

15794
16314 1600 2010 3284 

3584
17394
17914

£94 
3594

13800
14320

Dj2-X> 
Ы 
V-4

16325
17138 —■

5376
5376

17925
18732

5386
5386

12539
13346

Djj-U k-n 

£2 
v-10

16639
17740 —•*—

3Ş4Q 
3840

18239
19340

5830
5830

12409
13510

Variantların 6 - nm sahəsində şorlaşma elementləri və ayrı - 
ayrı duzların miqdarı təyin edilmiş və cədvəl 4-də göstərilir.
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Cədvəl 4

Yumadan əvvəl və sonra variantlarda şorlaşma elementlərin və 
hipotetik duzların 0-1 m qatda miqdarı % - lə

Va
ria

nt
la

r

Cl SO4 Quru 
qalıq Ca(HCO,)4 CaSÜ4 MgSO4 Na2SO4 NaCl

Duzların 
cəmindən 

%-h
Zərərli Zərərsiz

V 1 0.444 L54 2.54 0.026 0.576 0.048 0,858 2.382 0,319
0.34 1.05 2.26 0.029 0.433 0.343 0.682 0.453 1.478 0.467

V ? U 1.46 3.02 0.029 0.477 0.517 0.931 0.721 U22 0.586
0.37 1.27 2.38 0.024 0.525 0.49 0.794 0.671 1.884 0.546

V-3 0.40 U6 2.94 O01S 0.54 0.523 0.95 1225 2,393 0.570
0.4 1.28 2.23 0.026 0.58 0.372 0.866 0.838 2.076 0.586

V 4 0.628 128 3.12 0.029 0.492 0.784 U22 1.208 3,464 ÇLS21
0.356 1.4 2.17 0.025 0.546 0.358 0.073 0,83 2.262 0.571

V-9 0.504 L26 UZ 0.026 0.368 0.400 0,98 1.028 2,408 0.394
0.572 1.1 2.02 0.028 0.445 0.187 0.904 0.757 1.828 0.473

v- 0.463 UZ 2.47 0.022 MH 0.299 0.756 0.784 LŞ39 0.442
10 0.156 0.72 1.25 0.029 0.327 0.119 0.686 0.287 1.092 0.356

Cədvəldən görünür ki, bütün variantlarda şorlaşma element
lərinin və duzların miqdarlarında dəyişmələr olmuşfur, əsas 
səmərəlilik BP-80 itrəyişli variantının sahəsində olmuşdur.

Təcrübə sahəsində torpaqlarda aparılan yumadan sonra 
bütün hazırlıq işləri aparılmış və 13-20 - VIII-1980-da sahəyə 2- 
2,5 min m3/ha apat norması ilə su verilmiş və iyul aymm 10-da - 
30 kq/ha norma ilə qarğıdalı əkilmişdir .Vegetasiya dövründə 
suvarmalar 20-VII-də 1100, 27.VIII-də 1000 və 10-15.IX-da 
960 m3/ha olmuşdur.

Qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığı variantlar üzrə faktiki 
müşahidələrə əsasən təyin olunmuş dən və yaşıl kütlə halında 
yığıldıqdan sonra şorlaşma dərəcəsinin hesablanmış miqdarı 
aşağıdakı cədvəl 5- də verilir.
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Cədvəl 5:

Təcrübə sahəsinin qarğıdalı bitkisi altında istifadəsindən sonra 
alınan məhsul s/ha ilə C1 və quru 

qalıq 0-lm qatda %-lə:

Variantlar cı Quru 
Qalıq

Yayıl, 
kütlə Dən Variantlar cı Quru 

qalıq
Məhsul s/ha

Yaşıl 
kütlə Dən

V-l 0.152 1.40 78 10.8 V-4 0.017 0.65 118 16.5
V-2 0.158 1.50 45 4.4 V-9 0.063 0.76 185.6 20
V-3 0.072 1.29 80 12 v-ıo 0.031 0.38 210 23

Cədvəldən məlum olur ki, əkilən bitkinin məhsulu şorlaşma 
dərəcəsindən asılı olaraq dəyişmişdir. Ona görə də PH-80B nin 
bir variantında və BP-80 nin 2 variantında həm yüksək məhsul 
alınmaqla şorlaşma həddi normal vəziyyətə düşmüşdür.
Təcrübə sahəsinin istifadə olunmayan (variant 1) və olunan 
(variant 2) hissəsindən 2007-ci ildə götürülən torpaq nümu
nələrində şorlaşma və duzluluq elementləri aşağıdakı cədvəl 6- 
da göstərilir [3].

Cədvəldən görünür ki, əkin olmayan sahədə Cl, SO4 və quru 
qalığın miqdarı göstərir ki, torpaqlar zəif şorlaşmış hesab edilir. 
Zərərli duzların içərisində №2804 və MgSCU üstündür.Bu duz
ların miqdarı zərərsiz duzların cəmindən 0.080% azdır.Zərərsiz 
duzların miqdarı zərərli duzlardan üstündür.
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Cədvəl 6

Təcrübə sahəsində istifadə olunmayan və olunan torpaqda 
şorlaşma və duzluluq elementlərinin 

miqdarı 0-1 m qatda %-lə

V
ar

ia
nt

la
r cı SO< Quru 

Qalıq
Ca(HCOj)j CaSO4 MgSO4 NaıSOj NaCl Duzların 

cəmindən 
%-lə

Zərərli Zərərsiz

V-l 0.052 0.86 1.1 0.020 0.536 0.171 0.205 ■0.086 0.467 0.556

V-2 0.014 0.153 0.27 0.032 0.041 0.046 0.135 0.020 0.201 0.073

Yonca bitkisi altında istifadə olunan sahədə torpaqda tam 
susuzlaşma yaranmışdır. Aşağıdakı cədvəl 7- də torpağın tərkib 
elementlərinin miqdarı verilmişdir.

Cədvəl 7

Təcrübə sahəsində torpağın tərkib elementlərinin 0-1 m qatda 
miqdarı %-lə

V
ar
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nt
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r

O 
U C

aC
O

j

SO
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üm
um

i

SO
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2O

U
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q-
ek

v

Я
W

Öl 
s

Я 
z

V-l 4.04 9.26 1.743 0.658 1.089 1.944 18.93 77.3 14.0 8.7
V-2 3.87 8.8 0.242 0.154 0.088 0.158 34.45 58.3 36.7 10.3

Cədvəldən görünür ki,V - 1- də əkilməyən sahədə bütün 
elementlərin miqdarı yüksəkdir.Bu da bitkilərin olmaması ilə 
əlaqədardır. V- 2- nin sahəsində bitki altında istifadə olunduğun
dan su ilə duzlar həll olur bir hissəsi aşağı qata gedir və bir his
səsinə bitki tərəfindən mənimsənilir. Uducu əsaslar içərisində 
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Ca üstünlük təşkil edir.İstafadə olunan sahədə Mg - 2.5 dəfə 
olunmayan sahədən çoxdur, bu da bitkilər tərəfindən Ca-un isti
fadə olunması ilə əlaqədardır.

2007-ci ildəki V-l yuma aparılan, 2-ci variantın (adi şum) 
və V-2 variantının (adi şum + dayaz dren) sahələrində 
yerləşir.Yonca bitkisinin məhsuldarlığı (V-2) yaşıl kütlə halında 
130 s/ha təşkil etmişdir.

Aşağıda o iki variantın sahələrində qarğıdalı bikisi yığıldıq
dan sonra və 2007-ci ildəki torpaq Cl və quru qalığın dəyişmə 
miqdarı verilir. 1980 - X ayda V-ldə Cl - 0.152, quru qalıq - 
1.4% olmuşdursa, 2007-ci ildə uyğun olaraq 0,052-1.1% 
olmuşdur. Bu göstəricilər uyğun olaraq 0.158 - 1.29dan 0.014 - 
0.27%ə enmişdir.

Yuxarıdakı rəqəmlərdən məlum olur ki, torpaq həmişə 
müxtəlif bitkilər (arpa,yonca,qarğıdalı,pambıq və səaltında 
becərilməlidir ki, təkrarən şorlaşma yaranmasın.

Nəticələr

Aparılan təcrübə və tədqiqat işlərindən aşağıdakı nəticələri 
çıxarmaq lazım gəlir:

1. Təcrübə ağır gilli şorlaşmış (2.5-3%) torpaqlarda qrunt 
sularının dərinliyi və minerallığı 44-130 qr/1 olan şəraitdə 
aparılmışdır.

2. Yuma müəyyən fasilələrlə 6 aya kimi davam etməklə 
faktiki yuma norması 8.4 - 11.67 qı3/ ha arasında olmuşdur.

■ 3. Yumadan sonra torpaqda şorluluq dərəcəsi yüksək 
miqdarda qalmışdır.Bu da yuma sahəsinin tam dərin qatlara 
hopmamasmdan nümunələrin götürülməsi səbəb olmuşdur. 
Çünki duzlu sular torpağa qarışaraq şorlaşmanın miqdarını 
artırmışdır. Yayda əkilən qarğıdalı bitkisi yığıldıqdan sonra 
götürülən torpaq nümunələrində qalan duzların miqdarının xeyli 
azalmasi müşahidə olunmuşdur.

117



4. Torpaqda şorlaşmanın miqdarının azalması əsasən 
becərmə ilə əlaqədardır, bunu 1980-2007-ci illərdə götürülən 
torpaq nümunələrindəki duzların miqdarlarında görmək olur.

Ədəbiyyat

1. Ширинов И.Н - отчет-рассоления тяжелых засолений 
земель с применением модифированного виврорыхлителя ВР -80 
(Удакарский район колхоз им.Низами ) 1978-1980.Баку

2. В. Н. Əliyev, İ. N. Əliyev Azərbaycanda kənd təsərrüfatının 
bəzi problemləri və onların həlli yollan .Bakı 2004

3. S.Ə. Eminov, İ.N. Şirinov - Respublikada şorlaşmış tor- 
paqlarin meliorativ-ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onların 
meliorasiyası üçün ekoloji normalaşdırma və ekoloji sistemlərin 
hazırlanması və tətbiqi üzrə tövsiyyələrin işlənməsi.

4. Zərdab metroloji müşahidə məntəqəsi - 1980 - cı il

МЕЛОРАЦИЯ ЗАСОЛЕННЫХ СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ 
ПОЧВ C РАЗЛИЧНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ В

УСЛОВИЯХ ШИРВАНСКОЙ СТЕПИ

Ширинов И.Н.

В статье приводится результаты применения различных 
методов промывки и освоения в опытно - производственных 
условиях.

Shirinov LN.

In clause ( article ) it is resulted results of application of various 
methods of washing and development in skilled - industrial 
conditions.
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УДК.631.6

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОДНО-СОЛЕВОГО РЕЖИМА 
ГРУНТОВЫХ ВОД И ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВОГРУНТОВ 
В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИРРИГАЦИОННЫХ КАНАЛОВ

Амирасланова А.С. 
НПОАзНИИГиМ

В связи с аграрной реформой, проводимой в республике 
изучение земельного фонда и состояния дренированности 
орошаемых земель, регулирования режима, баланса под
земных вод и зоны аэрации весьма важны для разработки 
мелиоративных мероприятий [5].

Под влиянием оросительной мелиорации (в условиях 
отсутствия или слабого подземного и поверхностного 
стока) на орошаемых территориях из года в год происходит 
подъем уровня грунтовых вод, увеличение степени 
минерализации грунтовых вод и засоления почвогрунтов 
зоны аэрации, что в результате приводит к уменьшению 
коэффициента земельного использования, снижению уро
жайности сельхозкультур [2,7]. Такая обстановка сложилась 
на территории Мильско-Карабахского массива в зоне 
действия Верхне-Карабахского канала (ВКК). На 2005 год в 
центральной части Мильско-Карабахского массива на 
конусах выноса речных артерий грунтовые воды залегали 
на глубине 2-3 м, местами 0,5-1 м.

Для оценки гидрогеологических условий орошаемых 
земель и прогноза их изменения, обоснования проектов 
дренажа и реконструкции оросительных систем возникает 
необходимость балансовых исследований. Наиболее рас
пространенный метод прогнозирования изменений уровня 
грунтовых вод - метод водного баланса, разработанный
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А.Н.Костяковым [6]. Он заключается в определении для 
отдельного земельного массива приходных и расходных 
элементов водного баланса. Из приходных элементов 
водного баланса наиболее существенный - оросительная 
вода. Чем сильнее завышены поливные и оросительные 
нормы и ниже КПД (коэффициент полезного действия) 
каналов, тем больше поступает воды на пополнение 
грунтовых вод [4]. В целях прогнозирования водно
солевого режима грунтовых вод и засоления почвогрунтов 
зоны аэрации, в юго-восточной части Мильской степи, в 
зоне влияния Верхне-Карабахского канала был выбран 
участок площадью 19,2 тыс.га. Для проведения режимных 
наблюдений, использованы данные различных организаций 
по наблюдательным скважинам, согласно которым глубина 
залегания уровня грунтовых вод на исследуемой 
территории (Н) 3,34 м, минерализация грунтовых вод (С) 
56,8 г/л, засоление почвогрунтов зоны аэрации (S) 2,49 %, 
пористость почвогрунтов (п) 52,7 %, полная полевая 
влагоемкость (W) 32,2 %.

Орошаемая площадь (для выращивания кормовых 
культур) - 5 тыс. га., оросительные нормы принимают N - 
3600 мЗ/га.

Результаты исследований показывают, что 25% воды 
поданной на орошение идет на питание грунтовых вод. 
Если на 1 га территории подается 3600 м3 оросительной 
воды, то на питание грунтовых вод расходуется 900 мЗ/га, а 
по всей орошаемой площади (5 тыс.га) 4,5 млн. мЗ/га. С 
учетом всей площади исследуемой территории Робщ.=19,2 
тыс.га, интенсивность питания грунтовых вод составляет 
(4500000:19200) 234,4 мЗ/га. Такое количество воды может 
привести к подъему уровня грунтовых на 2,3 см в год. При 
этом срок подъема уровня грунтовых до критической 
отметки, будет через - t=(3,34-2,50) : 2,3 = 36 лет. В 
условиях Мильской степи, в лизиметрах установлена допус- 
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гимая (критическая) глубина залегания уровня грунтовых 
вод равная 2,50 м.

Полученные данные проверены балансовым методом. 
Баланс грунтовых вод в основном устанавливает направ
ление изменения уровня грунтовых вод, минерализации 
грунтовых вод и засоление почвогрунтов зоны аэрации.

Баланс грунтовых вод характеризуется следующим 
уравнением [6]

AH=A+K+Qn+Qn+Qi -Егв+Д+аг ± A W(AS),
где, АН - изменение уровня грунтовых вод, м;
А - атмосферные осадки; К - конденсация водяных 

паров;
Qn -поверхностные воды (инфильтрация с орошаемых 

полей, потери из ирригационных каналов);
Qh - напорные воды;
Qı - боковой подземный приток;
Егв - испарение с поверхности грунтовых вод;
Д - дренажный сток;
Q2 - боковой подземный отток;
AW(AS)- изменение влаги и солей в почвогрунтах зоны 

аэрации.

Таблица 1

№ Элементы 
приходной части

Объём №
Пп

Элементы 
расходной 

части

Объём

м3/га т/га 
солей м3/га т/га 

солей

1 Атмосферные 
осадки 280 0,08 1

Боковой 
подземный 
отток

40 0,03

2 Конденсация 
водяных паров 260 - 2 Дренажный 

сток 770 1,20

3
На питание 
грунтовых вод от 
водоподачи

1265 0,92 3
Испарение с 
поверхности 
грунтовых вод

1215 -

4
Боковой 
подземный 
приток

50 0,02 4
Отток влаги и 
солей в сторону 
зоны аэрации

380 0,32

5 Напорные воды 500 0,48
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6
Приток влаги и 
солей со стороны 
зоны аэрации

210 0,17

Всего: 2565 1,67 2405 1,55

Баланс: +160 м’/га воды или 6,2% от приходной части, 
+0,12 т/га солей или 7,1% от приходной части

Для изучения климатических показателей на участке 
были установлены метеорологические приборы, почвенные 
и воздушные термометры. Результаты водно-солевого 
баланса грунтовых вод приведены в таблице 1. В результате 
анализа данных, установлено, что из зоны аэрации в зону 
грунтовых вод поступило 210 мЗ/га воды и 0,17т/га солей, и, 
наоборот, из зоны грунтовых вод в зону аэрации 380 мЗ/га 
воды и 0,32 т/га солей. Это в 1,8 раз больше, чем приток 
воды и солей из зоны аэрации.

На исследуемой территории водно-солевой баланс 
грунтовых вод оказался положительным. Приходная часть 
баланса грунтовых вод (2565 мЗ/га) по водам на 160 мЗ/га 
больше, чем расходная часть (2405 мЗ/га), что составляет 
6,2 % от приходной части. По солям приходная часть (1,67 
т/га) на 0,12 т/га больше, чем данные расходной части (1,55 
т/га), что составляет 7,1 % от приходной части.

В целях освоения засоленных земель в зоне подпиты
вания, необходимо создать отрицательный водно-солевой 
баланс грунтовых вод и тип баланса - дренажный.

На исследуемой территории с подъемом уровня 
грунтовых вод происходит растворение твердых солей в 
почвогрунтах зоны аэрации, и соответственно повышается 
степень минерализации грунтовых вод, определяемая по 
формуле Н.Г.Минашиной

„ 1000-.KS ,Сгв - ------------ г/л
*ппв

где: Сгв - минерализация грунтовых вод; 1000 - число, 
учитывающее размерность; К - коэффициент растворения 
солей в долях единицы, в данном случае величина его равна 
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0,38; S - степень засоления почвогрунтов в % - ах к весу, в 
данном случае S = 2,49 %; Wnne - полная полевая 
влагоемкость в % -х к весу, Wnns = 32%.

1000^38^ = 30 г/л 
гв 32

При повышении уровня грунтовых вод на 0,84 (3,34-2,5) 
м, степень минерализациигрунтовых водбудет составлять 
86,8 г/л (56,8+30). С изменением режима грунтовых вод, 
повысится степень засоления почвогрунтов зоны аэрации, 
определяемая по формуле

= РЛ-С^-И%
"г Ö

где: Sm - засоление почвогрунтов, %; п - пористость 
почвогрунтов, и = 0,52; 3 - объемный вес почвогрунтов 
зоны аэрации, 3 = 1,22 г/см3.

0^3^52 
“ 1,22

при повышении уровня грунтовых вод степень засоления 
почвогрунтов зоны аэрации будет составлять - Sm~ 3,8 % 
(1,28+2,49). Для предотвращения таких процессов требуется 
проведение капитальных мелиоративных мероприятий. 
Сохранение благоприятной гидрогеолого - мелиоративной 
обстановки на исследуемой территории возможно при 
условии высокой агротехники, рационального режима 
орошения на фоне интенсивного дренажа [3]. Правильное 
использование орошаемых земель, подъем плодородия почв 
и получения высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур, является важнейшей задачей сельского хозяйства. 
На территории Мильской и Карабахской степей 
распространены засоленные земли, обладающие высоким 
потенциальным плодородием. В целях мелиорации на 
территории Мильской и Карабахской степи широко 
применяются горизонтальный и вертикальный типы 
дренажа. Вертикальный тип дренажа применяется ограни
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ченно (в пределах конусов выноса р. Араке Мильской степи 
и р.Тертерчай Карабахской степи). Вертикальный тип 
дренажа на исследуемой территории (на 2005 г.) действует 
на площади - 11204 га. Дренируемая площадь открытого 
горизонтального типа дренажа в пределах Мильской и 
Карабахской степей составляет - 86995 га., закрытого- 5106 
га. На 2005 г. Дренируемая площадь орошаемой территории 
Карабахской степи составляет 66430 га, Мильской степи - 
117629 га. Предусматривается проведение мелиоративных 
мероприятий (строительство и реконструкции коллекторно 
-дренажных систем ) на площади в 41326 га Карабахской 
степи, 48367 га в Мильской степи [1].
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İRRIQASIYA KANALLARININ TƏSİR ƏRAZİSİNDƏ QRUNT 
SULARININ SU-DUZ REJİMİNİN VƏ TORPAQ- 

QRUNTLARININ ŞORLAŞMASININ PROQNOZU

Əmirəslanova A.S.

Məqalədə Yuxarı-Qarabağ magistral kanalının təsir etdiyi sahədə 
qrunt sularının rejimi və aerasiya zonası torpaq-qruntlarının şorlaş
masının proqnozu verilmişdir. Ərazinin qrunt sularının su-duz balansı 
tərtib edilmiş və torpaqların şorlaşmasına səbəb olan amillər aşkar 
edilmişdir.

PROGNOSTICATION OF GROUNDWATER’S WATER-SALT 
BALANCE AND SOIL SALINIZATION IN THE COVERAGE 

OF IRRIGATION CANALS

Amiraslanova A.S.

This article describes the prognostication of an underground water 
regime and soil salinization of Upper-Karabakh aeration zone. 
Moreover, the water and salt balance of investigated area underground 
water is made up and the reasons of soil salinization are found out.
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УДК.631.44:631.95

ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 
РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДЕВЕЧИНСКОГО РАЙОНА

Закиева Р.А. 
АзНИИГиМ

Экология почв, в генетическом почвоведении полу
чила должное развитие в монографии академика .В.Р. 
Волобуева «Экология почв». В нём указано, что «Содер
жанием экологии почв, можно сказать, должно быть изу
чение закономерных соотношений между почвой и средой 
её формирования, в их взаимодействии и развитии»[3].

В.Р. Волобуев считает, что важное место в почвенных 
исследованиях должно занять эколого-генетический анализ 
почвенного покрова, т.е. углублённый разбор соотношений 
между почвами и факторами среды-растительности, почво
образующими породами, климатом, рельефом-с учётом 
установленных типов закономерных связей и количествен
ных соотношений в системе почво-среда.

Предметом экологии почв являются и те соотношения 
между почвой и средой, которые возникают при разного 
рода воздействиях на почву в процессе производственной 
деятельности человека.

Г.Ш. Мамедов используя идеи, высказанные В.Р. Воло
буевым о закономерностях почвообразовании ещё больше 
было развито во взаимодействии человека с природой. Он 
подробно изложил экологическую обстановку почв Азербай
джана, экосистему сельского хозяйства и леса, состав 
почвенного покрова и биоэко логические данные структур. 
На основе данных многолетних материалов была составлена 
карта экологии почв Азербайджанской Республики [4].
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Показатели качества почв является бонитет, обычно 
выражаемый в баллах по отношению к наилучшей почве, 
балл который принимается равным 100.

Бонитировка почв, как и оценка земель является 
составной частью земельного кадастра. Земельный кадастр 
- это реестр, содержащий сведения в отношении хозяй
ственного состояния, размеров, стоимости и доходности 
земельной собственности.

Все показатели, используемые для бонитировки почв 
объединяются в следующие группы: экологические (при
родные, антропогенные) и внутрипочвенные (морфоло
гические, главные, производные от главных, автономные).

В описанных выше методах бонитировки почв, баллы 
бонитета рассчитываются следующим образом. Сначала 
определяют балл почвы по каждому из п выбранных 
признаков согласно формуле

3,
Б = — 100 

К 
5

где Зф - среднее значение признака для данной почвы 
(запас гумуса, фосфора, азота, калия и т.д.); Зм - значение 
того же признака для почвы, балл которой принимается за 
100 (иногда за 100 принимается балл не самой плодородной, 
а самой распространённой в данном регионе, а иногда- 
«зональной» для данной территории почвы).

Затем вычисляется, как простое среднее арифмети
ческое, средний балл почвы делением суммы баллов по 
каждому из признаков на число взятых признаков.

Наконец, на следующем этапе расчета полученный 
средний балл умножается на поправочный коэффициент, 
учитывающий лимитирующие факторы - отрицательные 
свойства почвы, сказывающиеся на снижении урожая 
(эрудированность, каменистость, засоленность и.т.п).
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Необходимость иметь в виду, что лимитирующие факторы 
не только ведут к снижению урожайности, но и повышают 
затраты на производство единицы продукции из-за 
потребности в дополнительных почвенно-мелиоративных 
мероприятиях, часто дорогостоящих. Значение поправоч
ного коэффициента может существенно снизить балл 
почвы. Бонитет почвенного покрова рассчитывают как 
средне-взвешенную величину, принимая во внимание 
площадь каждой из почв, входящих в оцениваемую 
территорию, общая площадь который принимается за 100.

Мелиорируемые почвы Девечинского района располо
жены в равнинной зоне Прикаспийской низменности. В 1940 
году была осуществлена первая очередь строительства 
Самур-Абшеронского (бывшего Самур-Девечинского) канна
да, благодаря которой были использованы воды р. Самур и 
значительно повышена водообеспеченность под командных 
этому каналу земель, в том числе и в Девечинском районе. 
Канал был проведён в земляном русле [1,2].

В течение 1949-1955 гг. была построена вторая очередь 
Самур-Абшеронского канала в земляном русле с сооруже
ниями, двумя мощными насосном станциями и Джейран- 
батанским водохранилищем с полным объемом - 130 
млн.м3. В 1960-1970 гг. канал был покрыт армобетонной 
облицовкой. В настоящее время оросительные системы 
Самур-Абшеронского канала перестраиваются.

В сельском хозяйстве орошение дало возможность рас
ширить площади посевов, повысить валовую и товарную 
продукцию растеневодства и животноводческих отраслей.

Ведущей отраслью объекта сельского хозяйства 
являлось овощеводство, на долю которой приходилось 
79,1% от стоимости всей товарной продукции [5].

Показатели посевных площадей сельскохозяйственных 
культур и их структура в целом по району за 1973 год харак
теризуется следующим образом: зерновые - 4351га (52,5%); 
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овощные и бахчи продовольственной - 1100га (13.2%); 
кормовые - 2843га (34,2%); всего посевов - 8294га (100%).

Однако, урожайность сельскохозяйственных культур за 
1973г и средняя за 5 лет (1969-1973гг) была низкой и соот
ветственно составляла: зерновые - 12,3 ц/га (8,7 ц/га ); поми
доры - 218,4 ц/га (163 ц/га); капуста - 134,3 ц/га (108 ц/га); 
огурцы - 127,3 ц/га (74,5 ц/га); плодовые - 5,1 ц/га (5,8 ц/га ).

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур 
является результатом ухудшения эколого-мелиоративной 
обстановки массива. Проведённое интенсивное орошение, 
фильтрация из ирригационных каналов и сбросные воды, 
привели к подъёму уровня грунтовых вод и засолению 
почвогрунтов.

В 1974 году почвенно-мелиоративные условия оро
шаемых земель района характеризовались распростране
нием следующих типов почв [5].

1) луговые светлые остепененные, не засоленные и 
слабо засоленные-134га (1,8%);

2) луговые светлые изменённые орошением, засолены 
от средний до сильной степени- 4621га(64.5%);

3) луговые тёмные изменённые орошением, очень 
сильно засоленные- 629 га (8.7%);

4) лугово-болотные, незасоленные и слабозасоленные- 
479га (6,8%);

5) болотные- 174га(2,5%);
6) солончаки - 591га(8,3%);
7) солонцы -529га(7,4%).
Глубина залегания грунтовых вод в основном от 0,5- 

1,0 и 0,5-2,0 м. Преобладают сульфатно-натриевые и 
хлоридно-сульфатно-натриевые типы засоления. Мине
рализация грунтовых вод от 5 до 50 г/л с преобладанием 
10-25 г/л.

Следует отметить, что балл бонитета почв Девечинского 
района изменяется от 94 (желтоземно-глеевые) до 10 (пески 
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дюнные). Орошаемые лугово-сероземные почвы имеют рас
чётный балл бонитета 68, а серо-бурые почвы - 42 [4].

Многочисленными опытами установлено, что агроэко
логическая среда заметно влияет на степень урожайности 
сельскохозяйственных культур. Если урожайность ячменя, 
кормовых культур на незасолённых лугово-сероземных 
почвах соответственно составляет 24,9 и 10,2ц/га, то на 
сильнозасолённых урожай составил соответственно 11,7 и 
4,3ц/га [4].

Признаки почв (засоленность, солонцеватость, Тяжелый 
механический состав и т.д) по разному влияют на уро
жайность сельскохозяйственных культур. При проведении 
бонитированных работ они учитываются путём введения 
поправочных коэффициентов. Для оценки почв разра
ботаны и использованы поправочные коэффициенты на 
степень смытости, степень засоленность, степень солон- 
цеватости, окультуренности, гидроморфности, гранул
ометрический состав.

В таблице 1 приведены поправочные коэффициенты 
для зерновых и кормовых культур в зависимости от сте
пени засоление почв.

С учётом поправочного коэффициента балл бонитета 
сильнозасолённой серо-зёмной почвы будет составлять 
68x0.42=29, для серо-бурой 42x0,42=18, т.е уменьшается 
на 42%..

Следует отметить, что агроэкономические условия 
почв ухудшаются ещё и с подъёмом уровня грунтовых вод 
и при близком залегании от поверхности земли, даже 
при их слабозасоленности.

С 1975 года согласно техническому проекту ирригаци
онно-мелиоративного устройства земель в четырёх бывших 
совхозах («Рагимли», «Гендобский», им. Куйбышева и им. 
Н. Нариманова) Девечинского района на площади 5,0 тыс.га 
(1 очередь строительства) осуществлены строительные 
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работы по водообеспечению и улучшению мелиоративного 
состояния засоленных земель. Общая площадь намеченная 
на орошение (нетто) составляла 13,6 тыс.га, т.е площадь 
шести бывших совхозов.

Почвы и культуры

Признаки почв
Степень засоленности

Н
ез

ас
ол

ен
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е

С
ла

бо
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нн
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е

Зерновые 
Коричневые-остепнённые 1,00 0,91 0,64 0,56

Тёмно-каштановые 1,00 0,91 0,64 0,56
Каштановые 1,00 0,91 0,64 0,56

Аллювиально- луговые 1,00 0,86 0,60 0,66
Кормовые 
Серозёмы 1,00 0,73 0,63 0,42

Каштановые 1,00 0,91 0,64 0,56
Серо-бурые 1,00 0,73 0,63 0,42

Лугово-каштановые 1,00 0,88 0,60 0,25

Мелиоративное улучшение (расслоение) засоленных зе
мель и понижение уровня грунтовых вод с отводом промыв
ных и грунтовых вод в водоприемник (Каспийское море) вы
полнялось интенсивной горизонтальной коллекторно-дре
нажной сетью с расстоянием между закрытыми дренами 
200,300 и 400 метров. Распространение площади орошения 
после мелиорации по основным сельхозугодиям характери
зуется следующим образом: площадь орошения нетто 4891 
га; овощной севооборот 3135га; кормовой севооборот 1087га; 
орошение долголетней культуры 319га; прочие 350 га.

Урожайность основных сельскохозяйственных культур 
была достигнуто следующих размеров: помидоры 200-250 
ц/га; огурцы 170-200 ц/га; капуста 170-200 ц/га; озимый 
ячмень 20-25 ц/га; кукуруза на силос 250-350 ц/га; люцерна 
прошлых лет на сено 60-80 ц/га. Показатели сельского 
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хозяйства района, как и во всей Республике, с 1991 года 
заметно ухудшились. В 2002 году структура урожая 
характеризовалась следующим образом: озимые зерновые 
6099га или 83%, овощи 367га или 10%, кукуруза 19га или 
почти 10%, кормовые 6 га или 0%, картошка 96 га или 1% 
от орошаемой площади [7].

В 2001-2002 гг средняя урожайность основных сельхоз
культур по Девечинскому административному району по ста
тистическим данным характеризуется следующим образом: 
озимые зерновые 20,3 ц/га; картошка 46,3 ц/га; овощи 61,9 
ц/га; кукуруза на зерно 13,2 ц/га; бахчевые 87,4 ц/га; и т.д [7].

Следует отметить, что в Девечинском районе в 2001 году 
площади сельхозугодий на орошаемых землях составляли 
7374га, возможные массивы применения для орошения- 
18400га, не используемые под сельхозкультуры 57%.

Сложившееся неудовлетворительное состояние по 
урожайности сельхозкультур, объясняется несоответствием 
организации сельхозпроизводетва в рыночной экономике 
переходного периода. Мелиоративное состояние орошае
мых земель Девечинского района на 2006 год харак
теризуется следующими показателями [2].

1) Общая площадь орошения 18493га;
2) Площадь орошаемых земель с горизонтальном 

дренажем 12200га; в том числе с закрытым горизонтальным 
дренажем 6800 га;

3) Распределение орошаемых земель по глубине зале
гания уровня грунтовых вод(УГВ, в.м): УГВ < 1.0 -2695 га; 
1,0< УГВ <1,5- 3960 га; 1,5; < УГВ <2,0- 3250 га; 2< УГВ < 
3-5200 га; 3 < УГВ < 5-2300 га; более 5м- 1084 га.

4) Распределение орошаемых земель по степени 
засоления почв в слое 0-100 см ; не засоленные 7285га; 
слабозасоленные 5734га; средне засоленные 4339га; сильно 
и очень сильнозасоленные 1135 га.

На основании указанных показателей можно оценить
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мелиоративное состояние орошаемых земель района. Оно 
характеризуется следующим образом: хорошее 8538га; 
удовлетворительное 2518га; неудовлетворительное 7437га; в 
том числе недопустимая глубина и засоление почв 3607га.

Эколого-мелиоративное состояние почв района можно 
оценить по балловой системе, используя поправочные 
коэффициенты, соответствующие признакам засоления, 
глубине залегания уровня грунтовых вод, а также урожай
ности сельскохозяйственных культур.

Сложившиеся условия в эколого-мелиоративном сос
тоянии почв требуют улучшить систему эксплуатационных 
мероприятий в ирригационно-мелиоративной сети оро
шаемых земель района и усилить оказание технической 
помощи землепользователям - фермерам в производстве и 
реализации продуктов сельскохозяйственных культур.
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DƏVƏÇİ RAYONU DÜZƏNLİK ZONASININ 
TORPAQLARININ EKOLOJİ -MELİORATİV VƏZİYYƏTİ

Zəkiyeva R. A.

Məqalədə Dəvəçi rayonu suvarılan zonasında torpaqların melio
rasiyadan əvvəl, sonra və indiki vaxtda onların kənd təsərrüfati 
mənimsəmə göstəricilərini qeyd etməklə ekoloji-meliorativ vəziyyət 
şərh edliməsidir.

ECOLOGICAL - MELIORATIVE CONDITION GROUND OF 
A FLAT ZONE OF DEVECHI AREA

Zakiyeva R. A.

In clause(article) the ecological - meliorative condition ground, in 
an irrigated zone of Devechi area up to, after land improvement and 
now with the instruction of parameters of agricultural development is 
stated.
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UOT.631.48

ABŞERON YARIMADASINDAKI NEFT MƏDƏNİ 
TORPAQLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ VƏ 

ONLARIN REKULTİVASİYASI

Yaqubov Q.Ş.
Dövlət Yerquruluşu Layihə institutu

Abşeron yarımadası neft, qaz və ümumi yayılmış faydalı 
qazıntı yataqlarının bolluğuna görə nəinki Qafqazda, eləcə də 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MBD) məkanında yeganə bölgə 
hesab olunur. Yarımadanın nəinki quru hissəsi, eləcə də onun 
cənub-şərq istiqamətində uzanan sualtı platforması da neft və 
qaz yataqları ilə zəngindir.

Uzun müddət neft və qaz yataqlarının bu və ya digər 
üsullarla istismarı nəticəsində mədənlərdə torpaqların münbit 
qatı neftli tullantılarla çirklənmiş, bataqlaşmış və qapalı çökək
liklərdə daimi su aynasma malik göllər yaranmışdır. Böyük 
potensiala malik neftli su məhlullarının torpağın səthinə tökül
məsi və onların infıltrasiyası nəticəsində yeraltı axınlar yaran
mışdır. Bunu nəticəsində həmin suların qumlu və qumsal 
qranulometrik tərkibli substrata malik sahələrdə (xüsusən, dəniz 
sahili laquna mənşəli çala və çökəkliklər də) toplanması və 
həmin suların ilin isti mövsümündə buxarlanaraq özləri ilə 
gətirdiyi neftli torpağın səthinə qaldırılmış və bunun nəticəsində 
mazut və bitum örtüyünə malik torpaq sahələri yaranmışdır.

Abşeron yarımadasında bu üsulla çirklənmiş torpaq sahə
lərinə Balaxanı, Suraxanı (Qumadası neft mədəni sahəsi), Bibi- 
Heybət və H.Z.Tağıyev adına neft mədəni sahələrində geniş 
yayılmışdır. Ümumiyyətlə neft mədənlərində torpaqların çirk
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lənməsində əsas rolu istismar işləri, qəza və təmir işlərinin apa
rılması zamanı torpağın səthinə tökülən xam neft, buruq lay su
lan və həmin sularla torpağın səthinə tökülən dərinlik-buruq 
süxurlar (DBS) oynayır. Bu səbəbdən torpaqların səthində və 
torpaqəmələgətirən süxurlara qədər torpaq qatında böyük 
potensiala malik yağlı-qatranlı kütlə formasında (YQK) neft 
məhsulu toplanmışdır [1, 2, 3]. Neftli kütlənin miqdarı istər 
torpağın səthində və istərsə də onun profilində 10,5-45,0 
(4-74,6%) arasında dəyişməklə yanmmetrlik qatda onların 
ehtiyatı 708,8-3037,5 t/ha təşkil edir. Torpaqlar adətən səthdən 
çirklənməyə məruz qalırlar. Lakin bəzi hallarda neftli buruq 
sularının infiltrasiyası və onların buxarlanması nəticəsində tor
paqlarda çirklənmə prosesi baş verir. Belə çirklənmələr zamanı 
mazut mazut və bitumlaşmış neftin əsas kütləsi torpaqların 0-30 
sm-lik qatında toplanır.

Həmin sahələrin rekultivasiya yolu ilə münbitliyinin bərpa 
olunması aparılmış təcrübələrdən məlum olunduğuna görə bir o 
qədər də çətin problem deyil [4]. Nümunə və sınaq məqsədi ilə 
çirklənməş torpaq sahəsinin münbitliyinin bərpası üçün Qum- 
adası neft və qaz çıxarma idarəsinin (QNQÇİ) istismar sahəsində 
bu çirklənməyə məruz qalmış pilot sahə (Zığ-Hövsan massivin
də) seçilmiş (0,5 ha) və həmin sahədə texniki və bioloji 
rekultivasiya işləri aparılmışdır. Rekultivasiya işlərindən əvvəl 
pilot sahədə iri miqyaslı (1:500) topoqrafik çəkiliş, torpaq-bitki 
sisteminin və ekoloji şəraitinin öyrənilməsi məqsədilə tədqiqat 
işləri aparılmışdır.

Sahənin dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi -22,3 m olub 
səthləri IV dövr yaşlı dəniz-abraziya çöküntülərindən təşkil 
olunmuşdur. Zonal torpaqları yarımshəra ibtidai boz-qonurdur. 
Bitkiliyi kövrək şorangə qarışıqlı yovşanlı-efemerli formasi
yadan ibarətdir. Qranulometrik tərkib üst bitumlaşmış qatda 
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yüngül gillicəli (<0,01 mm 21,38-22,05%), profildə isə qumludur 
(<0,01-8,51-10,44%), humus (0,76-0,81 və 0,10-0,75). Udulmuş 
əsaslar (13,67-13,90 və 5,30-7,75-mq.ekv), karbonathq (18,79- 
19,22 və 20,07-28,63%) mühit reaksiyası (pH-8,5-8,9), əsas qida 
maddələri (N-70,0-135,0, P-13,5-25,0, K-152,0-230,3 mq/kq) və 
radioaktiv səviyyə (50,1-65,5 mm rentgen/saat) öyrənilmişdir.

Torpağın səthində toplanmış bitumlaşmış qatda (10-15 sm) 
neftin yağlı-qatranlı kütlə halında miqdarı öyrənilmiş və onların 
miqdarının 39,9-40,3% olduğu müəyyən edilmişdir. Həmin 
məlumatlar əsasında pilot sahənin rekultivasiya məqsədilə 
texniki və bioloji mərhələləri üzrə layihə hazırlanmışdır.

Texniki rekultivasiya mərhələsində yuxarıda göstərilən 
miqdarda neft kütləsini parçalayıcı və minerallaşdırım reagent- 
lərdən istifadə edilməklə texnologiya tətbiq edildi. Bu texno
logiyaya əsasən ehtiyatı 810 ton/ha-ya bərabər yağlı-qatranh 
kütlə digər komponentlərlə yanaşı başqa bioloji fəallığa malik 
üzvi-mineral indiqriyentlərlə qarışdırılaraq 0-30 sm qalınlığında 
fcrmentasiya qatı yaradılmışdır.

Bu texnoloji əməliyyat 2004-cü lin fevral aymda həyata 
keçirilmişdir və bu zaman neft mənşəli YQK-nın miqdarı 40,0%- 
dən 14,0%-ə endirilməklə rekultivasiya qatında əlverişli fiziki- 
kimyəvi şərait yaradılmışdır. Belə ki, fiziki gilin miqdarı (<0,01 
mm) 14,88%-dən 36,18%-ə çatdıraraq karbohidrogen birləş
mələrini minerallaşdıran aerob bakteriyalarının bioloji fəallığının 
yüksəldilməsinə nail olunmuşdur. Yaradılmış rekultivasiya 
(fcrmentasiya) qatı üzərində 3 il (2004-2006) ərzində biokimyəvi 
və biometrik müşahidələr aparılmışdır. Müşahidələr nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, YQK-nın miqdarı 2 il müddətində 14,0%- 
dən 6,48%-ə qədər azalmış minerallaşma dərəcəsi 53,71% təşkil 
etmiş, humusun miqdarı 3,64%-ə qədər çoxalmışdır. Radioaktiv 
səviyyə 7-12 mm rentgen/saata endirilmişdir.
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Fermentasiya qatında torpaq daxili biokimyəvi proseslərin 
dinamik inkişafının istiqamətinin öyrənilməsi ilə yanaşı sahədə 
öz-özünə bitən bitkilər üzərində də müşahidələr aparılmışdır.

Rekultivasiya olunmuş sahənin birinci ilində Yaz xaçgülü 
(Senecio vernalis), Boz bələküm-Hirshfeldiya incana, Qızaran 
tonqalotu-Zırna rubens, Sərt quramit-Lalium riqidum kimi 
pioner bitkilərin seyrək bitişi müşahidə edildi. 2005-ci ildə 
bütün sahə öz-özünə bitən yuxarıdakı bitkilərlə məskunlaşmaqla 
sahədə onların layihə örtüyü 45,0-80,0% arasında, quru kütlə 
hahnda onların məhsuldarlığı isə 14,2 s/ha, 2006-cı ilində isə 6,8 
s/ha olmuşdur. Təbii bitkiliyin 2006-cı ildə məhsuldarlığının 2 
dəfədən aşağı düşməsinə səbəb həmin ildə yağıntıların təbii 
bitkilərin vegetasiya dövründə az yağması ilə əlaqədar 
olmuşdur.

Normal inkişaf etmiş torpaq örtüyünə malik ərazilərdə isə 
təbii bitkiliyin məhsuldarlığı 2004-cü ildə 2,4, 2005-ci ildə 5,6, 
2006-cı ildə isə 3,3 s/ha olmuşdur. Rəqəm məlumatlarından 
göründüyü kimi neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası 
zamanı bizim tərəfimizdən hazırlanmış texnologiyanın tətbiqi ilə 
yüksək səmərə əldə edilir. Həmin texnologiya əsasında Abşeron 
yarımadasındakı neftlə çirklənmiş torpaqlarda yüksək məhsul
darlığa malik aqrolandşaft yaratmaq olar.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ЗЕМЕЛЬ АПШЕРОНСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА И ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Ягубов Г.Ш.

В подготовленном материале рассматривается проблема 
экологического состояния техногенно-нарушенных нефтепро
мысло-вых земель Апшеронского полуострова и их рекульти
вация техническими и биологическими способами.
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УДК.631.67

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ 
КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД НА ОРОШЕНИЕ 
ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ МУГАНИ

Искендеров М.Я.
Азербайджанский Научно-Исследовательский 

Институт Гидротехники и Мелиорации

В Азербайджане ощущается дефицит водных ресурсов 
который является еще более неблагоприятным фактором 
тормозящим увеличение площади орошаемых земель. В 
связи с этим у нас в республике большое внимание 
уделяется поиску дополнительных источников воды для 
покрытия дефицитов водного баланса за счет которых 
можно будет обеспечить рост орошаемых земель в 
полупустынной и пустынной зонах. Дополнительными 
источниками в республике могут служить подземные 
сбросные дренажные и сточные воды.

АзНИИГиМ-ом был выполнен ряд лабораторных и 
полевых опытов в результате, которых была в принципе 
доказана возможность использования минерализованных 
дренажных вод для орошения сельхозкультур на опреснен
ных интенсивно дренированных землях Северной Мугани.

В Северной Мугани на земли III поля, протянулся 
Новохарьковский канал, общая длина дрен и коллектора - 
2255 м, на 1 га приходится 64,4 п.м., а в южной части - 
более 80 п.м. Опыт был заложен по схеме:

1 - Вариант. 1 полив водой с минерализацией 5,0-6,0 г/л 
общей площадью 18,3 га полив проводился дождевальным 
агрегатом ДДА - 100 М;
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2 - Вариант. 2 полив водой с минерализацией 10-14 г/л 
общей площадью 1,28 га полив по бороздам;

3 - Вариант. 3 полив пресной оросительной водой с 
минерализацией 0,5-0,6 г/л общей площадью 10,24 га, полив 
дождеванием;

4 - Вариант. 4 - полив пресной оросительной водой с 
минерализацией 0,5-0,6 г/л общей площадью 1,24 га, полив 
по бороздам.

Согласно принятому в хозяйстве хлопково-люцерно
вому севообороту на III поле третий год высаживался 
хлопчатник на площади 34 га брутто сорта С-47-27.

Для получения высоких урожаев хлопчатника в 
условиях Северной Мугани, при поливе дождевальным 
агрегатом ДДА - 100 м передполивную влажность в рас
четном корнеобитаемом слое поддерживали на уровне 60- 
70-80% от предельно-полевной влагоемкости в этих усло
виях. Расчетными корнеобитаемыми слоями почвы, для 
которых устанавливались нормы вегетационных поливов, 
при дождевании для данной культуры в период бутони
зации в наших условиях 40 см, а в остальные периоды 
развития культуры - 60 см. Хлопчатник на III поле посеян 
18-20 апреля. За период с 20 апреля по 20 июня выпало 75,2 
мм осадков, что составляет в порядке одну поливную 
норму. Это сказалось на оттягивании срока полива; в июле - 
августе количество атмосферных осадков выпало 6 мм при 
среднем многолетней норме 18 мм. Высокая температура 
воздуха отмечалось в июле при средне-многолетней тем
пературе 26,6°С, а в августе - на = 0,3°С выше средне 
годовой нормы. Быстрое подсыхание иссушения верхнего 
0-40-60 см слоя почвы вызвало необходимость более 
учащенных поливов, чем в предыдущие годы. Поливы 
проводились через 18-20 дней, продолжительность поливов 
длилось 4 дня. Сроки и нормы поливов назначались по 
дефициту влаги в расчетном слое (0-40 см) почвы, то есть 
поливы назначались при снижении влажности почвы до 
(>()% от ППВ.
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Метеорологические элементы (Данные Джафарханской 
агрометеостанции)

Таблица 1

Элементы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Температура 

воздуха
13,1 17,5 22,5 26,6 25,9 23,0

Количество 
осадков

31,6 18,6 45,8 5,5 0,5 0,7

Относительная 
влажность 

воздуха

79 66 62 60 62 69
/

Скорость ветра 6 6 7 6 5 6

В период бутонизации, в фазу цветения и плодо- 
образования в 0-60 см слое почвы влажность составляла 
70% от ППВ и, на конец 60% в период созревания от ППВ. 
Для установления сроков полива на стационарных точках 
отбирались образцы для определения влажности почвы на 
глубину до одного метра через каждые 20 см. Потребные 
поливные нормы устанавливались по формуле:

т= 100 h -а (рп - Рф)

где: т - потребная норма м3/га; 
h - глубина расчетного слоя почвы; 
а - объемный вес почвы т/м3;
рп - предельно-поливная влагоемкость расчетного слоя 
почвы
в % от ее абсолютно сухого веса;
Рф - фактическая влажность расчетного слоя почвы перед 
поливом в % от ее абсолютно сухого веса.

Фактическая поливная норма учитывалась путем учета 
водоподачи на участок с помощью установленных водо
сливов типа “Чипполетти” шириной порога 1 метр (табл. 2).
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Перед и во время каждого полива проводился контроль за 
минерализацией поливных вод. По типу засоления воды с 
концентрацией 5-6 г/л и более относятся к сульфатно- 
хлоридно-натриевому с содержанием хлора 44%, сульфатов - 
17,3-21,5% и натрия - 21-25% от суммы солей; тип засоления 
пресной оросительной воды-сульфатно-хлоридно-кальциево- 
магниевый. Для обоснования пригодности минерализованных 
вод для орошения сельхозкультур существуют шкалы, 
коэффициенты целочности “SAR” (коэффициент потенциаль
ного поглощения натрия), пределы допустимой минерализа
ции поливных вод. Диапазон предельно допустимой минера
лизации оросительных вод по разным исследованиям очень 
большой, что объясняется различными условиями районов их 
применения. Так И.Н.Антипов-Каратаев для оценки качества 
оросительной воды и опасности осаленцавания почвы 
предлагает уравнения:

_ [Са + Mg]
10 = (Na)

[Cä + Mğ\ 
где Хю - показатель критического отношения Na 
в оросительной воде, когда содержание обменного натрия в 
орошаемой почве равна 10% от емкости обмена.

Здесь Хю = КС, где С - общая концентрация 
Са + Mg 

растворимых солей в г/л. Если отношение Na в 
оросительной воде менее Хю = 0,23 ■ С, то такая вода 
нуждается в улучшении путем разведения или добавления 
CaSC>4 (заимствовано у В.А. Ковдан, 1968).

По данным американской лаборатории засоленных почв 
пригодность поливных вод определяется по формуле:

. __ Nä___
SAR= VĞa + Mg
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где SAR - коэффициент потенциального поглощения 
натрия.

При SAR <10 опасность осолонцевания малая, свыше 
10 - поливные воды являются непригодными для орошения 
(П.Г. Минашина, 1970 г.). В условиях Северной Мугани, 
когда территория интенсивно дренированы в почве 
обладают хорошей водопроницаемостью и поэтому в таких 
условиях, когда SAR<10, возможно использование коллек
торно-дренажных вод на орошение. Как отмечалось выше, 
на III поле МоМС для полива хлопчатника была исполь
зована коллекторно-дренажная вода с минерализацией 5,0 и 
10-14 г/л в зависимости от варианта опыта. За период 
вегетации хлопчатник получил 4 полива. Полив проводился 
дождевальным агрегатом, на участках, имеющих форму 
«Клина» площадью 1,28 и 1,24 га полив проводился по 
бороздам. Фактическая минерализация смеси коллекторно
дренажных вод с пресными, используемые на орошение 
хлопчатника представлено в таблице 2 с поливными 
водами, в зависимости от нормы полива и минерализации 
поливной воды, в почву было внесено разное количество 
солей за 4 полива подано поливной воды в объеме от 2750 
до 3300 м3/га и внесено солей от 1,20 до 31,2 т солей.

Таким образом, орошение минерализованными водами 
рекомендуется применять только в условиях интенсивно 
дренированных опресненных землях. На Северной Мугани, 
где распространенны сульфатно-хлоридные коллекторно
дренажные воды, допускается их использование с 
минерализацией до 5,0 г/л для вегетационных поливов 
культур хлопкового севооборота.

После вегетационного полива хлопчатника коллек
торно-дренажной водой с минерализацией 5,0 г/л засоление 
в почвенном слое незначительно увеличивается, что 
ликвидируется после подачи несколько завышенных норм 
влагозарядковых поливов (аратов).
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ŞİMALİ MUĞAN ŞƏRAİTİNDƏ PAMBIQ BİTKİSİNİN 
SUVARILMASINDA MİNERALAŞMIŞ KOLLEKTOR- 

DRENAJ SULARINDAN İSTİFADƏ OLUNMASI

M. Y.İskəndarov

Məqalə Şimali Muğan şəraitində pambıq bitkisinin şirin suvarma 
suyu və müxtəlif minerallığa malik olan kollektor-drenaj suları ilə 
suvarılması zamanı məsuldarlığının analizinə həsr olunmuşdur.

USE OF A MINERALIZATION COLLECTOR DRAINAGE 
WATERS ON AN IRRIGATION OF A COTTON IN 

CONDITIONS NORTHERN MUGAN

M. Y.Iskenderov

Clause (article) is devoted to the analysis of results Productivity a 
cotton in conditions Northern Mugan at having watered fresh (stale) 
and collector - drainage water ofa a various mineralization.
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PAMBIĞIN TORPAQ QORUYUCU, SUYA 
QƏNAƏTEDİCİ, EKOLOJİ TƏMİZ SUVARILMASI

TEXNOLOGİYASI

Cabbarov Ə.R., Əliyev S.N., Məmmədov F.M. 
Azar bay can Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu

Planetimizdə həyat amillərinin əsasım su, günəş, torpaq və 
hava təşkil edir. Torpağın maddi nemətlər bolluğu olması üçün 
ona normal xərc, su, əmək, zəka tətbiq edib, optimal iqlim və 
təbii işıq mənbəi olan günəş enerjisindən səmərəli istifadə etmək 
məqsədəuyğyndyr. Su torpağın anası, günəş isə atasıdır. Lakin 
bu amillərin birləşib canlandırdığı optimal iqlim respub
likamızın əvəzolunmaz sərvəti, yüksək və keyfiyyətli məhsul 
almağın rəhnidir.

Təmiz ekologiyanı təmin edib torpağı qorumaq dövrümüzün 
ən vacib məsələsidir. Respublikamızda torpaqlar bir sıra 
eroziyalara məruz qalır. Azərbaycanda eroziyalar get-gedə 
inkişaf edib çoxalmaqda davam edir. Azərbaycanda, xüsusilə də 
Gəncə-Qazax zonasında su eroziyasından əlavə külək gölünə 
görə güclü küləklər eroziyaları da müşahidə edilir. Şərq, Cənub- 
Şərq və Qərb, Şimali-Qərb istiqamətində üstünlük təşkil edir. 
Gəncə regionunda may ayının 3-cü ongünlüyünün əvvəlində 
günortadan sonra qalan 24-27 m/san, güclü, dağıdıcı, özü ilə 
havanı tozla dumanlandıran - qaraldan, qasırğaya bənzər, bir 
neçə saat davam edən güclü qərb küləyi əsməsini müşahidə 
etdik. Gəncə şəhəri çinarlar, yaşıllıqlar şəhəridir. Küçələr bir 
neçə çinar və qovaq ağaclarını kökündən çıxarıb, evlərin üstünə 
yıxmışdı. O dövrdə Goranboy pambıqçılıq rayonunun kolxoz 
tarlalarında pambıq bitkisi 4-5 həqiqi yarpaq fazasında idi. 
Güclü qərb küləyi özü ilə gətirdiyi toz və torpaq-qum hissələrini
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pambıq və başqa əkin tarlasının çökək yerlərinə səpələmişdi. O 
ərəfədə aqrometolorogiya mühəndisi işləyirdim, küləkli günün 
sabahı münsiflər heyətinin tərkibində Goranboy rayonunun 
pambıq, tərəvəz-bostan, taxıl və başqa kənd təsərrüfatı əkinləri 
sahələrini yoxlayıb rəy və arayış verməli idim. Ona görə də əkin 
sahələrini diqqətlə yoxlayıb qeydiyyat aparıldı. Taxıl sahələrinin 
yaxşı böyüyən yerlərini külək torpağa yatırıb, üstünü torpaqla 
örtmüşdü. Pambıq, tərəvəz-bostan bitkilərinin üstündə torpaq 
örtüyü əmələ gəlmişdi, uc yarpaqları görsənirdi. Ümumi rayon 
üzrə əkin sahələrinin 25-30%-i çıxdaş edilib, sıradan çıxan 
hissələri dayaz şumlanıb, yenidən əkilməsi tövsiyyə edildi. 
Becərilməsi mümkün olan hissələrə dərhal kultivasiya ilə azot 
yemləməsi kimi (pambıq və bostan-tərəvəz bitkilərinə) aqrotex
niki qulluqlar göstərilib, az normada növbədənkənar suvarma 
aparıldı. Həmin ərazilərdə təyin edilmiş məsafədə (400-500 
metrdən bir) meşə zolaqları o vaxt külək eroziyasına qarşı 
müdafiə işinə yararlı idi. İndi isə demək olar ki, meşə zolaqları 
qalmayıb və onlar bərpa olunmalıdır.

Yer kürəsində ən geniş yayılmış maddə sudur. Lakin bunun 
təbii surətdə ən cüzi bir hissəsi şirin olub, kənd təsərrüfatına və 
içməyə yararlıdır. İçməli suyun turşuluğu (pH) 7-dən, bulanlığı 
1,5 mq/l-dən artıq olmamalıdır. Ona görə də şirin su ehtiyat
larından qənaətlə və səmərəli istifadə etməklə milli və tarixi 
düşmənlərimizdən qorunmaq lazımdır.

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin o cümlədən də pambığın 
suvarılmasında şirin sulardan istifadə olunması yüksək səmərə 
verir. Əks təqdirdə torpaqlar və su ehtiyatlan çirklənər və 
ekoloji cəhətdən qeyri-təmiz şərait yaranar. Ehtiyat suvarmaları 
və vegetasiya dövründə torpaq qoruyucu, suya qənaətedici 
mütərəqqi suvarma texnologiyası tətbiq etməklə torpağın üst, 
münbit qatının bu və ya digər nisbətdə yuyulmasına səbəb olur 
ki, bu proses də eroziya adlanır. Eroziya latın sözü olub (erodo) 
hamarlamaq və ya torpağın üst münbit qatının su ilə yuyulması, 
küləklə sovrulması və dağıdılması deməkdir.
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Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun 
(AzETPİ-nin) 83 illik mövcudluğu dövründə bir dəfə sahələrin 
nivelirləmə (AzETPİ ərazisi dəniz səviyyəsindən 310 m yüksək
likdə yerləşir) üsulundan istifadə etməklə aparılmış planirov- 
kadan sonra 2008-ci vegetasiya ilində aparılmış ölçüyə əsasən 
Gəncə RAEM-in (AzETPİ) ərazisindəki ikinci kvartal 5-ci 
torpaq hissəsində tarixən düzgün olmayan becərmələr və 
suvarmalar nəticəsində 200 metr sahə uzunluğunda və 200 metr 
eni olan dörd hektarlıq sahənin baş tərəfindən 200 metr 
uzunluğu olan şırımlarda suvarmalar apardığına görə sahənin 
aşağı hissəsi 50-60 sm qalınlığında torpaqla dolmuşdur. Suvar
ma zamanı cərgənin baş tərəfində 0,6 1/san su şırnağında 2,5-3,0 
q/1, cərgənin axırında 7,5-8,0 q/1 sahədən kənar olan, tullantı su 
vasitəsilə aşağı sahələrə atılaraq ətraf mühiti və eləcə də şirin su 
hövzələrini zərərli və zəhərli (nitrat və nitrit və başqa) maddələr 
qarışığı ilə çirkləndirilmişdir. Gəncə RAEM-in bütün sahələri də 
bu vəziyyətdədir. Becərilən sahələrdə irriqasiya eroziyası 
tədricən getdiyinə görə normal hal kimi qəbul olunaraq ötən 80- 
83 ildən bəri guya ki, nəzər-diqqəti cəlb etməmişdir. Respubli
kamızda torpaqların vəziyyəti daha da acınacaqlıdır. Suvarmalar 
dövründə sahənin baş hissəsində 20-30 sm qalınlığında çökəklik 
əmələ gəldiyinə görə suvarma zamanı su gölməçəsi əmələ gəlir .

Gərcə araları normal becərilən pambıq, lobya, günəbaxan, 
kartof, çuğundur, soya və b, bitkilər əkilib, normativə əsasən 
qulluq edilən optimal texnologiya ilə suvarıldıqda əkin qatının 
həcmi, kütləsi nəzarətə nisbətən 0,2-0,5 qr/sm3 azahr, məsa- 
rriəlik 8-10 % və torpağın su sızdırma qabiliyyəti 3-5 dəfə artır. 
Qeyd olunan aqrotexnologiyanın tətbiqi suvarma eroziyasını 
xeyli aşağı salır, Baxmayaraq ki, eroziya prosesi cərgə araları 
becərilən əkinlərdə ilbəil şiddətlənir, mütərəqqi aqrotexnologiya 
və suvarma tətbiq olunmalıdır.

Eroziya prosesi nəticəsində torpaqların su-fiziki və 
aqrokimyəvi xüsusiyyətləri də pozulur. Çınqıllı, qumlu, qumsal 
torpaq qatları səthə yaxın olduqda bu proses daha təhlükəlidir.
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Çünki eroziyanın qarşısı vaxtında alınmasa torpaqlarımız mədə
ni əkinçilik, yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq üçün bu və ya 
digər dərəcədə yararsız hala düşə bilər (2).

Uzun müddətli tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, maillik 
olan ərazilərdə torpaqlar düzgün becərilmədikdə su eroziyası 
vasitəsilə torpağın üst münbit qatından il ərzində hektardan 100- 
150 ton torpaq yuyulur. Bu miqdarda torpaq özü ilə 100 kq və 
daha çox qida maddələri (azot, fosfor, kalium və s.) pambıq 
sahələrində şırımların baş tərəfindən şırımın eni hər tərəfdən 3-4 
sm, dibdən isə 2-3 sm qalınlığında torpaq yuyulub aparılır. 
Beləliklə də, qida maddələrinin itkisi ilə yanaşı, nitrit və 
nitratlann sahədən çıxarılması ətraf mühiti, xüsusilə də şirin su 
hövzələrinə axıdılaraq onu çirkləndirir. Eroziya gedən torpaq
larda qida maddələrinə daha çox tələbkar olan pambıq və digər 
tərəvəz-bostan bitkiləri yaxşı inkişaf etmir. Pambıq bitkisinin 
məhsuldarlığı eroziyaya uğramayan torpaqlarda 30-35 % çoxalır 
və keyfiyyəti yaxşılaşır. Ona görə də torpaqlarda gedən belə 
ziyanlı proseslərin qarşısım almaq, münbitliyi artırmaq kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını yüksəltmək fermer və 
digər torpaq sahiblərinin daima diqqət mərkəzində olmalıdır. 
Suvarma və şiddətli yağışlar eroziyası Mil-Qarabağ, Şirvan və 
digər bölgələrin quruluşsuz, mailliyi çox olan torpaqlarında 
aydın nəzərə çarpır. Belə torpaq sahələrində əsas (dondurma) 
şum mailliyə köndələn istiqamətdə aparılmalıdır. Torrağı çınqıllı 
və qumsal qata qədər şumlamaq lazımdır.

Torpağı səpin qabağı «Şirvan» və ya «Ziq-zaq» mala 
vasitəsi ilə yumşaltmaq, hamarlanmamaq və səpinə yaxşı hazır
lamaq lazımdır.

Arat, səpsuvar və vegetasiya suvarmalarında eroziyanın 
qarşısım almaq məqsədilə az su axımı ilə hopdurma qaydasında 
aparılmalı, maillik 2-3 dərəcə və çox olan sahələrdə suvarma 
şırımları şəraitə uyğun, şırım uzunluğunu, 100-150 metr saxla
maqla bərabər onları dayaz (10-12 sm) açmalı, şırıma 0,07 1/san 
normasında, onu tədricən 0,1 1/san qədər artırmaq, maillik 4 
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dələrə olarsa şırımı 100 m götürüb ora 0,1-0,15 1/san su axını 
buraxmaq lazımdır. Maillik az - 0,15-0,2 dərəcə olduqda, şırı
mın uzunluğu 0,6-0,8 və ya 100-150 m olduqda, şırıma bura
xılım suyu dəyişən normada aparmaq lazımdır. Ayrı-ayrı 
hallarda torpağın quruluşundan asılı olaraq suvarmanı kulti- 
vntorun izi ilə də aparmaq olar.

Torpaq qatı qalın olan, ağır mexaniki tərkibli torpaqlarda 
şırımların dibinədək dərinliyi (18-20) dərinləşdirici yarıq açanla 
şırım açmalı. Suyu torpağa çox hopdurmaq məqsədilə şırımlara 
Nuyu az axınla buraxmaq lazımdır. Yüngül mexaniki tərkibli 
torpaqlarda fosfor gübrəsinin 80 % -ni əsas şum altına verməklə 
və bitki sıxlığını təmin etmək məqsədilə və eləcə də azot güb
rəsinin illik normasını 15-20%-dək artırmaq, irriqasiya eroziya
sına uğramış torpaqlarda pambığın yemləmələri 3-4 əsas 
yarpaqlan əmələ gəlmə fazasmda cərgələrdən 15-18 sm, çiçək
lənmədə isə 20-22 sm aralı verilməlidir. Bu göstərilən qaydada 
yemləmə verilməsi qida elementlərinin yuyulmasını azaldır və 
ınineral gübrələrin bitkilər tərəfindən mənimsənilməsini yaxşı
laşdırır. Eroziyaya uğramış torpaqlara amoniumlu və nitratlı azot 
gübrəsindən amonium şorası dənəvərləşmiş formalı gübrələrinin 
verilməsi məqsədəuyğundur.

Maillik çox olan sahələri suvardıqda şırımın uzunluğundan 
asılı olaraq əvvəlcə az 0,6 1/san, şırımın yarıdan çoxu suvarıl
dıqda həmin su axımım 0,8-1,0 1/san və ya əksinə, dəyişən 
axımla aparmalı, suyun sahədən kənara çıxmasına yol verilmə
məlidir.

Pambıq bitkisinin vegetasiya suvarmalarının 1-2-0 sxemində 
və tam tarla su tutumu aşağı həddinə görə optial - 70-70-65% 
rejimində aparılması məqsədəuyğundur.

Mürəkkəb relyefli sahələrdə yağış yağdırma, damcı üsulun
dan, su axımının nizamlanmasında münasib elastiki və yarım 
elastiki borulardan istifadə edilməlidir.

Torpaqların eroziyadan qorunmasında növbəli əkin sistemi
nin faydalı olması danılmazdır. Növbəli əkin sistemində yon-
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canın böyük əhəmiyyəti vardır. Eroziyaya uğrayan torpaqlarda 
qısa dövriyyəli pambıq - saçaqlı kök sisteminə malik olan dənli- 
paxlalı və xüsusi ilə də pambıq-yonca növbəli əkin sxemi 
tətbiqini tövsiyyə etmək məqsədyönlüdür. Eroziya prosesi gedən 
torpaqlarda 3 il yonca, 3 il pambıq və digər məqsədəuyğun 
bitkilər becərilməlidir. Yoncalıq şumlandıqdan 2 il sonra 
becərilən bitkilərə əsas şum qabağı hektara 20-25 ton peyin, kasıb 
torpaqlarda isə onun normasım artırıb 30-40 ton/ha verilməsi 
səmərəlidir. Eroziyaya uğrayan torpaqlarda bitki qalıqlarının 
(quza-payı, kövşən və s.) sahədən kənara çıxarılması və 
yandırılmasına yol verilməməlidir, şumlanıb torpağa qatılmalıdır.

Eroziyanın qarşısının alınmasında bitki qalıqlarının xır
dalanıb şum altına verilməsi səmərəlidir. Torpaqların eroziyaya 
uğramasının qarşısının alınmasında təsirli vasitələrdən biri də 
kimyəvi üsuldur. Bunun üçün PQY qurğusunun köməyi ilə 
birinci vegetasiya suvarması qabağı şırımların dibinə «K-9» tipli 
polimer verilir. Bu polimer torpağın strukturunu yaxşılaşdırır və 
eroziya prosesini saxlayır, qida maddələrinin torpaqdan 
yuyulmasının qarşısını alır. Torpağın mailliyi 2 dərəcəyə qədər 
olan sahələrdən polimerdən hektara 6 kq, 2-4 dərəcə olduqda 12 
kq və maillik 4-6 dərəcə olduqda isə norma artırılıb hektara 24 
kq polimer sərf edilir.

Pambıq tarlasında torpağın strukturunun bərpası və suya 
qənaət edilməsi məqsədilə birinci və ikinci suvarmalar qabağı 
hektara 4,5+4,5kq=9,0 kq «Sutut» polimeri verdikdə həm bir 
suvarmaya qənaət edilir, həm də torpaqda eroziya prosesinin 
qarşısı alınır. Bitkilər normal böyüyür, inkişaf edir və 3-4 
sentner əlavə məhsul əldə edilir (1).

Bitkilərin ən mütərəqqi suvarma üsulları cərgə aralarında və 
ümumilikdə vegetasiya suvarmalarının mexanikləşdirilməsi və 
avtomatlaşdırılmasıdır. Hesablamalar göstərir ki, şırımlarla 
suvarma üsuluna nisbətən süni yağışyağdırma üsulunda çox cüzi 
xərc çəkilir, xam pambıq məhsulu 29-30 %, suçuları bir 
operatorla əvəz etməklə onların əmək məhsuldarlığı 2,5-3,0, 
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vaxt 6-7 dəfə, torpaqdan səmərəli istifadə əmsalı 4-5 % artırıl
ması ilə suvarma suyundan daha qənaətlə, əlverişli istiqamətdə 
İstifadə edilməsinə imkan yaranır, torpaq qorunur və torpaq 
eroziyası müşahidə edilmir.

Vegetasiya suvarmaları müasir suvarma maşın və aqre
qatları vasitəsilə mexanikləşdirilmiş və daha müasir, təkmilləş
dirilmiş və avtomatlaşdırılmış PPA-165; «Voljanka»; «Kuban» 
tipli, yağış yağdırma və damcılarla suvarma aqreqatları, maşın
ları-qurğuları vasitəsilə həyata keçirilir. Həmin aqreqatlarla hər 
suvarmada bir hektara 250-300 m3 norma ilə, tam vegetasiya 
suvarma normasına 500-600 m3 suya qənaət etməklə qısa 
müddətdə, ekoloji cəhətdən təmiz suvarma həyata keçirilir. 
Çoxillik elmi araşdırmalar göstərir ki, yuyulmuş torpaqlara 
hektara 200-250 kq mineral gübrənin verilməsi xam-pambıq 
məhsulunu, mexaniki tərkibcə yüngül, yeraltı suları dərində olan 
torpaqlarda bitki sıxhğı 110-115 min ədəd təmin etmək 
faydalıdır. Qrunt suları nisbətən dayaz (3,0-3,5m) olan torpaq
larda bitki sıxlığım hektara 95-100 min ədəd saxlamaqla birinci 
halda suvarma 900-1100 m3/ha normada tam tarla su tutumu aşağı 
həddə görə 70-70-65 %, ikinci halda isə zəif şorlaşmış və 
kollektor-dren şəbəkəsi olan torpaqlarda 1000-1200 m3/ha 
normada və 70-75-65% rejimdə saxlamaqla suvarma arası müd
dəti qısaltmaq məqsədəuyğundur. Yuxarıda göstərilən tədbirlərin 
təsərrüfatlarda tətbiqi torpaqların eroziyadan qorunmasında, 
münbitliyin saxlanıb bərpa olunmasında, artırılmasında pambıq 
və digər cərgəarası becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərindən 28,0- 
30,0 və 35,0 s/ha və daha yüksək məhsul yetişdirməsində 
fermerlərə və digər torpaq sahiblərinə kömək edəcəkdir.
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ПОЧВОЗАЩИТНАЯ, ВОДОСБЕРЕГАЮЩАЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПЧАТНИКА

Джаббаров А.Р., Алиев С.Н., Мамедов Ф.М.

Оросительная вода, иногда сильный ветер, отрицательно влияют на 
эрозию почв. Чтобы сохранить плодородие почвы, необходимы 
почвозащитные водосберегающие технологии с оптимальным режимом 
орошения, чисто экологические поливы. Для этого необходимы 
благоприятные водно-физические свойства почвы, питательный и 
микро-фитоклиматический режим. Тогда при такой агротехнологии, 
принятой для Гянджа-Казахской зоны, будут созданы условия для 
выращивания высокого, порядка 30-35 ц/га, урожая хлопка-сырца.

SOİL PROTECTİONAL, WATER SAVE AND PURE ECOLOGİ CAL 
TECHNOLOGY OF COTTON PLANTING

A.R.Jabbarov, S.N.Aliyev, F.M.Mammadov

Irrigating water, sometimes strong wind, negatively influence to erosion 
of soil. To keep fertility of ground, soil-protective water-saving up 
technologies with an optimum mode of an irrigation, cleanly ecological 
watering are necessary. Favorable water-physical properties of ground are 
necessary for this purpose, nutritious and micro-fitoclimatical mode. Then at 
such agrotecnology, in conditions, accepted for Gandzha-Kazakh zone by 
high cultivation , about of 30-35 centner/hectares of a crop of a raw cotton 
will be created.
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УДК.631.67

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ 
ОРОШЕНИЯ С/Х КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Салманов И.Б.
НИИ «Эрозии и орошения» МСХ 

Азербайджанской Республики

Оперативное управление процессом орошения сельхоз
культур становиться необходимым, когда в процессе 
вегетации растений возникают отклонения от запланирован
ного развития, прежде всего, когда метеорологическая 
обстановка - осадки, температура и влажности почвы, темпе
ратура и влажности воздуха, ветровая обстановка, солнечная 
радиация, приток воды и инфильтрация и др. отклоняются 
от ранее запланированных на основании средних много
летних данных условий в регаоне. Таким образом, возникает 
задача, имеющая решения в два аспекта:

1 .Техническое оснащение системы управления орошением;
2 .Разработка алгоритма корректировки плана орошения, 

составленного в начале процесса на основании средних 
многолетних данных, которые естественно могут откло
няться от реальности каждого периода.

При этом также должны учитываться отклонения от 
необходимого режима орошения, имевшие место в прошед
ший период, так как они влияют на последующие развитие 
растений и их водообеспеченность.

Анализ многочисленных исследований ряда ученых 
доказывает, что основным математическим аппаратом для 
решения оптимальной многоэтапной задачи управления 
поливом является метод динамического программирования, 
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Полагается, что основным отличием здесь от альтернативной 
решений задачи долгосрочного прогнозирования являются:

1. Работа системы оптимизации орошения в режиме 
реального времени;

2. Использование датчиков контроля водного и 
температурного режимов почвы, воздуха;

3. Использование датчика развития эталонного
растения.

4. Адаптация модели влажности почвы к изменениям 
режима водопотребления.

5. Адаптация модели вегетации к отклонениям процесса 
вегетации;

6. Использование краткосрочного и долгосрочного 
метеорологических прогнозов.

Следовательно, здесь в качестве датчиков контроля 
режима сельскохозяйственного поля следует принять к 
использованию датчики следующих параметров: в.т.ч.

- влажности почвы на различных глубинах;
- температуры почвы на различных глубинах;
- температуры атмосферы;
- влажности атмосферы;
- интенсивности солнечной радиации;
- скорости ветра
- направление ветра;
- Расход полива;
- Количества осадков;
- Испарение влаги;
- степень мутности поливной воды;
- Величина удельного сопротивления стволов растений 

и др.
Полагается отметить, что в качестве датчиков сопро

тивления его стебля, которые позволяют контролировать 
рост растения, толщину стебля и состояние растения.
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Кроме того, для контроля режимных параметров техно- 
цогнческого оборудования (фильтров для очистки воды, 
дождевальных установок, насосного оборудования, ороси- 
1сльных и поливных трубопроводной сети) и за распределе
нием воды предлагается использовать датчики следующих 
параметров:

- мутности воды, подаваемой к дождевальным установ
кам (количество механических примесей содержимое в 
поливной воде не должно превышать 3 мг/л);

- расходы воды, подаваемой на сельскохозяйственное 
поле;

- давление воды в трубопроводной сети;
- работоспособности насосного оборудования и 

поливной техники и установок орошения.
При этом следует принять за основу управляющими 

переменными нижеследующих параметров:
1. Интенсивность полива;
2. Сроки полива, которые определяются в результате 

решения задачи «Оперативная оптимизация режима 
орошения сельскохозяйственных культур».

Надо полагать, что в общем случае модель влажности 
сельскохозяйственного поля имеет общий вид:

dW „ „- E fЕ^ 
dt f (1)

здесь Ет„расход воды на транспирацию;
Ef- расход воды на физическое испарение.

По схеме в системе выделены блоки опроса датчиков, 
оценки физического испарения и транспирации Ef и Ет

Блок Ef - обрабатывает показания датчиков темпе
ратуры и влажности почвы и интенсивности солнечной 
радиации. Входами блока прогноза влажности почвы 
являются также величина транспирации Ет и объем полива, 
задаваемый блоком динамического программирования 
(через исполнительные механизмы полива).
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Блок транспирации Ет обрабатывает показания датчиков 
влажности и температуры атмосферы, позволяя вычислить 
на их основании дефицита влажности воздуха. Далее с 
помощью биоклиматической кривой рассчитывается про
дуктивное водопотребление Е т.

Знание продуктивного водопотребления Ет позволяет 
осуществить прогноз вегетации с использованием модели 

^ = 4,г 
°' (2)

где, R - стебля эталонного растения.
Среднесуточный дефицит водопотребления за 

расчетный период определяется из соотношения;

ВВ = ЕТ-(РТ-ЬР)-Г, мм (3)

где, Ет = £хКа;
- сумма среднесуточного дефицита влажности 

воздуха на расчетный период которое , определяется из 
отношении:

Ка - биоклиматический коэффициент испарения для 
данной сельхозкультуры исследуемого региона;

Р т - осадки за расчетный период, мм;
ДР - потери осадков на сток и фильтрации;
Е т- водопотребление сельхозкультуры , которое также 

может позволит определить необходимый объем полива.
Дефицит влажности воздуха d определяется следующим 

образом. Но соответствующим измерительным приборам 
определяются температура воздуха Т определяется упру
гость водяных паров Увп и измеренной величине отно
сительной влажности воздуха 0;

(4)
при этом дефицит влажности воздуха определяется по 
формуле:

d~ym-P (5)
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Необходимый объем, полива определяется с учетом 
скорости ветра и температуры воздуха при помощи 
выражения:

дВ.Ксм 
тт ~ 100-И

100 (6)
Здесь . Ксм -= 1,25 - коэффициент, учитывающий 

затраты на смачивание листовой поверхности сельхоз
культур, зависящий от культуры, фазы ее развития и 
процента орошаемой площади, находящейся под кроной 
или листовой поверхностью растений.

Влияние температуры атмосферы и скорости ветра 
учитываются с помощью коэффициента:

И = t 1 —— (ох,/. - а)
V 100/ Vp ’

где, а- относительная влажность воздуха в момент 
дождевания;

t-температура атмосферы;
Vp - расчетная скорость ветра на высоте 2 м.
Следовательно, здесь должны адаптироваться Ксм, d и 

Ч-
При этом необходимость адаптации модели влажности 

почвы к изменениям режима водообеспечения вызывается 
по следующим причинам:

- медленным трендом (монотонным изменением) свой
ства почвы, вследствие истощения плодородного слоя;

- изменением свойств поливной и грунтовой воды.
Вследствие этих факторов меняется чувствительность 

растений к поливу и к внесению минеральных удобрений и 
оказывается необходимой адаптация модели.

Надо отметить, что несколько иначе выглядят причины 
(факторы способствующие к ним), вызывающие необхо
димость адаптации модели вегетации.
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Полагается, что при отклонениях температурного режима 
и режима водообеспечения последствия проявляются в 
дальнейшем процессе вегетации растений. При этом 
возникает необходимость в адаптации модели вегетации.

Адаптации модели влажности почвы и вегетации 
производится в блоках адаптации модели влажности почвы 
(АМВП) и адаптации модели вегетации (АМВ), где 
производится сравнение прогноза влажности почвы с 
показаниями системы контроля сопротивления стебля 
растений. После адаптации модели поступают на хранение в 
банк моделей влажности почвы (БМВП) и банк моделей 
вегетации (БМВ).

В момент решения задачи динамического программ- 
мирования модели извлекаются из БМВП и БМВ.

Адаптация моделей онтогенеза и влажности почвы 
необходима ввиду изменений свойства почвы, которые 
влияют на взаимодействие корневой системы с почвой и 
интенсивность обмена и накопления влаги. После решения 
задачи динамического программирования требуемый в 
данный момент объем полива выдается на исполнительные 
механизмы полива (ИМП). Далее с задержкой времени 
рассчитанное значение объема полива передается также в 
блок прогноза влажности почвы. Влияние времени на 
испарение после полива в виде:

E(t) = Ег- 0,3(t-l) (8)
где t - время после полива;

Ei-испарение за первые сутки.
Для дня увлажнения t = О

Следует отметить, что при этом надо учесть применение 
формулы оценки необходимости полива внутри циклов 
полива, например, внутри декад. Это модель имеет 
недостаток, состоящий в том, что она не учитывает 
температурные и ветровые условия.
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Для реализации оперативной оптимизации используется 
следующая информация:

1) период планирования в виде дат начала и конца 
периода;

2) биоклиматические кривые с/х культур;
3) усредненный по многолетним данным метеороло

гический прогноз, величины осадков, температуры и 
влажности почвы;

4) усредненные данные о поверхностном стоке;
5) усредненные многолетние данные о дефиците 

влажности воздуха;
6) временной шаг планирования - декада, сутки;
7) усредненные многолетние данные о грунтовом 

притоке - подпитке;
8) тип почвы;
9) усредненные многолетние данные об инфильтра

ции вл аг в грунт;
10) усредненные многолетние данные о начале и конце 

фенелогоческих фаз по сельхозкультурам;
11) данные о начальном запасе влаги;
12) усредненные данные о скорости ветра;
13) усредненные многолетние данные о потерях от 

недополива в различных фазах развития различных с/х 
культур;

14) усредненные многолетние данные о температурах 
воздуха в период вегетации:

15) телемеханическая информация о перечисленных 
выше параметрах

Оперативная оптимизация выполняется на ПЭВМ 
соответствующей программой с последующей распечаткой 
полученных нижеследующих результатов:

- дата;
- объем поливной нормы;
- величина недополива;
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-величина переполива;
-фаза вегетации;
-периодичности полива;
-урожайности;
-расхода электроэнергии;
-потерь;
-затрат;
-оросительной нормы;
-количества поливов
Следует учесть , что задача решается от текущей даты Т 

до Тс а не от Тв.
Стартовая влажность при Тв определяется датчиком 

либо по данным лабораторного (расчетно-аналитического) 
контроля. При наличии многих полей у одного 
пользователя, тогда

£«,0<еДО (9)
где, qi - полив i-ro поля в момент t;
Q(t) - суммарный расход воды в момент t.

ltqi(t)<R(t)

Vitnin — Ç[i(t) — Vi max; i— 1.... m (10)

Wimmft) <Wi(t) < Wimax(t)

Здесь R(t)- оплачиваемый ресурс воды;
Vj min; Vj max; - минимальная и максимальная 

границы полива(нормы полива);
Wjmin; Wjmax - минимальная и максимальная 

границы влажности.
Теперь рассмотрим наличие многих пользователей и 

каждый оплачивает свое потребление воды. То есть:
m
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У Ri (t) <Q(t)
1=1

qi(t)<Ri(t) (11)
WfeinCt) SWi^WfanaXt)

Vi min < Qi (t) < ГШП [Vi max; (t) , Rc(t)]

где, Rj- максимально допустимый, оплачиваемый i-й 
ио зребителем полив в момент t времени на i-ом поле.

При этом минимально допустимый полив на i-ом поле 
определяется потерями при отклонении полива от 
принятого по биоклиматической кривой.

При первом обратном ходе решается задача согласо
вания режима полива по предполивной влажности для (t) и 
(1+1)-ой строк сетки. Кроме того производится выбор 
оптимального элемента пути между узлами сеток каждого 
поля. Отметим, что сетка разделяется на пи подсеток, 
каждая из которых описывает процессы на i-ом поле.

Здесь подсистемы представляют собой самостоятельные 
задачи, которые объединяются между собой в зависимости 
от условий и типа задачи. Таким образом, если сетка по 
влажности принята имеющей- mw делений, а сетка по 
поливу- тр делений, то количество обобщенных операций 
составит не менее - (mw. mp. mə, каждая из которых в свое 
очередь велика.

Для всего этого, при выборе начала пути , в момент 
начала «прямого прохода» решается вспомогательная 
задача оптимизации после установления связи по влажности 
почвы со стартовой влажностью почвы.

При этом задача упрощается, и общие потери 
определяются по формуле:

mini? =
w (12)

Так как целевые функции разных полей связаны с 
заданным условием, проверяемым ранее.
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KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNİN SUVARMA 
REJİMLƏRİNİN OPERATİV OPTİMALLAŞDIRILMASI

Salmanov İ.B.

Kənd təsərrüfatının effektli hidrometeoroloji təminatı, ümumiy
yətlə əkinçiliyin effektiv inkişafı konkret olaraq, aqromeliorativ 
informasiyanın dəqiqliyindən asılıdır ki, bu isə öz növbəsində məğbul 
aqromeliorativ parametrlənin ölçülməsi ilə müəyyən olunuro, 
cümlədən torpağda və torpaq üstü hava qatında nəmlik həddi, torpaq 
və havanın temperaturu, torpaq qatından və bitkidə buxarlanma , 
günəş radiyasiyası, suvarma suyunun lillilik dərəcəsi, suvarma 
norması, bitki gövdəsinin mütləq müqavimət əmsalı və s. müəyyənliyi 
və həm də aqromeliorativ proqnozlardan çox asılıdır. Məqalədə 
aqromeliorativ parametrlərin operativ təyini üzrə məxsusi riyazi 
apparat ifadə olunmuşdur. Bununla bizim fərziyyəmiz sübuta yetirir 
ki, ən yüksək iqtisadi və ekoloji səmərə əldə olunması aqromeliorativ 
tövsiyyələrin tətbiqi sayəsində əldə etmək mümkündür, və həm də 
buna o zaman nail olmaq olur ki, bu parametrlər ayrı-ayrı fərdi 
təsərrüfatlar üçün hesablansın. Kənd təsərrüfatı bitkilərindən 
yetişdirilməsində və maksimal məhsuldarlıq əldə olunması məqsədi 
ilə işlənilən ekoloji cəhətdən təhlükəsiz texnologiyalarıvn işlənil- 
məsində konkret qərar qəbul olunması üçün nəzərə alınmalıdır. Bu 
baxımdən aqromeliorativ parametrlərin optimallaşdırılmasında müxtə- 
liv vasitələridən verilən dəqiqliklərlə alınan informasiyaların qiymə
tinin mühüm əhəmiyyəti vardır.
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ACTIVE MANAGEMENT BY THE REGIME OF
IRRIGATION OF AGRICULTURAL PLANTS ON THE 

CONDITIONS OF THE MOUNTAINOUS AGRICULTURE IN 
AZERBAIJAN

Salmanov I.B.

Efficiency hydro ameliorative supply of the agriculture as a whole 
husbandries concretely depends on accuracy agro meteorology to 
information, which is defined accuracy of the measurement agro 
meteorology parameter (moisture of ground and under land to surfaces 
of the land, the temperature of ground and air, evaporations, solar 
radiation, resistibility stalk plants, turbidities irrigation water, and etc), 
as well as accuracy agro meteorology forecast hanging from accuracy 
of the measurement agro meteorology factors.

In article is expressed, mathematical device for operative 
calculation and determinations and agro ameliorative parameter. In 
ditto time of our premises proves that the largest economic and 
ecological effect from introduction agro meteorology recommendation 
possible to get only then, when they are calculated on level separate 
facilities with inclination to concrete decisions at development 
ecological clean technology under growing agro culture cultures to 
achieve the maximum harvest.

At value to information given to accuracy, got by miscellaneous 
facility very important agro meteorology at optimization parameter.
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«ŞƏFƏQ» FERMER TƏSƏRRÜFATININ 
TORPAQLARINDA QRUNT SULARININ 

MİNERALLIĞININ VƏ YER LƏŞMƏ DƏRİNLİYİNİN 
DƏYİŞMƏSİ

Məmmədov Z.Ə.
Azərbaycan Elmi -Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya 

İnstitutu Elm İstehsalat Birliyi

Bildiyimiz kimi,tədqiqat ərazilərində qrunt sulannm yerləş
mə dərinliyinin və onların mineralhğınm öyrənilməsi, həmin 
sahələrdə meliorativ rejimlərin müəyyən edilməsində tələb 
olunan faktorlardan biri sayılır. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığı, torpağın münbitliyi, su-fiziki xüsusiyyətləri, duz- 
luluğu kimi amillərlə yanaşı qrunt sularının yerləşmə səviyyəsi 
və onların minerallığından da asılıdır. Ona görə də suvarılan 
rayonların ərazilərində qrunt suların yerləşmə dərinliyi və 
onların mineralhğınm öyrənilməsi məqsədilə müşahidələr apar
maq və onların torpağın meliorativ vəziyyətinə necə təsir 
etməsini öyrənmək məqsədə uyğundur. Tədqiqat apardığımız 
ərazi Kür-Araz ovalığına daxil olduğu üçün həmin torpaqlarda 
bu məqsədlə aparılmış tədqiqatların nəticələri müqayisəli araş
dırılmışdır. Kür-Araz ovalığının torpaqlarında qrunt suları və 
onların dinamikası müxtəlif illərdə bir çox tədqiqatçılar 
tərəfindən (6;5; 4; 1;7;2 və b.) öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqat
lar göstərir ki, drenləşmiş sahələrdə qrunt sularının yatım dərin
liyi drenlərə yaxınlaşdıqca artır. Vegetasiya suvarmaları nəticə
sində qrunt suların səviyyəsi qalxmağa başlasa da, suvarmalar 
aparıldıqdan sonra onların səviyyəsi aşağı düşməyə başlayır. 
Hər suvarma başa çatdıqdan 5-8 gün sonra qrunt sularının 
səviyyəsinin aşağı düşmə sürəti 1,0-0,8 sm/gün təşkil edir.
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Sentyabr ayının əvvəlindən oktyabrın sonuna kimi qrunt 
sularının səviyyəsinin düşmə sürəti çox aşağı olub, 0,5-0,3 
sm/gün arasında dəyişir. Payız fəslinin sonu və qış aylarında 
atmosfer yağıntılarının düşməsi və buxarlanmanın az olması ilə 
əlaqədar qrunt sularının səviyyəsində kəskin dəyişikliklər baş 
vermir. Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, qrunt suları Kür-Araz 
ovalığının düzən hissəsində əsasən yer səthindən 1-5 m-э qə
dər,dağ ətəyi hissədə isə >10 m dərinlikdə yerləşir. Düzən his
sənin çox yerində qrunt sularının 2-3m dərinlikdə yerləşməsi 
hallarına rast gəlinir. Ümumiyyətlə qrunt sularının səthinin 
mailliyi Kür çayına,oradan da Kür boyunca dənizə doğrudur. 
Sıfır horizon-tuna qədər qrunt sularının mailliyi nisbətən 
böyükdür,ondan aşağı hissədə dənizə doğru maillik tədricən 
azalaraq sıfıra yaxın-laşır. Tədqiqatlar göstərir ki,qrunt sularının 
səviyyəsinin dəyiş-məsinin ən böyük amplitudu suvarılan 
sahələrdə müşahidə edi-lir. Həmin ərazilərdə qrunt sularının yer 
səthinə yaxın olması,yeraltı axımm zəif olması,suvarılmaların 
intensiv və normadan artıq verilməsi nəticəsində orta illik 
amplitudun geniş hüdud daxilində dəyişməsinə səbəb olur. 
Qrunt suları dərində yerləşərsə onun dəyişmə amplitudu 0,5- 
l,0m, çaya yaxm allüvial düzənlikdə 1,0-3,Om arasında dəyişir.

Bildiyimiz kimi qrunt sularının səviyyəsi dəyişkən olduğu 
kimi, onun minerallığı da müxtəlifdir. Qrunt sularının mineral- 
lığı böyük diapazonda dəyişir. Belə ki, dağ ətəyi hissələrdə 
onların qiyməti 0,5-1,0 qr/1; çay və iri suvarma kanallarına yaxm 
yerlərdə 2,0-5,0 qr/l-dir.Onların qiyməti düzənliyin mərkəzinə 
və oradan da Xəzər dənizinə doğru getdikcə artmağa başlayır. 
Düzənliyin mənfi yüksəkliyə malik hissəsində onların mineral- 
lığı çox yüksək olub 10-50,bəzi yerlərdə isə 100 qr/1 və daha 
yüksək olur və yalnız suvarmalar aparılan dövrlərdə on-ların 
qiyməti bir qədər aşağı düşür.

Qrunt sularının kimyəvi tərkibinə görə müxtəlifliyi V.R. 
Volobuyevin (6 ) və b. tədqiqatlarında geniş qeyd edilmiş
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dir.Aparılan tədqiqatlara əsasən qrunt sularının 3 əsas tipi 
ayrılmışdır: hidrokarbonatlı, sulfath və xlorlu.

Hidrokarbonatlı sular əsasən dağ ətəyi düzəliklərdə, gətirmə 
konuslarında, Kür-Araz çayları və iri suvarma kanalları boyunca 
yayılmışdır (10 qr/l-ə qədər). Sulfath sular düzənliyin dağ ətəyi 
zonasının kənar hissəsində yayılmışdır. Həmin suların mineral- 
lığı bir qədər yüksək olub, 10-20 qr/l-ə qədər dəyişir.

Xlorlu sular ovalığın mərkəzi və şərq hissəsində yayılmış
dır. Bu suların minerallığı 20-50 qr/1,suvarılan ərazidə isə 10-15 
q/1 bəzi yerlərdə isə 100 rq/1 və daha yüksək olur.

Bu tip sulardan başqa natrium və kalsium-karbonatlı sulara 
da tez-tez rast gəlinir. Natrium və kalsium sulfath sulara isə az 
rast gəlinir.

Torpaqların meliorativ vəziyyətinə təsir edən amillərdən biri 
də minerallaşmış qrunt sularının yer səthinə yaxın yerləşməsi- 
dir.Belə ki, 1,5-2,0 metrdən az dərinlikdə yerləşən mineral qrunt 
suları həm bilavasitə bitkilərə ziyan verir, həm də torpaqların 
şorlaşmasına və yaxud şorlaşma dərəcəsinin artmasına səbəb 
olur. Ərazidə qrunt sularının yerləşmə səviyyəsi yer səthinin 
mail-liyinə uyğun gəlir. Kür çayı və böyük suvarma kanalları 
(Akuşa çayı və s.) boyunca qrunt sularının səviyyəsinin 
qalxması hallan müşahidə olunur. Bu bir daha yer üstü 
axımların həmin ərazidə qrunt sulannın səviyyəsinə formasına 
təsir edərək,onları qidalandırdığını göstərir. Ərazidə qrunt 
sularının yer səthindən 3,0-5,Om olan hahna çox az təsadüf 
edilir. Əksər zonalarda onlar yer səthinə yaxın olub, 1,0-1,8m 
məsafədə yerləşir. Həmin ərazidə aparılmış bir sıra tədqiqatlar 
göstərir ki, qrunt sularının minerallığı da uyğun olaraq 
dəyişmişdir. Bu məqsədlə aparılmış tədqiqatlardan görünür 
ki,əksər hallarda qrunt sularının minerallığı torpaqda duzların 
miqdarı ilə mütənasibdir. Belə ki,qrunt sula-rının yerləşmə 
dərinliyinin səthə yaxm və onların minerallığı yüksək olan 
yerlərdə torpaqda duzların miqdarı yüksək və əksinə olduqda isə 
aşağıdır.
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Qrunt sularının minerallığı müxtəlif olub,mineralhq artdıqca 
onların tərkibi də dəyişir. Ümumiyyətlə Salyan rayonunun tor
paqlarında qrunt suların minerallığı artdıqca onların kimyəvi 
tərkibi hidrokarbonath kalsiumludan natriumlu-xloridli tipinə 
qədər dəyişmişdir. Kür çayı boyunca dar zolaq şəklində müxtəlif 
qarışıqlı hidrokarbonath tipli qrunt suları yayılmışdır.

Tədqiqat zamanı ərazidə əvvəlki illərdə aparılmış tədq- 
qatların nəticələri müqayisəli şəkildə araşdırılmış və aydın 
olmuşdur ki, drenaj və suvarma sistemlərinin normal işlədiyi 
sahələrdə qrunt sularının həm dərinliyində,həm də onların 
minerallığının dəyişməsində kəskin fərqlər nəzərə çarpır. 
Təsərrüfatın ərazisində Quşçu, Alçalı, Qızılağac kəndlərinin tor
paqlarında qrunt sularının yerləşmə dərinliyi 2-3 m-ə çatır. 
Tədqiqatlar göstərir ki,qrunt sularının səviyyəsinin dəyişmə 
amplitudu 1-0,5 m arasında tərəddüd edir. Bəzən ərazidə qrunt 
sularının yerləşmə dərinliyinin 1-1,5 m olan halına rast gəlinir. 
Tədqiqatlar göstərir ki, qrunt sularının səviyyəsinin yer səthinə 
yaxın olan (l-l,5m) yerlərində yayılmış torpaqlarda duzların 
miqdarı da yüksək olub, 1,0 -1,5% və bəzi yerlərdə isə 1,5- 
2,5%-ə qədər dəyişir.

Qrunt sularmm minerallığının öyrənilməsi göstərir ki, 1987- 
ci ildə tədqiqat sahələrində onların miqdarı,qrunt sularının yer
ləşmə dərinliyi l,75-l,80m olan hallarda 5,15-5,23 qr/1 və 2,0- 
2,10 m olan halında isə 4,00-4,13 qr/1-ə qədər dəyişmişdir. 
Analizlərin nəticələri göstərir ki,duzların tərkibində НСОз, C1 və 
SO4 ionları üstünlük təşkil edir.Belə ki,qrunt sularının mineral- 
lığı yüksək olan yerlərdə HCO3 miqdarı 0,61%-dən 0,829 %- 
ə,Cl miqdarı 0,56%-dən 1,06 %-ə və SO4 miqdarı 2,16 %-dən 
2,35 %-ə qədər dəyişmişdir.Tədqiqat zamanı bu nəticələrdən 
istifadə edilmiş və bitkinin çıxışı,torpaqda duzların miqdarı 
nəzərə alınmaqla qoyulmuş kəsimlərdən çıxan qrunt sularının 
həm yerləşmə, həm də minerallığının dəyişməsi öyrənilmişdir.

Tədqiqatların nəticələri göstərir ki, drenaj sistemlərinin 
vəziyyəti bu prosesin inkişafına bilavasitə təsir etmişdir.
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Kollektor-drenaj sistemlərinin qənaətbəxş olan yerlərində qrunt 
suların səviyyəsi böhran dərinlikdən (1,7-2,Om) aşağıda yerləşir. 
Tədqiqatlar göstərir ki,qrunt sularının səviyyəsinin yer səthinə 
yaxın olan yerlərində becərmə və suvarma işlərinin düzgün apa- 
rılmaması, drenaj sistemlərinin qənaətbəxş işləməməsi həmin 
ərazilərin təkrar şorlaşması prosesinə gətirib çıxarır. Ona görə də 
tədqiqat sahələrində qrunt sularının səviyyəsinin və mineral- 
lığının öyrənilməsi vacib məsələlərdən biridir. Bu məsələləri 
dəqiqləşdirmək məqsədi ilə təcrübə sahələrində xarakter yer
lərdən qrunt sularının nümunələri götürülmüş, onların kimyəvi 
analizləri yerinə yetirilmiş və əldə olunmuş nəticələr əvvəllər 
aparılmış təd-qiqatlarm nəticələri ilə müqayisə edilmişdir.

Y.Q.Sultanov (1987) həmin ərazidə qrunt sularının və duz
ların miqdarını öyrənərkən,göstərmişdir ki,qrunt sularının səviy
yəsi yumadan sonra 1,75-2,2 m-ə qədər aşağı düşmüşdür, bu da 
onların böhran dərinlikdən aşağı olmasını göstərir. Qrunt suları
nın minerallığı isə yumadan əvvəl 21,5-30,5 qr/1 arasında dəyiş
dirsə, yumadan sonra onun qiyməti 9,4-16,5 qr/l-ə qədər azal
mışdır. Göründüyü kimi qrunt sularının minerallığı kəskin azal
sa da onun miqdarı buraxıla biləndən yüksəkdir. Ona görə də 
torpaqlar yumadan sonra həmişə bitkilər altında istifadə olun
malı (buxarlanmanın qarşısı alınması məqsədilə) drenaj sistem
lərinin fəaliyyətlərinə nəzarət və suvarma rejimlərinə əməl 
edilməlidir. Ümumiyyətlə,qrunt sularının minerallığı yüksək və 
yerləşmə dərinliyi yer səthinə yaxın olan yerlərdə torpaqların 
meliorativ vəziyyətinin qeyri-qənaətbəxş olması özünü kəskin 
göstərmişdir (3). Həmin sahələrdə bəzi meliorativ tədbirlər 
aparmaqla bu prosesin qarşısının alınması melioratorlarm qarşı
sında duran əsas məsələlərdən biridir. Hal-hazırda tədqiqat 
sahələrində aqromeliorativ tədbirlərin aparılması istiqamətində 
bəzi işlər müvəffəqiyyətlə aparılır. Tədqiqat göstəricilərində 
qrunt sularının mineralhğınm və yerləşmə dərin-liklərinin dəyiş
məsinin öyrənilməsi göstərir ki,onlar müxtəlif olub, uyğun 
olaraq 0,960-3,050 q/1 və 2,0-2,5m arasında dəyişir (2006-cı il).
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Analizin nəticələri göstərir ki, qrunt sularının minerallığının 
yüksək olan yerlərində (2,12-3,05 q/1) СОз-ionunun olduğu 
müşahidə edilir. Onun miqdarı 0,024-0,030 q/1 arasında dəyişir. 
Bu da həmin sularda qələviliyin* olduğunu göstərir. Duzların 
tərkibində anionlardan SO4, sonra C1 və HCO3 kationlardan isə 
Ca, sonra isə Na+K və Mg üstünlük təşkil edir.’’Şəfəq” fermer 
təsərrüfatının ərazisində tədqiqatlar göstərir ki, (2003-2006-cı 
illər) qrunt sularının həm minralhğının, həm də onların yerləşmə 
dərinliklərinin dəyişməsi arasında kəskinfərqlər müşahidə edil
mişdir. Nəticələrdən göründüyü kimi 2003-cü ildə qrunt sulanmn 
səviyyəsinin yer səthinə yaxm olan yerlərində (1,75- 1,85 m) 
onların minerallığı da yüksək olub,2,75 q/l-dən 3,39q/l-ə qədər 
dəyişmişdir. Tədqiqat dövründə təcrübə sahələrinin bitki altında 
istifadə olunan yerlərində qrunt sularının səviyyəsi 25-3 Osm aşağı 
düşmüşdür.Analizlərin nəticələri göstərir ki,torpaqda duzların 
miqdarı az olan yerlərdə, qrunt sularının minerallığı da 
azalmışdır. Yəni duzların miqdarı 0,18-0,25% olan yerlərdə, 
qrunt sularının minerallığı 1,18 qr/l-dən 0,96 qr/l-ə qədər 
dəyişmişdir. 0,25-0,50% olan yerlərdə qrunt sularının mineral- 
lığının qiyməti 2,15 q/1-1,72 q/1 arasında dəyişmişdir. Duzların 
miqdarı çox olan yerlərdə isə qrunt suların minerallığının 
qiyməti az dəyişmişdir. Yəni 3,39 q/l-dən 3,05q/l-ə qədər 
azalmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki,təcrübə sahəsində drenaj sis
temlərinin pis işləməsi nəticəsində qrunt sulanmn səviyyəsinin 
və minerallığının aşağı düşməsi prosesi çox zəif olmuşdur. Yal
nız drenaja yaxm yerlərdə onların səviyyəsinin aşağı düşməsin
də nisbətən böyük fərqlər müşahidə olunur. Tədqiqatlar göstərir 
ki, təsərrüfatın ərazisində qrunt sularının səviyyəsi müxtəlif olub 
tədqiqat dövründə l,75m-lə 2,50m arasında dəyişmişdir. Qrunt 
suların kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi göstərir ki,onlar da 
müxtəlif olub, xlorlu və xlorlu-sulfath tipinə aiddir (C1/SO4,C1 
və digər ionların miqdarına görə). Alınmış nəticələrdən görün
düyü kimi həm qrunt sularının səviyyəsinin yer səthinə yaxm 
olması, həm onların minerallığının yüksək olması və tərkibinin
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Mnsən xlorlu və xlorlu-sulfatlı olması bitkilərin inkişafına, 
məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir. Bütün bu kimi neqativ hal
ların qarşısını almaq üçün ilk növbədə drenajın normal işləməsi, 
ımvurma zamanı bitkinin suya olan tələbatının nəzərə alınması 
və digər tədbirlərin birgə aparılması əsas məsələlərdən biridir.

Nəticələr:

1 .Tədqiqatlar göstərir ki, qrunt sularının minerallığı 1987-ci 
ildə 3,86-5,02 q/1 olmuşdusa, 2006-ci ildə onların miqdarı 0,960 
q/l-dən 3,050 q/l-ə qədər dəyişmişdir. Onların tərkibində olan 
xlor ionunun miqdarı da uyğun olaraq 0,168-1,064 q/l-dən 
0,098-1,15 q/l-ə qədər dəyişmişdir.

2 .Müyyən edilmişdir ki, qrunt sularının minerallığı 1 q/l-ə 
qədər olan yerlərdə şorlaşmanın tipi hidrokarbonatlı; 1,0-3,0 q/1 
olan yerlərdə sulfath; 3,0-10,0 q/1 və daha çox olan yerlərdə isə 
xlorludur.

3 .Aparlmış tədqiqatlar göstərir ki, qrunt sularının səviyyəsi
nin qalxması və intensiv suavrmalann aparılması nəticəsində tor
paqların şorlaşmasının qarşısının alınması məqsədilə mövcud 
drenajların düzgün işləməsinin təmin edilməsinə nail olmaq və 
müntəzəm olaraq onun sularının suyığıcılar vasitəsilə kollektor
lara axıdılmasmı təmin etmək lazımdır.Bütün sahələrdə torpaqda 
duzlaran miqdarının artdığını nəzərə alaraq şınm, yağış yağdırma 
və s. kimi mütərəqqi suvarma üsullarından istifadə edilməlidir.
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ИЗМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ГЛУБИНЫ 
ГРУНТОВЫХ ВОД В ПОЧВАХ ФЕРМЕРСКОГО

ХОЗЯЙСТВА «ШАФ АГ»

Мамедов З.А.

В статье представлено обширное информацие об изме-нении 
минерализации, глубины грунтовых вод и установлено их 
влияние на экологическое состояние. В почвах, где непра-вильно 
изпользуется, повышается минерализация грунтовых вод и 
поднимается их уровень близко к поверхности почв.

CHANGE OF MINERALIZATION AND THE 
PLACEMENT DEPTH OF SUBSOIL WATERS IN THE 

SOILS OF “SHAFAG ” FARMER ECONOMY

Mamedov Z.A.

The article deals with the information about change of mi-nera- 
lization and placement depth of subsoil waters in the soils in an econo
my zone and about their ecological infuences. On the areas where the 
soils have not been used correctly the mineralization of subsoil waters 
is high and their placement depth is near the land surface.
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УДК.631.6

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕЛИОРАЦИИ ЛАНДШАФТОВ АЗЕРБАЙДЖАНА И

ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Микаилов Н.К.
Бакинский Государственный Университет

Мелиорация ландшафтов - это система мероприятий, 
направленных на улучшение водного режима и почвенных 
условий территории в целях получения экологически 
чистых высоких устойчивых урожаев, обеспечения повы
шения плодородия почвы и рационального использования 
земельных ресурсов.

Мелиорация ландшафтов низменностей Азербайджана 
выступает одним из главных направлений в решении 
продовольственной программы.

Географическая наука всегда способствовала обос
нованию мероприятий правительства по преобразованию 
природных ландшафтов в интересах сельского хозяйства. 
Одна из конечных целей эколого-географических и 
мелиоративных исследований как справедливо полагает 
академик Б.А.Чазов - дать целостную текстовую и 
картографическую характеристику мелиоративным геог
рафическим комплексам в основных хозяйственных звеньях 
республики, какими являются ландшафтные зоны Азербай
джана. Основные хозяйственные звенья республики имеют 
определенное географическое положение, набор экологи
ческих, технических и экономических свойств. Положения 
и выводы эколого-географической науки должны рассмат
риваться как средство познания и как научная основа для 
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практической деятельности человеческих коллективов в 
пределах конкретных ландшафтов.

Вопросам зарождения и развития орошаемого земледе
лия в Азербайджане и, в частности на Кура-Аразской 
низменности посвящены многочисленные исследования 
(Ахмедов, 1962; Бунятов, 1964: Кулиев, 1967; Бабаев, 1984; 
Мамедов, 1991; Микаилов, 2003 и др.). Однако в этих 
работах в экологическом отношении слабо отражена воз
действия орошения и водохозяйственных сооружений на 
окружающую природную среду в целом, а также на 
отдельные компоненты природных ландшафтов.

Разнообразие агроландшафтов Азербайджана-обуслов- 
лено контрастностью природных условий его территории, 
где полупустынная равнина в Кура-Аразской низменности 
сменяется относительно неширокой полосой предгорий, 
переходящих затем в горную часть. В разных высотных 
ландшафтах доминируют разные сельскохозяйственные 
угодья, что обусловливает различия в сочетаниях и 
соотношениях видов применения и использования мелиора
ций сельскохозяйствен-ных земель.

Под влиянием орошаемых мелиоративных мероприятий 
более ощутимым изменениям подвергаются рельеф, гидро
геологическая обстановка, микроклимат, растительность и 
почвенный покров.

Всякое мелиоративное преобразование начинается 
сооружениям простейших каналов и дренажа, а затем более 
сложных водоподводящих каналов, дамб и т.д., что 
проводит к изменению рельефа. В связи с развитием 
орошаемого земледелия вдоль реки Куры создана густая 
оросительная сеть. В результате проведенных инженерно - 
строительных работ ландшафтный облик территории 
претерпел значительные изменения. Многолетнее оро
шение, мелиоративное оздоровление земель и проведение 
других мероприятий формируют новые микротехногенные 
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формы рельефа, которые обусловливают ирригационную 
эрозию, засоление и заболачивание земель.

Вследствие расширения инженерно-мелиоративного 
строительства в исследуемом регионе степень антропоген
ного изменения естественных ландшафтов резко увели
чивается. В оазисах, вдоль магистральных каналов, природ
ные ландшафты полностью утрачивают естественный облик 
и превращаются в различные категории измененных и 
преобразованных ландшафтов, резко изменяются гидро
геологические условия массива и создаются многочислен
ные модификации вторичного происхождения.

Грунтовые воды являются более динамичным компо
нентом ландшафта и резко реагируют на всякие изменения, 
происходящие в их пределах. В целом Кура-Аразская 
низменность характеризуется высоким залеганием уровня 
грунтовых вод, так как на более чем 40-45 % ее площади 
глубина залегания грунтовых: вод выше 3 м. На Гарабагской 
равнине господствующий интервал глубины залегания 
грунтовых вод составляет до 3,0 м (35,1 %), на большей 
территории Мильской равнины выше 3,0 м (73,9 %). 
Максимальные величины минерализации грунтовых вод 
наблюдаются в контактных депрессиях, на территориях 
конусов выноса и в пределах аллювиальных равнин, где 
минерализация грунтовых вод достигает 25-50 г/л.

В Мильско-Гарабагском массиве после введения в 
эксплуатацию ВКК гидрогеологические условия в прика
нальных полосах резко изменились. В последнее десяти
летие прошлого столетия на Гарабагской равнине ниже 
ВКК территория с глубиной залегания грунтовых вод до 3,0 
м по сравнению с 50-ми годами XX столетия увеличивалась 
на 34,2 %, за счет интервала глубин залегания 3-5 м.

Аналогичная картина наблюдается и на Мильской 
равнине, ниже ВКК, где площади с глубиной залегания 
грунтовых вод до 3 м увеличились от 66,9 до 98 %.
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Установлено, что в пределах агроирригационных ландшаф
тов правобережья р. Куры годовая амплитуда грунтовых 
вод колеблется обычно в интервале 1,0-1,5 м, а на 
неорошаемых участках она не превышает 0,5 м, что 
оказывает отрицательные влияние как на продуктивность 
сельскохозяйственных культур, так и на структурные 
особен-ности антропогенных и природных комплексов. В 
пределах агроирригационных ландшафтов изменяются все 
показатели микроклимата.

Причем, изменения прослеживаются за весь вегетацион
ный период, что связано с состоянием покрова культурной 
растительности. В период плодоношения разница темпе
ратуры воздуха между хлопковым полем (в слое 0-50 см) и 
контрольным вариантом степного ландшафта достигла 6,0- 
6,5°; влажность воздуха на хлопковом поле на высоте 200 
см на 30-40 % выше, а в слое хлопчатника (0-50 см) на 50-55 
% выше, чем на естественном ландшафте. Величина 
радиационного хлопкового поля за вегетационный период 
отличается от величины радиационного баланса окру
жающих ландшафтов на 10-12 ккал/см2.

Ландшафтно-мелиоративные исследования в зависи
мости от сложности ПТК проводятся на разных уровнях. 
Опираясь на многолетние ландшафтно-мелиоративные ис
следования, автор ограничивается характеристикой вы
деленных им типов мелиорации.

Зона полупустынь и чально-луговых ПТК морских 
аллювиальных и аллювиально-морских равнин, развита в 
основном в центральных низменных частях Кура-Аразской 
низменности, в западной прибрежной полосе Каспийского 
моря и у юго-восточной полосы Ширвана. Это ландшафтная 
зона в естественном виде представляет собой сочетание 
злаково-полынно-прутняковых ассоциаций на серо-бурых, 
сероземных почвах с сухими степями на песчаных почвах.
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В сельскохозяйственном отношении земли этой зоны 
являются очень ценными угодьями для сезонного выпаса и 
содержания скота, так как вышеуказанные растительные 
группировки вегетируют в основном весной и осенью, 
достаточно питательны зимой и почти полностью выгорают 
сухим и жарким летом. Преобладающая часть территории 
зоны служит местом зимнего выпаса овец почти всеми 
районами окружающих территорий.

В ландшафтно-мелиоративном и экологическом отно
шении этот район является наиболее трудно-мелиоративном 
состоянии и требуется проведение коренных комплексных 
мелиоративных мероприятий по оздоровлению состояния 
земель и изменения водно-солевого режима почвы. Для 
мелиоративного оздоровления этих ландшафтов необходимо 
создать условия для хорошего стока грунтовых вод путем 
устройства глубокого открытого и местами закрытого 
дренажа, промывка этих земель от вредных солей с после
дующим освоением-орошением солеустойчивых сельско
хозяйственных культур-освоителей, реконструкция суще
ствующих ирригационных систем, применение на ороситель
ных каналах противофильтрационных устройств и примене
ние искусственного дождевания.

Кроме указанных мероприятий, необходимо закрепление 
подвижных песков в прибрежных зонах Каспийского моря, 
применение противовыдувания и водной мелиорации в юго- 
восточной Ширвана, планировка полей и понижение уровня, 
минерализованных грунтовых вод. Значительные территории 
указанной зоны на серо-бурых, сероземных и песчаных 
почвах используются исключительно как зимние пастбища. 
Вследствие не регламентированного и длительного выпаса 
скота, а также слабой устойчивости к эрозии, эти ландшафты 
легко подвергаются процессам нарушения почвенных 
горизонтов и растительного покрова. При соблюдении и 
проведении вышеуказанных комплексных мелиоративных 
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мероприятий серобурые, сероземные, песчаные почвы дают 
высокие урожаи винограда, некоторых субтропических 
культур, овощей, зерновых и кормовых трав. По этому пер
спективы использования этих ландшафтов автор видит не 
только в сезонном использовании, но и перспективном 
земледельческом их освоении.

В Кура-Аразской низменности зона каштановых почв 
приурочена к ландшафтам недостаточно и неустойчивого 
увлажнения. Растительность ландшафтов каштановых и 
светло-каштановых почв преимущественна, представлена 
злаково-разнотравной и полынно-эфемеровой группиров
ками. Незначитель-ное количество атмосферных осадков и 
высокие температуры в продолжительный засушливый 
период (4-5 месяцев) определ-яют незначительную массу 
растительных остатков, которая интенсивно минерализуется.

Зональным почвенным типом Кура-Аразской низмен
ности являются сероземные и сероземно-луговые почвы, 
образованные в условиях сухого полупустынного климата. 
Полупустынных полынно-эфемеровых ландшафтах расти
тельность накапливает в почве незначительную расти
тельную массу.

В сероземной и серо-бурой почвах весной в течение 
короткого промежутка времени наблюдается вспышка био
логической активности. В этот период протекают не только 
процессы новообразования органических веществ, но и 
одновременно интенсивно минерализуется незначительная 
масса растительных остатков.

Особенностью геокомплексов низменности является 
широ-кое распространение почв, развивающихся в условиях 
повышен-ного пойменно-дельтового увлажнения. Под влия
нием различий в интенсивности увлажнения в аллювиальном 
ряду луговых формируются почвы от сероземно-луговых до 
лугово-болотных. Сероземно-луговые почвы, развитые на 
недавно отложенных аллювиальных наносах при отсутствии 

180



длительного застоя поверхностных вод, характеризуются 
монотонным профилем. В луговых почвах достаточное 
фунтовое увлажнения благоприятствует мощному развитию 
растительности, накоплению в почве большой массы 
корневых остатков.

Для создания экологически устойчивых и продуктивных 
орошаемых ландшафтов необходим тщательный анализ 
гидрологических, геоморфологических и почвенно-клима
тических условий территорий. Среды них определяющим 
фактором является рельеф, литологический состав почвог
рунта, глубина и минерализация грунтовых вод, естествен
ная и искусственная дренированность территории. В 
сложных мелиоративных условиях Кура-Аразской низ
менности соблюдения режимных параметров (норма и 
режим орошения, внесение органических и минеральных 
удобрений и т.д.) способствует рациональному функциони
рованию орошаемых ландшафтов, сохранению их продук
тивности и саморегуляции.
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AZƏRBAYCAN LANDŞAFTLARININ MELİORASİYASININ 
EKOCOĞRAFİ XÜSUSUİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN 

SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ

Mikayılov N.K.

Məqalədə Kür-Araz ovalığında landşaftların meliorasiyasından, 
onların su rejimlərinin, ekoloji cəhətdən təmiz, dayanıqlı məhsul
darlığın artırılmasından, torpaqların münbitliyinin qaldırılmasından və 
onların səmərəli istifasindən bəhs olunur.

ECOGEOGRAPHICAL FEATURES OF THE LAND
RECLAMATION OF AZERBAIJAN LANDSCAPES AND 

PROBLEMS OF EFFICIENT USAGE THEIR

Mikailov N.K.

In the it is talked about land-reclamation of the landscapes in the 
Kur-Araz lowland, their water regimes, ecological peculiarity raising 
of the clean, stable productivity, raising of the fertility of the land and 
their efficient usage.

182



TORPAĞIN

MÜNBİTLİYİ





HOT 631.811.63311

QİDA MADDƏLƏRİNİN TORPAQDA MİQRASİYASINA 
VƏ DƏNLİ TAXIL BİTKİLƏRİNƏ DAXİL OLMA 

İNTENSİVLİYİNƏ VERİLMİŞ GÜBRƏLƏRİN TƏSİRİ

Mövsümov Z.R.
AMEA Torpaqşünaslıq vəAqrokimya İnstitutu

Giriş

Torpaqşünaslıq və aqrokimya sahəsində tədqiqat aparan 
elmi işçilərin və mütəxəssislərin qarşısında duran məsələlərdən 
biri demək olar ki, ən mühümü torpaq münbitliyinin optimal- 
laşdırılma modelinin və tətbiq olunan mineral gübrələrin nor
malarının optimallaşdırılması bu aspektdə gübrələmə sisteminin 
planlaşdırılmış məhsul almaq üçün uzlaşdırılmasıdır. Bu da 
mineral gübrələrdən daha səmərəli istifadə etməyə və onların 
vahid miqdarından alman məhsulun yüksəldilməsinə imkan 
verər. Mineral gübrələrin verilmə normaları müəyyən edilərkən, 
məhsuldarlığın yüksəldilməsi ilə yanaşı torpaq münbitliyinin 
qorunub saxlanması da nəzərə alınmalıdır.

Bunun üçün verilən gübrələrlə torpağa daxil olan qida 
maddələrinin miqrasiyası və bitki tərəfindən mənimsənilmə 
intensivliyi müəyyən edilməlidir.

Bu baxımdan bitkilərin əsas qida maddələri olan azot, fosfor 
və kaliumun torpaqda hərəkəti və onların bitkilərə daxil olma 
intensivliyi çox müxtəlifdir. Göstərilən qida maddələri içərisində 
azot birləşmələri xüsusi ilə onun nitrat forması daha 
mütəhərrikdir. Nitratlar ilin fəsillərindən xüsusilə atmosfer 
çöküntülərindən asılı olaraq üst qatdan aşağı qatlara miqrasiya 
edir, temperatura yüksək olduqda isə torpaqda olan qalxan 
cərəyanla üst qatda toplanır. Ona görə də azotun bu formasının 
bitkilərə daxil olma intensivliyi gübrələrin verilməsindən əlavə 
ilin fəsillərindən asılı olaraq müxtəlif olur. (5,6)
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2.Qida maddələrinin torpaqda miqrasiyası və bitkilərə 
daxil olmasının dinamikası

Payızlıq buğda ilə aparılan təcrübələrin nəticəsində müəy
yən edilmişdir ki, azot birləşmələrinin bitkiyə daxil olma 
intensivliyi təbii amillərdən başqa bitkinin inkişaf mərhə
lələrindən də asılıdır. (1,2)

Veqetasiyanın başlanğıcında azot buğda bitkisi tərəfindən 
zəif mənimsənilir. Kollanma mərhələsində verilmiş azotun 
cəminin 9,5%-i mənimsənilir. Bu mərhələdə gübrə formasında 
verilən azotun əsas hissəsi (75-80%) üzvi azot birləşmələrinin 
tərkibində torpaqda qalır.

İnkişafın sonrakı mərhələlərində bu üzvi birləşmələr 
formasında olan azot tədricən minerallaşır və bitki tərəfindən 
mənimsənilməyə başlayır.

Tədqiqat apardığımız (boz-çəmən) karbonatlı torpaqlarda 
azotun müəyyən hissəsi (gübrənin tərkibində olanın 15-20%-i) 
ammonyak formasında torpaqdan itir (havaya uçur). Bir hissəsi 
üzvi birləşmələr formasında, bir hissəsi isə uducu kompleksə 
daxil olaraq torpaqda ehtiyat kimi toplanır. (4) Çiçəkləmə 
mərhələsində mineral formada qalan azotun demək olar ki, 
yarısı bitkiyə daxil olaraq üzvi birləşmələr formasında toplanır.

Müəyyən edilmişdir ki, payızlıq buğda bitkisinin veqetasiya 
dövrü müddətində əkin dövründən bitkinin kollanma mərhə
ləsinə kimi torpaqda udulmuş mineral azotun miqdarı 1,5 dəfə 
azalır. Bu proses əsasən onun üzvi birləşmələr formasına 
keçməsi, bir hissəsinin isə bitkilər tərəfindən mənimsənilməsi 
nəticəsində baş verir. Bitiklərin kollanma mərhələsindən 
başlayaraq torpaqda mineral azotun hər iki formasının (nitrat və 
ammonyak) miqdarı azalmağa başlayır.

Veqetasiya dövrünün sonunda yəni dənin texniki yetişgənlik 
mərhələsində torpaqda azotun bitki tərəfindən mənimsənilən 
formaları xeyli azalır.
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Cədvəl 1

Suvarılan boz-çəmən torpaqlarda gübrələrin norma və 
nisbətlərindən asılı olaraq payızlıq buğdanın inkişaf mərhələləri 

üzrə azotun dinamikası (mq/kq)

Variantlar Dərinlik, 
sm.

Çiçəkləmə Dən dolma
N/NH3 N/NOj Cəmi N/NH3 N/NO, Cəmi

Nəzarət 0-20 19,4 33 22,7 17,4 3,0 20,4
20-40 11,2 2,0 13,2 103 1,8 12,1

P90K120-fon 0-20 21,3 3,5 24,8 18,4 3,0 21,4
20-40 113 2,4 13,6 9,4 2,2 11,6

N90P90K120 0-20 
20-40

28,1
15,5

4,6
33

32,7
18,7

243
12,0

3,7
2,6

27,9
14,6

N120P90K120 0-20 
20-40

343
17,4

5,4
3,5

39,7
20,9

26,1
14,5

4,6
2,8

30,7
17,3

NI50P90K120 0-20 
20-40

37,6
19,4

63
3,7

43,8
23,1

28,1
16,4

53
3,2

33,3
12,6

N1H0P90K120 0-20 
20-40

41,0
213

6,9
4,8

47,9
26,1

34,3
17,4

6,0
33

40,3
20,7

1 saylı cədvəldə verilən rəqəmlərdən göründüyü kimi əyər 
bitkilərin çiçəkləmə mərhələsində gübrə verilməyən variantda 
nitrat və amonyak azotunun cəmi 22,7-13,2 mq/kq təşkil edirsə, 
dən dolma mərhələsində bu göstəricilər 20,4-12,1 mq/kq olduğu 
aşkar olunur. Gübrə verilən variantlarda bu göstəricilər müvafiq 
olaraq çiçəkləmə dövründə 0-20 sm dərinlikdə -24,8-47,91mq/kq, 
20-40 sm-də -13,6-26,1 mq/kq, dən dolma mərhələsində isə 21,4- 
40,3 və 11,6-20,7 mq/kq təşkil edir. Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, bitkilərin çiçəkləmə mərhələsindən sonra yemləmə şəkilində 
azot gübrəsinin verilməsi ilə əlaqədar olaraq torpaqda mənimsə
nilən azotun miqdarı artır. Dən dolmada torpaqda qalan azotun 
çox hissəsi bitki tərəfindən istifadə olunur və yığımdan sonra 
torpaqda azotun bu formaları çox az miqdarda qalır. Beləliklə, 
azot gübrələrinin sonrakı (2-ci il) təsiri çox zəif olur.
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Cədvəl 2
Payızlıq buğda bitkisinin inkişaf mərhələləri üzrə torpaqda fosfor 

(mütəhərrik) və kaliumun (mübadiləvi) 
dinamikası (mq/kq)

Variantlar Dərinlik, 
sm

Çiçəkləmə Dən dolma

PtOs | K2O P2O5 KıO
m<1/kq

Nəzarət 0-20 
20-40

33,75
17,78

114,47
96,4

31,25
14,44

96,40
84.35

Fon+P90K120- 
fon

0-20 
20-40

42,50
35,0

18436
140,98

37,50
31,25

162,67
126,52

Fon+N90 0-20 
20-40

41,25
36,25

184,36
126,52

36,25
31,25

155,44
114,47

Fon+N120 0-20 
20-40

38,75
33,75

169,90
126,52

36,25
25,55

140,98
102,42

Fon+NISO 0-20 
20-40

38,75
31,25

162,67
120,50

33,75
23,33

1203 
102,42

N180 0-20 
20-40

36,25
32,50

149,42
108,45

35,00
22,22

114,47 
96,40

Cədvəl 3

Payızlıq buğda bitkisi məhsulunda (dən və küləşdə) qida 
maddələrinin ümumi formasının (%-lə) toplanmasına və bitkinin 

məhsuldarlığına azotun müxtəlif dozalarının təsiri 
(fosfor və kalium fonunda)

Təcrübənin 
sxeması

Dən 
məhsulu

Küləş 
məhsulu

Dəndə | Küləşdə
N P;O, KjO N P;O3 K2O

Nəzarət 14,9 29,4 1,55 0,48 038 0,22 031 0,70
P90K120-fon 19,0 33,0 1,67 0,68 0,54 036 030 0,73
Fon+N90 28,7 46,6 1,87 0,64 0,58 030 031 0,75
Fon+N120 33,0 50,0 2,16 0,70 0,61 0,40 033 0,79
Fon+N150 37,7 61,2 230 0,74 0,63 0,45 034 0,80
Fon+N180 43,7 72,0 2,46 0,75 0,70 0,50 036 0,81
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Azotdan fərqli olaraq mütəhərrik fosforun (P2O5) və müba- 
ıliləvi kaliumun (K2O) torpaqda miqrasiyası və bitki tərəfindən 
ht ifadə edilmə intensivliyi zəifdir.

I'orpaqda fosfor və kaliumun dinamikası 2 saylı və onların 
bitkidə toplanması 3-saylı cədvəldə verilmişdir.

2 saylı cədvəldə verilmiş rəqəmlər təhlil edilərkən müəyyən 
olunur ki, istər fosfor, istərsədə kalium torpağın üst qatında daha 
çox toplanır. Bu da onların azota nisbətən zəif mütəhərrik 
olduqlarını göstərir. İnkişaf mərhələləri üzrə torpaqdaki qida 
maddələrinin miqdarım göstərən rəqəmlərdən (cədvəl 2) aydın 
olur ki, çiçəkləmə mərhələsində götürülmüş torpaq nümu
nələrində olan P2O5 və КгО-пип miqdarı onların dən dolma 
mərhələsindəki miqdarından çox az fərqlənir.

Qida maddələrinin bitkiyə daxil olmasına aid rəqəmlər 3 
миуlı cədvəldə verilmişdir. Bu cədvəldən görünür ki, fosfor və 
kaliuma nisbətən azot istər dəndə, istərsədə küləşdə daha çox 
toplanır.

Dəndə toplanmış azotun miqdarı (%-lə) gübrə verilmiş 
variantlarda 1,67-2,46% olduğu halda P2O5 -0,64-0,75%, K.2O 
isə - 0,5-0,7% təşkil edir, küləşin tərkibində isə azotun miqdarı 
0,36-0,50%, P2O5-in miqdarı - 0,30-0,36%, kaliumun miqdarı 
İnə 0,73-0,81% təşkil etmişdir.

Verilmiş rəqəmlərdən aydın olur ki, azot birləşmələri tor
paqda çox mütəhərrik olduğu kimi onun ümumi formalarının 
məhsulda toplanan miqdarıda fosfor və kaliuma nisbətən daha 
çoxdur.

Nəticə

Aparılmış tədqiqatların nəticəsində müəyən edilmişdir ki, 
azot gübrələrinin tərkibində olan azotun torpağa daxil olan 
hissəsi əsasən mütəhərrik birləşmələr olan nitrat və amonyak 
formasında bitkilərə daxil olaraq sintez olur və məhsulun 
formalaşmasında əsas rol oynayır. Onun çox hissəsi payızlıq
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buğda bitkisinə çiçəkləmə mərhələsində daxil olur. Kollanma 
mərhələsində verilmiş azotun yalnız 9,5 %-i bitkinin tərkibinə 
keçir. Bitkinin əsas qida maddələrindən olan fosfor (P2O5) və 
kalium (K2O) isə torpaqda çox zəif hərəkət etdikləri kimi 
payızlıq buğda bitkisi dənin və küləşinin tərkibində də azota 
nisbətən çox az toplanır. Lakin fosforun bitkiyə daxil olmuş 
hissəsi buğda bitkisi dənin fomalaşmasmda fəal iştirak etdiyi 
üçün məhsuldarlığın yüksəldilməsinə də yaxşı təsir göstərir. 
Kalium (K2O) isə bitkinin gövdəsini möhkəmləndirərək 
yatmanın qarşısını aldığı üçün sünbüldə dən dolmasmä müsbət 
təsir göstərir. Beləliklə. Payızlıq buğdanın əsas 3 (NPK) qida 
maddəsi torpaqda miqrasiyası və bitkiyə daxil olma inten
sivliyinə görə fərqlənsələrdə, hər üçü (NPK) məhsulun (dənin) 
formalaşmasına müsbət təsir edilər.
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ДЕЙСТВИЕ ВНЕСЕННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ 
И МИГРАЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПОЧВЕ И НА 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЗЕРНОВЫЕ 

КОЛОСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Мовсумов З.Р.

Исследования проведенные на орошаемой сероземно-луговой 
почве, установлено, что основная часть усвояемых форм азота 
(N/NO3 и N/NHj) накапливается на верхнем (0-20 см) 
горизонтные почвы. Однако в связи с высокой подвижностью 
нитратного азота за период вегетации растений эта форма азота 
мигрируется то вниз по профилю, то вверх в зависимости от 
степени влажности и температуры почвы. Подвижные формы 
фосфора и обменный калий всегда на верхнем слое почвы 
накапливается больше, чем в нижнем слое.

Интенсивность поступления азота, фосфора и калия в рас
тениях зависит как от фазы развития растений, так и от 
содержания их в почве.

Выявлено, что в начале вегетации поступление азота в 
растения озимой пшеницы очень слабое. В фазе колошения 
усваивается 9,5% азота от внесенного, 75-80% азота накап
ливается в почве в составе органических веществ.

В фазе цветения озимой пшеницы в почве найдено более 50% 
от внесенного азота, причем в основном в составе органических 
веществ.
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INFLUENCE OF APPLICATION FERTILIZERS ON 
DYNAMICS AND MIGRATION OF NUTRITIVE IN SOIL AND 
ON INTENSITY OF THEIR ENTERING THE GRAIN SPIKED 

CULTURES

Movsumov Z.R.

The investigations are carried out in the irrigative serozem- 
meadowy soil. It is established that the main part of the assimilating 
forms of nitrogen (N/NO3 and N/NH3) accumulated on the upper (0- 
20 sm) horizontal soil. However, in connection with the high mobility 
of Nitrate-nitrogen at the period of vegetation of the plants this form 
of nitrogen migrates either down or up independence on the degree of 
soil humidity and temperature. The mobile form of phosphorus and 
exchange potassium accumulates more on the upper layer than on the 
low layer.

The intensity of entering of nitrogen, phosphorus and potassium 
the plants, dependence both on phase of plant development and on 
their composition in soil.

It is revealed that entering of nitrogen the plant of winter wheat is 
very weak at the beginning of vegetation/ 9.5% from the application 
assimilates on the phase of heading, 75-80% of nitrogen accumulates 
in soil in composition of organic matters.

On the phase of blooming of winter wheat in soil more than 50% 
of the applied nitrogen besides mainty in the composition of organic 
matters is found.
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HOT. 631.8

BUĞDA UNUNUN VƏ ÇÖRƏYİN KEYFİYYƏT 
GÖSTƏRİCİLƏRİ NƏDƏN ASILIDIR

Zamanov P.B., Əliyeva A.P., Heydərova R.X., 
Seyidov M.C., Paşayev R.Ə.

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

İnsanların çörək bişirməsi üçün əkib-becərdiyi taxıl bitkilə- 
tinin böyüməsi, inkişafı, məhsuldarlığı torpaq və iqlim şəraitin
dən, sortundan asılı olduğu kimi, onların qida maddələri ilə 
təmin olunmasından bilavasitə asılıdır. Belə ki, məhsuldarlığın 
artması bitkiyə daxil olan azotun forma və miqdarından asılıdır. 
Sərbəst halda azot inert qaz şəklindədir və atmosferada onun 
miqdarı 75 %-ə yaxındır. Bitkilər sərbəst azotla qidalana bilmir, 
İMti.sna olaraq paxlalılar təşkil edir ki, onlar köklərinin ətrafında 
olun azot bakteriyalarının hesabına havadan azotu qəbul edir 
(udur) və onu mənimsənilən azot formasına çevirir, bunlarda 
hi İki tərəfindən azot birləşmələr şəklində mənimsənilir. Am
monium azotu bitkilər tərəfindən mənimsəniləndən sonra amin 
turşularının və zülahn sintezində iştirak edir. Müxtəlif torpaq- 
iqlim şəraitində becərilən taxıl bitkilərinin qida maddələrinə 
olun tələbatı (dən və küləş) fərqlənir. Məhsul yüksək olduqda, 
torpaqdan aparılan qida maddələrinin miqdarı da yüksək olur.

Payızlıq buğda və çovdarın dən və küləş məhsulu ilə torpaqdan 
uzot ən çox miqdarda aparılır - hər bir sentner dən məhsuluna 3,5 
kq azot düşür, bu elementin 1 sentner dən məhsulu ilə aparılması 
2,4-4,2 kq arasında tərəddüd edir. Torpağın tipindən asılı olaraq, 
müxtəlif fonlarda qida maddələrinin aparılması fosfor və kalium 
üçün azota nisbətən az miqdarda baş verir. 1 sentner payızlıq 
buğdanın dəni ilə kaliumun aparılması orta hesabla 2-3 kq, 1 
sentner çovdar üçün isə 3-3,5 kq-a çatır. 1 sentner payızlıq buğda 
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(dən) üçün fosfor elementinin torpaqdan aparılması 1,2 kq çatır, 
çovdar dənində isə bu göstərici l,5kq olur.

Taxıl bitkiləri fəsiləsinə buğda, qarğıdalı, çovdar, vələmir, 
arpa, düyü, darı, sorqo və digərləri daxildir. Taxıl bitkiləri züla
lın və nişastanın mənbəyi olaraq yer kürəsində əhalinin zülalla 
qidalanmasını təmin edir. Bunlardan xüsusilə buğdanın əhəmiy
yətini qeyd etmək lazımdır - o yeganə bitkidir ki, hansından 
köpüklənmiş deşikli və asan həzmə gedən ağ çörək bişirilir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, qarğıdalı da dənli bitkilərə daxildir.

Buğda dəninin tərkibindəki zülal və nişastanın miqdarı onun 
qidalılıq əhəmiyyətini göstərir. Buğda, çovdar və arpa dəninin 
tərkibində kleykovinanın olması onları başqa taxıl bitkilərindən 
fərqləndirir. Kleykovina - bərkimiş zülal olmaqla az yumşaqlığı, 
uzanması və yapışqanhhğı ilə fərqlənir ki, bununla da buğda 
unundan bişirilən çörəyin keyfiyyəti müəyyən edilir. Buğda unun
da yaş kleykovinanın miqdarı 15-50 %-ə, quru kleykovina isə 5-10 
% arasında tərəddüd edir. Yüksək miqdarda zülallığa malik buğda 
sortunda kleykovinanın miqdarı 35-40%, az zülallı buğda 
sortlarında isə kleykovinanın miqdarı 15-20% təşkil edir. Yaş 
kleykovinanın 2/3-si su, 1/3-i quru maddədir. Unun tərkibində 
kleykovinanın miqdarı artdıqca, ondan hazırlanan çörəyin keyfiy
yəti yaxşılaşır. Tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, buğda dənində 
kleykovinanın miqdarının artması bir çox amillərdən asılıdır.

Tərkibində 12-13%-dən yüksək kleykovina olan buğda unundan 
bişirilən çörəyin fiziki xassələri yüksək olur. Yumşaq buğda sort
ları tərkibinə görə üç yerə bölünür: yüksək, orta və zəif keyfiyyətli.

Yüksək keyfiyyət göstəricisinə malik olan buğda dəninin 
tərkibində 14 % zülal, 28% yaş kleykovina olduqda bu birinci 
sort sayılır. Orta keyfiyyətli buğda dəninin tərkibində 11%-dən 
yuxarı zülal, 25%-dən yuxarı kleykovina olduqda orta keyfiy
yətli yaxud ikinci sort sayıhr.

Zəif keyfiyyətli buğda dəninin tərkibində 25%-dən az 
kleykovina və 11%-dən az zülal olduqda aşağı keyfiyyət və 
yaxud üçüncü sort sayılır.

194



M
üx

tə
lif

 n
ov

 v
ə 

üz
vi

 tə
rk

ib
li 

tu
lla

nt
ıla

rı
n 

çə
m

ən
-m

eş
ə t

or
pa

ql
ar

ı ş
ər

ai
tin

də
 p

ay
ız

lıq
 b

uğ
da

 b
itk

isi
ni

n 
əs

as
 k

ey
fiy

yə
t g

ös
tə

ri
ci

lə
ri

nə
 tə

sir
i. 

(Q
əb

əl
ə r

ay
on

u 
V

ən
da

m
 fe

rm
er

 tə
sə

rr
üf

at
ı) 

20
04

-c
ü 

il

I__
__

__
 ___ Əsas keyfiy

yə
t g

ös
tə

ri
ci

lə
ri

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 {

10
00

 əd
əd

 
də

ni
n 

kü
tlə

si 
qr

-la ГЧ m ЧО 04 t*) rn f4 00 m 00

1

Şü
şə

va
ri

lik
<4 QO «İ

1___l
‘0> 

1

1

42
,0

i

39
,4

42
,5

43
,1

i

44
,0

K
le

yk
ov

in
a 

% 21
,0

Г 22,2 
1 1

22
,4

 
1

l 
i

22
,5

1

22
,6

21
,8

?‘£2

Zü
la

l 
%

rA
os'

40
<4 o 10

,8
3

10
,8

3
90 
© 11

,4
0

1 1 11,
97

I__
o c

üm
bd

ən
 |

Q
ey

ri
 

zü
la

l N

o
40 O m 

o*1 O 0,
5

0,
6

0,
6

1

Zü
la

l 
N

9‘1 00 os v-T 1,
9

1,
9

2,
0

2,
!

Ü
m

um
i 

az
ot

 %

2,
0

1__
_

22
 J

2,
4

2,
3

2,
4 9‘t rf

1 
“

İO
N 

1

K
% 1,
0

1,
2 i *4

P% 0,
23

0,
25 Ф m 

o 0,
26

1 ’_
__

0,
29 O

O 0,
30

0,
42

| 0,
44

 |
0,

46
 

i__
__

_
0,

43 40
© 0,

48

0,
50

V
ar

ia
nt

la
r

N
əz

ar
ət

 
gü

br
əs

iz
__

__
_

« 

o 
.E 
& K

om
po

st
 

20
t/h

a 
__

_
B

itk
i q

al
ığ

ı 
20

t/h
a

Pe
yi

n 1
0 t

/h
a 

+ 
bi

tk
i q

al
ığ

ı 
10

t/h
a 

__
_

N
ıe

oP
so

K
12

0 
(2

0t
 p

ey
in

ə 
ek

v.
)

N
jo

P2
sK

6I
) +

10
t/h

a p
ey

in

№ ГЧ m "Ч* V) 40 r-

195



M
üx

tə
lif

 n
öv

 v
ə 

üz
vi

 tə
rk

ib
li 

tu
lla

nt
ıla

rı
n 

çə
m

ən
-m

eş
ə 

to
rp

aq
la

rı
 şə

ra
iti

nd
ə p

ay
ız

lıq
 b

uğ
da

 b
itk

isi
ni

n 
əs

as
 k

ey
fiy

yə
t g

ös
tə

ri
ci

lə
ri

nə
 tə

sir
i (

V
ən

da
m

 fe
rm

er
 tə

sə
rr

üf
at

ı 2
00

5-
ci

 il
)

■jb ısnfeS 

uıuep pepe 0001 ’S en
40 ©

en
IQ 
04 jn

en tn © «П 5 00 04

% euuo^Xəra <=> en 04
«Qı 
04 tn 04 04 <4 ı/T 04 04

% 1*402 s
<4 04 04

o\ O 04 4 ОЧ
04 
tn

O
 

cü
m

lə
də

n HBlüz M-^əö *7 o
4© 
© © © © eS

© ©"

N !l«inZ wT 04 G\ oç © ОЧ ©^ 
04 04

ioze iiunwQ en 
04

00 
04 04 <4

o
04 tn

K
ül

əş

% Я 04 'Ч 3 *■4 00

%<I 00 04
«5 ©

© en
©

en n©
ЧО enФ еП 
©
o tn
o

%N m 
o ©* ©

00 rf ©”
04 m
©
© tn
©

4© m
©

в ц/s ııurxıi &((!Я s V) 00 1Л S &)

вц/s nınsqeıu иед 00 04 oi tn 4© tn <4 en tn tn m tn 00 en

V
ar

ia
nt

la
r 

। | Nə
za

rə
t g

ub
rə

siz
 

|

! Pe
yi

n 
20

 t/
ha

 
|

K
om

po
st

 2
0t

/h
a 

|

Bi
tk

i q
al

ığ
ı 2

0t
/h

a 
I

Pe
yi

n 1
0 t

/h
a 

+ 
bi

tk
i q

al
ığ

ı 1
0t

/h
a |

N
jo

o
Ps

o
K

im
 (2

0t
 p

ey
in

ə 
ek

v.
) 

|

N
5o

P2
5K

(İ
()+

 10
t/h

a p
ey

in
 

|

«H €4 tn ■4- m 'O

196



Taxıl bitkisinin əsas keyfiyyət göstəriciləri olan kleykovi- 
nanın miqdarım təyin etmək üçün Azərbaycanda yayılmış üzvi 
tərkibli tullantılardan hazırlanan kompostlarm bu göstəriciyə 
təsiri öyrənilmişdir. Belə ki, Şəki-Zaqatala zonasının allüvial 
çəmən-meşə torpaqları şəraitində payızlıq buğda “Qılçıqsız-1” 
bitkisi ilə çöl təcrübələri qoyulmuşdur. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, Şəki-Zaqatala zonasının taxılçıları 2008-ci ildə 
yüksək məhsul əldə etmişlər və onların becərdiyi taxıl bitkisinin 
məhsulu rekord hesablanmışdır və 211 000 ton təşkil etmişdir.

Bizim apardığımız təcrübələrdə müxtəlif növ və üzvi tərkibli 
tullantıların payızlıq buğda bitkisinin dən məhsuluna, küləş 
çıxımına, keyfiyyət göstəricilərinə təsiri öyrənilmişdir və alman 
nəticələr 1 və 2 saylı cədvəllərdə verilmişdir.

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi, kleykovinanın miqdarı 
variantlar üzrə 21,0-23,2% arasında tərəddüd edir və ən yaxşı 
nəticə gübrələrin birgə verilməsindən əldə edilmişdir ki, burada 
kleykovinanın miqdarı bu variantda 23,2% təşkil etmişdir, bu da 
nəzarətə nisbətən 2,2% artıq olmuşdur.

2 saylı cədvəldən görünür ki, buğda bitkisinin dən məhsulu 
torpağa verilmiş üzvi və mineral gübrələrin növündən, 
formasından asılıdır. Belə ki, buğda bitkisinin dən və küləş məh
sulu ən çox Zaqatala kompostu və mineral gübrələrin üzvi gübrə 
ilə birlikdə verilməsindən alınmışdır, bu da nəzarətə nisbətən 8,7 
və 10 sentner artıqdır.

Kleykovinanın miqdarı 23-27 % arasında tərəddüd edir. Belə 
ki, Şəki-Zaqatala kompostu verilmiş variantda onun miqdarı 
25,7% olmuşdur, bu da nəzarətə nisbətən 2,7% artıqdır. Ən 
yaxşı nəticə N50P25IQ0 +10t/ha peyin birgə verilmiş variantda 
əldə edilmişdir ki, burada kleykovinanın miqdarı gübrəsiz 
nəzarətə nisbətən 4,9% təşkil etmişdir. Bu da öz növbəsində 
bitkidən alman məhsulun keyfiyyətinə və ondan hazırlanan 
çörəyin ətrinə və dadma təsir göstərmiş olur.

Yuxarıdakılara əsasən qeyd etmək lazımdır ki, buğda 
bitkisinin məhsuldarlığı torpaqdakı qida maddələrinin miqdarı
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ilə ölçüldüyü kimi, onlardan hazırlanan çörəyin fiziki xassələri 
(məsaməliliyi, köpməsi) tərkibindəki biokimyəvi birləşmələr-, 
dən asılı olduğu halda, hazırlanan (bişirilən) çörəyin ətri 
tərkibindəki 200-dən çox ətir yaradan maddələrin miqdarından 
asılı olur.

Deyirlər ki, hər bir yemək insanı usandırır, ancaq çörək heç 
vaxt. Ona görə ki, çox əsrlər boyu çörək özünün sadə un, maya, 
duz və su formulunu saxlamışdır.

Xəmirin hazırlanması və bişirilməsi üsulları dəyişir, ancaq 
çörəyin təkraredilməz ətri və bizim ona münasibətimiz dəyişməz 
olaraq qalır...

Çörəkxanadan gələn ətir - dünyanın ən gözəl ətirlərindən 
biridir. Bəs təzə çörəyin ətri necə olur? Cavab bir ola bilər - 
Təzə çörək ətri.

Hələ yetmiş il əvvəl bu iş çox asan görünürdü. O vaxtlar 
1910-cu ildə buğda çörəyinin ətrini yaratmağa kömək edən və 
yaradan maltol və izomaltol sintezləşdirilmişdi. Amma nədənsə 
bu maddələr təklikdə və birlikdə çörək qoxusunu yaratmırdı. 
Sonradan 1935-ci ildə çörək qoxusunun yaradılmasında diasetil 
və asetoində müstəsna rol oynadığını tapdılar. Beş il sonra daha 
bir vacib birləşməni ayıra bildilər - oksinmetilfurfurol. Eyni 
zamanda çörək ətrinə az dərəcədə olsa da şübhəsiz, təsir edən 
başqa maddələr də aşkar edirdilər və qırx il bundan əvvəl belə 
maddələrin sayı altmışa yaxm idi.

Yetmişinci illərdə məlum oldu ki, çörəkdə ətir yaradan mad
dələrin sayı ən azı 174-dür, həmçinin 21 karbohidrat, 70 kar- 
bonil, 23 spirt və fenol, 32 turşular, 17 efir birləşmələri və tərki
bində kükürd olan 9 birləşmə və s. Ancaq bir neçə il sonra 
qazoxromatoqrafik və spektrometrik üsullar onda başqa maddə
lərin olmağını göstərmişdir və hal-hazırda birləşmələr siyahısı 
iki yüzü ötüb. Bəs bu maddələr haradan alınır? Onlar xammalla 
hazır vəziyyətdə gəlmirlər. Çörək üçün azlıq təşkil edən xammal 
materiallarından ancaq duz dad xüsusiyyətlərinə təsir edə bilər 
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(mwııq qətiyyən qoxusuna görə yox). Burdan da nəticə: ətir 
yərndan maddələr qıcqırma və bişirmə zamanı yaranır.

Bizim öyrəşdiyimiz turşudulmuş çörək təxminən iki min il 
yarımdan çox məşhurdur. Herodot yazırdı: «Bütün insanlar 
yeməyin çürüməsindən qorxurlar, ancaq misirlilər xəmiri elə 
((arışdırırlar ki, o çürüməyə uğrasın». «Çürümə» adı altında o 
qicqırmanı nəzərdə tuturdu. Bu və o biri vəziyyətdə bizim ulu 
babalarımızın fikrinə görə məhsula hansısa ruh köçürdü. Ancaq 
pİN ruh bəla gətirir: buna görə təxmin etmək olar ki, xəmirə rəhmli 
ruh köçür. Bəşəriyyətə xəmirin nədən qıcqırmasım anlatmaq üçün 
mlkroorqanizmlərin kəşfinə qədər inkişaf etmək lazım idi. Maya 
vo yu maya ilə daxil edilmiş mikrobların həyat fəaliyyəti nəti
cəsində buğdanın üzvi maddələri parçalanır və bununla birinci 
növbədə spirtlər yaranır (xüsusilə etil). Sonra aldehidlərin növbəsi 
gal ir, hansıların arasında şübhəsiz lider-asetaldehiddir. Çovdar 
samirinin qıcqırmasmda əvvəlcədən süd və sirkə turşular yaranır. 
Otrin formalaşması bişirilmə ilə tamamlanır. Çörəyin soba və ya 
çörək zavodunda bişirilməsinə baxmayaraq əsas rolu yüksək 
temperatur oynayır. Çörəkxana kamerasında temperatur 210-280° 
('•ə qədər olur və xəmir kündəsi isə belə vəziyyətdə 100-180°C-ə 
qədər isinir. Məhz temperatur 100 dərəcəni ötəndə melanoidin 
yaranma reaksiyaları gedir, hansındakı şəkərlər, amin turşuları, 
ıımin, peptid və zülallarla birləşir. Bu reaksiyalar əsasən çörəyin 
qabığında qalır. Yuxanda göstərilən maltol və izomaltol yaranır 
və bundan başqa pirazinlər və onlann törəmələri, karbonil 
birləşmələri, pirrol və piridin törəmələri yaranır. Çörək bu şəkildə 
çörək kimi təsəvvür olunur.

Çörəyin bişirilməsi ilə onun əmələ gəlməsində iştirak edən 
maddələrin və baş verən kimyəvi, bioloji proseslərlə tanış 
olduqdan sonra belə bir sual yaranır. Çörəyin ətrini daha hansı 
bir amil təyin edir?

On altıncı əsrdə Bazeldə bütün mədəni dünyaya Paratsels Adı 
ilə tanınan kimyaçı və həkim. Teofrast Bombast fon Qonegeym 
yaşayırdı. O xeyli müdrik məsləhətlər vermişdir və onların 
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arasında bəlkə də Ən məşhuru budur: «Dosis Sola Facit 
Venenum». Latın dilindən dəqiq tərcümə çətindir, ancaq 
təxminən belədir: «Ancaq doza cismi zəhərli edir».

Təxminən dörd yüz il sonra «Çörəyin ətri» monoqrafiyasının 
müəllifi Manfred Rote Paratselsin kəlamlarında dəyişiklik 
etmişdir. O bu cür fikir irəli sürmüşdür: «Ətri müəyyən edən 
ancaq dozadır». (Bu mövzu ilə dərindən maraqlananların 
məlumatına çatdıraq ki, 1978-ci ildə rus dilində M.Rotenin 
L. Y.Auermanm redaksiyası altında kitabı çıxmışdır).

Həqiqətən aromatik birləşmələr əmələ gətirən maddələrin 
kəsafətinə görə və onların bir-biri ilə yaranan əlaqəsi məhz bizə 
xoş olan ləzzəti yaradır. Məsələn, furfurilmerkaptan zəifləş
dirilmiş vəziyyətdə çörəyin təbii ətrini verir, ancaq zənginləşmiş 
vəziyyətdə isə kəvər-soğanm qoxusu gəlir; bu qoxu haqda 
müxtəlif fikirlər ola bilər, ancaq çörəkdə o lazımsızdır.

Bir misal da merkaptanla bağlı. Az miqdarda bu maddə bir 
çox yeyinti məhsullarının ətrinin yaranmasında, eyni zamanda 
çörəkdə də iştirak edir, ancaq merkaptan yüksək kəsafətli halda 
çörəyə pis qoxu verir.

Çörəkdə kartof xəstəliyi (və ya yapışqan xəstəlik) adlanan bir 
eyib var: çörəyin içi yapışqanlaşır və pis qoxu verir. Əgər ətrə 
görə məsuliyyət daşıyan maddələri təhlil etsək, aşkar olacaq ki, 
köhnə çörək də dəyişdirilmiş proporsiyada eynilə həmin birləş
mələr iştirak edir. Belə kəskin formada asetoinin, butandiolun və 
əsas da diasetilinin artır. Əgər yaxşı çörəkdə diasetilin miqdarı 
0,5 mq/kq-dırsa, kartof xəstəliyinə tutulmuş çörəkdə isə 15 və ya 
30 mq/kq-dır. Bu zaman çörəyin nəcib ətri həmişəlik itir və 
həmçinin estetik nöqteyi-nəzərdən bu mənfi və xoşagəlməzdir. 
Çörəyin ətri fizioloji əhəmiyyət daşıyır. İnsan üçün hansı 
vəziyyətdə çörək yeməsi önəmlidir - ətirli və ya dadsız. Qeyd 
etmək lazımdır Ki, ətirli qoxu faydalıdır və məhz buna görə də 
xoş ətirli çörək yüksək qiymətləndirilir.

Çörəyin içi məsaməli və elastik olduqda həzm traktı tərəfin
dən daha yaxşı mənimsənilir və həzm fermentləri bu prosesdə 
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aktiv iştirak edir. Xoş ətirli qoxu bol həzm sekresiyasının yaran
masına səbəb olur və bu da qida qəbul olunması zamanı çox 
faydalıdır. Çörəyin dadı olmadıqda nişastanın həzm zamanı par
çalanması ləngiyir. Beləliklə ətirli və keyfiyyətli çörəyin 
bişirilməsi bizim maraqlarımız daxilindədir və gündəmdə olan 
vacib məsələdir.

Kənd çörəyi güclü xoş ətrə malikdir, kənd çörəyinin xoş ətri 
onun hansısa hal-hazırda itirilmiş resept sirri ilə əlaqədar deyil, 
bu sadəcə onun az gücə malik olan sobalarda uzun müddət bişi
rilməsi ilə əlaqədardır. Bizim zamanda çörəyin bişirilməsi səna
ye prosesinə çevrilmişdir və zavodlarda istehsal olunan çörək
lərin xoş ətrə malik olması vacibdir. Bunun üçün həm texnoloji 
həm də kimyəvi imkanlar vardır.

Çörəyin hazırlanma texnologiyası, onun ətrini və ətir yaradan 
maddələrin əlaqəsi haqqında söhbət açdıqda, belə bir məsələ 
maraq doğurur: Çörək bişirilən zaman hansı əlavələr ola bilər?

Buraya qədər söhbət yalnız çörəyin təbii ətrindən gedirdi. 
Lakin çörəyə bu və ya digər aromatizatorları qatmaqla çörəyin 
xoş ətrə malik olmasına nail olmaq mümkündürmü? (bu haqda 
bir çox patent mövcuddur).

Hələ 1960-cı ildə çörək qazmağının təbii qoxusunu verən 
element müəyyən edilmişdir; 120° C-yə qədər isitmə zamanı bu 
element qlükoza və prolindən alınır. Səkkiz il keçdikdən sonra 
çörəyin qabığından səməni krekeri ətri verən element alınmışdır. 
Bu birləşmə tetrahidroasetopiridindir, sonradan bu birləşmə 
sintetik vasitə ilə əldə edilmişdir. Buna baxmayaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, yuxarıda adı çəkilən bu iki element sənayedə öz 
geniş tətbiqini tapmamışdır. Ümumilikdə ayrı-ayrı aromatiza- 
torlann sənayedə tətbiq edilməsi çox çətin məsələdir; əgər ətrin 
əvvəllər ayrı-ayrı əsas elementlərdən alınmasını təsdiq edən 
nəzəriyyələr mövcud idisə, bizim dövrdə qoxunun (çörək 
ətrinin) müxtəlif birləşmələrin kombinasiyalarından alınması 
ümumi şəkildə qəbul edilmişdir. Bu yolla çörək ətrinin əldə edil
məsi çox çətindir.
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Digər tərəfdən çörək növləri üçün ayrı-ayrı ədviyyatlar 
müəyyən edilmişdir. Bizim ölkədə bişirilən çörəklərin növləri 
müxtəlifdir. Ədviyyat qoxusu ümumi ətir qrupuna daxil olaraq, 
ayrı-ayrı sortların müəyyənləşdirilməsində istiqamətverici rol 
oynayır, karvon və limonenlə əlaqədardır, bu elementlər zirə efir 
yağının tərkibinə daxildir. Elementlərin (ədviyyata daxil olan) 
müxtəlifliyindən asılı olaraq hər bir çörək növünün özünə
məxsus ətri var. Belə ki, zəncəfil efir yağının tərkibinə daxil 
olan karvon və limonenin bir cür ətir; cirə dəni, xaş-xaş, vanilin, 
mixək, keşniş və şüyüd toxumları və s. bişirilmə zamanı xəmirin 
içinə qatılarsa onda alınan çörəyin ətri özünəməxsus dad vermiş 
olur. Bütün bu əlavələr zərərsizdir. Aromatlaşdmlmış çörək 
yüksək tələbatla alınır və bunun nəticəsində çörəyin yeni sortları 
işlənib hazırlanır. Lakin gəlin sadə buğda və çovdar çörəyini 
yaddan çıxarmayaq - heç bir əlavə olmadan belə çörəyin ətrini 
formalaşdıran elementlərin üzərində hələ də tədqiqatlar davam 
edir. Güman edilir ki, zavodda istehsal edilmiş çörəyin ətri heç 
də kənd çörəyinin ətrindən geri qalmayacaqdır.

Gündəlik həyatımızda hər birimiz məişət və yeyinti prob
lemləri ilə sıx əlaqədə oluruq. Onlardan ən çox çörək və un 
məmulatlarıdır. Hər bir kəs mağazaya və ya pastanəyə daxil 
olaraq belə bir sual verir. Bulkalar təzədir?

Demək olar ki, biz satıcı ilə bu və ya digər tərzdə bəlkə də 
onu təngə gətirən söhbətə başlayırıq. Ümid edirik ki, yaxın gələ
cəkdə bu suala cavab müsbət olacaqdır.

Saxarozanın hidrolizi prosesi nəinki kimyaçılara və sənaye 
mütəxəssislərinə, hətta məktəblilərə də məlumdur, bu da inver- 
siyadır. Bu zaman monosaxaridlərin molekulları formalaşır - 
qlükoza və fruktoza əmələ gəlir. Təmiz su məhlullarında bu 
proses çox zəif gedir, turşular olduqda və buna əlavə olaraq 
isitmə tətbiq edildikdə bu proses sürətlənir. Bərabər miqdarda 
saxaroza və fruktozanm qarışığı invert şəkərdir, bu şəkər bir çox 
hallarda qənnadı sənayesində istifadə olunur: invert şəkər 
saxarozanın kristallaşmasının qarşısını alır və bu zaman mürəb
bə, cem və siroplar xarlanmır (ev şəraitində hazırlananlardan 
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fərqli olaraq). Saxaroza hidrolizatlarmın imkanları bununla 
bitmir. İlk növbədə hidrolizatlar suda yaxşı həll olur və onlar adi 
şəkərdən şirindir. Saxarozanm şirinliyinin dərəcəsi 100, hidro- 
lizatın şirinliyinin dərəcəsi isə 120 qəbul olunur.

Bütün bu qeyd olunanlar yenilik deyil. Lakin saxaroza 
hidrolizatınm bəzi xüsusiyyətləri haqqında heç də hamı bilmir: 
Çörək və bulkaların bayatlaşmasmı zəiflətməsi xüsusiyyəti buna 
misal ola bilər. Un məmulatlarının bayatlaşması problemi təkcə 
istehlakçılar üçün deyil, həmçinin çörək bişirən müəssisə və 
təşkilatlar üçün də problemdir, başqa sözlə desək, bu sosial 
problemdir. Çörək bişirən müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti 
çörəyin şəhər mağazalarına çatdırılması üçün əsasən gecə zama
nı həyata keçirilir. Buna baxmayaraq əgər çörək bayatlaşmırsa 
onu əvvəlcədən də bişirmək olar və bununla gecə növbələrini 
minimuma endirmək imkanı yaranar.

Bundan başqa məskunlaşmış ərazilər də vardır ki, rəsmi dillə 
onlar ucqar ərazilər adlanır və bu ərazilərin demək olar ki, çox 
zaman özünün çörək bişirən müəssisə və təşkilatları olmur, 
bunun nəticəsində buraya gətirilən çörəyin təzə olması barədə 
fikir söyləmək çox çətindir.

Araşdırmalar və əldə edilən materialların əsasında belə qənaətə 
gəlmək olar ki, saxarozanm bir hissəsini (çörək və bulkaların 
tərkibinə qatılan) onun hidrolizatı ilə əvəz etmək iqtisadi cəhətdən 
sərfəlidir, həm də itki az olur, çörəyin bayatlaşması zəifləyir.

Qeyd etmək lazımdır ki, çörəyin bayatlaşması mexanizmi 
hələ sona qədər tətbiq edilməmişdir və mütəxəssislər arasında 
bu barədə vahid fikir mövcud deyil. Bayatlaşma zamanı çörəyin 
içi (zülal və nişasta) polimerlərinin fiziki-kolloid və struktur- 
mexaniki struktur özəllikləri dəyişir, nişasta amorf vəziyyətdən 
kristallik vəziyyətə keçir, bu zaman onun dənələri sıxılır, su 
xaric olunur, bu da buxarlanmanı asanlaşdırır. Boşalma baş 
verir və bunun nəticəsində kütlə sıxılır, bərkiyir. Zülalın mürək
kəb strukturundakı dəyişikliklərə gəldikdə isə onlar haqqında 
müəyyən bir fikir yürütməyə hələ ki, ehtiyac yoxdur.

Bayatlaşmanm saxarozanm hidrolizatları vasitəsilə zəifləməsi 
təcrübə yolu ilə sübut edilmişdir. Bu qismən belə izah oluna 
bilər Ki, hidrolizat tərkibindəki fruktoza hiqroskopikdir və buna 
görə də çörək içinin hidrofil özəlliklərinə təsir edir. Belə 
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hallarda yumşaq, məsaməli bulkalar alınır və çox gec bayatlaşır. 
Konkret desək, polietilen paketlərdə (və ya sellofan altında) 
bulkalar beş sutkaya qədər təzə qalır (qablaşma olmadan üç 
sutkaya qədər). Əlavə və hidrolizat qatılmadan və sellofan 
altında olmadan eyni bulkaları bir sutkadan sonra təzə adlan
dırmaq çox çətindir.

Araşdırmalar göstərir ki, reseptə uyğun olaraq şəkərin yarı 
hissəsini hidrolizatla əvəz etdikdə yüksək nəticələr əldə edilir. 
Hidrolizatın özünü aşağıdakı şəkildə hazırlamaq daha münasib
dir: şəkəri suda həll etmək, tərkibində 20% nəmlik qalana qədər 
siropu hazırlamaq, qarışdırma zamanı 45%-lik süd turşusu 
məhlulu ilə paslanmayan qabda qaynatmaq. Saxarozanm inver- 
siyası başa çatdıqda səthdən köpük kənarlaşdırılır, sirop soyu
dulur və 10%-lik yemək sodası vasitəsilə turşu kənarlaşdırılır.

Ümid edirlər ki, çox yaxın zamanlarda təcrübədən istehsalata 
keçmək mümkün olacaqdır. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək 
lazımdır ki, çörəyin tədricən bayatlaşması çörək resurslarının 
qənaətinə imkan yaradacaqdır. Evdar qadın hətta köhnə çörəyin 
istifadə qaydasını belə müəyyən edə bilər, çox təəssüf ki, heç də 
bütün qadınlar buna riayət etmir. Gündəlik nə qədər çörəyin 
zibil qutularına atıldığını hesablamaq çox çətindir və acına
caqlıdır. Çörəyin həyatımızda ölçülməz rolu və mahiyyətini 
nəzərə alaraq, müasir dövrümüzün tərəqqi və inkişafı, infor
masiya və texnologiyanın sürətlə təkmilləşdirilməsi, müxtəlif 
cihazların kəşfi onun hələ də çox açılmayan və məlum olmayan 
sehrləri haqqında ixtiralar yaradacaqdır.
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ХЛЕБА И МУКИ 
Заманов П.Б., Алиева А.П., Гейдарова Р.Х., Сеидов М.Д.,

Пашаев Р.А.

В статье приводятся данные по выращиванию зерновых 
хлебов и их требования к питательным элементам и влияние 
удобрений на пористость и эластичность различных сортов хлеба 
и хлебулочных изделий. Приводятся данные по химическому 
составу хлеба, характеризующие его аромат и качество. 
Раскрывается механизм внесения доз ароматизаторов на вкус, 
аромат и качество хлеба и хлебобулочных изделий.

Приводятся данные по выпечке хлеба кустарным и произ
водственным методами и сравнения в их различии. Подчер
кивается незаменимая роль хлеба в существовании и развитии 
человечества, как в былые времена, так и в современном мире.

WHAT DOES THE QUALITY OF THE BREAD AND FLOUR 
DEPEND ON

Zamanov P.B., Aliyeva A.P., Heydarova R.Kh., 
Seyidov MJ)., Pashayev R.A.

The article deals with the data under grain and their reguirement 
for nutrient and influence of fertilirer on рога sity and elasticity of the 
different sorts of grain and rolls and buns.

Data are carried out under chemical composition of grain 
characterired by its smell and quality. The mechanism of giving dose 
of aromatizators to the taste, aroma and quality of grain and rolls and 
buns is revealed. The data are carried out under baking of bread by the 
handmade and industrial methods and comparison in their difference. 
The irreplaceable role of bread is underlined in human s life and 
development both in the past and at present.
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QOBUSTANIN OTLAQALTI BOZ-QƏHVƏYİ 
TORPAQLARININ MÜNBİTLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN 

SƏCİYYƏSİ

Əliyeva M.M.
AMEA Torpaqşünaslıq va Aqrokimya İnstitutu

Torpaq təbii ekosistemin tərkib hissələrindən biri olaraq 
biosferin bütün digər komponentləri ilə dinamiki tarazlıqda olur. 
Lakin insanın təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri nəticəsində torpağın 
təbii münbitliyi azala və hətta itirilə bilər. Təbii ki, torpağın 
münbitliyi insanın konkret ərazinin təbii biosfer potensialına uyğun 
gəlməyən, ekoloji cəhətdən əsaslandırılmamış, qeyri-rasional 
fəaliyyətinin güclü olduğu yerlərdə daha tez itirilir. Bəllidir ki, 
intensiv əkinçilik zonalarında torpağa olan antropogen təsir daha 
güclüdür. Torpaq örtüyünün pozulmuş münbitliyinin bərpası uzun 
müddətli vaxt və böyük kapital qoyuluşu tələb edir [5]. Aydındır 
ki, həm ekoloji, həm də təsərrüfat - iqtisadi nöqteyi-nəzərdən 
torpaqların münbitliyinin deqradasiya istiqamətli dəyişikliklərinin 
qarşısım almaq, torpaq münbitliyini bərpaedici tədbirləri apar
maqdan daha məqsədəuyğundur. Qobustanın otlaqlarında güclü 
otlaq yükləmələri nəticəsində baş verən deqradasiya proseslərinin 
torpaq örtüyünə göstərdiyi mənfi təsiri aydınlaşdırmaq məqsədi ilə 
ərazi torpaqlarının münbitliyinin müasir vəziyyətinin öyrənilməsi 
üçün bizim tərəfimizdən tədqiqatlar aparılmışdır. Tədqiqat obyekti 
olaraq Qobustanın otlaqaltı torpaqları götürülmüşdür, ərazinin 
ümumi sahəsi 120970 ha-dır.
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Qobustanın torpaq örtüyünün hərtərəfli və dərindən tədqiqi 
A.Q.Zeynalov [7] tərəfindən aparılaraq aşağıdaki torpaq tip
lərinin yayıldığı müəyyənləşdirilmişdir: şabalıdı, qonur, boz- 
qonur, boz torpaqlar. Ayrılmış torpaq tipləri torpaqəmələgəlmə 
prosesinin inkişaf səviyyəsi, bitki örtüyünün xüsusiyyətləri, 
torpaqəmələgətirən süxurların növündən və eroziyaya uğrama 
dərəcəsindən asılı olaraq yarımtip, növ və növmüxtəlifliklərinə 
ayırmışdır. Q.Ş.Yaqubov [6] tərəfindən şimal-şərqi Qobustanın 
otlaq torpaqlarının hərtərəfli tədqiqatı aparılmış, torpaqların 
təsnifatı irəli sürülmüşdür. Bu təsnifata əsasən tədqiqat 
obyektində çəmən-şabalıdı, şabalıdı və boz-qonur torpaqların 
yayıldığı müəyyən edilmişdir.

Qobustan massivinin torpaq örtüyünün əsas hissəsi boz- 
qəhvəyi torpaqlardan ibarətdir; sahəsi 81095 ha olub, ümumi 
sahənin 67,03%-ni təşkil edir. Boz-qəhvəyi torpaqlar tipi 4 
növlə təmsil olunmuşdur ki, onlardan ən çox yayılanı orta 
qahnlıqlı boz-qəhvəyi torpaqlardır - 42212,5 ha (34,90%), 
sonrakı yerdə qalın boz-qəhvəyi 16545,0 ha (13,68%), yuxa 
boz-qəhvəyi 16275,0 ha (13,45%), ibtidai boz-qəhvəyi 6062,5 
ha (5,0%) torpaqlar gəlir.

Qobustan massivi otlaqaltı boz-qəhvəyi torpaqlar üzərində 
yarımsəhra bitkiliyi inkişaf etmişdir. B.A.Budaqovun [8] təsni
fatına görə Qobustan massivi üzrə yarımsəhra landşaftının 2 tipi 
inkişaf etmişdir: alçaq dağlığın yarımsəhra landşaftı və akku- 
mulyativ düzənliyin yarımsəhra landşaftı. Qobustan massivi 
boz-qəhvəyi torpaqlar üzərində inkişaf etmiş yarımsəhra bitki
liyi 81095,0 ha qış otlaqları əmələ gətirmişdir. Bu qış 
otlaqlarının 63375,8 ha təmiz örüş (78%), 6177,5 ha (7,62%) 
kollu örüş, 11541,7 ha (14,23%) daşlı örüş təşkil edir. Ən çox 
daşh örüş sahələrinə yuxa (2476,4 ha) və orta qahnlıqlı boz- 
qəhvəyi torpaqlarda (5346,7 ha) rast gəlinir [2,4].
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Boz-qəhvəyi torpaqlar Qobustan massivinin otlaqlarında ən 
çox yayılmış hakim torpaqlar olmaqla ərazinin dərə və qobularla 
parçalanmış müxtəlif baxarlı yamaclar, dağlararası və dalğavari 
düzənlik sahələrində yayılmışlar. Bu torpaqlar mexaniki tərki
binə, qalınlığına, şorlaşma və şorakətləşmə dərəcələrinə görə 
növmüxtəlifliklərinə ayrılır. Bu torpaqların rəngi boz-gəhvəyi, 
strukturası iri topavaridir, profili çox bərk olub xlorid turşu
sunun təsirindən qaynayır. Xarakter əlamətlərdən biri də ağ 
gözcüklərin zəif inkişaf etməsidir.

Qobustan ərazisində “Şahgəldi” qışlağı, “Süleyman” qışlağı, 
“Hacıvəlli” qışlağı, Hüdrüdərə qobusu yaxınlığında, Ceyran- 
keçməz dərəsi yaxınlığında seçilmiş dayaq nöqtələrində otlaqaltı 
boz-qəhvəyi torpaqların torpaq-ekoloji vəziyyətinin təyini üçün 
kəsimlər qoyulmuşdur. Götürülmüş torpaq nümunələrinin mə
lum metodikalar üzrə fıziki-kimyəvi analizləri aparılmışdır. 
Otlaqaltı boz-qəhvəyi torpaqların morfoloji əlamətlərinin səciy
yəsi üçün U-07-1 saylı kəsimin təsviri verilir. Kəsim Şiştəpə 
dağının ətəyində qoyulmuşdur, relyefi şimala baxarlı dalğavari, 
orta meylli yamaclıqdır, ərazi örüş altında istifadə olunur, bitki 
örtüyü yovşanlı-efemerlikdir. 0-18 sm, boz-qəhvəyi rəngli qat, 
topavari strukturlu, mexaniki tərkibi ağır gillicəli, bərk, kök- 
cüklər, qaynayır, quru, keçidi aydındır. 18-40 sm, açıq-boz rəngli 
qat, topavari strukturlu, mexaniki tərkibi yüngül gilli, bərk, ağ 
gözcüklər, pas ləkələri, qaynayır, quru, keçidi tədricidir. 40-54 
sm, bozumtul-sarı rəngli qat, kəltənvari strukturlu, mexaniki 
tərkibi yüngül gilli, bərk, ağımsov ləkələr, qaynayır, azacıq 
nəmli, keçidi tədricidir. 54-95 sm, açıq-bozumtul-san rəngli qat, 
kəltənvari strukturlu, mexaniki tərkibi yüngül gilli, bərk, piritli 
bitləşmələr, pas ləkələri, qaynayır, nəmli, keçidi tədricidir. 95- 
110 sm, açıq-bozumtul-sarı rəngli qat, kəltənvari strukturlu, 
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mexaniki tərkibi yüngül gilli, bərk, piritli bitləşmələr, gipsli, 
duz kristalları, qaynayır, nəmli, keçidi tədricidir.

Ümumiləşdirilmiş şəkildə götürsək, Qobustanın otlaqaltı 
boz-qəhvəyi torpaqları aşağıdakı morfoloji xüsusiyyətlərə ma
likdir: a) kipləşmiş illüvial karbonatlı qatın səthə yaxın olması; 
b) profildə gipsli qatın olması; v) ikinci horizontda profil üzrə 
torpağın bioloji işlənməsi; q) şorlaşmanın sulfat tipli olması və 
s. Bu torpaqlarin mexaniki tərkibi gilli və ağırgillicəli, qismən 
orta gillicəlidir. Fiziki gilin miqdarı üst qatda 32,50-62,2%, 
profil boyu (1 m-lik qatda) 46-58% təşkil edir.

Xarakter xüsusiyyətlərdən biri lil hissəciklərinin miqdarının 
profilin orta hissəsində artmasıdır ki, bu da В horizontunda 
gilləşmə əlamətinin olduğunu göstərir: <0,001 mm hissəciklərin 
miqdarı (0-100 sm qatda) - 13,96-20,89% təşkil edir. Qalın boz- 
qəhvəyi torpaqlar humusla daha zəngindir: üst qatda miqdan 
1,98-3,37%, 1 m-lik qatda 1,13-2,01% təşkil edir (cədvəl 1). 
Humusun ən az miqdan ibtidai boz-qəhvəyi torpaqlarda müşa
hidə olunmuşdur: humusun miqdarı 0-20 sm-də 0,90-1,84%, 0- 
100 sm-də 0,59-0,95% təşkil edir. Humus qatının profil boyu 
dartılmış vəziyyətdə olduğu müşahidə edilir. Humus ehtiyatı 
metrlik qatda 122-266 t/ha arasında dəyişilir [3]. Ümumi azotun 
miqdarı və ehtiyatı humusa uyğun olaraq aşağıdakı kimi dəyişi
lir: üst qatda 0,13-0,25%, yarımmetrlik qatda 0,10-0,20%, azot 
ehtiyatı 6,3-12,6 t/ha təşkil edir. Ümumi fosfor və kaliumun 
miqdarı 0-50 sm-lik qatda 0,12-0,27%, 2,09-2,72%, ehtiyatı 
7,56-17,01 t/ha və 131,67-171,36 t/ha təşkil edir.
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Cədvəl 1

Otlaqaltı boz-qəhvəyi torpaqların torpaq tərkibi göstəriciləri

Göstəricilər interval M

l.Qranulometrik tərkib, 0-100 sm
<0,01mm, % 46,97-58,67 53,39
<0,001 mm, % 13,96-20,89 17,01

2.Üzvi tərkib:
Humus, % 0-20 sm 132-3,15 2,01

t/ha 31,94-76,23 48,64
% 0-50 sm 1,10-2,43 1,61

t/ha 69,3-153,09 101,43
% 0-100 sm 0,94-2,05 134
t/ha 122,2-266,5 174,2

3.Kimyəvi tərkib: 0-50 sm
Azot, % 0,10-030 0,14
t/ha 63-12,6 8,82
Fosfor, % 0,12-0,27 0,20

t/ha 7,56-17,01 12,6
Kalium, % 2,09-2,72 231

t/ha 131,67-17136 139,23
Udulmuş əsasların cəmi, mq.-ekv/100
qr.torpaqda, 0-20 sm 20,59-28,15 23,96

0-50 sm 19,96-2839 25,02
o cümlədən Ca2+ 13,66-18,74 16,60

Mg2+ 53-835 7,27
Na+ 1,0-13 1,15

Udulmuş əsasların göstəricilərindən məlum olur ki, boz- 
qəhvəyi torpaqlar əsaslarla orta dərəcədə doymuşlar: üst qatda 
20,59-28,15 mq-ekv, yarımmetrlik qatda 19,96-28,39 mq-ekv 
miqdarındadır. Uducu kompleksin tərkibində Ca2+ kationu 
üstünlük təşkil edir: 13,66-18,74 mq-ekv, Mg2+ miqdarı isə dağ 
boz-qəhvəyi torpaqlara nisbətən bir qədər yüksəkdir: 5,3-8,35 
mq-ekv, xüsusən horizontun Bı və B2 qatlarında. Na kationunun 
miqdarı 1,0-1,3 mq-ekv (4,5-5,1%) qədərində dəyişir ki, bu da 
boz-qəhvəyi torpaqların ayrı-ayrı növlərində torpaqların qismən 
zəif şorakətləşdiyini göstərir.
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Cədvəl 2
Otlaqaltı boz-qəhvəyi torpaqların 

torpaq xassələri göstəriciləri

Göstəricilər Interval M
l.Aqrofiziki xassələr: 
Sııyadavanılı aqreqatlar 
>0,25 mm, %

0-100 sm
Sıxlıq, q/sm3 0-20 sm

0-50 sm 
0-100 sm

Məsaməlilik, % 0-100 sm
Hiqroskopik nəmlik, % 
Tam tarla su tutumu, % 
Məhsuldar nəmlik, % 
2.Aqrokimyəvi xassələr: 
N/NO3+N/NH4, mq/kq, 0-50 sm 
P2O; (Mütəhərrik), mq/kq 
K2O (Mübadiləvi), mq/kq

pH 0-100 sm
CaCOj, % 0-100 sm

Quru qalıq %, 0-100 sm

42-48 
1,19-1,24 
1Д5-1Д8 
1,27-142

48-52 
4,56-5,51 

22-26 
12-14

6,02-17,94
8,2-14,71 

110,25-241,07
8,2-8,7 

5,44-14,05 
0,28-1,13

45 
Ul 
1,26 
140
50 

532
24 
13

11,55 
12,37 

166,09
8,5 
8,19 
0,71

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, otlaqaltı 
boz-qəhvəyi torpaqların üst qatının struktur tərkibi iri topavari və 
topavaridir. >0,25 mm-dən yüksək aqreqatların miqdan 1 m-lik 
profil boyu 42-48% arasında dəyişilir ki, bu da aqronomik 
nöqteyi-nəzərdən kafi hesab olunur [1]. Otlaqaltı boz-qəhvəyi 
lorpaqların sıxlığı üst qatda nisbətən yüngül olsa da 1,19-1,24 
q/sm3, aşağı qatlara doğru getdikcə kiplik artır : 0-100 sm qatda 
1,27-1,32 q/sm3 təşkil edir. Məsaməlilik göstəricisi sıxlıq və 
xüsusi şəki göstəriciləri ilə tərs mütənasib olaraq bu torpaqlarda 
48-52% arasında dəyişilir. Hiqroskopik nəmlik profil boyu 4,5- 
5,5% miqdannda dəyişilir, bu zaman rütubətin miqdan mexaniki 
tərkibdən asılı olaraq artır, ya da azalır (cədvəl 2).

Otlaqaltı boz-qəhvəyi torpaqlarin mineral qida maddələri ilə 
təmin olunma dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün götürülmüş 
kəsimlər üzrə apardığımız analizlərin nəticələri bu torpaqlann
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ammonyak və nitrat azotu, mütəhərrik fosfor və mübadiləvi 
kaliumla zəif təmin olunduğunu göstərmişdir: N/NO3+ NZNH4 - 
6-17 mq/kq; P2O5-8-I5 mq/kq; K2O-110-241 mq/kq.

pH göstəricisinin qiyməti (8,2-8,7) bu torpaqlarda mühitin 
aşkar qələvi reaksiyah olduğunu göstərir və dərinlik artdıqca pH 
qiymətinin o qədər də kəskin dəyişilmədiyi müşahidə edilir. 
Tədqiq olunan torpaqlar adətən üst qatdan karbonathdırlar. Üst 
qatda onlarm miqdarı 4,3-10,6% olduğu halda illüvial qatda 
miqdarı kəskin artır 7,64-17,73%, profil boyu 1 metrlik qatda 
karbonatların ümumi miqdarı isə 5,44-14,05% arasında dəyişilir.

Boz-qəhvəyi torpaqlarin profili suda asan həll olan duzların 
və gipsin paylanma xarakterinə görə iki hissəyə bölünür: 1) duz 
və gipsdən məhrum olan üst qat; 2) duz və gipsi özündə 
toplayan alt qat. Ərazidə yayılmış əsas otlaqaltı torpaqların tam 
su çəkimi analizinin nəticələrinə görə asan həll olan duzların 
tərkibində sulfatlar üstünlük təşkil edir. Otlaqaltı boz-qəhvəyi 
torpaqlarin üst qatında quru qalığın miqdarı 0,11-0,60% arasında 
dəyişildiyi halda, sulfatlarla zəngin alt qatlarda quru qalığın 
miqdarı 0,28-1,13% arasında tərəddüd etmişdir. Qələvilər, 
xloridlər və Mg2+-lu duzlar az miqdarda təmsil olunmuşlar. 
Göstəricilərdən aydın olur ki, ərazidə boz-qəhvəyi torpaqlarin 
zəif və orta dərəcədə şorlaşmış növmüxtəliflikləri yayılmışdır.
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Nəticə

Qobustan ərazisi üzrə aparıcı mövqe tutaraq dəyərli otlaq 
sahələrinə malik zonal torpaq tipi olan boz-qəhvəyi torpaqların 
qalın, orta qalmlıqlı, ibtidai və yuxa növlərinə rast gəlinir. Bu 
torpaqlarin mexaniki tərkibi gilli və ağırgillicəli, qismən orta 
gillicəlidir. Qalın boz-qəhvəyi torpaqlar humusla daha zəngin
dir, digər növləri isə orta səviyyədə münbitliyə malikdirlər, boz- 
qəhvəyi torpaqlar əsaslarla orta dərəcədə doymuşlar, mineral 
qida maddələri ilə zəif təmin olunmuşlar. Bu torpaqlar üst 
qatdan karbonatlıdırlar, mühitin reaksiyası qələvi xassəlidir, 
kipləşmiş illüvial karbonatlı qata malikdirlər və aqrofıziki 
göstəriciləri kafi səviyyədədir.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ 
СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ПОД ПАСТБИЩАМИ 

ГОБУСТАНА

Алиева М.М.

Огромная площадь Гобустанского массива в течение дли
тельного времени была подвержена антропогенному воздей
ствию. Для определения нынешнего состояния почвенного пок
рова Гобустана, нами проведены полевые и камерально
лабораторные исследования по изучению морфологических, 
физических и химических свойств серо-коричневых почв 
региона. Результаты проведенных исследований отражены в 
данной статье.

CHARACTERISTICS OF THE PARAMETRS OF FERTILITY 
OF GREY-BROWN SOILS UNDER THE PASTURES OF 

QOBUSTAN

Aliyeva M.M.

The great area of Qobustan massif was exposed to antropogen 
influence for a long time. For the determination of the present condi
tion of soil cover in Qobustan, the field and cameral - laboratorial 
investigations on study of morphological, physical and chemical pecu- 
larities of grey-brown soils of the region have been carried out. The 
results of the carried out investigations are reflected in the given 
article.
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UOT 631.81.82.

ÜZVİ VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN SARIÇİÇƏK 
(SAFLOR) BİTKİSİNDƏ TOPLANAN QİDA 

ELEMENTLƏRİNİN DİNAMİKASINA TƏSİRİ

İsmayılova S.H.
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokirnya İnstitutu

Dünya florasında sarıçiçəyin (carthamus L.) 30-a qədər 
növünə rast gəlmək olar. Vətəni orta Aralıq dənizi ölkləri və 
Mərkəzi Asiya hesab edilir. Ən qiymətli növü isə Carthamus 
tinctorius hesab edilir.

Boyaq saflorunun ləçəklərində 2 boyaq maddəsi sarı və 
qırmızı vardır. Birinci «sarı» C24H30O15 suda çox asan həll olur, 
qırmızı maddə isə «kartamin» C14H16O7 kimi tətbiq olunur ki, 
onun gül rəngli xarakteri var.

Boyaq safloru hazırda xarici ölkələrdə də becərilir. MDB 
ölkələrində isə yağh bitki kimi bəcərilir. Azərbaycan Respub
likasında sarıçiçək (saflor) sənaye daxilində tətbiq edilməmişdir. 
Lap qədim zamanlardan bu günə qədər yerli əhali tərəfindən 
boyaq bitkisi kimi həyatyanı sahələrdə becərilir. Onun ləçəkləri 
əhali tərəfindən zəfəran əvəzinə mətbəxdə istifadə olunur, buna 
görə də boyaq saflorun «yalançı zəfəran» adlandırırlar.

Sortundan asılı olaraq sarıçiçək əkilən sahənin hər hek
tarından 7-15 sentner toxum alamaq mümkündür. Torpağa az 
tələbkar olduğundan onu hər cür torpaq şəraitində əkmək olar. 
Sarıçiçəyin toxumlarından yağ aldığdan sonra yerdə qalan 
hissəsində jmıx hazırlanır ki, bu da mal-qara üçün keyfiyyətli 
yem sayılır. Onun tərkibində 6-7% yağ; 19% zülal; 24-25% 
nişasta və s. maddələr vardır [1 ;2;3).

Sarı çiçək qiymətli texniki bitkilər sırasına daxildir. Ondan 
yeyinti sənayesi üçün boyaq və yağ, boyaq sənayesi üçün əlif; 
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heyvandarlıq təsərrüfatı üçün keyfiyyətli yem, saman və silos 
hazırlamaq olar. Sarı çiçəyin toxumlarının tərkibində 25-34%-ə 
kimi yüksək keyfiyyətli yarı quru xüsusiyyətə malik olan yağ 
vardır. Vegetasiya dövrü isə iqlim və əkilən torpaq şəraitindən 
asılı olaraq 95-116 gün davam edir [4;5].

Sarıçiçəyin toxumlarından alman yağın keyfiyyət göstəriciləri 
günəbaxan yağının keyfiyyət göstəricilərinə çox yaxındır. 
Sarıçiçək yağının yod vahidi günəbaxan yağının yod vahidindən 
yüksəkdir. Buna görə də ondan hazırlanan əlif üstü sayılır ki, bu 
da ağ rəngli boyaların və müxtəlif sabun növlərinin 
hazırlanmasında tətbiq edilir [6;7].

Ümumiyyətlə verilmiş üzvi və mineral gübrələrin saflor 
(sarıçiçək) bitkisində gedən qida elementlərinin toplanma 
dinamikasına təsirini öyrənmək məqsədi ilə Hövsan Zeytun- 
çuluq Şirkətinin bazasında boz-qonur torpaqlar şəraitində 
təcrübə qoyulmuşdur.

Təcrübə 3 təkrardan ibarət olub, hər bölümün sahəsi 20 m2- 
dir. Təcrübə qoyulduqda üzvi gübrələr şum altına, mineral 
gübrələrdən kalium, fosfor gübrəsinin 50%-i şum altına, azot 
gübrəsinin 40%-i isə səpin zamanı, gübrələrin qalan miqdarı 
vegetasiya dövrü ərzində bitkilərin inkişaf fazaları üzrə 
yemləmə şəklində bitkiyə verilmişdir.

Ümumiyyətlə müəyyən edilmişdir ki, san çiçəkdən yem 
bitkisi kimi istifadə edildikdə hündürlüyü 10-15 sm-ə çatdıqda 
toplamaq məsləhətdir. Yazda əkilən saflor 5-10 gün keçdikdən 
sonra cücərməyə başlayır. Sarı çiçək rütubəti az olan sahələrdə 
bir - birindən 60 x 20 x 25 sm aralı, yəni hər m2-ə 7-8 bitki 
düşmək şərti ilə əkildikdə hektara 15 kq toxum səpilməlidir.

Vegetasiya dövrü ərzində bitkilər üzərində fenoloji müşa
hidələr aparılmış və alman nəticələr cədvəl 1-də göstərilmişdir. 
Cədvəl 1-ə nəzarət etdikdə görürük ki, təcrübənin bütün variant
larında verilmiş gübrələrin təsirindən bitkilərin boyu nəzarət 
variantına nisbətən xeyli yüksək olmuşdur. Belə ki, Abşeron 
kanalının lilinin hektara 20t hesabı ilə verildiyi variantda 

216



bitkinin boyu qönçələmədə 55, çiçəkləmədə 64, vegetasiyanın 
sonunda 86 sm olduğu halda, nəzarət variantında bitkilərin boyu 
uyğun olaraq 33; 45; 68sm olmuşdur. Yalnız mineral gübrə 
verilən variantda (N100P50K.60) bitkilərin boyu nəzarət variantına 
nisbətən qönçələmədə 23; çiçəkləmədə 25, vegetasiyanın 
sonunda isə 23 sm hündür olmuşdur. Cədvəl 1-ə nəzər saldıqda 
görürük ki, bitkilərin ən yüksək boyu yaxantı sularının quru 
qalığının hektara 20t hesabı ilə verilmiş variantında müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, bu variantda ( YSQQ 20t/ha) bitkilərin boyu 
qönçələmədə 25, çiçəkləmədə 27, vegetasiyanın sonunda isə 32 
sm nəzarət variantmdakı bitkilərdən hündür olmuşdur.

Cədvəl № 1

Üzvi və mineral gübrələrin saflor bitkisinin boyunun 
böyüməsinə təsiri

№ Təcrübənin 
sxeması

Qönçələnmə 
sm-lə

Çiçəkləmə 
sm-lə

Vegetasiyanın 
sonu sm-lə

Toxumların 
sayı ədədlə

1 Nəzarət 
(gübrəsiz) 33 45 68 35

2 YSQQ 20 
t/ha 58 72 100 65

3 AK-nın lili 
20t/ha 55 64 86 54

4 Peyin 20 
t/ha 48 60 71 60

5 NıeoPjoKio 56 70 91 56

6
NsoPjsKeo 
(10 ton 
peyinə ekv.)

40 54 65 48

7
KAM 
10 t/ha 
peyin

50 63 85 54

Bitkilərin bir qozasında olan toxumların sayını müqayisə 
etdikdə görürük ki, nəzarət variantmdakı qozada toxumların sayı 
35 ədəddir.
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Gübrələrin verilməsi nəticəsində təcrübənin digər variant
larında bitkilərin qozasındakı toxumların sayı nəzarət variantına 
nisbətən çox olmuşdur. Belə ki, ən yaxşı variant sayılan yaxantı 
sularının quru qalığının hektara 20t hesabı ilə verilən variantında 
toxumların sayı 65 ədəd olmuşdur ki, bu da nəzarət variantından 
30 ədəd çoxdur.

Verilmiş gübrələrin təsirindən vegetasiya dövrü ərzində bitkidə 
toplanan qida maddələrinin ümumi miqdarının dinamikasını öy
rənmək məqsədi ilə bitki nümunələri götürülüb analiz edilmişdir.

Analizlərin nəticələri cədvəl 2-də göstərilmişdir. Cədvəl 2-ə 
nəzarət etdikdə görürük ki, verilən gübrələr qida maddələrinin 
ümumi miqdarının bitkidə toplanma dinamikasına müsbət təsir 
göstərmişdir.

Belə ki, nəzarət variantında qida maddələrinin ümumi 
miqdan qönçələmə fazasında azot 2,80; fosfor 0,37; kalium 
3,10; çiçəkləmədə uyğun olaraq 2,55; 0,28; 2,90; vegetasiyanın 
sonunda isə 2,25, 0,16, 2,75% olmuşdur.

Hektara 20 t peyin verilən variantda isə qida maddələrinin 
ümumi miqdarı qönçələmədə 2,87; 0,47; 3,32; çiçəkləmədə 
2,62; 0,38; 3,12; vegetasiyanın sonunda 2,32; 0,26; 2,97% 
olduğu halda, yalnız mineral gübrə verilən ( NıooPsoIQo) 
variantda isə bitkidə toplanan qida maddələrinin ümumi miqdan, 
qönçələmədə 2,91; 0,53; 3,45, çiçəkləmədə 2,61, 0,46; 3,25; 
vegetasiyanın sonunda isə 9,36; 0,34; 3,10% olmuşdur.

Cədvələ nəzər saldıqda görürük ki, qida elementlərinin ümu
mi miqdarının ən yüksək nəticəsi hektara 20 ton hesabı ilə 
yaxantı sularının quru qalığının verildiyi variantda müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, bu variantda qida elementlərinin ümumi 
miqdarı nəzarət variantına nisbətən qönçələmədə azot 0,15; 
fosfor 0,21; kalium 0,39; çiçəkləmədə uyğun olaraq 0,17; 0,22; 
0,38; vegetasiyanın sonunda isə 0,19; 0,24; 0,43% çox olmuş
dur. Bu da, yaxantı sularının quru qalığı (YSQQ) hektara 20 t 
hesabı ilə verilməsi nəticəsində bitkilərin daha yaxşı inkişaf 
etdiyini göstərir.
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Nəticə

Saflor bitkisinə verilən gübrələrin təsirindən bütün variant
larda bitkilərdə toplanan qida elementlərinin miqdarının artımı 
müşahidə edilmişdir. Belə ki, ən yaxşı nəticə bitkinin boyunun 
inkişafında və qida elemntlərinin bitkidə toplanma miqdarına 
görə yaxantı sularının quru qalığının (YSQQ) hektara 20 ton 
hesabı ilə verilmiş varintmda müşahidə edilmişdir.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ НАКОПЛЕНИЯ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИИ САФЛОРА

Исмаилова С.Г.

Было изучено влияние удобрений на динамику накпления 
питательных элементов в растении сафлора и на основании этого 
выявлено, что самый лучший результат получен в варианте 20 
тонн на гектар сухих осадков сточных вод.

INFLUENCE OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS 
ON DYNAMICS OF ACCUMULATION OF NUTRITIOUS 

ELEMENTS IN CARTHAMUS L.

Istnayilova S.H.

As a result of the influence of the given organic and mineral 
fertilizers the dynamics of the quantity of nutritious elements 
gathering, in the carthamus L. plant has been studied and it has been 
defined that the best result is observed in the versions in which the dry 
precipitations of the sewage waters are given by the calculation of 201 
for a hectare quantity.
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UOT 631.81.82.

YAXANTI SULARININ QURU QALIĞI VƏ YONCA 
BİTKİSİ ƏKİNİNİN TORPAQ MÜNBİTLİYİNƏ 

MÜQAYİSƏLİ TƏSİRİ

Vəkilova E.M.
AMEA-nın Torpaqşünaslıq vəAqrokimya İnstitutu

Torpaq münbitliyinin ən vacib göstəricilərindən biri torpaqda 
üzvi maddənin bitki tələbatına uyğun olan miqdarda olmasıdır. 
Son 20-25 ildə suvarılan torpaqların üst qatında humusun 
ehtiyatlarının azalması müşahidə edilir ki, bu da öz əksini 
torpağın münbitliyində tapır. Torpaq münbitliyini bərpa etmək 
üçün əkin sahələrinə üzvi gübrələrin verilməsi vacibdir. Üzvi 
gübrələrlə yanaşı paxlalı bitkilərin istifadəsi həmçinin torpaq 
münbitliyinin artırılmasına müsbət təsir göstərir. Belə ki, 
yoncanın, xaşanın və başqa paxlalı bitkilərin yüksək məhsulları 
onlardan sonra əkilən paxlasız bitkilərin azota olan tələbatını 
müəyyən dərəcədə ödəyə bilir ki, bu da paxlalı bitkilərin kök- 
kövşən qalıqlarının parçalanması nəticəsində baş verir [1].

Yonca bitkisi atmosfer azotunun mənimsənilməsi ilə yanaşı 
torpaqda olan azotun ehtiyatlarından da istifadə edir. Ona görə də 
paxlalı bitkilərin kök-kövşən qalıqları hesabına torpağın azot ilə 
zənginləşməsi ancaq o zaman müşahidə olunur ki, bitkilər kifayət 
qədər üzvi kütlə əmələ gətirə bilsin, yəni onların məhsulu yüksək 
olsun. Buna görə də bitkilərin hərtərəfli qidalanması vacibdir. Bu 
baxımdan üzvi gübrələrin istifadəsi zəruridir. Üzvi gübrələr 
bitkilər üçün nəinki mineral qida maddələrin, həmçinin karbon 
qazının mənbəyidir. Mikroorqanizmlərin təsiri ilə gübrələr 
torpaqda parçalanır və bu zaman çoxlu karbon qazı çıxır, nəticədə 
nəinki torpağın havası, həm də atmosferin yerə yaxın qatı karbon 
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qazı ilə doyur. Deməli, bitkilərin həm yuxan hissələri, həm də 
kökləri karbon qazı ilə yaxşı qidalanırlar [2].

Tədqiqatlar vegetasiya və çöl şəraitində aparılmışdır. Vege
tasiya təcrübələri İnstitutun vegetasiya evciyində tutumu 10 kq 
olan Mitçerlix qablarında, çöl təcrübələri isə Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi Bağçılıq və Subtropik Bitkilər Elm İstehsalat Birliyinin 
Abşeron təcrübə stansiyasının (Binə) sahəsində aparılmışdır. 
Təcrübələr Abşeronun suvarılan boz-qonur torpaq şəraitində 
Aznixi - 10 yonca sortu və üzvi gübrə olan yaxantı sularının 
quru qalığı ilə 6 variant 3 təkrarda qoyulmuşdur.

Yaxantı sularının quru qalığının tərkibində 2,8% N, 2,0% 
P2O5, 2,05% K2O və 35,3% üzvi maddə vardır.

Təcrüba aşağıdakı sxem üzrə qoyulub:
1.Nəzarət (gübrəsiz); 2. Yonca səpini; 3. Yaxantı sularının 

quru qalığı 10 t/ha; 4.Yaxantı sularının quru qalığı 30 t/ha; 5. 
Yaxantı sularının quru qalığı 10 t/ha + yonca səpini; 6. Yaxantı 
sularının quru qalığı 30 t/ha + yonca səpini.

Torpağın aqrokimyəvi səciyyəsini müəyyən etmək üçün 0-20, 
20-40, 40-60, 60-80, 80-100 sm-lik torpaq qatlarından nümu
nələr götürülmüşdür. Nümunələrdə ümumi humus İ.V.Tyurin 
üsulu ilə, ümumi azot Keldal üsulu ilə, ammonyak azotu 
kolorimetrik üsulu ilə (Nessler reaktivi ilə), mütəhərrik fosfor - 
B.P.Maçiqin üsulu ilə, üzvi maddə - mufeldə yandırmaq üsulu 
ilə təyin edilmişdir.

Vegetasiya dövründə yonca əkininin üzərində fenoloji müşa
hidələr aparılıb, bitkilərin boyu ölçülüb, torpaq nümunələrində qida 
maddələrinin dinamikası, üzvi maddənin və ümumi humusun 
miqdarı, çöl nəmliyi (maksimal hiqroskopik nəmlik-A.B.Nikolayev 
üsulu ilə), torpaq aqreqatlarının göstəriciləri (H.İ.Sawinov üsulu 
ilə); korrelyasiya əmsalı L.İ.Jurbiskiy üsulu ilə hesablanıb.

Vegetasiya evciyi şəraitində aparılmış tədqiqatlarda qida 
maddələrinin dinamikasının analizi göstərmişdir ki, udulmuş 
ammonyakın və mütəhərrik fosforun maksimal miqdarı may 
ayında götürülmüş torpaq nümunələrində müşahidə edilmişdir 
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və iyun, iyul aylarına nisbətən hidrotermik şərait ilə əlaqədir 
3,0-5,0 mq/kq artıq olmuşdur. Variantlar arası fərqə gəldikdə 1Й 
udulmuş ammonyakın ən yüksək göstəricisi yonca altında hektan 
30 ton (və yaxud 10 kq-lıq qaba 100 qram) yaxantı sularının quni 
qalığı verilən variantda müəyyən edilmişdir ki, bu da gübrəsli 
nəzarət variantına nisbətən 11,1 mq/kq, yonca səpini variantını 
nisbətən 6,6 mq/kq və yoncasız 30 t/ha yaxantı sularının quru 
qalığı variantına nisbətən 7,6 mq/kq artıq olmuşdur.

Mütəhərrik fosforun maksimal göstəricisi yonca altında hek- 
tara 10 ton hesabı ilə (qaba 33 qram) yaxantı sularının quru qahği 
verilən variantda olub ki, bu da gübrəsiz nəzarət variantını 
nisbətən 2,7 mq/kq, yoncasız 10 t/ha yaxantı sularının quru qalığı 
verilən varianta nisbətən isə 2,6 mq/kq artıq olmuşdur.

Yonca əkininin altında hektara 10 ton hesabı ilə yaxantı 
sularının quru qalığı verilən variantda udulmuş ammonyakın 
miqdarı gübrəsiz nəzarət variantına nisbətən 8,2 mq/kq, yonci 
səpini variantına nisbətən 3,7 mq/kq, yoncasız 10 t/ha yaxantı 
sularının quru qalığı verilən varianta nisbətən isə 4,1 mq/kq artıq 
olmuşdur.

Torpaq nümunələrində aparılmış üzvi maddə və ümumİ 
humus analizlərinin nəticələrinə görə iki illik yonca əkini 
variantında gübrəsiz nəzarət variantına nisbətən üzvi maddənin 
miqdarı 7,5% və ümumi humusun miqdarı 0,39% çox olmuşdur, 
yaxantı sularının quru qalığı 10 t/ha və 30 t/ha variantlarını 
nisbətən uyğun olaraq 3,5% və 0,21%, 0,5% və 0,23% çox 
olmuşdur, yonca altında torpağa 10 t/ha və 30 t/ha hesabı ill 
yaxantı sularının quru qalığı variantlarına nisbətən isə uyğun 
olaraq 1,5% və 0,05%, 6,5% və 0,08% az olmuşdur.

Üzvi gübrələr və yonca əkini torpağın bəzi su-fiziki xassə
lərinə müsbət təsir göstərirlər. Belə ki, bir illik yonca bitkisi 
altında 30 t/ha yaxantı sularının quru qalığı verilmiş variantda 
torpağın üst qatında tarla su tutumu 30,5% olmuşdur ki, bu da 
gübrəsiz nəzarət variantı ilə müqayisədə 4,5%, yonca səpini 
variantı ilə müqayisədə 3,6%, 30 t/ha yaxantı sularının quru 
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qahği variantı ilə müqayisədə 3,4% artıq olmuşdur. Aqronomik 
cəhətdən yararlı hesab olunan torpaq aqreqatların (0,25 mm-dən 
7 mm-dək) miqdan yonca bitkisi altında 30 t/ha yaxantı sula
rının quru qalığı verilmiş variantda 38,2% təşkil etmişdir ki, bu 
da gübrəsiz nəzarət variantı ilə müqayisədə 9,2%, yonca səpini 
variantı ilə müqayisədə 8,9% və 30 t/ha yaxantı sularının quru 
qalığı verilən variant ilə müqayisədə 8,5% artıq olmuşdur [3].

Çöl təcrübələrində üzvi gübrənin və yonca əkininin torpaqda 
üzvi maddənin, ümumi humusun və üzvi karbonun miqdarına 
müqayisəli təsiri öyrənilmişdir. Analizlər göstərmişlər ki, yonca 
altında torpaqda üzvi maddənin miqdarı 0-20 sm qatında 16,2%, 
20-40 sm qatında 14,5% olmuşdur ki, bu da gübrəsiz nəzarət 
variantına nisbətən torpağın 0-20 sm qatında 0,7%, 20-40 sm 
qatında 1,0%, yaxantı sularının quru qahği 10 t/ha və 30 t/ha 
variantlarına nisbətən 0-20 sm qatında 0,5% və 20-40 sm 
qatında 0,7% çox olmuşdur; yonca altında torpağa 10 t/ha və 30 
t/ha hesabı ilə yaxantı sularının quru qalığı verilən variantlarına 
nisbətən isə müvafiq olaraq 0-20 sm qatında 0,8% və 1,3%, 20- 
40 sm qatında 0,7% və 1,5% az olmuşdur.

Ümumi humusun nəticələrinə görə yonca bitkisi əkini 
variantında (0-20 sm qatında 2,3%, 20-40 sm qatında 2,17%) 
artım nəzarət variantına nisbətən 0-20 sm qatında 0,1%, 20-40 
sm qatında 0,24%, yaxantı sularının quru qalığı 10 t/ha 
variantına nisbətən 0-20 sm qatında 0,05%, 20-40 sm qatında 
0,03%, yaxantı sularının quru qalığı 30 t/ha variantına nisbətən 
isə 0-20 sm qatında 0,01%, 20-40 sm qatında 0,1% təşkil 
etmişdir. Yonca altında hektara 10 ton və 30 ton yaxantı 
sularının quru qalığı verilən variantlarında üzvi karbonun 
miqdarı yonca səpini variantına nisbətən 0-20 sm qatında 
müvafiq olaraq 0,07% və 0,12%, 20-40 sm qatında 0,02% və 
0,07% artıq olmuşdur (yonca səpini variantında bu rəqəmlər 
müvafiq olaraq 1,33% və 1,26%-dir).

Yonca qiymətli yem bitkisidir. Sübut edilmişdir ki, hər hektar
dan ildə ən azı 70 sentner quru ot verən yüksək məhsullu yonca 
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ikinci ilin axırında 40 sm torpaq qatının hər hektarında 50-60 
sentner havada quru kök toplayır. Öz bioloji xüsusiyyətlərinə görə 
məhsuldar yonca torpağın münbitliyini artmr. Yonca keyfiyyətli 
humusun əmələ gəlməsi üçün çox yaxşı mənbədir [4].

Vegetasiya təcrübəsində bitkilərin üzərində aparılmış fenoloji 
müşahidələr və məhsulun qeydiyyatı göstərmişlər ki, ən yüksək 
nəticələr yonca altında hektara 10 ton hesabı ilə yaxantı 
sularının quru qalığı verilən variantda alınmışdır. Belə ki, 
bitkilərin boy ölçüləri birinci biçimdə orta hesabla (hər 10 
bitkidən orta rəqəm) 40,0sm, məhsulu isə 18,7 qram/qab, ikinci 
biçimdə uyğun olaraq boyu 28,6 sm, məhsulu 15,3 gram/qab 
olmuşdur ki, bu da yonca səpini variantına nisbətən 7,8 sm və 
5,1 gram/qab birinci biçimdə, 3,5 sm və 3,7 gram/gab ikinci 
biçimdə alınan artıq göstəricilərdir.

Bitkilərin boyu və məhsulu arasındakı olan korrelyasiya 
əmsalı r=+0,94±0,07.

Nəticə

Beləliklə, aparılan işlərin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
yonca bitkisi altında torpağa yaxantı sularının quru qalığı iki 
dozada (10 t/ha və 30 t/ha) verilmiş variantlarda torpaqda 
udulmuş ammonyakın, mütəhərrik fosforun, üzvi maddənin, 
ümumi humusun miqdarı gübrəsiz yonca əkini və təklikdə 
yaxantı sularının quru qalığı verilən variantlar ilə müqayisədə 
artmışdır, həmçinin torpağın bəzi su-fiziki xassələri yaxşılaş
mışdır və bütün bunlar nəticədə torpaq münbitliyinin yüksəl
məsinə gətirib çıxartmışdır.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СУХОГО ОСТАТКА 
СТОЧНЫХ ВОД И ПОСЕВА ЛЮЦЕРНЫ НА 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Векилова Э.М.

Проведенными исследованиями установлено, что от примене
ния под посев люцерны сухого остатка сточных вод улучшаются 
физико-химические свойства почвы, возрастает количество 
органического вещества, общего гумуса, агрохимически ценных 
фракций в почве, что создает благоприятные условия для 
повышения плодородия серо-бурой почвы Апшерона.

THE COMPARATIVE INFLUENCE OF THE DRY REMNANT 
OF SEWAGES

AND LUCERNE ON THE SOIL FERTILITY

Vekilova E.M.

The launched investigations identified that the use of dry remnant 
of the sewages under lucerne ameliorates the physicochemical 
property of the soil, raises the quantity of the organic matter, total 
humus and useful fractions in the soil, which creates favorable 
conditions for soil fertility rise of grayish-brown soils of Absheron.
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YERLİ ÜZVİ GÜBRƏLƏRİN ŞİRVANIN SUVARILAN 
BOZ-ÇƏMƏN TORPAQLARI ŞƏRAİTİNDƏ

TƏTBİQİNİN TORPAQ MÜNBİTLİYİNƏ VƏ KƏND 
TƏSƏRRÜFAT BİTKİLƏRİNİN MƏHSULDARLIQ VƏ 

KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

İsayeva F.H.; Rüstəmova E.E.
AMEA-nm Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Torpaq münbitliyinin yüksəldilməsində üzvi gübrələrin rolu 
olduqca əhəmiyyətlidir. Üzvi gübrələr bitkilərin qidalanması 
üçün lazım olan bütün qida elementləri ilə torpağı zənginləş
dirməklə yanaşı onun su-fıziki xassələrini, aqrokimyəvi xüsusiy
yətlərini yaxşılaşdırır, torpağı faydalı mikroorqanizmlərlə zən
ginləşdirməklə mineral qida maddələrinin bitkiyə daxil olmasım 
sürətləndirir [1;2].

Müntəzəm olaraq təsərrüfatlarda əkilən kənd təsərrüfatı 
bitkiləri tərəfindən torpaqdan çıxarılan qida maddələri itkisini 
bərpa etmək üçün tipindən asılı olaraq hektara ən azı 20-25 ton 
üzvi gübrə verilməsi tələb olunur [3]. Lakin son illər bu 
məqsədlə ənənəvi üzvi gübrələrdən əlavə yerli xarakterə malik 
üzvi tərkibli tullantılardan biokonversiya üsulu ilə hazırlanan 
yeni üzvi gübrələrin - yəni kompostların tətbiqi çox vacibdir. Bu 
məqsədlə artıq bir neçə ildir ki, Şirvanın suvarılan boz-çəmən 
torpaqları şəraitində tədqiqatlar aparılır. Məlumdur ki, Şirvan 
düzü torpaqları dəniz səthindən aşağıdır. Burada yağmurların 
miqdarı az olmaqla bərabər, iqlimi quru, yayı isti keçir. 
Mexaniki tərkib etibarı ilə torpaqları yüngül gillidən ağır 
gillicəyə doğru gedir. Buna görə də Şirvan düzü torpaqları bitki 
örtüyü cəhətdən kasıbdır. Qışın soyuq, yayın isti keçməsi ilə 
əlaqədar olaraq tələf olmuş bitki qalıqları uzun sürən isti iqlim 
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nəticəsində tez minerallaşır. Bu səbəbdən də həmin ərazidə olan 
torpaqlarda humusun miqdarı azahr [3].

Buna görə də Şirvan düzü torpaqlarında kənd təsərrüfat bitki
ləri altına lazımi miqdarda üzvi gübrə verilməsi vacib şərtdir. 
Əks halda torpaqda münbitlik azalaraq aşağı düşür [4].

Regionlarda mövcud olan yerli tullantılardan hazırlanan üzvi 
gübrələrin kənd təsərrüfatı bitkiləri altında torpağa verilməsinin 
səmərəliliyini öyrənmək məqsədi ilə AMEA-nm Torpaqşünaslıq 
və Aqrokimya İnstitutunun Ucar rayonunda yerləşən Dayaq 
məntəqəsinin suvarılan boz-çəmən torpaqları şəraitində çöl 
təcrübələri qoyulmuşdur.

Şəkər çuğunduru bitkisi ilə qoyulan birinci təcrübə: gübrəsiz 
nəzarət, peyin 20t/ha, «Şirvan» kompostu 20 t/ha, bitki qalığı 20 
t/ha, quş peyini 5 t/ha, kül 5 t/ha, N100P50K120 (20 ton peyinə 
ekvivalent olaraq), N50P25K60+I0 t/ha peyin dozalarında olmaqla 
8 variantda qoyulmuşdur. Bölmələrin ölçüsü 10m2 olmaqla, 
cərgə arası 60 sm, bitki arası isə 25 sm təşkil etmişdir. Sorqo 
bitkisi ilə aparılan ikinci çöl təcrübəsi isə 7 variantda olmaqla 
aşağıdakı sxemə üzrə qoyulmuşdur: nəzarət gübrəsiz, peyin 12 
t/ha, «Şirvan» kompostu 12 t/ha, «Şirvan» kompostu 24 t/ha, 
«Şirvan» kompostu 36 t/ha, N60P30K72 (12 t/ha peyinə ekvivalent 
olaraq), N60P30K72 + 12 t/ha «Şirvan» kompostu. İkinci 
təcrübədə bölmələrin ölçüsü 10m2, cərgə arası 60 sm, bitki arası 
isə 15 sm olmuşdur.

Təcrübə müddətində müxtəlif növ üzvi qalıqlar və tullantılar 
(peyin, bitki qahği, quş zili, kül) həm ayrı-ayrılıqda, həm də 
birlikdə kompleks şəklində şəkər çuğunduru və sorqo bitkiləri 
altında torpaqda qida maddələrinin toplanmasına, bitkinin 
inkişafına, məhsuldarlıq və keyfiyyətinə təsiri öyrənilmişdir.

Alman nəticələrdən məlum olmuşdur ki, şəkər çuğunduru 
bitkisi altında torpağın 0-20 sm əkin qatında gübrəsiz nəzarət 
variantında vegetasiyanın sonunda azotun mənimsənilən forma
sının cəmi 19,6 mq/kq, mütəhərrik fosfor 15,8 mq/kq, mübadi- 
ləvi kalium 203,5 mq/kq olduğu halda hektara 20 ton «Şirvan» 
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kompostu verilmiş variantda bu göstəricilər 48,6 mq/kq, 27,4 
mq/kq və 235,7 mq/kq olmuşdur. Torpağın əkin qatında daha 
çox qida maddələrinin toplanması hektara N50P25K60+ peyin 10 
t/ha variantında olmuşdur.

Belə ki, həmin variantda mənimsənilən formada olan azotun 
cəmi 49,0 mq/kq, mütəhərrik fosfor 28,5 mq/kq, mübadiləvi 
kalium 239,8 mq/kq təşkil etmişdir. Göründüyü kimi bu da 
variantlar arasında ən yaxşı göstəricidir. Sorqo bitkisi altına 
hektara 12,0 ton peyin verildikdə 0-20 sm əkin qatında asan 
mənimsənilən azotun miqdarı 27,8 mq/kq, mütəhərrik P2O5 16,0 
mq/kq, mübadiləvi K2O 275,5 mq/kq olmuşdur. Hansı ki, 
gübrəsiz nəzarət variantında bu göstəricilər 21,9 mq/kq, 14,5 
mq/kq və 250 mq/kq təşkil etmişdir.

Hər iki bitki altına üzvi gübrəni mineral gübrə ilə birlikdə 
verilən variantda göstəricilər daha yüksək olmuşdur. Şübhəsiz 
təcrübələrdə təhlil olunan gübrələrin təsirindən torpaqda qida 
maddələrinin artımı, yüksək məhsul çıxımına və keyfiyyət 
göstəricisinə şərait yaradır.

Ucarın suvarılan boz-çəmən torpaqları şəraitində aparılan 
tədqiqatlar göstərdi ki, şəkər çuğunduru bitkisi «Şirvan» kom
postu, peyin, quş zili, kül, bitki qalığının təsirindən uyğun olaraq 
hər hektardan 259,5, 254,3, 244,8 və 221,5 s/ha məhsul 
alınmışdır (cədvəl 1).

Cədvəl 1

Şirvanın suvarılan boz-çəmən torpaqları şəraitində verilən 
gübrələrin şəkər çuğunduru bitkisinin məhsuldarlıq və 

keyfiyyətinə təsiri (2008-ci il)

№ Variantlar Məhsuldarlıq 
s/ha

Artım 
s/ha

Şəkərlilik 
%-lə

Artım 
%-lə

1 Nəzarət (gübrəsiz) 214,5 —— 17,1 —
2 Peyin 20t\ha 254,3 39,8 18,3 1,2

3 «Şirvan» kompostu 20 
t/ha 259,5 45,0 18,9 1,8

4 Bitki qalığı 20 t/ha 221,5 7,0 17,7 0,7
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5 Quş peyini 5 t/ha 247,8 333 18,2 1,1
6 Kül 5 t/ha 219,8 5,3 17,6 0,5

7 NlOoP5oKuo(2O ton peyin 
ekvivalent) 264,5 42,2 18,6 1,5

8 NsoPısKio + peyin 10 t/ha 270,5 50,0 19,7 2,0

Ən yüksək nəticə hektara 10 ton peyini mineral (N50P25K60) 
gübrə ilə birlikdə verilən variantda olmuşdur -270,5 s/ha, hansı 
ki, gübrəsiz nəzarət variantında bu göstərici 214,5 s/ha təşkil 
etmişdir.

Sorqo bitkisi ilə aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, hektara 12,0 ton «Şirvan» kompostu verilməsin
dən sorqonun dən məhsulu gübrəsiz nəzarətə nisbətən 21,2 s/ha 
yaşıl kütlə isə 55,3 s/ha artmışdır. Ən yaxşı nəticə sahəyə 
N60P30K72+ 12 t/ha «Şirvan» kompostu verilmiş variantda 
alınmışdır - 30,3 və 89,7 s/ha (cədvəl 2).

Cədvəl 2

Ucar rayonunun suvarılan boz-çəmən torpaqları şəraitində sorqo 
bitkisi altında verilmiş mineral və üzvi gübrələrin 

bitkinin məhsuldarlığına təsiri (2008-ci il)

№ Təcrübənin variantları
Yaşıl 
kütlə 
s/ha

Artım Dən 
məhsulu 

s/ha

Artım
s/ha % s/ha %

1 Nəzarət (gübrəsiz) 170,3 — — 18,2 — —
2 Peyin 12 t/ha 225,6 55,3 32,5 21,2 3,0 16,5

3 «Şirvan» kompostu 
12t/ha 232,3 62,0 36,4 23,5 5,3 29,1

4 «Şirvan» kompostu 
24t/ha 238,0 67,7 39,7 25,3 7,1 39,0

5 «Şirvan» kompostu 
36t/ha 240,0 69,7 40,9 26,0 7,8 42,8

6 NsoP3oK72 (12 t/ha peyinə 
ekvivalent olaraq) 245,0 74,7 43,8 27,7 9,5 52,2

7 NfioPaoKjı+llt/ha
«Şirvan» kompostu 260,0 89,7 52,7 30,3 12,1 66,5
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Təcrübə müddətində şəkər çuğunduru bitkisinin əsas keyfiy
yət göstəricisi olan şəkərliliyin refraktometrin köməkliyi ilə ana
lizi göstərdi ki, variantlar arasında ən yüksək şəkərlilik hektara 
10 ton peyini mineral (N50P25K60) gübrə ilə birlikdə verilmiş 
variantda olmuşdur - 19,1%, yəni şəkərliyi 17,1% olan gübrəsiz 
nəzarət variantı ilə müqayisədə 2,0% artıqdır. Beləliklə aparıl
mış tədqiqatlar göstərdi ki, yerli tullantılardan hazırlanan 
kompostlar torpaq münbitliyinin artmasına, bitkilərin inkişafına, 
məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir.
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ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА 
ПЛОДОРОДИЕ ОРОШАЕМОЙ СЕРОЗЕМНО-ЛУГОВОЙ 

ПОЧВЫ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Исаева Ф.Г.; Рустамова Е.Е.

При использовании компостов в условиях сероземно-луговой 
почвы увеличивается урожайности корневой массы сахарной 
свеклы на 3,3- 50,0 ц/га, зерна сорго - на 30,3 ц/га.

Повышается сахаристость сахарной свеклы под влиянием 
компостов. В варианте компост «Ширван» 20 т/га сахаристость 
составляет 18,9%, а это на 1,8%. Больше по сравнению с 
контрольным вариантом.

INFLUENCE OF NEW ORGANIC FERTILIZERS ON 
FERTILITY OF IRRIGATIVE SIEROZEM-MEADOW SOILS, 
PRODUCTIVITY AND QUALITATIVE OF AGRICULTURAL

PLANTS

Isayeva F.Q.; Rustamova E.E.

At use of compost in the conditions of sierozem-meadow soils 
increases productivity of the root mass of sugar-beet till 33,3-50,0 
c/ha, grain of sorgho till 30,3 c/ha. The saccharin of sugar-beet 
increases under the influence of composts. In the version of compost 
«Shirvan» 20 t/ha of saccharin form 18,9%, but it is 1,8% more as 
compared.
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XLORİD DUZLULUĞU, ŞƏRAİTİNDƏ MÜXTƏLİF 
AZOT GÜBRƏLƏRİNİN GÜNƏBAXAN BİTKİSİNDƏ

KALİUMUN MİQDARINA TƏSİRİ

Əhməd Əfkari Bacehbac
İ.İ.R. Kəleybərin Özəl İslami Universiteti

Bu gün becərilən torpaqların əsas problemlərindən biri 
onların duzlu olmasıdır. Duzun bitki hüceyrələrinə daxil olması 
ilə metabolitik proseslərə kəmiyyət və keyfiyyətcə təsiri biokim- 
yəvi mexanizmin pozulması ilə əlaqədardır. Stress təsirə cavab 
olaraq bitki orqanizmlərində osmotik və toksikliyin neytral
laşması zamanı əsaslı dəyişiklik baş verir. Kaliumun bitkiyə 
daxil olmasına və mübadilə prosesində iştirak etməsinə xlorid və 
sulfat tipli duzların təsiri haqqında məlumatlar müxtəlifdir. 
Ədəbiyyatda kaliumun müxtəlif keyfiyyətli duzlu şəraitdəki 
bitkilərdə toplanmasına dair bir-birinin əksi olan məlumatlar 
mövcuddur.

Kaliumun bitkiyə daxil olmasına və mübadilə prosesində 
iştirak etməsinə və sulfat tipli duzların təsviri haqqında 
məlumatlar müxtəlifdir. Qozman və başqaları kartof bitkisi 
köklərində udulan P32-un miqdarının xlorid duzluluğunun 
təsirindən artdığım, sulfat duzluluğu təsirindən isə azalmasım 
müəyyən etmişlər [3, 6]. Bunun əksinə olaraq göstərilmişdir ki, 
mühitdə xlor və sulfat ionlarının qatılığı artdıqca P32-un qarğı
dalı bitkisi kökləri tərəfindən udulma intensivliyi zəifləyir [5, 7].

Duzlu torpaq şəraitinin kaliumun udulmasına təsir etdiyi 
göstərilmişdir [8]. Xlorid duzluluğu şəraitində arpa bitkisinin 
yarpağında kaliumun miqdarının artdığını, köklərində isə 
nisbətən azaldığı qeyd olunur [4, 9]. Bunun borulama fazasında 
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köklərdən kaliumun yarpaqlara - daşınmasını stirətləndirməsi ilə 
izah edilir.

Noxud bitkisində natrium-xlorid duzu təsirindən istər yer
üstü, istərsə də yeraltı hissədə əksər hallarda kaliumun toplan
masının artımı müşahidə olunur. Qeyd edilmişdir ki, pomidor və 
dan bitkilərində sulfat və xlorid duzluluğu fosforun bitkiyə daxil 
olmasını zəiflədir, arpa bitkisində isə sürətləndirir [5].

Bitki xlorid duzluluğu şəraitində olduğu vaxt absisik turşusu 
(ABA) qoruyucu hüceyrələrdə K+-nin çıxmasına səbəb olur, 
baxmayaraq ki, H+ və qeyri-üzvi turşular daxil olur və məsa
mələrin bağlanmasına səbəb olur (18).

Ağır metalların bitki metabolizminə təsiri qeyri-spesifikdir və 
bitkilər bir sıra torpaq faktorlarından və xüsusiyyətlərindən asılı 
olaraq bu fitotoksikliyə müxtəlif cavab reaksiyaları göstərirlər [1].

Az miqdarda bitkinin inkişafı üçün vacib olan azotun 
yüksək miqdar bitkilərin morfoloji-fizioloji və biokimyəvi para
metrlərində mənfi dəyişikliklər yaradır (2).

Digər tədqiqatlardan aydın olur ki, duzlu şəraitdə becərilən 
bitkilər fosforu udma qabiliyyətinə eyni dərəcədə malik deyildir. 
Torpağın orta duzluluğu şəraitində vegetasiya müddətində lobya və 
günəbaxan bitkilərinin yarpaqlarında fosforun miqdarının azaldığı, 
qarğıdalı bitkisində isə əksinə, artdığı qeyd olunmuşdur [10].

İonların toplanmasmdakı qanunauyğunluğunu aydın gör
mək üçün birhüceyrəli stenedesmus yosunundan istifadə edil
mişdir [11]. Müəlliflər belə nəticəyə gəlmişlər ki, mühitə 
natrium-xlorid əlavə etdikdə fosforun udulma intensivliyi artır. 
Deməli, xlorid duzluluğu şəraitində bitkidə fosforun udulmasını 
ləngitməsi fikri özünü doğrultmur. Xlorid duzluluğu şəraitində 
bitkidə fosforun azalması onun mühitdə azlığının və substratda 
birləşmiş halda olmasının nəticəsində ola bilər.

Xlorid duzluluğu şəraitində müxtəlif azot gübrəsi fonunda 
becərilən bitkilərdə kaliumun toplanması və orqanlar arasında 
hərəkətinə dair məlumatlar yetərincə olmadığından, bu sahədə 
tədqiqat işi aparmağı qarşımıza məqsəd qoyduq.
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Material və metod

Tədqiqat obyekti olaraq günəbaxan bitkisinin Eyrflor, Alestar 
və Armavirski sortlarında istifadə edildi. Təcrübə 6-8 kq-hq 
vagner qablarında qoyuldu. Əkindən torpağa ümumi fon olaraq 
kalium, natrium-dihidrofosfat (ЫаНгРСМ) şəklində azot gübrəsi 
forması ilə natrium-nitrat (NaNO3) və ammonium-nitrat (NH4NO3) 
şəklində hər kq torpağa 100 mq hesabı ilə təsiredici əhatəyə görə 
verildi. Torpağı duzlaşdırmaq üçün xlorid tipli qarışıqdan istifadə 
olundu. Xlorid duzluluğundan duzların miqdan BP. Stroqanovun 
müəyyənləşdirdiyi nisbətdə götürülmüşdür (10%MgSC>4, 
l%CaSO4, 78% NaCl, 2% Mg Cl, 9% CaCO3).

Nəticələr və onların müzakirəsi

Variantlara uyğun olaraq duz qarışığı torpağın mütləq 
çəkisinə görə verildi. Duzun 1/3 hissəsi əkindən qabaq, qalan iki 
hissəsi isə su ilə məhlul halında 10 gündən bir qönçələnməyə 
qədər verildi. Kontrol bitkilər duzsuz şəraitdə becərildi. Tor
pağın nəmliyi ümumi su tutumunun 60% təşkil edir. Kaliumun 
miqdarı fotoelektrod kolorimetrlə Denuje üsulu ilə təyin edildi.

Alınmış rəqəmlərin təhlilindən aydın oldu ki, vegetasiyanın 
əvvəlində cavan bitki orqanlarında kalium daha çox toplanır. 
Vegetasiyanın sonuna doğru isə kaliumun miqdarı azalır. Hər iki 
azot gübrəsi fonunda torpaqda duzluluq artdıqca günəbaxan 
bitkisinin orqanlarında kaliumun miqdarı və hərəkəti zəifləyir. 
Bu barədə işimiz E.İ. Jonshon (13) və D.Ə.Rəsulovanm [5] 
nəticələrinə uyğun gəlir.

Natrium-nitrat gübrəsinə nisbətən ammonium-nitrat gübrəsi 
fonunda kontrol, həm də təcrübə bitkisinin yerüstü orqanlarında 
kaliumun miqdarı artıq olur. Qönçələmə, çiçəkləmə və qozalama 
fazasında kaliumun maksimum miqdan meyvə orqanlarında 
minimum miqdarı isə gövdədə toplanır (1-ci cədvəl).
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Bu sahədə nəticələrimiz B.A.Kovda [m], B.B.Morozova, 
Lunin, S, Seatzl.F. B.P.Stroqanovun və D.Ə.Rəsulovanın 
tədqiqatlarına uyğun gəlir. Bir sıra tədqiqatçılar müxtəlif kultu- 
ralarda apardıqları işlərə əsasən xlorid duzu təsirindən (vahid 
çəkiyə görə) kaliumun toplanmasının artdığını qeyd etmişlər [7, 
8, 9]. Təcrübə bitkilərdə kaliumun miqdarının artmasını onların 
böyüməyə zəif sərf olması ilə izah etmək olar. Ammonium- 
nitrat almış bitkilərdə kaliumun miqdarı artıq olur. Kontrol və 
təcrübə variantın bitkilərdə kaliumun bir bitkiyə görə miqdarı 
ııınmonium-nitrat fonunda natrium-nitrat fonuna nisbətən 
üstünlük təşkil edir. Vegetasiyanın sonuna doğru bitki orqan
larında kaliumun miqdarı azalır. Çiçəklənmə fazasında gövdə və 
kökdə kaliumun bir bitkiyə görə miqdarının borulama fazasına 
nisbətən artması quru maddənin kütləsinin artması hesabmdadır.

Xlorid duzluluğunun təsirinə bitkilər eyni dərəcədə məruz 
qalmır, belə ki, torpaqda xlorid duzluğunun qatılığı artdıqca К 
günəbaxan bitkisinin kökündə kaliumun vahid çəkiyə görə 
miqdarı artır.

Deməli, xlorid duzluluğu şəraitində köklərə daxil olan 
kaliumun yerüstü orqanlara hərəkəti təcrübə bitkilərində daha 
intensiv olmuşdur. 0,5 - 2% duz verilən variant bitkilərinin 
yerüstü hissəsində kaliumun miqdarı artır. Kaliumun bu artımı 
onun böyüməyə zəif sərf olunması ilə izah etmək olar. 
(iünəbaxan bitkisinin köklərində kalium çox toplanır.

Qida elementləri sistemlərinin bəzi hissələri vasitəsilə cəzb 
olur. Bəzi bitkilərin kök və yarpaqlan qurumağa məruz qaldığı 
vaxt NO3 və C1 maddələri toplanır və K+, H2PO4 azahr (13). 
Bitkiyə ./5 nanomolar qatılığa malik prolin vurulsa bitkinin 
böyüməsinin artmasına səbəb olur və NaCl vasitəsilə onun 
böyüməsinin qarşısı alınmışdır. Prolin, (NH^SCh, K2SO4 və 
KI 12PC^kimi duzların bitkiyə təsirinin qarşısını alır (14). Kalium, 
M) - 150 milimol qatılığında, bitkilərin maye hissələrində yeni 
Nİtoplaz və vakuolda mövcud olan kationdur (14).
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Quru və yarımquru bölgələrin gil və lumi torpaqları çoxlu 
miqdarda kaliuma malikdirlər, lakin rütubətli bölgələrin 
torpaqları, xüsusilə də turş və bataqlıq torpaqlar kəskin soyuma 
səbəbindən daha az kaliuma malikdirlər (15). Kalium superoksid 
desmotaz enzimin fəaliyyətinin tənzimlənməsinə səbəb olur (17).

Xloroplastlar quruluq şəraitində çoxlu miqdarda kaliumu 
azalmış fotosintezin artmasına və ROS-э qalib gəlmək üçün 
məsrəf edir, deməli quruluq reaksiyasının artması, fotosintezin 
qoruması üçün, kaliuma olan ehtiyacın artmasına və oksidativ 
zərərlər qarşısında xloroplastlarm qorunmasına səbəb olur (16).

Kalium ATP-nin təşkili üçün lazım olan xloroplastda elektrik 
yükün müvazinətini saxlayır. Bunlara, əsasən kalium şüa 
enerjisinin ilkin kimyəvi eneıjiyə ATP və NADPH şəklində 
çevrilməsinə səbəb olur. Kalium əkin bitkilərində yüksək enerji 
vəziyyətini yaxşıca artırır və həmçinin vitamin C kimi ikinci 
metabolitlərin sintezini artırır (18).

Cədvəl 1

Günəbaxan bitkisi orqanlarında kaliumun miqdarının azot 
gübrəsi formasından asılı olaraq xlorid duzluluğu təsirindən 

dəyişməsi (Iqr. quru maddədə, mq-la)

1 2 3 4 5 6
Azot 
gübr 
əsi 

form 
alan

Variantla 
r Yarpaq Gövdə Kök Meyvə 

orqanı

Erkən faza

N
aN

O
3

Kontrol 
03% duz 
0,6% duz 
0,9% duz

7,63±0,061
4,80±0,033
2,55±0,098
l,88±0,069

2,90±0,055 
230±0,090 
1,68*0,36 
l,52±0,72

33S±0,072 
3,16±0,095 
2,50±0,080 
l,67±0,046 -

m
i4n

o
3

i

Kontrol 
03% duz 
0,6% duz 
0,9% duz

8,12 ±0,019
5,08 ±0,010
335 ±0,073
1,78 ±0,089

3,50 ±0,061
2,82 ±0,082 
1,95 ±0,096 
1,78 ±0,066

4,45±0,038 
3,98 ±0,050 
3,10 ±0,052 
2,10 ±0,068

-
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Qönçələmə faza
N

a 
N

O
3 j 1

Kontrol 
03% duz 
0,6% duz 
0,9% duz

6,42*0,041
3,80*0,074
2,10*0,032
1,40*0,063

2,70*0,032 
2,10*0,046 
1,60*0,066 
130*0,060

3,15*0,050
2,80*0,059
2,80*0,082
1,71*0,058

838*0,038
5,63*0,025
5,50*0,053
5,70*0,050

O
Kontrol 
03% duz

6,68*0,099
4,05*0,060

335*0,095
235*0,085

3,46*0,019
3,10*0,050

8,50*0,078
5,78*0,032

0,6% duz 3,15*0,030 2,00*0,047 3,08*0,050 5,49*0,050
0,9% duz 2,10*0,68 1,54*0,073 2,15*0,065 4,50*0,036

Cədvəl 2

Xlorid duzluluğu şəraitində günəbaxan bitkisində kaliumun 
miqdarının dəyişməsi (quru maddədə mq-la)

1 2 3 4 5 6

Azot 
gübrəsi 

formaları
Variantlar Yarpaq Gövdə Kök Meyvə 

orqanı

Çiçəklənmə fazası

N
aN

O
j Kontrol 

03% duz 
0,6% duz 
0,9% duz

634*0,092
330*0,033
1,65*0,086
1,46*0,022

2,40*0,018
1,52*0,046
1,50*0,059
1,16*0,028

3,10*0,058
2,96*0,070
2,03*0,035
1,82*0,012

5,42*0,070 
336*0,022
3,75*0,044 
230*0,066

N
H

4N
O

3

Kontrol 
03% duz 
0,6% duz 
0,9% duz

634*0,038
3,70*0,072
1,98*0,080
1,60*0,062

2,78*0,086
2,10*0,030
2,12*0,050
130*0,048

2,70*0,090 
236*0,085 
2,19*0,050 
2,00*0,071

7,60*0,082 
530*0,093 
3,95*0,033 
2,80*0,030

Qozalama faza

N
a 

N
O

,
1 i

Kontrol 
03% duz 
0,6% duz 
0,9% duz

4,90*0,038 
2,10*0,49 
130*0,057 
1,80*0,093

1,92*0,088 
1,72*0,044 
130*0,050 
1,09*0,096

1,10*0,094 
0,85*0,046 
133*0,052 
1,00*0,091

6,90*0,079
4,10*0,063
3,60*0,071
2,15*0,065

1
Kontrol 
03% duz 
0,6% duz 
0,9% duz

4,05*0,086
1,75*0,064
3,40*0,099
0,90*0,063

230*0,082
2,10*0,089
4,15*0,060
1,19*0,095

1,15*0,097 
130*0,085 
2,03*0,039 
2,10*0,050

635*0,042 
4,46*0,077 
435*0,089 
2,45*0,096
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АЗОТИСТЫХ УДОБРЕНИЙ НА
СОДЕРЖАНИЕ КАЛИЯ В ПОДСОЛНЕЧНИКЕ В 

УСЛОВИЯХ ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ

Афкари Баджебадж А.Ш.

На основании полученных данных можно прийти к выводу, 
что в условиях хлоридного засоления накопление и передви
жение фосфора в органах растений изменяется в зависимости от 
их биологических особенностей и форма применяемого азотного 
удобрения. Под влиянием хлоридного засоления в органах 
хлопчатнике содержание фосфора уменьшается, а в органах же 
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пшеницы увеличивается. В условиях засоления почвы 
азотнокислый аммоний по сравнению с азотнокислым натрием, 
оказывает более положительное действие на накопление и 
передвижение фосфора в органах растений. Имеется различная 
информация, связанная с влиянием хлоридов и сульфатов на 
усвоение калия и участие в процессе обмена веществ. При 
увеличении концентрации хлористого натрия в почве, ускоряется 
поступление фосфора в растения солелоса.

INFLUENCE OF CHLORIDE SALTING ON
ACCUMULATION AND MOVEMENT OF POTASSIUM 

DEPENDING ON BIOLOGICAL FEATURES IN SUNFLOWER
AND DIFFERENT NITRIC FERTILIZER

Ahmad Afkari Bajhebaj

In conditions salting ground NH4NO3 in comparison with NaNOj 
has more positive effect on accumulation and movement of potassium 
in sunflower. Accumulation and movement of potassium in sunflower 
changes depending on their biological features under influence of 
chloride salting . In order to enter potassium to plants and intending in 
diffusion chloride and sulfate has different information. At increase in 
concentration of chloride sodium in ground, receipt of potassium in 
plant salicomia herbaria is accelerated.
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УДК 631.811; 631.11

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВААТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Мамедбекова З.Б.
Институт Почвоведения и Агрохимии НАН 

Азербайджана

Проведение в республике земельной реформы способство
вало стимулированию улучшения и сохранения плодородия 
почв, возрастанию урожая сельскохозяйственных культур.

Одной из основных задач проводимой реформы 
являлась рекомендация производству и внедрение в 
сельскохозяйственное производство результатов проводи
мых научно-исследовательских работ связанных с аграрным 
сектором.

Основным направлением в решении поставленных задач 
являлось сокращение периода получения результатов науч
ных исследований до их внедрения в сельскохозяйственное 
производство.

Для решения этой проблемы необходимо проведение 
мероприятий, направленных на распространение научной 
информации, рекомендаций научных технологий среди 
специалистов и фермеров, связанных с производством 
сельск-охозяйственной продукции.

В республике защита интеллектуального потенциала 
осуществляется в форме патентов и усовершенствование 
помощи сотрудникам института в их составлении, 
проведении первичной и текущей экспертизы патентос
пособности, проводимы в институте научных исследований, 
является весьма актуальным вопросом. Распространение 
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научной информации, связанной с проведением в институте 
научно-исследовательских работ осуществлялось путем 
составления буклетов, информационных листов, представ
лением в Государственный Регистрационный Центр (ГРЦ) 
республики отчетов законченных научно-исследователь
ских работ. Сбор, систематизация, перевод и распростра
нение среди научных сотрудников института первичной 
информации об изобретениях и внедрения в сельскохозяй
ственное производтво, достижнений науки способствующих 
усовершенствованию работ проводимых в аграрном 
секторе.

Развитие в экономике республики новых принципов 
проведения экономических реформ, способствовало претво
рению в жизнь достижений передовой науки и техники.

Применение в аграрном секторе республики методов 
пропаганды достижений аграрной науки актуально т.к. их 
внедрение в сельскохозяйственное производство стиму
лирует рациональное использование земельной реформы.

В связи с чем, является весьма актуальным распростра
нение среди субъектов аграрного сектора (частные 
предприятия, фермерские и государственные хозяйства) 
рекомендаций и новейших технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. Правильное проведение 
земельной реформы должно обосновываться на использо
вании новейших достижений науки и техники. Здесь 
ведущая роль принадлежит ученым работающим в аграрном 
секторе, проводящим научные исследования направленные 
на достижение результатов, способствующих получению 
высококачественной сельскохозяйственной продукции.

Как показала экспертиза международных организаций, 
рассмотревшая нормативные и правовые акты, касающиеся 
земельной реформы республики, среди всех стран СНГ она 
самая радикальная и проводится на основе всесторонней 
аграрной политики.
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Результаты реформы осуществляются путем интеграции 
в сельскохозяйственное производство результатов научных 
исследований, проводимых в аграрном секторе, способ
ствующих рациональному использованию почв, т.к. их 
внедрение позволит вернуть в сельскохозяйственное 
производство до 20 % земель и получить на этих площадях 
высококачественный урожай возделываемых культур.

Почвоведению принадлежит ведущая роль в развитии 
сельскохозяйственного производства т.к. в этой области 
были проведены всесторонние исследования и получены 
существенные результаты, способствующие эффективному 
развитию этой области.

Учитывая специфичность переходного периода, методы 
и формы распространения научной информации должны 
быть эффективными, способствующими быстрейшему 
получению этих сведений, предприятиями, занятыми в 
сельскохозяйственном производстве.

С этой целью осуществлялись следующие формы 
массового распространения информации:

-Помощь сотрудникам в получении информационных 
листов и буклетов, освещающих современное направление 
развития ведущих отраслей сельскохозяйственного произ
водства.

-Сбор и систематизация на стенде текущей информации 
Института результатов исследований проводимых в области 
почвоведения и агрохимии.

-Представление патентов в Государственный центр 
учета и информации для прохождения соответствующих 
процедур, связанных с получением авторских свидетельств 
и награждения авторов, проводивших эти исследования.

Практическое использование фундаментальных иссле
дований путем включения в план внедрения НАН 
Азербайджана результатов проводимых в институте иссле
дований.
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Основное направление проводимых в институте иссле
дований связано с изучением флоры, фауны и биоразно
образия почвенного покрова, сохранением и использова
нием генофонда, почвенного разнообразия, генезиса, эколо
гической оценкой почв, восстановлением их плодородия, 
защитой почвенного покрова, улучшением плодородия 
почв, экологическими основами баланса питательных веще
ств и управлением их режимом, усовершенствованием реги
ональной системы применения удобрений. Определением 
степени загрязнения почв тяжелыми металлами.

Для решения поставленных задач проводятся исследова
ния, связанные с усовершенствованием номенклатуры, 
классификации почв Азербайджана, научно-практическими 
основами антропогенно-орошаемых земель, агрономи
ческим выбором и прогнозом малопродуктивных и условно
продуктивных почв, ролью нетрадиционных минералов в 
улучшении минералогического, микроморфологического 
состава, запаса питательных веществ и физико-химических 
свойств различных регионально-зональных почв Азербай
джана, изучением связи между биологическим свойствами 
и плодородием почв, составлением электронной карты и 
банка данных основных типов почв республики, проведе
нием рекультивации загрязненных промышленными отхо
дами почв Азербайджана, устанювлением связи между уро
жайностью сельскохозяйственных культур и степенью засо
ления почв Кура-Аразинской низменности, определением 
оптимальных норм макро- и микроэлементов с учетом 
плодородия почв, получение из местных отходов и запасов 
органических удобрений и изучение их влияния на плодо
родие почв и урожайность сельскохозяйственных культур.

Пропаганда достижений науки в области сельскохозяйс
твенного производства и распространение результатов 
исследований среди специалистов работающих на пред
приятиях государственного и частного сектора осуще
ствляется путем изучения источников информаций,
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полученных из Центральной научной библиотеки и отдела 
внедрения при Президиуме НАН Азербайджана, инфор
мационных листков ВИНИТИ, Государственного Агентства 
Стандартизации, Метрологии и Патента республики, 
научных журналов и материалов очередных съездов 
Азербайджанского, Докучаевского и Международного 
Общества Почвоведов, международных научных конферен
ций, сайтов в интернете и других информационных каналов.

Защита интеллектуального потенциала республики 
осуществляется в форме научных патентов и помощи 
сотрудникам института в их составлении в соответствии с 
требованиями государственного центра учета осущест
вляется специалистами, работающими в области патен
товедения.

Для получения экономического эффекта и окупаемости 
оформляемых сотрудниками института патентов большая 
роль принадлежит проведению первичной и текущей 
экспертизе исследований, которая позволила получить за 
последние годы 17 патентов, отражающих научное направ
ление проводимых в институте исследований.

Эти патенты посвящены получению тиокарбомидных 
производных, способствующих улучшению плодородия 
почв, ростовых веществ стимулирующих повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур, процессы гниения 
растительных остатков, используемых в качестве 
органических удобрений для улучшения плодородия почв, 
очистки нефтозагрязненных земель, получению стимуля
торов роста, катализаторов и ингибиторов нитратного азота.

Выводы

Проведение патентной экспертизы научно-исследова
тельских работ, позволило получить 17 авторских сви
детельств.
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ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN PATENT 
QABİLİYYƏTLİYİYİNİN MÜƏYYƏNLƏHDİRİLMƏSİ

Məmtnədbəyova Z.B.

Məqalədə elmi tədqiqat işlərinin patent qabililiyyətliyinin müəy
yən ləşdirilməsinə aid məsələlərə baxılır, institutda aparılan elimi- 
tədqiqat işlərinin carı və ilkin ekspertizasının aparılması və əmək
daşlara kömək etmə məsələləri müzakirə olunur.

EXAMINATION OF PATENTABILITY OF RESEARCH 
WORKS THIS ARTICLE DISCUSSES THE ISSUES

Mamedbekova Z.B.

Related to the conduct of examination of patentability of a 
research work. We discuss methods to improve assistance to staff in 
the institution of primary and current expertise the patentability of the 
institute of scientific research work.
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УДК.631.417

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НА 
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ ПОД хлопковыми

АГРОЦЕНОЗАМИ МУГАНСКОЙ СТЕПИ

Мустафаева Н.А.
Институт Почвоведения и Агрохимии НАН 

Азербайджана

Для своего роста и развития растение нуждается в 
определенных веществах и энергии, причем разные 
растения и на разных этапах развития - в их разных 
количествах и сочетаниях. В силу этого одна и та же почва в 
различных климатических условиях для разных растений 
окажется более или менее плодородной. Данная способ
ность является системным качеством, проявляется только 
при условии взаимодействия всех элементов системы и не 
осуществима только какому-либо одному ее элементу. 
Понятно, что указанная способность есть мера соответствия 
требованиям растения всего комплекса факторов его жизни 
и развития, который обеспечивается средой, т.е. почвой и 
атмосферой. В результате вырисовывается конечная задача 
сельскохозяйственного производства, направленная на 
сохранение и повышение плодородия почв до высокого 
уровня при интенсивных системах земледелия.

Объектом наших исследований являлись основные типы 
почв под хлопковыми агроценозами Муганской степи. В 
данной работе нами представлены основные агрофизи
ческие и агрохимические показатели лугово-сероземных и 
серо-коричневых (каштановых) почв и их разновидностей.

Агрофизические свойства представлены в виде 
структуры, сложения, порозности, водно-физических свой
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ств изучаемых почв. Структура почв в условиях орошае
мого земледелия является одним из определенных приз
наков при диагностике окультуренных почв. Наиболее 
благоприятные условия для роста растений складываются в 
макроструктурах почвы. В орошаемых лугово-сероземных 
почвах количество водопрочных агрегатов в (0-100 см) слое 
составляет - 38,7-55,7 %, значить эти почвы обладают 
хорошей водопроницаемостью. Показатели лугово-серозем
ных светлых почв составляют 26,5-40,0%, следовательно, 
водопроницаемость данных почв удовлетворительная. 
Серо-коричневые (каштановые) почвы средне агреги
рованы. Показатели агрегатного состава больше 0,25 мм 
составляют 42-50%. Плотность почвы, ее пористость и 
структурное состояние взаимосвязаны и в целом опре
деляют сложение почвы. Большое значение имеет оценка 
оптимальной плотности пахотного горизонта, где обычно 
располагается основная масса активных корней хлоп
чатника. Растение страдает от излишней плотности, 
всхожесть семян снижается, запаздывает, снижается высота 
растения, ослабевает окраска листьев, глубина и форма 
корневой системы нарушается, клубни деформируются. Все 
эти негативные факторы приводят к снижению урожая и 
общей биопродуктивности [2,6]. Рыхлое сложение также 
отрицательно сказывается на развитии растения. По данным 
Р.Г.Мамедова [4], наиболее оптимальные условия в 
пахотном горизонте для большинства растений, особенно 
для хлопчатника, создаются при плотности 1,0-1,2 г/см3. 
Этой плотности соответствует порозность 55-60%. При 
таких показателях почва хорошо водопроницаема и 
влагоемка. Как свидетельствуют данные таблицы 1, в 
исследуемых почвах значение плотности, за исключением 
пахотного слоя, который подвергается обработке в течение 
всего вегетационного периода, возрастает с глубиной. Во 
всех изучаемых вариантах значение плотности пахотного
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слоя наименьшее. Показатели плотности в орошаемых лугово
сероземных обыкновенных почвах в пахотном (0-20 см) слое - 
1,19-1,23 г/см3, в (0-50 см) слое - 1,25-1,27 г/см3, в (0-100 см) 
слоях - 1,29-1,32 г/см3 соответственно. Серо-коричневые 
(каштановые) почвы характеризуются некоторой уплотнен
ностью подпахотных горизонтов, что связано с преоблада
нием глинистой фракции в их составе. Величина объемного 
веса в подпахотном горизонте в этих почвах составляет 1,25 - 
1,27 г/см3. С глубиной происходит некоторое увеличение 
показателей плотности, доходя до 1,30 г/см3.

Таблица 1

Агрофизические и агрохимические 
свойства изучаемых почв

Показатели

Серо-карич 
(каштан) 

обыкновенные

Серо-корич 
(каштановые) 

светлые

Лугово- 
сероземны 

обыкновенные

Луго во- 
сероземны 

обыкн. 
свет

Агрофизич.покаээтели 
Плотность, г/см3 

0-20 см 
0-50 см 

0-100 см

1,14-1,20
1,22-1,24
1,25-1,27

1,18-1,21
1,23-1,24
1,27-1,30

1,19-1,23
1,25-1,27
1,29-132

1,21-1,24
1,25-1,30
1,31-1,36

Водопрочные агрегаты 
>0,25 мм, % (0-100 см)

Породность, % 
Водопроницаемость, 

мм/мин 
ппв% 

Влажн. завядания, % 
Гигроск. влага, %

42,5-50,1

49-52

0,5-0,8 
32,5-34,4 
11,4-14,5
3,2-4,2

40,7-45,3

47-51

0,4-0,4 
32,60-34,5 
9,62-19,17

3,7-5,1

38,7-55,7

46,7-50,1

0,4-0,6 
14,23-26,10 
8,37-14,50

3,1-5,8

26,5-40,0

40,9-43,0

0,3-0,5 
12,90- 
23,32 

7,80-13,72
3,0-4,9
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Агрохимичлоказатели 
N/NH4+N/NO3, 
мг/кг 0-50 см 
P2O5 (подв) мг/кг 
К2О (обмен) мг/кг 
pH 0-100 см 
СаСОз,% 0-100см 
C:N
Плоти остат % 0100

16,3-25,8 
17-30 

250-350 
7,8-8,! 
84-10,0 
7,7-8,0

0,07-041

15,4-23,7 
15-24 

210-270 
7,9-84 
7,5-8,8 
8,1-84

0,09-0,23

14,8-21,2 
13,5-184 
230-250 
8,0-84 
10-12

6,0-10,2 
0,10-045

13,4-19,6 
11,2-16,7 
210-240 
8,1-84 
11-13

4,7-8,9 
04-0,4

Большую роль в плодородие почв играет порозность, 
которая изменяется в зависимости от механического и 
структурно-агрегатного состава, влажности и других 
факторов [2]. В условиях полевой влагоемкости порозность 
аэрации составляет менее 10-15%, в этих условиях в почвах 
ухудшается газообмен, что создает в почве анаэробные 
условия, недостаток кислорода, избыток СО2 и угнетает 
развитие растений. В исследуемых нами почвах величины 
общей порозности в орошаемых лугово-сероземных обык
новенных почвах составили 48,5-50,1, а в лугово
сероземных светлых почвах-40,9-43,0%. Соответственно 
величине плотности общая порозность в серо-коричневых 
(каштановых) почвах варьирует от 49 до 52%. Лугово
сероземные - 3,1-4,6%, лугово-сероземные светлые - 3,0- 
4,9% почвы характеризуются данными величинами гиг
роскопичности. Величина гигроскопической влаги по 
профилю серо-коричневых (каштановых) почв колеблется в 
пределах от 3,2-4,2%. В любой стадии развития недостаток 
влаги может погубить растение или значительно снизить 
его продуктивность. Необходимо отметить, что на 
протяжении всего вегетационного периода растения важно, 
чтобы величина влажности завядания не изменялась [2,5]. 
Показатели влажности завядания от 10,4-14,5 до 7,SO- 
13,72% . Водопроницаемость играет существенную роль в 
водном режиме почв. Скорость впитывания воды в 
орошаемых лугово-сероземных почвах за 1 час составляет - 
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0,5 мм, а в лугово-сероземных светлых почвах - 0,4 мм 
соответственно, что указывает на удовлетворительную 
водопроницаемость этих почв. Полная полевая влагоемкость, 
соответствует наибольшему количеству воды, способной 
быть удержанной почвой во взвешенном состоянии. 
Величина влажности завядания в орошаемых серо
коричневых (каштановых) почвах изменяется в пределах 
11,4-14,5%. Показатели полной полевой влагоемкости (ППВ) 
составляет 32,5-36,4%. По оценочной шкале все указанные 
показатели относятся к удовлетворительным.

Агрохимические свойства. В процессе длительной 
обработки и орошения запасы и формы питательных 
элементов в зональных почвах подвергаются глубоким 
изменениям, которые непосредственно отражаются на 
плодородии почв. Изучаемые почвы по содержанию 
подвижного фосфора относятся к слабо обеспеченным.. 
Однако, несмотря на эти обстоятельства, потребность 
хлопчатника в подвижных формах азота нельзя считать 
удовлетворительной. Оптимальный уровень фосфора для 
хлопчатника 30-45. Формы подвижного азота (нитратного 
N/NO3, аммиачного N/NH4). Нитрификация является 
культурного состояния почв, в которых при высокой 
энергии нитрификационных процессов создаются хорошие 
условия для жизнедеятельности, как микроорганизмов, так 
и высших растений. Лугово-сероземные почвы характе
ризуются невысокими показателями общего азота. 
Нитрификационная способность N/NO3 орошаемых лугово
сероземных почв под хлопчатником составило от 2,0 до 7,2 
мг/кг, а в лугово-сероземных светлых почвах от 2,0-6,4 
мг/кг почвы. Органические формы азота составляют 
основную долю в балансе почвенного азота и практически 
не доступны растениям без предварительной мине
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рализацией. Одним из путей превращения азотистых 
органических соединений является процесс аммонифи
кации, осуществляемой большим числом микроорганизмов. 
Аммонифицирующая способность лугово-сероземных почв 
под хлопчатником составляет 4,0-12,6 мг/кг, а лугово
сероземных светлых почв 3,2-10,7 мг/кг. Процессы аммони
фикации и нитрификации зависят от гидротермических 
факторов, в частности температуры и влажности почвы, 
которые являются лимитирующими факторами в интенсив
ности протекания этих процессов. Обогащенность гумуса 
азотом отчетливо показывает отношение C:N. Обогащен
ность гумуса азотом в изучаемых почвах высокая. В лугово
сероземных почвах под хлопчатником отношение C:N 
составляет 6,0-10,2, а в лугово-сероземных светлых почвах 
4,7-8,9. Наиболее благоприятный для большинства растений 
в физиологическом отношении является реакция почвен
ного раствора, близкая к нейтральной, слабокислой или 
слабощелочной. Значения pH в лугово-сероземных почвах 
8,0-8,2, а лугово-сероземных светлых почвах 8,1-8,3, следо
вательно, реакция среды этих почв слабощелочная. Серо
коричневых (каштановых) почвах показатели pH указывает 
на слабощелочную реакцию (pH 7,8-8,1). Карбонатность 
служит важнейшим показателем почв, связанным с 
условиями протекания химических процессов, и в гене
тическом отношении является важным морфологическим 
признаком. Изучаемые почвы карбонатны. Содержание 
СаСОЗ в лугово-сероземных почвах составляет 10-12%, в 
лугово-сероземных светлых 11-13%. Показатели карбонат- 
ности составляют 8,3-10,0%. По отношению C:N эти почвы 
характеризуются показателями 7,7-8,0, что свидетельствует 
об улучшении в накоплении гумуса, благоприятствующего 
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повышению продуктивности растительных ассоциаций. 
Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние 
на нормальное развитие и урожайность с/х культур, 
является засоленность почв. Величина плотного остатка 
характеризует засоленность почв. Целинные почвы 
изучаемой территории отличаются своей засоленностью 
(0,3-0,6%), иногда доходя до 1 % в метровом слое [2,5]. В 
орошаемых лугово-сероземных почвах эти показатели ниже 
0,15-0,3%, это объясняется тем, что при орошении почвен
ный профиль освобождается от легкорастворимых солей. 
На территориях с неблагоприятными условиями дренажа 
происходит поднятие уровня грунтовых вод и накопление 
солей во втором метровом слое. От слабоокультуренных к 
высоко окультуренным почвам содержание и запас солей 
уменьшается.
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MUĞAN DÜZÜ PAMBIQ ALTI TORPAQLARIN FİZİKİ- 
KİMYƏVİ AMİLLƏRİN MÜNBİTLİYİNƏ TƏSİRİ

Mustafayeva N.Ə.

Mərkəzi Aran əkinçilik zonası respublikamızın aqrar bölməsinin 
iqtisadiyyatında mühüm yer tutur.Əkinçilikdə istifadə olunan torpaqlar 
kənd təsərrüfatı məhsullarının baxımından olduqca böyük təbii 
potensiala malikdir. Torpaq münbitliyinin azalma prosesinin qarşı
sının alaraq qorunub saxlanılması və yüksəldilməsi indiki dövrdə 
mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir.

INFLUENCE OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
ON FERTILITY SOIL UNDER COTTON OF MUGAN STEPPE

Mustafayeva N.A.

Productive ability is system quality, is shown only under 
condition of interaction of all elements of system. It is clear, that the 
specified ability is a measure of conformity to requirements of a plant 
of all complex of factors of its life and development which is provided 
environment, i.e. ground and an atmosphere. The final problem of an 
agricultural production directed on preservation and increase of 
fertility soil up to a high level at intensive systems of agriculture as a 
result appears.
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UOT.631.445

PƏRDƏ ÖRTÜKLÜ İSTİXANA ŞƏRAİTİNDƏ 
POMİDORUN FERTİL GENOTİPLƏRİNİN TOPKROSS 
ÇARPAZLAŞMALARINDAKOMBİNASİYAEDİCİLİK 

QABİLİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Babayev Ə.H., Əliyeva Z.K.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutu

Giriş

Keçən əsrin 60-70-ci illərindən etibarən dünyanın inkişaf etmiş 
ölkələrində örtülü sahə qurğularında pomidorun hibrid sortlarından 
geniş istifadə edilir. Hibrid sortların tezyetişkənliyinin, məhsul
darlığının, meyvələrin əmtəəlik keyfiyyətinin yüksək olması, 
bitkilərinin 3-4 və daha çox xəstəliklərə qarşı kompleks davamlı
lığı, onların toxumlarının adi sortlara nisbətən çox baha qiymətə və 
sürətlə satılmasına səbəb olur ( 8, 9, 12, 15, 16 ). Ən əsası isə 
təsərrüfatlarda hibrid sortların fərdi toxumçuluğunun mümkün 
olmaması, fermeri onların toxumlarını hər il orqinatorun özündən 
almağa məcbur edir ki, bu da seleksiyaçı və fermer münasibət
lərinin bazar prinsipləri əsasında inkişafı deməkdir ( 5,10,11).

Respublikamızda müxtəlif növ bitki hibridlərində heterozis 
effektinin öyrənilməsinə aid azsaylı elmi-tədqiqat işləri aparılsa 
da, bu sahədə praktiki əhəmiyyətli geniş tədqiqat işləri icra 
edilməmişdir.

Elə bu səbəbdən də ölkənin bazarına xaricdən çoxlu miq
darda ekoloji təmizliyi və mənşəyi bilinməyən müxtəlif tərəvəz 
məhsulları və toxumlar daşınıb gətirilir. Xarici görünüşcə 
cəlbedici, lakin ekoloji təmizliyi qeyri-müəyyən olan bu 
məhsullar, daxili bazardan yerli məhsulları sıxışdırır və nəticədə 
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tərəvəz bitkilərinin yerli sortlarının toxumçuluğuna maraq azalır, 
yerli genetik ehtiyatların itmək təhlükəsi yaranır.

Odur ki, qeyd edilmiş problemin aktuallığını və müasirliyini 
nəzərə alaraq, tərəfimizdən ilk dəfə olaraq, pərdə örtüklü 
istixanalar şəraitində, pomidorun yüksək kombinasiyaedicilik 
qabiliyyətinə malik fertil genotiplərinin təmiz xətlərinin yaradıl
ması istiqamətində tədqiqat işlərinin aparılmasına başlanmışdır.

Tədqiqatın obyekti və metodikası. Tədqiqatlarda pomidor
un 20-dən çox təmiz xətli fertil genotiplərindən istifadə edil
mişdir. Ana forma kimi LT-138, LT-143, LT-247, LT-2-6 və 
LT-170 təmiz xətləri, ata forma kimi isə 64, 54, 247, 259x, 144, 
140, 139, 255, 256, 257, 80 və 143 saylı fertil genotiplər istifadə 
edilmişdir. Götürülmüş valideyn formalarının kombinasiya
edicilik qabiliyyətinin öyrənilməsi üçün topkross çarpazlaşdırma 
metodundan istifadə edilmişdir. Çarpazlaşdırma işlərində yu
xarıda qeyd edilmiş ata formalar testor tozlayıcılar olmuşlar.

Çarpazlaşdırma nəticəsində alınmış 45 hibrid kombinasi
yaları bioloji və təsərrüfat yetişkənlik göstəricilərinə, eləcə də, 
ümumi və əmtəəlik məhuldarlığa, 15 gün ərzində yığılmış 
məhsulun miqdarına, bitki üzərində meyvələrin sayma, kütləsinə 
görə qiymətləndirilmiş, heterozis effekti yüksək olan kombinasi
yalar müəyyən edilmişdir.

Fı hibridlərində əlamətlərin dominantlıq dərəcəsi (Hp) 
Bryubeykerə (1977) görə təyin edilmişdir.

Vegetasiya dövründə bütün genotiplərdə inkişafın əsas dövr 
və fazalarında aprobasiya əlamətlərinin qeydiyyatı, biometrik 
ölçülərin uçotu, qəbul edilmiş diskriptorlar əsasında yerinə 
yetirilmişdir.

Təhlil və müzakirə. Heterozis hibridlərin yaradılması, 
seleksiyanın müxtəlif metodlarından istifadə etməklə valideyn 
formalarında olan bir neçə dominant genləri bir orqanizmdə 
birləşdirmək imkanını yaratdı. Belə ki, TMV və yarpaqların 
qonur ləkəliliyi xəstəliklərinə davamlı olan ana formaları, 
Verticillium və Fuzarium xəstəliklərinə davamlı ata formalarla 
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tozlandırdıqda, həmin dörd xəstəliyə davamlı olan hibrid 
sortların alınması mümkün oldu ( 6, 7,10, 12, 14, 17 ).

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən qiymətli-təsərrüfat 
göstəricilərinə malik olan sortlar, heç də həmişə yüksək 
kombinasiyaedicilik qabiliyyətinə malik valideyn forması olmur 
( 13, 17 ). O sortlar və ya xətlər qiymətli valideyn formaları 
hesab edilir ki, onlardan alınmış Fı hibridlərinin əsas təsərrüfat- 
bioloji göstəriciləri daha yüksək olsun.

Odur ki, çarpazlaşdırmalar yolu ilə valideyn formalarının 
ümumi və xüsusi kombinasiyaedicilik qabiliyyəti qiymətlən
dirilir ( 4, 6, 7 ).

Yaradılmış təmiz xətlərin kombinasiyaedicilik qabiliyyətinin 
öyrənilməsində istifadə olunan əsas metodlardan biri də topkrossdur.

Topkross zamanı çarpazlaşdırma işində seçilmiş ana 
formaların hər biri xüsusi tozlayıcılarla - testorlarla tozlandırılır. 
Bu metod seleksiya işinin xeyli sadələşməsinə və sürətlənməsinə 
səbəb olur (1,2,15,16,17).

Topkross metodu yüksək heterozis effektinə malik Fı 
hibridlərinin daha qısa zamanda aşkar edilməsinə imkan verir ki, 
bu da həmin hibridlərin valideyn formalarının ən müvəffəqiyyət
li kombinasiyası deməkdir.

Pomidorun heterozis seleksiyasının əsasını tezyetişkənlik və 
məhsuldarlıq təşkil edir. Apardığımız tədqiqatların nəticələri 
sübut edir ki, isidilməyən pərdə örtüklü istixana şəraitində pomi
dor sort və hibridlərinin istər bioloji, istərsə də təsərrüfat 
tezyetişkənliyi, genotiplərin bioloji xüsusuiyyətlərindən, əkin 
dövriyyələrindən və mikroiqlim faktorlarının variasiya səviyyə
sindən asılı olaraq dəyişir (1, 2, 3, 6, 7). Ən əsası isə tezyetiş
kənlik poligen xarakterli mürəkkəb əlamət olduğundan, hər bir 
sortun bu əlamətə görə öz reaksiya norması vardır. Pomidor 
bitkisinin reprodiktiv inkişaf dövründə tezyetişkənlik əlaməti, 
ontogenezin üç əsas fazasının davametmə müddətinin uzunluğu
na görə qiymətləndirilir.
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Cədvəl 1-in məlumatlarından aydın olur ki, öyrənilmiş Fı 
hibridlərinin bütün kombinasiyalarında, tezyetişən valideyn forma
sının bu əlaməti dominantlıq edir və onun dəyişkənlik həddi müx
təlif inkişaf fazalarında -3,5 < Hp < 11 arasında dəyişir. Alınmış 
məlumatlar göstərir ki, 23 hibrid kombinasiyalarında kütləvi 
çıxışdan çiçəkləməyə qədər keçən müddətin uzunluğu əlaməti 
yalnız 3 kombinasiyada mənfi dominantlıq, qalan 20 kom
binasiyada isə müsbət dominantlığın müxtəlif səviyyələrindədir.

Cədvəl 1

Pomidorun F1 hibridlərində və təmiz xətli, fertil valideyn 
formalarında reproduktiv dövrün əsas inkişaf fazalarının 

davametmə müddəti və dominantlıq dərəcəsi (Abşeron 2007 - 
2008-ci illər)

Valideyn 
formaları

Və 
F1 

hibridləri

Kütləvi çıxışdan günlərin sayı:

Çiçəkləməyə qədər tik meyvələrin 
yetişməsinə qədər

V salxımda meyvələrin 
yetişməsinə qədər

Pİ P2 F1 Hp Pİ P2 F1 Hp Pİ P2 F1 Hp

LT-138 75 - - - 126 - • - 171 - -
138 x143 - 76 73 -1,0 - 128 124 -3,0 - 176 174 оз
138 x 247 78 79 -V 123 125 03 o 172 175 -7,0
138x64 - 71 80 -3,5 - 116 120 -0,2 - 174 170 -3,0
138 x 54 73 76 2,0 120 122 -0,3 - 173 175 3,0

138 x 
259x

- 69 78 1,0 128 124 -3,0 - 170 172 3,0

LT-143 72 - - 127 - - - 175 - - -
143 x144 - 68 81 4,5 123 127 1,0 - 178 176 -0,3
143 x140 - 77 75 0,2 - 119 124 03 - 172 175 1,0
İ 43 x 80 73 77 9,0 - 117 120 -0,4 - 177 177 1,0
143x54 75 77 23 - 122 120 -1,6 - 176 176 1,0
143x64 73 76 7,0 - 118 125 0,6 - 174 173 -4,0
LT-247 72 123 - - 165 - - -
247 x144 - 71 77 11,0 124 127 7,0 - 173 167 -2,0
247 x140 79 79 1,0 - 122 125 5,0 175 172 0,4
247 x143 - 77 75 0,2 - 124 126 5,0 174 170 0,2
247 x139 76 77 1,5 125 125 l,o - 162 160 -2,3

247 x 
259x

- 73 74 3,0 - 125 122 -0,5 - 171 162 1,1

LT-2- 
6

74 - - 122 - - - 169 - - -
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2-6 x 170 77 79 23 - 116 130 3,0 167 164 -4,0
2-6 x 257 - 80 81 13 - 120 128 7,0 - 172 166 -2,3
2-6 x 256 - 79 78 0,6 - 121 127 11,0 - 170 163 13,0
2-6 x 255 - 82 84 1,5 - 119 124 3,0 - 173 165 3,0
LT-170 70 - - - 118 - 166 - -
170 x 257 - 76 74 03 - 121 122 1,7 161 157 0,29
170 x 258 - 75 76 14 - 123 120 -0,2 - 158 156 -1,5
170 x 255 - 79 77 0,6 - 122 123 1,5 - 154 158 -0,3
170 x 256 • 76 77 13 - 123 124 M - 151 153 -0,7

Belə ki, 3 kombinasiyada ( 138 x 143; 138 x 247 və 138 x 
64 ) bu əlamətin dominantlıq səviyyəsi -3,5< Hp < -1,0 arasında 
dəyişmişdir. Cədvəl 1-dən göründüyü kimi 3 Fı hibridlərində 
həmin inkişaf fazasında tezyetişkənliyin dominantlıq dərəcəsi - 
0,5 < Hp < 0,5 aralıq intervalında, 2 Fı kombinasiyasında 0,5 < 
Hp < 1 müsbət dominantlıq səviyyəsində, qalan 18 kombina
siyada isə 1 < Hp < 11,0 səviyyəsi ( müsbət çox yüksək 
dominantlıq) daxilindədir.

Topkross metodundan istifadə etməklə alınmış olan Fı 
hibridlərində kütləvi çiçəkləmədən ilk meyvələrin inkişaf 
fazasının dominantlıq dərəcəsi qiymətləndirilərkən məlum 
olmuşur ki, 3 kombinasiyada bu əlamətin qiyməti -3 < Hp < - 
0,3 arasında, 6 kombinasiyada -0,5 < Hp < 0,5, 4 kombinasiyada 
isə 0,5 < Hp < 1 və nəhayət 10 kombinasiyada isə 1 < Hp < 11 
intervah daxilindədir ( cədvəl 1).

Fı hibridlərində reproduktiv dövrün hər iki fazasında bioloji 
tezyetişkənliyin yüksək heterozis effekti əsasən, LT-247 və LT- 
2-6 xətlərinə, qismən isə LT-143 və LT-170 xətlərinə məxsus 
hibridlərdə qeydə alınmışdır.

Alınmış məlumatların təhlilindən belə məlum olur ki, təmiz 
xətli valideynlərə məxsus hibridlərdə kütləvi cücərtilərdən ilk 
meyvələrin yetişməsinə qədər olan dövrdəki heterozis, əsasən 
kütləvi çiçəkləmə-yetişmə fazasının qısalığına görə almır.

Birinci-beşinci salxımlarda meyvələrin kütləvi yetişməsi 
fazasına görə F ı hibridlərində heterozis effektinin araşdırılması
nın nəticələrindən məlum olur ki, bu göstərici 8 F ı nəslində -7 < 
Hp < -1 intervah daxilində (138 x 247; 138 x 64; 143 x 64; 2-6 x 
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170 və sair) dəyişir. Digər hibrid kombinasiyaları isə bu 
əlamətin Hp göstəricisinə görə aşağıdakı qruplara ayrılmışlar ( 
cədvəl 1 ):

- 3 Fı hibridlərində -1 < Hp < -0,5 həddində ( 143 x 144; 
170x255; 170x256);

- 3 kombinasiyada ( 138 x 143; 247 x 140; 170 x 257 ) -0,5 
< Hp < 0,5 intervahnda (yəni tezyetişkənliyin irsiyyətə aralıq 
tipdə keçidi);

- 3 kombinasiyada ( 143 x 140; 143 x 80 və 143 x 54 ) 0,5 < 
Hp < 1,0 intervahnda ( müsbət dominantlıq tipində );

- qalan 6 kombinasiyada isə 1 < Hp < 13 intervahnda ( 
yüksək dominantlıq səviyyəsi) qeydə alınmışdır.

Kombinasiyaedicilik qabiliyyəti yüksək olan fertil ana və 
ata formalarda və Fı hibridlərdə ümumi və əmtəəlik məhsulun 
çıxımı, həmçinin yığımın ilk 15 günü ərzindəki məhsulun miq
darı göstəricilərinə görə təhlilin maraqlı nəticələri alınmışdır. 
Cədvəl 2-də məhsuldarlığına görə yüksək heterozis effekti 
alınmış 18 kombinasiyanın məlumatları verilmişdir.

Cədvəl 2

Pomidorun fertil valideyn xətlərinin və FI hibridlərinin 
məhsuldarlığı və onun dominantlıq dərəcəsi (Abşeron, 2007-2008- 

ci illər)

Nümunələrin 
şərti kataloq 

sayı

Ana formalar
Və 

testorlar

Məhsuldarlıq, kq/m2
Ümumi 15 gün ərzində

Pİ P2 FI HP Pİ P2 FI Hp
LT-138 138-1 94 - - 14 -

283 138x143 - 8,4 13,5 11,5 - M 1,5 1,0
284 138x247 7,9 ıı,ı 3,6 - 1,1 1,4 0,5
279 138x64 - 8,0 10,4 2,8 - 1,0 U

0,5
287 138x54 - 6,7 10,1 1,6 - 14 14

1,0
LT-143 143-1 8,7 - 1,4 - - -

297 143x144 - 8,0 12,6 14,0 - 14 1,5 2,0
296 143x140 - 7,7 11,8 4,4 - 1,2 14 0,5
314 143x80 7,5 9,6 2,5 - 1,2 1,6 3,0
291 143x54 7,0 9,2 1,6 - 1,1 1,6 3,0

LT-247 247-1 8,9 • - 1,4 - - -
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306 247x144 7,7 11,7 5,7 - 13 13 2,0
307 247x140 7,2 11,0 33 1,5 2,1 7,0
30S 247x143 - 8,0 93 2,5 1,5 1,9 4,0
308 247x139 73 9,1 13 U 1,6 3,0

LT-2-6 2-6-1-3 8,0 - 13
271 2-6x170 - 7,0 9.4 3,0 - 13 1,7 2,0
269 2-6x257 - 7,4 8,9 4,0 - 1,4 13 4,0
267 2-6x255 - 7,4 8J. 1,7 1,1 13 1.0

LT-170 170-1-2 7,9 - - 2,0 -
274 170x257 7,2 9.6 6,7 1,8 2,4 6,0
275 170x258 - 7,6 93 8,0 - 1,6 23 33
272 170x255 • 7,2 84 43 - 1,8 2,4 53

Həmin məlumatlara görə 16 kombinasiyada ümumi məhsul
darlığın dominantlıq dərəcəsinin qiyməti 1,3-5,7 arasında, iki 
kombinasiyada isə 11,5-14,0 arasında dəyişmişdir.

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, yüksək məhsuldar hibridlər
də heterozisin effekti əsasən bir bitki üzərində olan meyvələrin 
miqdarında özünü göstərir. Bu baxımdan 283, 297, 306, 274 və 
275 saylı hibridlər xüsusilə fərqlənmişlər. Fı hibridlərini yığımın 
ilk 15 günü ərzindəki məhsul çıxımı göstəricisinə görə təhlil 
etdikdə aydın olur ki, yalnız iki kombinasiyada (279 və 287) bu 
əlamət üzrə mənfi dominantlıq dərəcəsi almmışdır.Digər kom
binasiyalarda isə bu əlamət müsbət dominantlıq (0,5 < Hp < 7) 
dərəcələri eydə alınmışdır. Beləliklə, pomidorun yüksək kom
binasiyaedicilik qabiliyyətinə malik fertil ana və ata forma
larında və Fı hibridlərində bioloji tezyetişkənlik və məhsuldarlıq 
əlamətlərinin heterozislik səviyyəsinin öyrənilməsinə aid təd
qiqatın nəticələri aşağıdakıları ümumiləşdirməyə imkan verir.

Nəticələr

Pomidorun təmiz xətli valideyn formalarının topkross çarpaz- 
laşdırılmasmdan alınmış Fı hibridlərini kütləvi cücərmə-meyvə
lərin yetişməsi dövrünün uzunluğuna görə analiz etdikdə aydın 
olur ki, bu əlamətə görə heterozis effekti əsasən çiçəkləmə - ilk 
meyvələrin yetişməsi fazasının qısalığı nəticəsində əldə edilir.
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Heterozis effektinin qeydə alındığı Fı hibridlərində bioloji 
yetişkənlik dövrünün uzunluğu əlamətinin ən yüksək, müsbət 
dominantlıq dərəcəsi 247 x 144 ( Hp=ll ), 143 x 80 ( Hp=8,0 ) 
kombinasiyalarında, çiçəkləmə-meyvələrin yetişməsi fazasına 
görə isə 2-6 x 256 ( Hp=l 1,0 ), 2-6 x 257 ( Hp=7,0 ) və 247 x 
143 ( Hp=5,0 ) kombinasiyalarında qeydə alınmışdır.

Öyrənilmiş 45 Fı hibridlərinin yalnız 18-də məhsuldarlığa 
görə yüksək heterozis effekti əldə edilmişdir. Məhsuldarlığın 
dominantlıq dərəcəsi həmin kombinasiyalarda 1,3 < Hp < 14,0 
intervahnda qeydə alınmışdır.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
ФЕРТИЛЬНЫХ ГЕНОТИПОВ ТОМАТА В

ТОПКРОССНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ В УСЛОВИЯХ 
ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ

Бабаев А.Г, Алиева З.К.

При изучении комбинационных способности фертильных 
родительских форм томата в топкроссных скрещиваниях, было 
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оценено 45 гибридов Fl различающиеся по комплексу 
хозяйственно-ценных признаков.

Из всех изученных гибридов F1 по высокой гетерозисной 
эффективности ( 16,7-43,6 % ) были выделены 18 комбинаций. 
Степень доминантности урожайности у этих выделенных 
гибридов F1 томата варьировалась в пределах от 1,3 до 14,0.

Наивысоким гетерозисным эффектом по скороспелости и 
общей урожайности выделились из гибридов F1 297, 283, 284, 
275 и 274.

STUDYING COMBINATIVE ABILITY OF FERTILE 
GENOTYPES OF TOMATO IN CROSSES OF TOPCROSS 

UNDER CONDITIONS OF FILM GREENHOUSES

Babaev A.H., Alieva Z.K.

During studying combinative ability of fertile parental forms of 
tomato in crosses of topcross, 45 hybrids Fl distinguished for 
complex economic valuable characters have been evaluated.

According to high heterotic effectiveness ( 16,7-43,6 % ), 18 
combinations were selected from all studied hybrids Fl. Domination 
degree of productivity in these selected hybrids Fl were changed from 
1,3 to 14,0.

According to earliness and general productivity, 297, 283, 284, 275 
and 274 were distinguished for the highest heterotic effect from 
hybrids Fl.
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UOT.631.81

LƏNKƏRAN-ASTARA BÖLGƏSİ ŞƏRAİTİNDƏ 
POMİDOR NÜMUNƏLƏRİNİN MƏHSULDARLIĞA VƏ 
MEYVƏLƏRİN ƏSAS BƏRKLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ

GÖRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Hüseynov H., Babayev Ə.H.
Azar bay can Elmi-Tadqiqat Tərəvəzçilik İnstitutu

Giriş

Respublikada becərilən tərəvəz bitkiləri içərisində pomidor 
əkin sahəsinə (26,4 min ha) və istehsal olunmuş məhsulun 
həcminə görə (431,4 min t) prioritet bitki hesab edilir. Ölkənin 
ən əsas, eləcə də ən faraş tərəvəzçilik bölgəsi Lənkəran-Astara 
rütubətli sübtropik bölgəsidir.Hazırda bu bölgədə pomidor 
bitkisi altında olan əkin sahəsi 5,3 min ha, istehsal olunmuş 
məhsulun həcmi isə 141,7 min ton təşkil edir.Son illər ərzində 
bölgədə əsas tərəvəz, o cümlədən pomidor məhsulu istehsalının 
sürətlə artması, təsərrüfatlarda bir sıra yeni problemlərin 
meydana çıxmasına səbəb olmuşdur.Belə ki, kütləvi yığım 
dövründə məhsulun daxili bazarda ucuz qiymətə və ləng satışı, 
konserv zavodları tərəfindən onun çox aşağı qiymətə qəbulu, ən 
əsası isə yetişmiş meyvələrin qısa vaxt ərzində öz əmtəəlik 
keyfiyyətini itirməsi, istehsalın rentabelliyinin kəskin azal
masına, təsərrüfatların iqtisadi cəhətdən ziyana düşməsinə səbəb 
olur. Bu vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün fermerlər daha çox 
faraş pomidor məhsulu istehsal etməyə və onu xarici bazara 
çıxararaq orada realizə etməyə can atırlar. Bunun üçün isə onlar 
bölgəyə müxtəlif yollarla rayonlaşmamış, genetik mənşəyi 
məlum olmayan, lakin bərk meyvəli, məhsulu uzun müddət 
saxlanmaya və daşınmaya davamlı olan pomidor sortları gətirir 
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və becərirlər. Sortların necə gəldi daşınıb gətirilməsi yerlərdə 
karantin səviyyəli yeni xəstəliklərin, zərərvericilərin yayıl
masına, ekoloji cəhətdən qeyri-sağlam məhsulun istehsalına 
səbəb olur, rayonlaşmış sortların isə sıradan çıxması prosesini 
sürətləndirir.

Odur ki, yaranmış olan problemlərin aktuallığını nəzərə 
alaraq tərəfimizdən bölgədə, Lənkəran BTS-da, pomidorun yeni 
yaradılmış yerli seleksiya nümunələrinin və yayılmış xarici 
mənşəli sortlarının tezyetişkənliyinə, məhsuldarlığına, yetişmiş 
meyvələrin uzun müddət əmtəəlik keyfiyyətini saxlamaq 
qabiliyyətinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsinə aid elmi- 
tədqiqat işləri başlanmışdır.

Bu gün bölgənin fermer təsərrüfatlarının yerli şəraitə uyğun, 
ekoloji plastikliyi, məhsuldarlığı, meyvələrin saxlanma və 
daşınma qabiliyyəti yüksək olan, süfrə və konservlik pomidor 
sortlarına böyük ehtiyacı vardır.

Tədqiqatın əsas məqsədi ekoloji plastikliyi, məhsuldarlığı və 
meyvələrin bərklik göstəriciləri yüksək olan pomidor sort və 
nümunələrinin müəyyən edilməsi və təsərrüfatlarda tətbiqidir. 
Bununla əlaqədar aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur:

- Respublikada rayonlaşmış, yeni yaradılmış və təsər
rüfatlarda yayılmış xarici mənşəli pomidor sortlarının kolların 
yığcamlığına, tezyetişkənliyinə, məhsuldarlığına və əsas xəstə
liklərə davamlılığına görə qiymətləndirilməsi;

- yetişmiş meyvələrin tarla şəraitində kollar üzərində və otaq 
şəraitində əmtəəlik keyfiyyətini saxlama qabiliyyətinin öyrənil
məsi;

- yetişmiş meyvələrin əsas bərklik göstəricilərinə görə 
(meyvələrin, ətli hissənin və qabığın deşilməyə, dinamik 
təzyiqə, əzilməyə davamlılığının) qiymətləndirilməsi;

- meyvələrdə əsas biokimyəvi maddələrin miqdarına görə 
nümunələrin qiymətləndirilməsi;

269



- seçilmiş yüksək məhsuldar, daşınmaya və saxlanmaya 
davamlı sortların becərilməsinin iqtisadi faydalıhğmın öyrənil
məsi;

Tədqiqatın obyekti və metodikası. Tədqiqatlarda pomi
dorun 46 kolleksiya nümunələrinin əlamətlər kompleksinə görə 
ilkin sınaq işləri keçirilmişdir. Öyrənilmiş nümunələrin 32 ədədi 
yerli şəraitdə yaradılmış yeni sortlar, sabitləşdirilmiş təmiz 
xətlər, 14 ədədi isə xarici mənşəli sortlar olmuşdur. Kolleksiya 
nümunələrinin öyrənilməsi hər birinin sahəsi 12,6 kv.m olmaqla 
(təkrarsız) keçirilmişdir.

Vegetasiya dövründə bitkilər üzərində əsas fenoloji müşahi
dələr aparılmış, kollar üzərində biometrik ölçmələr, xəstəliklərə 
davamlılıq üzrə vizual qiymətləndirmə işləri keçirilmişdir. 
Nümunələr üzrə hər kolun orta məhsuldarlığı təyin edilmiş, 
meyvələrin biometrik ölçüləri və əsas bərklik göstəriciləri təyin 
edilmişdir.

Meyvələrin əsas fiziki-mexaniki göstəriciləri MDB ölkələri 
üzrə qəbul edilmiş metodikaya (1993) uyğun olaraq OPT-IO, 
İDP-500 cihazları və dinamometrik iynənin köməyi ilə təyin 
edilmişdir. Yetişmiş meyvələrin tarla şəraitində bitkilər üzərində 
əmtəəlik keyfiyyətini saxlamaq qabiliyyəti öyrənilmişdir.

Qiymətləndirmə zamanı uzunsov meyvəli sortlar üçün 
rayonlaşmış İlkin və Noviçok sortları, yumru və yastı formalı 
meyvələri olan sortlar üçün isə Leyla və Elim sortları nəzarət 
olaraq götürülmüşdür.

Nümunələr üzrə toxumların pərdə örtüklü şitillikdə səpini 
mart ayının 3-4-ü, hazır şitillərin sahədə 70x35 sm sxemi üzrə 
əkini isə aprelin 20-də keçirilmişdir.

Təhlil və müzakirə. Pomidorun 46 sortnümunələrinin 
təsərrüfat-bioloji əlmətlər kompleksinə görə ilkin qiymət
ləndirilməsi nəticəsində bioloji yetişkənlik dövrünün qısalığına 
(kütləvi çıxışdan ilk meyvələrin yetişməsinə qədər) görə (1 ОО- 
Юб gün) 7 nümunə fərqlənmişlər. Ən qısa bioloji yetişkənlik 
dövrünə (100 gün) K-1978 saylı Skorospelıy xavskiy, k-2232 
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saylı Donskoy 68 (105 gün), Dlinniy-AXT-1 (107 gün) və TSB- 
mkb (107 gün) malik olmuşlar. Öyrənilmiş digər nümunələrdə 
bitki üzərində birinci salxımlarda olan meyvələrin kütləvi 
yetişkənliyinə qədər 110-114 gün, ikinci salxımlarda 117-120 
gün, üçüncü salxımlarda 120-129 gün, dördüncü salxımlarda isə 
130-136 gün keçmişdir.

Kolların yüksək yığcamlıq səviyyəsinə görə öyrənilmiş 
başlanğıc material içərisində TK-70-8, TL-10-4-1, TK-178, T- 
260, T-261, T-262, Podarok (k-3923), Ronito-3371 və XATS-1 
nümunələri fərqlənmişlər. Pomidor nümunələrinin bitkilərində 
əsas zoğların sayı 2,4-5,6 ədəd arasında dəyişmişdir ki, onların 
da orta uzunluğunun 38,7-64,3 sm həddində olduğu qeydə 
alınmışdır.

Bitkilərdə aparılmış biometrik ölçmələrin nəticələrindən belə 
məlum olmuşdur ki, iri kollara malik nümunələrdə (k-5931, k- 
3371, k-2203 və sair) əsas zoğların hündürlüyünün artması ilə 
yanaşı, onların üzərində olan yan budaqların sayı da artır. Bunun 
nəticəsində əsas zoğlarda çiçək salxımlarının əmələ gəlməsi və 
formalaşması prosesi ləngidiyindən, faraş məhsulun çıxımı 
azalır. Bu baxımdan bitkilərin arxitektonikasma görə nümunə
lərin qiymətləndirilməsi zamanı yığcam kollu formalara 
üstünlük verilmişdir. Bu tip bitkilərdə bioloji tezyetişkənlik 
dövrü qısaldığından, ilk yığımlarda faraş məhsulun çıxımı artır 
ki, bu da istehsalın iqtisadi səmərəliliyini artırır.

Pomidorun kolleksiya nümunələrini, bitkilərin ümumi 
məhsuldarlığına görə üç qrupa ayırmaq olar:

- yüksək məhsuldar (400,0-450,0 s/ha) nümunələr. Məlum 
olmuşdur ki, bütün sortların 43,5 %-i bu qrupa aid etmək olar. 
Xüsusilə əmtəəlik məhsulun yüksək çıxımına görə TL-260, 261, 
262,256, 257, AP-711, Sun-6347, TSH-3 sortları fərqlənmişlər.

- məhsuldarlığı orta səviyyədə (340,0-399,0 s/ha) olan 
pomidor nümunələri. Sınaqdan keçirilmiş nümunələrin 39,7 %-i 
bu qrupa daxil edilmişdir. Bunlardan MKL-1, L-121-31j, TL- 
170-2, Celebrit, Ultra girl, Big beef, к-3981, k-3923, KP-1947 
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nümunələri əlverişli şəraitdə məhsuldarlığına görə I qrup nümu« 
nələrinə çox yaxın olmuşlar.

- məhsuldarlığı nisbətən az olan (250,0-339,0 s/ha) 
nümunələr. Bu qrupa əsasən yüksək tezyetişkənliyə malik, xırda 
meyvəli (k-5931, LK-2716, k-XATS-7) və kollan güclü 
budaqlanan, meyvəbağlama qabiliyyəti isə zəif olan (k-3247, k- 
2231, LT-PL və sair) 7 nümunə aid edilmişlər.

Yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənmiş 20 nümunədən 11 ədədi, 
vizual qiymətləndirmə zamanı fiızarioz xəstəliyinə qarşı da 
davamlı nümunələr kimi qeydə alınmışlar.

Meyvələrin kütləvi yetişmə dövründə, məhsuldarlığına görə I 
və II qruplara aid edilmiş pomidor nümunələrinin meyvələrinin 
30%-nin kol üzərində yumşalmasına qədər keçən müddətin 
uzunluğu qeydə alınmış, həmçinin təzə yetişmiş meyvələrin 
deşilməyə, dinamik və statik təzyiqlərə (əzilməyə) davamlılığı 
qiymətləndirilmişdir.

Məlum olmuşdur ki, nisbətən xırda və uzunsov formalı mey
vələri olan nümunələr deşilməyə qarşı daha davamlıdırlar. Belə 
meyvələrin deşilməyə qarşı davamlılıq göstəricisi nümunələr üzrə 
185-200 q/mm2 (və ya 5 ball) olmuşdur.Yerli seleksiya nümu
nələrindən 260, 261 və 262 saylı təmiz xətli sortların meyvələri 
deşilməyə qarşı ən davamlı olmuşdur. Bunların meyvələrinin 
deşilməyə qarşı davamlılığı nəzarət Noviçok sortuna (130-140 
q/mm2) nisbətən 50-60 q/mm2 yüksək olmuşdur.

Meyvələri yumru və yumru-yastı formalı sortlar içərisində 
deşilməyə qarşı ən yüksək davamlılıq (140-175,0 q/mm2) 255, 
256, 257, TL-104, TL-121-kp, T-78, HS-1 saylı nümunələrdə 
qeydə alınmışdır.
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Meyvələrin daşınmaya davamlılığının kompleks 
qiymətləndirilməsinin nəticələri (ball sistemi ilə)

Nümunələrin 
kataloq sayı

Deşilməyə 
qarşı 

davamlılıq

Statik təzyiqə 
davamlılıq

Meyvənin 
saplaqdan 

ayrılma 
qüvvəsi

Cəmi

Yerli seleksiya nümunələri
TL-260 5 5 2 12
TL-261 ■ 5 5 3 13
TL-262 4 5 2 11

255 4 4 3 11
256 4 4 3 11

Xarici mənşəli sortlar
TSH-3 5 5 5 15
K-3247 5 5 3 13
AP-711 5 4 3 12

Sun-6347 4 5 3 12
Celebrit 5 5 2 12

Məlum olmuşdur ki, meyvələrin əzilməyə qarşı yüksək 
davamlılığı, onların forma və ölçülərindən, perikarpın qalınlı
ğından deyil, onun qabığının elastikliyindən, ətli hissənin struk
tur quruluşundan asılıdır. Yüksək məhsuldarlığına görə fərqlən
miş nümunələrdən 5 ədədi meyvələrin statik təzyiqə davamlılı
ğına görə (4,5 kq-dan çox) 5 balla qiymətləndirilmişdir (cədvəl).

Meyvələrin çatlamaya qarşı davamlılığı öyrənilərkən məlum 
olmuşdur ki, bu göstərici qabığın qalınlığından asılı deyildir və 
deşilməyə qarşı davamlılıqla əks mütənasibdir. Çatlamaya qarşı 
ən yüksək davamlılıq (çatlamış meyvələr 1 % təşkil edirsə 5 
ball) uzunsov formalı və xırda meyvəli nümunələrdə qeydə 
alınmışdır.

Müəyyən edilmişdir ki, meyvələrin kütləsi artdıqca, onların 
saplaqdan ayrılması üçün lazım olan qüvvə də (1,2-1,5 kq) artır. 
Cədvəldən göründüyü kimi, məhsulun daşınmaya davamlılıq 
göstəricisinə görə seçilmiş xarici mənşəli sortlar, yerli sortlara 
nisbətən daha üstündürlər. Daşınmaya davamlılığına görə yerli 
sortlardan TL-260, TL-261 və TL-262 saylı, xarici mənşəli 
sortlardan isə TSH-3, K-3247 və AP-711 saylı nümunələr 
digərlərinə nisbətən daha üstün olmuşlar.

Beləliklə, Lənkəran rütubətli sübtropik bölgəsi şəraitində 
pomidorun 46 yeni kolleksiya nümunələrini (32 ədədi yerli 
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seleksiya nümunələri, 14 ədədi isə xarici mənşəli sortlar) tez- 
yetişkənliyinə, məhsuldarlığa və daşınmaya davamlılığına görə 
kompleks qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı nəticələr alınmışdır.

Nəticələr

- Bitkilərdə bioloji tezyetişkənlik dövrünün uzunluğu 
azaldıqca, faraş məhsulun çıxımı artır. Müəyyən edilmişdir ki, 
iri kollu nümunələrdə əsas zoğların hündürlüyü artdıqca, onların 
üzərində əmələ gəlmiş yan budaqların sayı da artır. Bununla 
əlaqədar belə nümunələrdə faraş məhsulun çıxımı isə azalır.

- Öyrənilmiş kolleksiya nümunələri içərisində yüksək 
tezyetişkənliyinə görə yerli nümunələrdən T-10-4j, T-10-6-A1, 
T-170 L, T-107-KPL, T-61 L, xarici mənşəli sortlartdan isə K- 
1978, k-2232, Deinniy-AXT və k-3981 daha üstün olmuşlar.

Kolların yığcamlıq göstəricilərinə görə TL 262, 255, 257, 
TSH-3, H-92-4 saylı nümunələr fərqlənmişlər.

- Yüksək əmtəəlik və ümumi məhsulun çıxımı göstəricisinə 
görə örrənilmiş nümunələr içərisində T-708 Lj, T-260, TL 261, 
255, 257, T-78 ks-1, k-3973, k-3247, k-1947, TL-121 ps sortları, 
nəzarət Noviçok, İlkin, Leyla və Elim sortlarından daha üstün 
olmuşlar.

- Meyvələrin deşilməyə davamlılığına görə seçilmiş uzunsov 
formalı meyvələri olan sortlar nəzarət Noviçok sortuna nisbətən 
üstün olmuşlar. İri, yumru meyvəli sortlar içərisində bu 
göstəriciyə görə olanları 255, 256, 257 və 258 saylı nümunələr 
ən üstün olmuşdur.

- Məhsulun daşınmaya davamlılığının kompleks qiymət
ləndirilməsi zamanı yeni yaradılmış TL-260, TL-261, TL-262, 
255, 256 saylı yerli sortlar, xarici nümunələrdən isə TSH-3, k- 
3247, AP-711, Sun-6347 və Celebrit sortları ən yüksək balla ( 
13-15) qiymətləndirilmişlər.

Yüksək məhsuldarlığına, meyvələrin bərklik göstəricilərinə 
və daşınmaya qarşı kompleks davamlılığına görə fərqlənmiş 
həmin sortların bölgə üzrə ekoloji sınaqlarının keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.
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ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ТОМАТА ПО УРОЖАЙНОСТИ И 
ОСНОВНЫМ ПРОЧНОСТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЛОДОВ

В УСЛОВИЯХ ЛЕНКОРАНО-АСТАРИНСКОЙ ЗОНЫ

Гусейнов Г., Бабаев А.Г.

В условиях Ленкоранской ЗОС АзНИИ Овощеводства 
проведены опыты по сравнительной оценке 46 образцов томатов 
отечественной и иностранной селекции. Основной целью 
исследований являлась выявление высокопродуктивных, лежких, 
прочноплодных сортов томата.

Наиболее скороспелыми и высокопродуктивными оказались 
сорта из отечественной селекции Т-708 Lj, Т-260, TL-261, 255, 
257, Т-78 j и TL-262, а из иностранной К-3973, АР-711 и TSH-3. 
При оценке транспортабельности плодов по комплексу проч
ностным показателям, среди высокопродуктивных сортов 
томатов наивысоким баллом (13-15 ) оценено образцы Т-260, TL- 
261, TL-262, 255 и 256.

EVALUATING SAMPLES OF TOMATO FOR 
PRODUCTIVITY AND MAIN FIRMNESS CHARACTERS OF 

FRUITS UNDER CONDITIONS OF LENKERAN-ASTARA 
ZONE

Hüseynov H., Babaev A.H

Experiences have been conducted as to relative evaluating of 46 
tomato samples in breeding of native and from abroad under 
conditions of Lenkeran RES of AzSRJV. A main purpose of the 
research was to find out tomato varieties with high productivity, 
keeping and firm fruit.

According to high earliness and productivity, varieties of T-260, 
TL-261, 255, 257, T-78, TL-262 in native breeding and K-3973, AP- 
711, TSH-3 in breeding from abroad were shown. According to 
complex firmness characters, during evaluating transport of fruits, 
among the highly productive tomato varieties, samples of T-260, TL- 
261, TL-262, 255 and 256 have been evaluated by the highest point ( 
13-15).
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UOT 633.825: 631.816

PAMBIQ BİTKİSİ ALTINDA AZOT İTKİSİNİN 
QARŞISININ ALINMASINA NİTRİFİKASİYA 

İNGİBİTORUNUN TƏSİRİ

İsayeva F.H.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Kənd təsərrüfatında becərilən bitkilərin məhsuldarlığım artır
maqda azotlu gübrələrin tətbiqi ən mühüm amillərdən biridir. 
Ona görə də gübrələrdən elmi şəkildə səmərəli istifadə qarşıda 
duran başlıja məsələdir.

Tətbiq edilən azotlu gübrədərin səmərəliyini aşağı salan əsas 
səbəblər azot itkisidir.

Müəyyən edilmişdir ki, azotlu itkilər ammonyaklı gübrələrdə 
verilən dozanın 10 - 20% - ni, nitratlı gübrələrdə isə 15 - 30% - 
ni təşkil edir. Lakin bu itki bitki altında olmayan sahələrdə 40 - 
50% - ə çatır.

N.A. Sapojnikov (1973) qeyd edir ki, tarla şəraitində bitki 1 il 
verilən mineral azotun yalnız 40 - 50 faizindən istifadə edir. 
Veqetasiya təcrübələrində bir qədər artaraq 50 - 60 faizə çatır, 
bəzi hallarda çox olur. Əksinə, istehsalat şəraitində mineral 
gübrələrin azotu zəif istifadə olunur.

Azot gübrələrini torpağa verdikdən sonra müəyyən proseslər 
nəticəsində təxminən onun 1/3 hissəsi itir.

Azot itkilərinin qarşısını almaq üçün aqrotexniki tədbirlərlə 
yanaşı, kimyəvi üsulların da böyük əhəmiyyəti vardır.Bu üsul 
tədrici təsir edən azotlu gübrələrin, ingibitorlarının və s. tətbiqi 
ilə əlaqədardır.

Son zamanlar ölkəmizdə və xarici ölkələrdə ingibitorlara azot 
gübrələinin səmərəliliyini və becərilən bitkilərin məhsuldarlığını 
artıran, azot gübrələrindən itən itkilərin isə miqdarını azaldan, 
həmçinin ətraf mühitin azotla çirklənməsinin qarşısını xeyli alan 
bir vasitə kimi böyük əhəmiyyətə malikdir.
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Müxtəlif ölkələrdə azot gübrələri ilə nitrifikasiya ingibi- 
torunun tətbiqi nəticəsində pambıq məhsulu 2,5 - 4,0 s/ha 
artmışdır.

Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı bitkiləri altında becərilən 
torpaqlarda qidə maddələrinin, xüsusilə azotun torpaqda itkisini 
müəyyənləşdirmək həm elmi, həm də təsərrüfat cəhətdən böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqat obyekti pambıq bitkisidir.Mexaniki tərkibcə, 
karbonatlı (9,43 - 11,34%), boz - çəmən torpaqlardan azotun 
ammonium və nitrat formalarının itkilərini öyrənmək üçün 
AMEA - nın Torpaqhünashq və Aqrokimya inistitunun Ucar 
dayaq məntəqəsində becərilən pambıq bitkisi altında təcrübələr 
aparılmışdır. Təcrübə 7 variantdan ibarətdir.

İllik azot dozası 150 kq/ha olmaqla onun 40% səpinqabığı 
becərmədə, 10% peyinlə birlikdə səpinlə eyni vaxtda, 30% 
bitkinin 3-4 yarpaq və qalan 20% qönçələmə fazalarından 
istifadə edilmişdir.

İngibitor olaraq izooktilfosfatdan istifadə edilmişdir. 
İngibitoru hektara 2,5 kq/ha götürülmüşdür. Götürülmüş nümu
nələrdə ammonium azotu Nesseler reaktivinin köməkliyi ilə və 
nitrat azotunu Qrandval - Lyajenun üsulları əsasında təyin edil
mişdir. Alınmış nəticələr 1 və 2№ - li cədvəllərdə verilmişdir.

Aparılan analizlərin nəticəsindən görünür ki, azotlu gübrələr 
verilməmiş fon - PK variantından da, yəni torpaqdan da azot 
yuyulmuşdur. Lakin azotlu gübrələrin verilməsi ilə əlaqədar 
olaraq bu miqdar xeyli artmrşdır.

Bitkinin müxtəlif inkişaf fazaları arasındakı müddətdə yuyul
muş azota nəzər saldıqda görünür ki, yuyulan azotun ən çox 
miqdarı bitkinin qönçələmə - çiçəkləmə - yetişmə inkişaf 
fazaları arasındakı dövrlərə düşür.

PK - fon variantında yuyulan azotun (NH4+NO3) miqdarı 
bitkinin qönçələmə - çiçəkləmə fazaları arasındakı müddətdə 1 
il ərzində 2,6 kq/ha, 2 - ci ildə isə 2,7 kq/ha; çiçəkləmə - yetiş
mə fazaları arasındakı müddətdə 1,7 və 1,8 kq/ha təşkil edir.
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Ancaq səpinqabığı becərmədən 3-4 yarpaq əmələ gəlmə 
dövrünədək 1 il 1,0 kq/ha, və 3 - 4 yarpaqdan qönçələməyədək 
olan müddətdə 1 il 2,1 kq/ha, 2 - ci 3,8 kq/ha təşkil edir. 
Rəqəmlərdən göründüyü kimi qönçələmədən çiçəklənməyədək 
və çiçəkləmə - yetişmə fazaları arasındakı itkilər bitkinin digər 
fazalarmdakı itkilərinin 70 - 85% - ni təşkil edir.

Cədvəl 2

Pambıq bitkisinin veqetasiya müddətində ammonium və nitrat 
azotu itkilərinin qarşısının alınmasında nitrat azotunun 

ingibitorunun təsiri

Təcrübənin variantları 2003 cü il 2004 ci il 2 ildən orta hesabla 
kq/ ha

I P,K,-fon 7,4 8,9 83
Suvarmadan əvvəl

II fon + NH4NOj 34,1 31,8 33,0
III fon+CO(NH2)2 22,7 24,9 23,8

Suvarmadan sonra
IV fon + NH4NO3 19,5 20,2 20,0

V fon + CO(NH2)2 12,9 14,5 13,7
İngibitorla

VI fon + NH(NOj 
+ ingibitor 3,8 4,4 4,1

VII fon+CO(NH2)2 
+ ingibitor 2,9 3,7 33

Bunu həmin dövrlərdə nitrifikasiya prosesinin artması ilə, ən 
başlıca isə aparılan veqetasiya suvarmaları ilə izah etmək olar. 
Belə ki, qışda arata qoyulduğundan torpaqda kifayət qədər 
nəmlik olur və bu nəmlik bitkinin qönçələmə fazasına qədər 
təmin edir. Lakin, havaların istiləşməsi, buxarlanmasınm çoxal
ması, bitkidə bar orqanlarının əmələ gəlməsi və s. məsələlər ilə 
əlaqədar olaraq bitkinin qönçələmə dövründə sahələr suvarıl
mağa başlayır ki, bu da yuyulmağa təsir edir.

Ancaq qönçələmə dövründə azotlu gübrələri suvarmadan 
sonra verdikdə yuyulan azotun miqdarı xeyli azalmışdır. Əgər 
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suvarmadan əvvəl verilmiş ammonium nitrat variantında bitki
nin qönçələmə, çiçəkləmə fazaları arasındakı müddətdə bir il 
ərzində 13,0 və 2 - ci il ərzində isə 12,6 kq/ha yuyulmuşdursa 
həmin gübrəni suvarmadan sonra verdikdə isə bir il 8,7 və 2 - ci 
il 9,1 kq/ha, yaxud 4,3 və 3,5 kq/ha az azot yuyulmuşdur.

Karbamid suvarmadan əvvəl verdikdə həmin inkişaf faza
larında 1 il 10,8 və 2 - ci il 9,9 kq/ha suvarmadan sonra gübrəni 
verdikdə 1 il 5,4, 2 - ci il 6,1 kq/ha, yaxud 5,4 və 3,2 kq/ha az 
azot yuyulmuşdur. Göründüyü kimi, azotlu gübrələri bitkinin 
qönçələmə inkişaf fazasında suvarmadan sonra verdikdən həmin 
inkişaf fazasında yuyulmuş azot itkisini 30 - 45 % azaltmaq olar.

Məlumatlardan görünür ki, suvarmadan əvvəl və sonra 
verilmiş variantlarda bütün illərdə səpinqabığı becərmədən 
bitkinin qönçələmə inkişaf fazasına qədər olan dövrlərdə itkilər 
NH4 və NO3 hər iki üsulda (suvarmadan əvvəl və sonra) eyni 
olmuşdur. Yuxanda qeyd dediyimiz kimi bu, bitkinin qönçələmə 
fazasına qədər sahənin suvarılmaması ilə əlaqədardır.

Azotlu gübrələrin ingibitorla birlikdə verilməsi nəticəsində 
isə bitkinin çiçəkləmə fazasının başlanğıcına qədər itkilər digər 
variantlardan az olmuşdur, lakin çiçəkləmə fazasından etibarən 
itkilər nisbətən çoxalmağa başlayır. Bunu da həmin dövrdə 
ingibitorun verilməsi və qönçələmə fazasında verilmiş ingibito- 
run təsirinin azalması ilə izah etmək olar.

Azotlu mineral birləşmələrin pambığın veqetasiyasi ərzində 
yuyulması (NO3 və NH4; NO3 + NH4) ayn - ayrı illər hesab
lanaraq aşağıdakı 2№ - li cədvəldə göstərilmişdir.

Cədvəldən məlum olur ki, ikiknci ildə daha çox azot yuyul
muşdur. Bunu, bütün illərdə suvarma norması eyni olduğundan 
yalnız həmin ildə düşən yağmurların çox olması ilə izah etmək 
olar. Cədvəldən görünür ki, yuyulan azotun ən çox miqdarı 
nitrath birləşmələr şəklindədir, ammonium formasında yuyulma 
isə əhəmiyyətsiz miqdarıdır.

Torpağın nitrat azotunun çox yuyulması torpağın nitrifikasiya 
qabiliyyəti ilə izah edilir. Belə ki, torpağın nitrifikasiya qabiliy
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yətinin yüksək olması torpaqda nitratların çoxalmasına səbəb 
olur ki, bu da torpaq tərəfindən zəif udulduğundan tez hərəkət 
etmə qabiliyyətinə malikdir.

Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, ammonium - nitrat 
gübrəsini suvarmadan əvvəl verdikdə 33,0 kq/ha suvarmadan 
sonra verdikdə isə 20,0 kq/ha yuyulmuşdur. Deməli, ammonium 
- nitrat suvarmadan sonra verdikdə 20,0 kq/ha, suvarmadan 
əvvəl verilmiş varianta nisbətən 13 kq/ha az azot yuyulmuşdur.

Karmabid suvarmadan əvvəl verdikdə 23,8 kq/ha, sonra 
verdikdə 13,7 kq/ha ingibitorla birlikdə verdikdə isə 3,3 kq/ha 
yuyulmuşdur. Belə ki, karbomidi suvarmadan sonra verdikdə 
13,7 kq/ha suvarmadan əvvəl verilmiş varianta nisbətən 10,1 
kq/ha az, ingibitorla birlikdə verdikdə isə suvarmadan sonra 
verilmiş varianta nisbətən 10,4 kq/ha az azot yuyulmuşdur.

Təcrübələr bir daha göstərir ki, suvarmadan əvvəl verilmiş 
variantlarda ammonium - nitrat gübrəsi karbomiddən 9,2 kq/ha 
çox suvarmadan sonra verilmiş variantlarda isə müvafiq olaraq 
6,3 kq/ha çox azot yuyulmuşdur.

Nəticə

1. Azotlu gübrələrin nitrat azotunun ingibitoru ilə birlikdə 
tətbiqi nəticəsində nitrat şəkilli itkinin az olmasım, yalnız nitrifi
kasiya ingibitorunun torpaquducu kompleksdə ammonium katio- 
nunım uzun müddət stabilləşməsinə kömək etməsi ilə izah 
etmək olar. Aparılan təcrübələrdən məlum olmuşdur ki, suvarı
lan şəraitdə nitrifikasiya ingibitorlannın tətbiqi ilə əlaqədar ola
raq azotun yuyulması azalmaqla bərabər, azotlu gübrələrin 
səmərəliliyi yüksəlmişdir.

2. Aparılan tətqiqatlardan məlum olur ki, azotlu gübrələri 
suvarmadan sonra və ingibitor - Izooktilfosfat preparatı ilə birlikdə 
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istifadə etdikdə azotun bitkilər tərəfindən istifadə əmsalı yük
səlməklə yanaşı, tətbiq edilən azotlu gübrələrin səmərəliyi də artır.

3. Təcrübələrin nəticəsi göstərir ki, azotlu gübrələri xüsusi ilə 
ammonium nitrat gübrələri suvarmadan sonra verilməsi daha 
məqsədəuyğundur.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА НИТРИФИКАЦИИ НА 
УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ АЗОТА В ПОЧВЕ ПОД 

ХЛОПЧАТНИКОМ

Исаева Ф.Г,

Изложены результаты исследований проведенных с культурой 
хлопчатником, возделываемым на сероземно - луговой Уджар- 
ского опорного пункта по изучению влияния ингибитора 
нитрификации на потери азота почвой.

Установлено, что при внесении до полива аммиачной селитры 
без ингибитора нитрификации азота составила 33,0 кг/га, 
карбамида 23,8 кг/га, а после полива эти величины выражались 
соответственно по удобрениям: 20,0 и 13,7 кг/га. Совместное 
применения этих удобрений с ингибитором эти потерь соответ
ственно до 4,1 и 3,3 кг/га.
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İNFLUENSE OF INHIBITOR OF NITRIFICATION ON 
DECREASE OF NITROGEN LOSS IN THE SOIL UNDER 

COTTON

İsayeva F. G.

The conclusions of the investigations sarried out with the cotton 
cultivating in seroremmedow soil of Ucar Supporting Station on study 
of the influence of inhibitor of nitrification on nitrogen loss of soil are 
expressend.

It is established that for bringing in ammoniac saltpeter with out 
inhibitor till irrigation formed 33,0 kq/ha, but carbamide 23,8 kq/ha, 
but after the irrigation these quantities are expressed on fertilirers: 
20,0 and 13,7 kq/ha. The coint applisation of these fertilirers with 
inghibitor of nitrification promoted the decrease of loss accordingly 
till 4,1 and 3,3 kq/ha.
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LOT 635.825; 631.816

PAMBIQ BİTKİSİ ALTINDA ÜZVİ VƏ MİNERAL 
GÜBRƏLƏRİN VERİLMƏSİNİN TORPAQDA QİDA 

MADDƏLƏRİNİN DİNAMİKASINA TƏSİRİ

Cəfərova S.F.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnsitutu

Torpaq münbitliyinin artırılmasında və kənd təsərrüfatı bitki
lərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsində gübrələrin rolu əvəz
edilməzdir.

Elm və təcrübə sübut etmişdir ki, bütün kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin, o cümlədən pambığın məhsuldarlığı torpağın mün
bitliyindən və torpağa verilən qida maddələrinin miqdarından 
bilavasitə aşlıdır.

Yüksək məhsul alınmasının təməlini gübrələrin düzgün 
normada, nisbətlərdə, müddətlərdə və səmərəli üsullarla 
verilməsi təşkil edir.

Aparılmış tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən demək olar ki, 
pambıq bitkisi də digər kənd təsərrüfatı bitkiləri kimi üzvi və 
mineral qida maddələrinə qarşı çox tələbkardır. Belə ki, hər ton 
pambıq məhsulu orta hesabla torpaqdan 50 - 60 kq azot, 15-30 
kq fosfor və 60 - 70 kq kalium aparır.

Pambıq ən qiymətli tenxniki bitkilərdən olmaqla, xalq 
təsərrüfatı üçün onun becərilməsi və məhsuldarlığının artırılması 
böyük əhəmiyyətə malikdir.

Tədqiqat obyekti - pambıq bitkisidir.Təcrübə qoyulmazdan 
əvvəl sahədən torpaq nümunələri götürülüb analiz edilmiş və 
torpağın aqrokimyəvi göstəriciləri müəyyən edilmişdir. 
Aparılmış kimyəvi analizin nəticələri göstərir ki, Ucar rayonu 
boz-çəmən torpaqlarının əkin qatında ümumi humusun miqdarı 
0-20 sm qatda 2,32, 20-40 sm qatda 1,36%, 40-60 sm - lik qatda 
0,30% və 60 - 80 sm - lik qatda isə 0,28% - dir. Ümumi azotun 
miqdarı da müvafiq olaraq üst qatda 0,125, alt qatda isə 0,06% 
təşkil edir.
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Asan hidroliz olunan azotun miqdarı 29,4 - 97,3 mq/kq - dır. 
Digər azotlu birləşmələr aşağıdakı miqdardadır: udulmuş 
ammonyak azotu 2,7 - 18,7 mq/kq; nitratlar 0,9 - 3,7 mq/kq - 
dır. Torpaq məhsulun reaksiyası zəif və orta qələvidir. Təcrübə 
sahəsinin torpaqlarında ümumi fosfor 0,10 - 0,14%, mütəhərrik 
fosfor isə 3,9 + 19,6 mq/kq - dır. Ümumi kalium isə 0,06 - 
3,28% mübadiləvi kalium isə 235- 159 mq/kq təşkil edir. Qəbul 
edilmiş qradasiya görə bu torpaqlar qida elementləri ilə zəif 
təmin olunmuş hesab edilir, ona görə də sahəyə gübrə verilməsi 
zəruridir.

Təcrübə 4 təkrardan və hər təkrarın sahəsi 50 k.v.m 
olmuşdur. Tədqiqatın məqsədi pambıq bitkisinə verilən mineral 
və üzvi gübrələrin müxtəlif dozalarının səmərəsini öyrənməkdən 
və bunun əsasında mineral və üzvi gübrələrin ən səmərəli 
dozalarını aşkara çıxartmaqdan ibarətdir. Bu məqsədlə 2006 - 
2007 - ci illərdə AMEA - nın Torpaqşünaslıq və aqrokimya 
institutu Ucar dayaq məntəqəsinin boz - çəmən torpaqlarında 
tədqiqatlar aparmışdır. Hər il torpağın hər hektarına N$o - iso P90- 
210; K30 - iso hesabı ilə mineral gübrə və 15 - 30 ton hesabı ilə 
peyin verilmişdir. Pambıq bitkisinin veqetasiya dövrünün uzun 
müddət çəkməsi və müxtəlif mərhələlərində qida maddələrinə 
təlabatınm müxtəlif olması torpağa gübrələrin hissə - hissə 
verilməsini tələb edir. Bitkilər veqetasiya dövründə tam qida 
maddələri ilə təmin etmək üçün onlara əlavə gübrə verilir. 
Müəyyən edilmişdir ki, bitkilər tərəfindən gübrələrin tam 
mənimsənilməsi əlavə gübrələrin verilmə müddətindən, üsulun
dan, norma və nisbətlərindən aşlıdır.

Əlavə gübrələr 2 üsulla: 1) Adi üsulla yəni gübrələri dağınıq 
və yaxud cər-gələrin orta hissəsinə 2) gübrələri cərgələrin 
yanından verilmə. Gübrələr 3 müddətdə verilmişdir: 1. Toxum 
ilə eyni vaxtda, gübrəni toxumdan 3 - 4 sm aralı, 10 - 12 sm 
dərinliyə verilmişdir. Gübrəni qönçələmə zamanı kökdən 10 - 
15 sm aralı və 10 - 13 sm dərinliyə və çiçəkləmənin əvvəlində, 
kökdən 15 - 20 sm aralı və 10 - 15 sm dərinliyə verilmişdir. 
Torpaq analizi nəticəsində torpaqla gübrə arasında prosesləri 
başa düşmək, onda toplanan qida maddələri ilə təmin olunma 
dərəcəsi haqqında düzgün məlumat almaq mümkündür.
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Pambıq bitkisi altında götürülmüş torpaq analizlərinin 
nəticələri 1№ - li cədvəldə verilmişdir. Cədvəldən aydın olur ki, 
ən çox qida maddələrinin miqdarı bitkinin qönçələmə və 
çiçəkləmə mərhələlərində olur. Ən az azotun, fosforun, kaliu
mun miqdarı isə veqetasiyamn axırında qeydə alınmışdır. Bütün 
buna baxmayaraq, gübrə verilmiş variantlarda bitkinin bütün 
mərhələlərində qida maddələrinin miqdarı gübrə verilməmiş 
varianta nisbətən çox olmuşdur. Torpağa verilmiş azot, fosfor, 
kalium və peyinin təsirindən torpaqda azotun ammonyak, nitrat 
forması, mütəhərrik fosfor və mübadilə olunan kaliumun 
miqdarı artır. Ən çox nitrat və ammonyak azotunun miqdarı qön
çələmə, çiçəkləmə mərhələlərindəki NısoPısoKno və N180P210K450 
variantlarında və gübrəni cərgələrin yanından verilmə üsulundan 
alınmışdır. Meyvənin yetişmə mərhələsində bütün qida mad
dələri azalır, ancaq gübrə verilən variantlarda verilməyən sahəyə 
nisbətən yüksək olur. Azot, fosfor, kalium və peyin ilə birlikdə 
verilməsi torpaqda qida maddələrinin miqdarına müsbət təsir 
edir. Mineral gübrələrin N60P90K30; N120P150K90 verilməsi 
nəticəsində bitkinin qönçələmə mərhələsində 0 - 20 əkin qatında 
ammonyak və nitrat azotunun cəminin miqdarı müvafiq olaraq 
27,7; 32,0; 35,7; çiəçkləmə mərhələsində müvafiq olaraq 25,5; 
32,0; 46,9 mq/kq, meyvənin yetişmə mərhələsində isə 13,0; 
15,7; 18,6; mq/kq olmuşdur. Mineral gübrələrin yüksək dozası 
N150P180K120 və N180P210K150 verilmiş variantlarda ammonyak 
azotunun miqları həmin mərhələyə müvafiq variantlarda 31,4; 
44,6; 57,7,59,3 18,6;21,3; 26,2 mq/kq olmuşdur.

Mütəhərrik fosfor və mübadilə olunan kaliuma gəldikdə isə 
müxtəlif dozalarla verilən azot fosfor və kaliumdandan asılı 
olaraq müxtəlif olur. Ən çox mütəhərrik fosfor və mübadilə 
olunan kaliumun miqdan 15t/ha peyin fonunda verilən 
N120P150K90, N150P180K120, N180P210K150 variantlarından alınmışdır.
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Torpaq analizlərinin nəticəsi göstərir ki, mineral gübrələri və 
peyini istər tək - tək, istərsədə üzvi gübrə fonunda mineral 
gübrələri və əksinə torpağa verilməsi torpaqda bitki tərəfindən 
asan mənimsənilən azotun formalarım, fosfor və kaliumun 
miqdarını artırmışdır.

Qida maddələriinin bitki tərəfindən mənimsənilmə dərəcəsi 
təkcə bioloji və torpaq - iqlim xüsusiyyətlərindən deyil, torpaq
da qida maddələrinin bitki tərəfindən asan mənimsənilə bilən 
formada olmasından və torpağa hansı üsulla verilməsindən də 
çox aşlıdır.

Aparılan tədqiqatların nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
gübrələri cərgələrin arasına dağmıq halda və yaxud cərgələrin 
orta hissəsinə verilməyə nisbətən, gübrələri cərgələrin yanından 
verilməsindən daha səmərəli nəticə alınmışdır.Belə ki, mineral 
gübrələrin N60P90K30, N90P120K6O, N120P150K90 N15oP18oK12O, 
N180P210K150 cərgələrin yanından verilməsi nəticəsində 0-20 sm 
əkin qatında ammonyak və nitrat azotunun cəminin miqdarı 
müvafiq olaraq 30,3; 38,1; 48,4; 59,0; 61,2; mq/kq 
(qönçələmədə), çiçəkləmə mərhələsində isə azotun ammonyak 
və nitrat formasının cəmi müvafiq olaraq 35,6; 45,6; 54,6; 56,9; 
70,3 mq/kq və meyvənin yetişmə dövründə isə həmin 
variantlarda azotun ammonium və nitrat formasının cəmi 
müvafiq olaraq 14,6; 18,5; 22,7; 26,8; 33,4 mq/kq olmuşdur. 
Bütün bunlar göstərir ki, gübrələri cəlgələrin yanından 
verildməsi daha səmərəlidir.

Nəticə

1. Torpaq analizləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
mineral və üzvi gübrələri müxtəlif dozalarda, kombinasiyalarda 
verilməsi nəticəsində torpaqda bitki tərəfindən asan mənimsənilə 
bilən qida maddələrinin (azot, fosfor,kalium) miqdarı gübrəsiz 
sahəyə nisbətən xeyli artmışdır. Ən yüksək nəticə gübrəni 
cərgələrin yanından verilən variantlardan alınmışdır.
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2. Üzvi və mineral gübrələri ayrılıqda verilməyə nisbətən 
birlikdə verilməsindən daha yaxşı nəticə alınmışdır.

3. Gübrənin iqtisadi səmərəliliyini artırmaq və onların 
tədbiqinin ətraf mühitə neqativ təsirini azaltmaq məqsədi ilə 
əlavə gübrələri cərgələrin yanından verdikdə daha səmərəli və 
iqtisadi cəhətdən əlverişlidir.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ ПИТАТЕЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ ПОД ХЛОПЧАТНИКОМ

Джафарова С. Ф.

В статье рассматриваются результаты исследований 
проведенных с хлопчатником, возделываемым на сероземное - 
луговой почве Уджарского опорного пункта по изучению 
влияния различных норм, соотношений и способов внесения 
органических и минеральных удобрений на содержание в почве 
под культурой питательных веществ.

Установлено, что при раздельном внесении высоких доз 
минеральных удобрений Nı5OPısoKi2o и N180P210K150, а также при 
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применении на фоне минеральных удобрений N60P90K30 + 
органических удобрений (15 и 30 т/га навоза) по сравнению с 
контрольным вариантом в почвах отмечалось высокое 
содержание азота, фосфора и калия. Наибольшая их величина 
получена в варианте, где в междурядья на фоне 15 т/га навоза 
вносили минеральные удобрения в дозах N120P150K90 и 
N15oP18qKi2O-

Influence of mineral and organic fertilizers 
ON DYNAMIJS OF NURTIENTS IN THE SOIL UNDER 

COTTON

Jafarova S.F.

The article deals with the conclusions of the corried out 
invertigations with the cotton, cultivating in serozem soil of Ujar 
Supporting Station on study of the influence of the different norms, 
correlations And methords of bringing organic and mineral fertilizers 
in soil coampostion under culture of the nitrients.

İ tis established that high compostion of nitrogen phosphorus and 
potassium is noted in the soils as compared with the control version at 
separating in high doses of mineral fertilizers N15OPi8oKi2o and 
N180P210K450, and also at appilication in the background of mineral 
fertilizers N60P90 Кзо+organic fertilizers (15 and 30 t/ha of manure). 
Their most qunatity is got in the version where mineral fertilizers are 
brought in the DOSe of N120P150K90 and N150P180 K120 in the phone of 
15t/ha of manure in interrow.
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UOT.631.8

ABŞERON YARIMADASININ BAĞ TORPAQLARININ 
ƏSAS QİDA ELEMENTLƏRİ İLƏ TƏMİN OLUNMA 

KARTOQRAMMASI

Şükürov S.X.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Bakı Bağlar Təsərrüfatının İnkişafı və İstismarı Birliyinin 
fondunda olan torpaq sahələrinin 1945-ci ilə qədər və ondan 
sonrakı dövrdə faktiki sahəsi bu günlərə qədər qeyri-dəqiq 
olaraq qalmaqdadır. Yalnız 1985-90-cı illər ərzində Bakı şəhər 
İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə Hovsan, Zığ, Türkan, Zirə, 
Dübəndi, Şüvalan, Buzovna, Nardaran, Bilgəh, Pirşağı, 
Sulutəpə, Sanqaçal və Şıxlar qəsəbələri yaxınlığında 400-dən 
çox müəssisə, təşkilat və idarələrinin bağçılıq-yoldaşlıqlarına 
2300 ha-dan çox torpaq sahəsi paylanmışdır.

Hər bir qəsəbə üzrə ayrılmış torpaq sahələrinin ayrı-ayrılıqda 
ilkin torpaqayırma sənədləri hazırlanmış, ayrı-ayrı torpaqayırma 
sxemləri tərtib olunmuşdur.

Eyni zamanda həmin illərə qədər Bağlar Təsərrüfatının İnki
şafı və istismarı Birliyinin fondunda olan torpaq sahələrinin 
hesabına təşkil olunmuş və sonradan ləğv olunmuş bağ-tikinti 
kooperativlərinin nəzdində paylanılmış torpaqların bir hissəsinin 
torpaqayırma və ayrıca sxemləri tərtib olunmuşdur ki, bu sənəd
lər də ümumiləşdirilmədən ayrı-ayn qovluqlarda arxivdə saxla
nılmaqdadır.

Bağ icarəçilərinin, bağ-tikinti kooperativləri üzvlərinin 
qanuni istifadəsindəki (icarəsindəki) bağların, bağ sahələrinin 
xüsusi mülkiyyətə verilməsi haqqında Bakı şəhər İcra Hakimiy
yətinin Başçısının 112 saylı 15.08.1996-cı il tarixli sərən

295



camından sonra bağ torpaqları pərakəndə halda özəlləşdirilməyə 
başlanılmışdır.

1996-cı ildə Bağçılıq yoldaşlığın üzvlərinin istifadəsindəki 
bağların da xüsusi mülkiyyətə verilməsi barədə Bakı şəhər İcra 
Hakimiyyətinin 1342 saylı qərarı veribdi və bu işin həyata 
keçirilməsi Bakı Bağlar Təsərrüfatının İnkişafı və İstismarı 
Birliyinə həvalə edildi.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Yenə də bağlar” haqqında 
maddəsində göstərilən bir çox faktlar ki, Şəhər İcra Hakimiy
yətinin tabeçiliyində olan müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar 
olaraq konkret ölçü götürmək məqsədi qoyulmuşdur. Belə ki, 
Şin zavodunun rəhbərliyinin xahişi ilə Bakı şəhər İcra 
Hakimiyyətinin qərarı ilə Şıxlar qəsəbəsində ayrılan sahələr Zirə 
qəsəbəsi ilə əvəz olunmuşdur və həmin qərara əsasən Azər
baycan Texniki Universitetinə Şıxlar qəsəbəsində torpaq sahələri 
ayrılmışdır.

Hal-hazırda kollektiv bağ və bostançıların himayəsinə ayrıl
mış sahələrdə ciddi işlər aparılır. 1 sentyabr 1987-ci ildə müəssi
sə və təşkilatlara ayrılan 3595 fərdi bağ sahələri ilin axırına qə
dər nəzərdə tutulanlardan bir qədər çox olmuşdur.

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 15 sentyabr 1987-ci il Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin ixtiyarına 1125 hektar əlavə torpaq 
sahəsi verilmişdir.

Sovxozların və təsərrüfatların istifadə etmədiyi torpaq sahə
ləri bağçılıq üçün ayrılaraq onlar müəssisə və idarələrin ixti
yarına verilmişdir, buda yaxın 2-3 il ərzində şəhər əhalisinin 
bağ-bostan sahələri ilə təmin olunmasına zəmin yaradır və 
həmçinin belə bağ sahələrinin sənədləşmə məsələsi də qarşıya 
qoyulmuşdur.

Sənədləşmə ilə bağlı məsələlərin tamamlanması yaxın 3-5 
ildə həyata keçirilməlidir.

Bağçıların sahələrini abadlaşdırmaq üçün onlara yaxın 
yerlərdə xüsusiləşmiş tikinti materialları mağazaları istifadəyə 
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verilmişdir. Belə mağazalarda “Bakneftmaş” zavodunda hazır
lanmış bağ evlərinin konstruksiyaları satışa çıxarılmışdır.

Kollektiv bağçılığm inkişafında əsas problem bağ tikin
tilərinin ləngiməsilə bağlıdır. Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti 
sistemində 1986-cı ildə “Bitremstroy” təşkilatı əmələ gəlmişdir 
ki, hansıkı fərdi yaşayış tikintiləri ilə yanaşı kooperativ qaraj, 
avtodayanacaq, evlərin təmiri və bir sıra bağ tikintiləri ilə bila
vasitə məşğul olur.

Hesablamalara görə nəzərdə tutulan tikinti xidmətlərinin həc
mi 100 mln. manatla ölçülür və bura 15000 bağ sahələrinin qal
dırılması və onların abadlaşdırılması məsələləri daxildir.

Məhz elə bu baxımdan tək bir təşkilatın bu işin öhdəsindən 
gəlməsi ağıla sığmazdır. Bunun üçün müəssisələrdə özəl briqa
daların yaradılması vacibdir, hansılar ki boş vaxtlarda “RORO” 
tikinti mağazasından əldə edilmiş materiallarla bağ sahələrində 
tikinti işləri aparmaq iqtidarındadırlar.

Məhz bu yolla “Azerelektroterm” və “Kaspmorsudremont” 
təşkilatları 50-60 bağ evləri əldə etmişlər. Bundan başqa Bakı 
İcra Hakimiyyətinin işçiləri tərəfindən “yoldaşlıq” kollektivləri 
yaradılmışdır və 11 bağ evinin proyekti işlənilib həyata keçiril
mişdir. Bu proyektlər çoxalmış və təklif kimi yoldaşlıq bağçıla
rına paylanmışdır.

Bu ilin avqust-sentyabr aylarında Bakı şəhər İcra Hakimiy
yəti tərəfindən bir sıra yığıncaq və reydlər təşkil olunmuşdur və 
burada bağçılıq təşkilatların nümayəndəsində iştirak etmişdir.

z Onların qarşısına bağlarla bağlı bir sıra məsələlər qoyulmuş 
və müzakirə edilmişdir. Onlardan bir çoxu, məsələn yol tikintisi, 
kommunikasiya, bağ massivlərinin abadlaşması, ağacların 
salınması, su tənzimatı və s. öz əksini tapmışdır.

Bu gündə də bu məsələnin həyata keçirilməsi daima gün
dəmdədir və Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzarəti altındadır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 2007-ci il tarixli 
Fərmanına əsasən Bakı Bağlar Təsərrüfatının İnkişafi və İstismarı 
Birliyinin ləğv olunaraq onun arxiv materiallarının Daşınmaz 
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Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə verilməsindən sonra bağ 
torpaqlarının qeydiyyatdan keçirilməsi prosesi güclənmişdir.

Bakı Bağlar Təsərrüfatının və Bağ Yoldaşlıq cəmiyyətlərinin 
üzvlərinin istifadəsində və xüsusi mülkiyyətinə verilmiş torpaq 
sahələrinin torpaqayırma sənədləri ayrıca aktları əsasında 
ümumi sahəsinin xəritələşdirilməsi günümüzün vacib işlərindən 
birinə çevrilmişdir.

Torpaq sahələri üzərində hər hansı elmi-tədqiqat təsərrüfat, 
tikinti işlərini başlayarkən ilk əvvəl ərazinin yerquruluşu xəritəsi 
tərtib olunmalıdır. Bundan sonra aparılmış elmi-tədqiqat və 
digər işlərin nəticəsi xəritə üzərində işlənməlidir.

Bütün dünya iqtisadiyyatının, elmi-tədqiqat, xidmət və s. 
işlərinin təşkilli və idarə edilməsinin asanlaşdırılması, avtomat
laşdırılması məqsədi ilə kompüter sistemlərindən geniş istifadə 
edilməkdədir.

1963-cü ildə Kanadada və 1966-cı ildə Harvard Universite
tində gerçəkləşdirilən Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin inkişafı 
günümüzdə o həddə çatmışdır ki, artıq iqtisadiyyat, elm, xidmət 
sahələrinin hər birini bu sistemin işindən kənar təsəvvür etmək 
çətindir.

Bəhs etdiyimiz Bakı torpaqlarının xəritələşdirilməsi, bu 
torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətlərini, qida maddələri ilə 
təminatı öyrənilərək Coğrafi İnformasiya Sistemlərinə daxil 
edilməklə bu torpaqların aqrokimyəvi göstəricilərinin yaxşılaş
dırılmasının elmi əsalarının işlənilməsinə başlamaqla bağ 
torpaqlarının qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatının dəyişdirilməsi və 
başdan-başa tikinti altına verilməsinin qarşısının alınması 
mümkündür.

Abşeron yarımadasının sahəsi 388 min hektarı əhatə edir. 
Abşeron yarımadası torpaqları haqqında ilk məlumatlara 
V.D.Smimov-Loqinovun (1927) və A.S.Preobrajenskiynin 
(1932) işlərində rast gəlmək olar. Sonralar Abşeron yarımadası
nın torpaq örtüyü M.Ə.Salayev, V.H.Həsənov, Ç.Q.Qələndərov 
(1987, 1992, 2004), M.P.Babayev (1998, 2000) və başqaları 
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tərəfindən öyrənilmişdir. Yarımadanın torpaqları boz-qonur 
1 ipinə aid olaraq, müxtəlif dərəcədə duzluq, şorakətlik və 
mexaniki tərkibi ilə səciyyələnir. Belə torpaqlarda müxtəlif 
bitkilərin becərilməsi və yüksək məhsul almaq üçün bağ 
torpaqlarının sahələri yaxşılaşdırılmalıdır və onların qida 
maddələri ilə təminatı əsas məsələlərdən hesab edilir.

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi, orta dərəcədə qida 
maddələri (N,P,K) ilə təmin olunmuş fosfor 2 mq/100 qr-a, 
kalium 25 mq/100 qr-a, asan hidroliz olunan azot 4 mq/100 qr- 
dan artıq olduqda orta dərəcədə təmin olunmuş sayılır.

Cədvəl 1

Torpaqların qida maddələri (N,P,K) ilə 
təmin olunma dərəcəsi

Taınin 
olunma 
dərəcəsi

Mütəhərrik fosfor 
PəOs mq/100 qr

MUbadiləvi kalium 
KəO mq/100 qr

Asan hidroliz olunan azot 
N/NH4+N/NO3 mq/100 qr

Çox zəif <1,0 0-10 <3

Zəif <1,5 10-20 3-4

Orta 2,0 25 4-5

Buna baxmayaraq, bağ torpaqları sahəsindən götürülmüş 
nümunələrin təhlilindən müəyyən edilmişdir ki, bu torpaqlar 
qida maddələri ilə (N,P,K) zəif təmin olunmuşdur, yəni, 100 
qram torpaq nümunəsində Maçiqin üsulu ilə mütəhərrik fosforun 
miqdarı l,5mq/100 qr; mübadiləvi kaliumun miqdarı 15 mq/100 
qr; Tyurin-Kononova üsulu ilə təyin olunmuş asan hidroliz 
olunan azotun miqdarı isə bağ altı torpaqlarında 2,5 mq/100 qr- 
dan artıq olmamışdır.

Bu baxımdan Abşeron yarımadasında yayılmış bağ 
torpaqlarından yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq üçün bu 
torpaqların gübrələnməsi zəruridir. Bağ altı torpaqların qida 
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maddələri (N,P,K) ilə təmin olunma kartoqrammaları 1 saylı 
şəkildə verilmişdir.

Bağ altı torpaqların nümunələrində aparılmış analizlərin 
nəticəsi 2 saylı cədvəldə verilmişdir (orta hesabla).

Cədvəl 2

Dərinlik 
(sm)

Təhlil olunmuş 
nümunələrin 

miqdarı

Maçiqin 
üsulu ilə

РД>5 
mq/100 qr

Maçiqin üsulu 
ilə mübadiləvi 

K:O mq/100 qr

Tyurin və 
Kononovaya görə 

asan hidroliz olunan 
azot mq/100 qr

0-30 100 13 15 2,5

Bu istiqamətdə hal-hazırda bir sıra işlər aparılır ki, onlardan 
biridə gübrələnmədin Respublikada yayılmış üzvi tərkibli 
tullantı və ehtiyatlardan təkrar emal üsulu ilə alınmış üzvi 
gübrələrin üzüm, badam, əncir, innab, püstə, tərəvəz bitkiləri 
altında istifadəsinin səmərəliliyi öyrənilmişdir.

Asan hidroliz olunan azot

Mütəhərrik fosfor
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Mübadiləvi kalium

Təmin olunma dərəcələri
Azot Fosfor Kalium

■ Orta В Orta В Orta
■ Zəif В Zəif U Zəif
В Çox zəif □ Çox zəif □ Çox zəif

Şəkil 1. Abşeron yarımadasında yayılmış bağ altı torpaqların 
qida maddələri (N,P,K) ilə təmin olunma kartoqrammaları

Bağçılıq təsərrüfatlarına ayrılmış torpaq sahələrinin aqrokim
yəvi göstəricilərini yaxşılaşdırmaqla, onların qida maddələrinə 
olan tələbatını öyrənmək və müasir tələblərə uyğun elmi- 
istehsalat işləri ilə yanaşı, onların xəritələşdirilməsi və karto- 
qrammaların hazırlanması əsas məsələlərdəndir və bu səpkidə 
tərəfimizdən tədqiqat işləri aparılır.

Ədəbiyyat

1. 1987-ci illərdə fərdi və kollektiv Bağçılıq təsərrüfatlarına torpaq 
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qəzet materialı)

2. Həsənov V.H. “Abşeron yarımadası torpaq örtüyünün 
strukturasma, relyefin və torpaqəmələgətirən süxurların təsiri”, Torpaq 
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СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ САДОВЫХ 

ПОЧВ АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

‘ Шукюров С.Х.

В статье приводятся данные о выделении в различных годах 
организациям почв под садовые участки на Абшеронском 
полуострове.

Приводятся данные об обеспеченности садовых почв 
основными элементами питания растений (N,P,K).

На основе этих данных составлена картограмма обеспечен
ности основными элементами питания растений почв Абшерон- 
ского полуострова.

COMPOSITION OF CARTOQRAM PROVIDED BY THE 
MAIN NUTRITIVE OF THE GARDEN SOILS IN THE 

ABSHERON PENINSULA

Shukurov S.Kh.

Data of the secretion are carried out by the organisations of the soil 
under garden areas in different years in Absheron.

Data of the provision of the garden soils are carried out by the 
main nutritive of the plants (N,P,K).

On the basis of these data the cartogram of provision are composed 
by the main nutritive of the plants of soils of Absheron.
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УДК.631.811

ВЛИЯНИЕ ИЛА АБШЕРОНСКОГО КАНАЛА НА 
ДИНАМИКУ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (N,P,K) И

НАКОПЛЕНИЕ ГУМУСА В ПОЧВЕ ПОД 
КУЛЬТУРОЙ

ПОДСОЛНЕЧНИКА

Пашаев Р.А.
Институт Почвоведения и Агрохимии НАН 

Азербайджана

Подсолнечник (Helianthus), род одно- и многолетних 
трав семейства сложноцветных (Compositae); 67 (по 
некоторым классификациям - до 80) видов из Северной 
Америки. Масличная форма этого вида высотой примерно 
2,0-2,5 м дает более мелкие черные семянки, из которых 
получают подсолнечное масло. Жмых, остающийся после 
его экстракции, представляет собой высокобелковый корм.

Селекция позволила увеличить содержание масла в 
семенах с 30 до более 50%, что привело к превращению 
подсолнечника однолетнего в одну из ведущих масличных 
культур в мире.

Масло подсолнечника относится к группе полувысы
хающих и обладает высокими вкусовыми качествами. 
Подсолнечное масло используется непосредственно в пищу, 
а также при изготовлении маргарина, консервов, хлебных и 
кондитерских изделий.

В связи с вышеизложенным видно, что подсолнечник име
ет большое народнохозяйственное значение и повышение его 
урожайности является актуальной темой для исследования.

В целях установления влияния различных доз ила 
Абшеронского канала отдельно и совместно с минеральными 
удобрениями, на динамику питательных элементов (N,P,K) и 
содержание гумуса в орошаемой серо-бурой почве Абшерона 
под культурой подсолнечника, заложен полевой опыт.
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Полевой опыт с подсолнечником заложен в Масличном 
хозяйстве (пос. Говсаны). Опыт заложен в 4-х кратной 
повторности в 7 вариантах. Схема опыта: 1. Контроль б/у; 
2.Навоз 20т/га; 3. Ил Абшеронского канала 20 т/га; 4. Ил 
Абшеронского канала 40 т/га; 5. NıooPsoKno (экв. 20 тон 
навоза); 6. Навоз 10 т/га + N50P25K60 (экв. 10 тон навоза); 7. 
Ил Абшеронского канала 10 т/га + N50P25K60 (экв. 10 тон 
навоза)

Проведённые исследования показали, что при внесении в 
орошаемую серо-бурую почву ила Абшеронского канала 
отдельно и совместно с минеральными удобрениями в гори
зонте почвы 0-30 см увеличивается сумма аммиачного и 
нитратного азота в фазе появления первой пары настоящих 
листьев от 7,5 до 12,2 мг/кг, в фазе цветения от 8,5-13,4 
мг/кг, в конце вегетации от 7.5 до 14,1 мг/кг, количество 
подвижных форм фосфора возрастает на 6,5-9,6; 8,9-12,0; 
8,3-11,0 мг/кг и обменного калия на 20-40; 15-30; 10-25 
мг/кг по сравнению с контролем без удобрений. На контро
ле соответственно 19,0; 18,3; 15,8; 13,5; 12,6; 11,8 и 300; 
280; 260 мг/кг. Наилучшие результаты получены в варианте, 
где вносился ил Абшеронского канала 10 т/га совместно с 
минеральными удобрениями N50P25K60 (таб. 1).

Органические вещества служат источником пищи и 
энергетическим материалом для большинства почвенных 
микроорганизмов. Гумусовые вещества почвы труднее под
вергаются минерализации, чем органические соединения 
растительных остатков и других негумифицированных 
веществ.

Земледелие необходимо вести таким образом, чтобы 
восполнение гумуса преобладало над его расходной частью. 
Любой мелиорант, в том числе и минеральный, прямо или 
опосредованно, через влияние на биопродуктивность, спо
собен изменять гумусный статус почв, проблема опти
мального регулирования которого остра для орошаемой 
серо-бурой почвы Абшерона.
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Основным источником воспроизводства гумуса служат 
органические удобрения и растительные остатки, от послед
них восстанавливается 60% потерь, а остальные 40% 
должны компенсироваться за счет органических удобрений. 
Органические удобрения не только повышают содержание 
гумуса в почве, но и определяют состав новообразованных 
гумусовых веществ, т.е. её энергетический потенциал. В 
результате проведенных исследований установлено, что при 
внесении в орошаемую серо-бурую почву ила Абшерон
ского канала отдельно и совместно с минеральными 
удобрениями в горизонте почвы 0-30 см, количество гумуса 
увеличивается от 0,05 до 0,12% по сравнению с контролем 
б/у (где количество гумуса составило 1,50%).

Наилучший результат получен при внесении ила Абшерон
ского канала в дозе 40 т/га, где увеличение количества гумуса 
составило 0,12% по сравнению с контролем б/у (таб. 2).

Влияние различных доз ила Абшеронского канала отдельно и 
совместно с минеральными удобрениями на изменение 

содержания гумуса под подсолнечником

Таблица 2

№ Варианты Горизонты 
(СМ)

Гумус 
%

1 Контроль б/у 0-30 1,50
2 Навоз 20 т/га 0-30 1,55
3 Ил Абш. канала 20 т/га 0-30 1,57
4 Ил Абш. канала 40 т/га 0-30 1,62
5 NıooPsoKiM (экв. 20 тон навоза) 0-30 1,59
6 Навоз 10 т/га + NwPjsK^o (экв. 10 тон навоза) 0-30 1,61

7 Ил Абш. канала 10 т/га + NsoPaK» (экв. 10 т. 
навоза) 0-30 1,60

Увеличение гумуса при внесении сапропелей подтверж
дается многими авторами.

Данные исследований свидетельствуют о том, что 
удобрения, полученные на базе местных органических 
отходов, повышают количество питательных элементов и 
гумуса в почве, в связи с этим их можно рекомендовать как 
замену дефицитному навозу.
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ABŞERON KANALI LİLİNİN GÜNƏBAXAN BİTKİSİ ALTINDA 
TORPAQDA QİDA ELEMENTLƏRİNİN DİNAMİKASINA (N,P,K) 

VƏ HUMUSUN TOPLANMASINA TƏSİRİ

Paşayev R. Ə.

Günəbaxan altında Abşeronun boz-qonur torpağında qida elementlərinin 
(N,P,K) dinamikasına və humusun miqdarına, Abşeron kanalı lilinin ayrılıqda 
və mineral gübrələrlə birlikdə təsirini öyrənmək üçün çöl təcrübəsi 
qoyulmuşdur. Ən yaxşı nəticələr Abşeron kanalının lili 10 t/ha + NjoPuKgo 
(101 peyinə ekv.) və Abşeron kanalının lili 40 t/ha variantlarında alınmışdır.

THE INFLUENCE OF THE SILT OF ABSHERON CANAL ON 
DYNAMICS (N,P,K) OF FEED ELEMENTS AND HUMUS 

GATHERING IN THE SOIL UNDER SUNFLOWER

Pashayev R.A.

The experiment has been put to learn the influence of the silt of 
Absheron canal on dynamics (N,P,K) of feed elements and humus gathering 
in the grey-brown soil under sunflower with and without mineral fertilizers. 
The best results have been received by applying 10 tons of the silt of 
Absheron canal per hectare + N50P25K60 (ekv. to 10 tons manure) and 40 tons 
of the silt.
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UOT.631.8

TÜSTÜ QAZDAN ALINMIŞ AZOTLU GÜBRƏNİN 
TAXIL BİTKİSİ ALTINDA SƏMƏRƏLİLİYİ

Seyidov M.C.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Azərbaycanda elektrik enerj isinin əsas mənbəyi istilik-elek
trik stansiyalarının üzərinə düşür və bu baxımdan Əli-Bayramlı 
(Şirvan) İES hər sutkada atmosferaya 120 mln m3 tüstü qaz 
buraxır ki, bunu da azot gübrəsinə çevirsək ildə 300000 ton azot 
gübrəsi istehsal etmək mümkündür.

Hal-hazırda lEŞ-dan ayrılan tüstü-qazdan alınan azot 
gübrəsinin texnologiyası işlənilib və kənd təsərrüfatı bitkiləri 
altında yoxlanılır.

Bu baxımdan bizim qarşımıza qoyulmuş məqsəd tüstü qazdan 
alınmış azot gübrəsinin laboratoriya və çöl şəraitində kənd 
təsərrüfatı bitkiləri altında səmərəliliyini yoxlamaqdan ibarətdir. 
Təcrübələr taxıl bitkisi ilə laboratoriya şəraitində su kulturası ilə 
3 təkrarda, 4 variantda 10 buğda toxumu ilə Petri çaşkalannda 
qoyulmuşdur.

Cədvəl 1

Tüstü qazdan alınmış azot gübrəsinin su kulturasında buğda 
toxumlarının cücərməsinə və inkişafına təsiri (20.10.2008) 

«Qaraqılçıq» buğda toxumu

№ Təcrübənin 
variantları

Köklərin 
uzunluğu 

sm
Bitkinin boyu 

sm

10 günlük 
bitkinin 

yaş çəkisi (mq- 
la)

1 Nəzarət gübrəsiz 
(adi su) 18,0 83 820

2
Neft qazından 

alınmış 
1°/«NH4NO3

21,0 93 1050
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3
Neft qazından 

alınmış 
2%NH4NO3

23,5 11,5 1100

4
Neft qazından 

alınmış 
3%NH4NO3

35,5 11,5 1110

Bitkiyə maye halında olan tüstü-qazdan alınmış ammonium- 
nitrat gübrəsinin 1%, 2% və 3% məhlulu hazırlanıb verilmişdir. 
Nəzarət adı su şəklində gübrəsiz istifadə edilmişdir və ahnan 
nəticələr 1 saylı cədvəldə verilmişdir.

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi, hər qaba verilmiş azotun 
müxtəlif kəsafətli dozalarının su kulturasında «Qaraqılçıq» buğ
da sortunun cücərməsinə və inkişafına təsirinin nəticəsində 
məlum olmuşdur ki, köklərin uzunluğu 1% ammonium nitrat 
məhlulu verilmiş variantda 3 sm; 2% ammonium nitrat verilmiş 
variantda 5,5sm; 3% ammonium nitrat verilmiş variantda 17,5 
sm nəzarətə (adı su verilmiş) nisbətən artıq alınmışdır.

Bitkilərin boyu 10 gün keçdikdən sonra hər qaba 1% azot 
verilmiş variantda 1 sm; 2% azot verilmiş variantda 3 sm; 3% 
azot verilmiş variantda 3 sm; olmuşdur ki, buda adi su ilə 
qoyulmuş nəzarət variantı ilə müqayisədə bitkilərin boyunun 
artıq olması deməkdir.

10 günlük bitkinin yaş çəkisi 1% ammonium nitrat verilmiş 
variantda 230 mq; 2% ammonium nitrat verilmiş variantda 280 
mq; 3%-li məhlulda isə 290 mq nəzarətlə müqayisədə artıq 
olmuşdur.

Abşeronun boz-qonur torpaqları şəraitində «Qaraçılıq» buğda 
sortu ilə 4 təkrarda, 5 variantda çöl təcrübələri qoyulmuşdur. 
Təcrübələrdə neft qazdan alınmış ammonium nitrat gübrəsinin 
hektara 30, 60 və 90 kq normada fosfor və kaliumun fonunda 
təsiri öyrənilmişdir və ahnan nəticələr 2 saylı cədvəldə verimişdir.

2 saylı cədvəldən göründüyü kimi, buğda bitkisinin boyu 
kollanma fazasında nəzarətdə 12 sm; fonda P30K30 - 14; fosfor 
və kalium fonunda 30 kq NH4NO3 - 18; fon+NEUNCh 60 kq - 
20; fon+NkUNCh 90 kq - isə 24 sm olmuşdur ki, buda nəzarətə
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nisbətən neft qazdan alınmış azotlu gübrənin təsirindən müvafiq 
olaraq 2; 6; 8; 12 sm, fona nisbətən isə 4; 6; 10 sm artıqdır. 
Buğda bitkisinin boyu boruya çıxma fazasında nəzarətdə 40sm; 
fonda 45; fosfor və kalium fonunda 30kq NH4NO3 verildikdə - 
47; 60kq NH4NO3 verildikdə - 55; 90kq NH4NO3 verildikdə isə 
60 sm olmuşdur ki, buda nəzarətə nisbətən neft qazdan alınmış 
azotla gübrənin təsirindən 5; 7; 15; 20 sm, fona nisbətən isə 2; 
10,15 sm artıq olmuşdur.

Cədvəl 2

Abşeronun boz-qonur torpaqları şəraitində neft qazdan alınmış 
azot gübrəsinin buğda bitkisinin «Qaraqılçıq» inkişafına təsiri 

(2008-ci il)

№ Təcrübənin 
variantları

Bitkinin boyu 
sm-lə

Bir bitkinin 
Yaş çəkisi 

qr-Ia

Kollanma Boruya 
çıxma

Sünbül 
buraxma

Sünbülə 
çıxma 
fazası

1 Nəzarət gübrəsiz 12 40 55 50
2 P joKwffon) 14 45 65 60
3 Fon+NH4NO330 kq 18 47 75 65
4 Fon+NH,NO560 kq 20 55 80 72
5 Fon+NH4NO390 kq 24 60 85 85

Buğda bitkisinin sünbül buraxma fazasında boyu 55 sm; 
fonda 65; fon+NH^NCMO kq verildikdə - 75 sm; fon + NH4NO3 
60 kq verildikdə - 80sm; fon + NH4NO3 90 kq verildikdə - 85 
sm təşkil etmişdir, buda nəzarətə nisbətən 10; 20; 25; 30 sm, 
fona nisbətən isə 10; 15; 20 sm artıq olmuşdur.

Bir bitkinin yaş çəkisi sünbülə çıxma fazasında nəzarətdə - 
50 q; fonda - 60 q; fon+NHıNOs 30 kq - 65 q; fon+NH4NO3 60 
kq - 72 q; fon+NH4NO3 90 kq - 85 q olmuşdur ki, bu da nəza
rətlə müqayisədə 10; 15; 22; 35, fona nisbətən isə 5; 12, 25 q 
artıq olmuşdur. Alınan rəqəmlərdən belə nəticəyə gəlmək olar
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ki, neft qazdan alınmış azot gübrəsi buğda bitkisinin böyümə
sinə və inkişafına müsbət təsir göstərir.

Çöl təcrübəsində tüstü-qazdan alınmış azot gübrəsinin payız
lıq buğda bitkisinin bir kökdə əmələ gələn gövdə və sünbülün 
miqdarına təsiri öyrənilmişdir alınan nəticə 3 sayh cədvəldə 
verilir. Müşahidələr hər təkrarda 50 ədəd bitki üzərində aparıl
mışdır (alman orta rəqəm cədvəldə verilir).

3 saylı cədvəldən göründüyü kimi P60K45 bir toxumdan ahnan 
gövdələrin sayı 3,3; sünbüllərin sayı 3,2; sünbüldəki dənlərin 
miqdarı 37 ədəd və 1000 ədəd dənin çəkisi 52 qram təşkil etdiyi 
halda müvafiq olaraq bu göstəricilər fon + N30 variantında - 3,5; 
3,3; 39; 52, fon + N6o variantında 3,8; 3,5; 40; 54, fon + N90 
variantında isə 4,0; 3,7; 42 və 55 olmuşdur.

Cədvəl 3

Tüstü-qazdan alınmış azot gübrəsinin payızlıq buğda bitkisinin 
bir toxumdan ahnan, gövdələrin, sünbüllərin, bir sünbüldə olan 

dənlərin sayına və min ədəd dənin çəkisinə təsiri

№ Təcrübənin variantları
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1 Nəzarət gübrəsiz 3,1 3,0 35 50
2 p3oKjo(fon) 33 3,2 37 52
3 Fon+MI4NO.,30 kq 3,5 33 39 52
4 Fon+MI4NO360 kq 33 3,5 40 54
5 Fon+NH4NO390 kq 4,0 3,7 42 55

Bundan başqa, Respublikada gübrələrə olan tələbatı və 
onların baha başa gəlməsini nəzərə alsaq, tüstü qazdan alınmış 
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azot gübrəsi onun xarici bazardan alınmasının qarşısını alar və 
xarici bazardan asılılığını qurtarmış olar. Tüstü qazdan alınmış 
azot gübrəsinin kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadəsi 
iqtisadi cəhətdən də olduqca səmərəlidir.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТНОГО 
УДОБРЕНИЯ ИЗ ДЫМОВЫХ ВЫБРОСОВ ПОД 

ПШЕНИЦУ

Сеидов М.Д.

В нашей Республике основную часть электроэнергии вырабаты
вают теплоэлектростанции. Али-Байрамлинская ТЭС ежесуточно 
выбрасывает в атмосферу 120 млн м3 дымовых газов, загрязняю
щих окружающую среду. В пересчете на азотное удобрение это 
составляет 300000 тон азотного удобрения ежегодно. Использо
вание азотного удобрения, полученного из дымовых выбросов 

тел кулиурш» кагодае» хзх t
экономической, так и с экологической точки зрения.
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GETTING NITROGEN FERTILIZER FROM SMOKE-GAS OF 
THE WASTE OF HEAT ELECTRIC STATION AND THEIR 

APPLICATION UNDER WHEAT PLANTS

Seyidov M.D.

In our republic the heat electric station manufactures the main part 
of electrical energy. HES of Ali-Bayramly throws out 120 mln m3 of 
smoke-gasto atmosphere, pollutes the environment every day. In 
Calculation of nitrogen fertilizer it forms 300 ton of nitrogen fertilizer 
every year. At present it is worked out the technology of getting 
nitrogen fertilizer from smoke-gas of waste of heat electric station and 
getting nitrogen fertilizer on the basis of connection of the 
electrochemical and chemical reactions, the advantage of which is 
completed in minimal Loss of electrical energy and getting nitrogen 
fertilizer.
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UOT.631.81

TORPAQ QURAĞININ TƏRƏVƏZ NOXUDU 
BİTKİSİNİN FİZİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ VƏ 

MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ

Yusifov M.A., Sadıxova L.H., Qubadova M.B. 
Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutu

Giriş

Əkinlər fotosintezedici sistem kimi geniş fotosintez prose
sinin həyata keçirilməsi üçün yüksək morfoloji xüsusiyyətlərə 
və optimal fotosintez fəaliyyətinə malik olmalıdır (Əliyev, 
Qazıbəyova, 9). Bu xüsusiyyətlərə malik əkinlər yalnız bitkilər
də gedən həyat proseslərinin güclü getməsi ilə yaranmış olardı. 
Bunun üçün bitkilərin optimal səpin (əkin) müddətlərinin, becər
mə aqrotexnikasının, optimal su və qida rejimlərinin tətbiqi 
həyata keçirilməlidir (Əliyev,5; Yusifov, 1).

Bitkilərdə gedən fotosintez intensivliyinin, yəni karbon 
qazının (CO2 ) udulmasının 80-85%-i yarpaqlarda gedir. Ona 
görə də yarpaq bitkilərdə əsas fotosintezedici orqan hesab 
olunur. Əkinlərdə yüksək məhsuldarlıq məqsədilə hər bitki növ 
və sortları üçün optimal yarpaq səthi yaradılmalıdır (Yusifov və 
baş 7). Bunun üçün müxtəlif aqrotexniki tədbirlər sistemi 
(torpağın səpin üçün hazırlanması, vegetasiya müddətində 
becərmə işlərinin aparılması, su və gübrə rejimlərinin tətbiqi və 
s.) öz vaxtında və yüksək səviyyədə həyata keçirilməlidir. Bu 
tədbirlər bitkilərin normal boy və inkişafını təmin etməlidir ki, 
optimal miqdarda yarpaq səthi və bioloji kütlə yaranmış olsun 
(Patron 13; Kayumov 10, ). Normal böyüməkdə olan bitkilərdə 
yarpaqlar tərəfindən havanın karbon qazının mənimsənilməsi və 
fotosintetik fəal şüanın (FFŞ) udulması yüksək surətlə gedir
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(Niciporovir, 12). Bu zaman nəinki yaranmış plastik üzvi 
maddələrin miqdarı çox olur, həmçinin FFŞ-nin mənimsənilmə 
əmsalı yüksəlir, nəticədə fotosintezin məhsuldarlığı-bioloji kütlə 
və onun təsərrüfat yararlı hissəsi artmış olur (Yusifov, 2).

Bitki orqanizmində bütün toxumaların əksər hissəsini (70- 
95%) su təşkil edir. Su bitkilərdə istiliyi sabitləşdirən ən başlıca 
amil hesab olunur. Bütün fizioloji proseslərdə su əsas rol 
oynayır, xüsusən fotosintez prosesi bilavasitə suyun iştirakı ilə 
gedir (Tarcevskiy, 15). Bitki orqanizmində gedən maddələr 
mübadiləsi su vasitəsilə həyata keçirilir (Rubin, 14). Su bitki 
orqanizmini turqor vəziyyətində saxlayır və buxarlanmaqla 
bitkilərin həddən artıq qızmasımn qarşısını alır və bitki 
orqanizmini qida elementləri ilə təminatını tənzimləyir. Ona 
görə də əkinlərdə yüksək məhsul yaratmaq üçün bitkilərin suya 
olan tələbatının təmin edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Əkinlərdə optimal su rejimi yaratmaq üçün bitkiləri suvarma 
vasitəsilə ödənilən suya olan tələbatım bilmək çox vacibdir. 
Suvarma suyunun çatışmazlığı bitki orqanizmindən və torpaq 
səthindən suyun buxarlanması nəticəsində bunların hər ikisində 
su qıtlığı yaranır. Bununla əlaqədar olaraq yaranmış torpaq 
quraqlığının təsirindən bitki orqanlarında, xüsusilə yarpaqlarda 
suyun miqdarının azalması bitkilərdə gedən bütün fizioloji 
proseslərin zəifləməsinə və bunun nəticəsində məhsuldarlığın 
xeyli azalmasına səbəb olur (Yusifov, Qasımov, 2). Aşkar edil
mişdir ki, quraqlığının təsirindən mədəni bitkilərin məhsuldar
lığı 30-50% azalır. (Boyer, 21; Zeynalov və b. 4) Bu suvarılma 
tələb olunan sahələrdə daha çox müşahidə edilir. Torpaq quraq
lığı stresi bitkilərdə gedən bütün metabolik yollara, o cümlədən 
fotosintez prosesinə təsir edir. Quraqlıq zamanı CO2 qazının 
fotosintetik assimilyasiyası daha çox azalır. Hal-hazırda bu 
azalmanı fizioloji, biokimyəvi əsaslarının izahı tədqiqatçılar 
arasında müxtəlif fikirlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bəzi 
tədqiqatçılar CO2 qazının fotosintetik assimilyasiyasının azalma
sını quraqlıq zamanı su itkisinin azalmasını almaq üçün transpi- 
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rasiyanı (buxarlanmanı) və qaz mübadiləsini həyata keçirən 
ağızcıqların qapanması ilə əlaqədar olaraq CO2 qazının konsen- 
trasiyasınm reaksiya mərkəzində azalması ilə izah edilir. 
(Comic, 22) Digər tədqiqatçılar isə buna xloroplastlarda 
fosforlaşma, ATF sintezinin quraqlıq təsirindən zəifləməsi və 
bunun da öz növbəsində CO2 qazımn ilkin akseptoru olan 
Rubiloza 1,5 difosfat fermentinin regenerasiyasının azalması ilə 
izah edirlər.(Lowlor, 20)Kaiser W.W. (18) öz təcrübələrində 
aşkar etmişdir ki, aşağı və orta dərəcədə quraqlıq stresinin 
təsirindən yarpaqlarda olan ağızcıqlar bağlandığından CO2-nin 
hüceyrədaxili konsentrasiyasınm azalması hesabına fotosintezin 
zəifləməsi baş verir. Bu proses fotosintetik fermentlərin 
bəzilərinin -Rubiskonun və fruktoza 1,6 difosfotazanm aktivlik
lərinə pis təsir göstərir. Hüceyrədaxili CO2 qazımn konsentra- 
siyasınm orta dərəcədə quraqlıq stresində azalması fototənəffu- 
zün artmasına səbəb olur. Kəskin quraqlıq zamanı fotosintezin 
dönməz zəifləməsi təkcə CO2 -nin azalması hesabına deyil, 
eləcədə fotosintetik fermentlərin sintezinin zəifləməsi hesabına 
baş verir (Zeynalov və b. 4, Chen və baş 17). Torpaq quraqlığı 
bitkilərdə yuxarıda göstərilən fizioloji və biokimyəvi proseslərin 
zəifləməsinə gətirib çıxarması bitki orqanlarının (yarpaq, gövdə, 
saplaq və s.) kiçilməsinə səbəb olur, bunun da nəticəsində 
bitkilərin ümumi bialoji kütləsi və təsərrüfat yararlı hissəsi xeyli 
azalmaya məruz qalır. (Velkob,19 Yusifov 16).Beləliklə, quraq
lığın nəticəsində bitki orqanizmində bütün fizioloji və biokim
yəvi proseslərin zəifləməsi baş verdiyindən yarpaq səthinin və 
ümumi bioloji kütlənin azalması məhsuldarlığın aşağı düşməsi
nə səbəb olur. Ona görə də quraqlığa davamlı mədəni bitkilərin 
növ və sortların alınaraq geniş sahələrdə becərilməsi müasir 
seleksiyanın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir.

Təcrübənin məqsədi torpaq quraqlığının tərəvəz noxudu 
sortnümunələrində yarpaq səthinin böyümə və biolji kütlənin 
toplanma dinamikalarına və həmçinin dən məhsuldarlığına təsi
rinin öyrənilməsi olmuşdur.
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Təcrübənin obyekti və metodikası

Tədqiqat işlərinin aparmaq üçün tərəvəz noxudunun rayon
laşmış və perspektiv sort nümunələri Ranniy 301, 221, 29/1, 
82/3, 36/1 və 64/3-dən istifadə edilmişdir. Bu sortnümunələri iki 
su rejimində- suvarılan və suvarılmayan sahələrdə becərilmişdir.

Tərəvəz noxudu sortnümunələri üzrə yarpaq səthinin 
böyümə və bioloji kütlənin toplanma dinamikaları və həmçinin 
dən məhsuldarlığı göstərilən iki su rejimində uzun müddət 
müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir.Bitki nümunələri tərəvəz 
noxudu bitkisinin yaz vegetasiya müddətinin əvvəllərindən 
başlayaraq 15-17 gündən bir götürülmüşdür.

Tərəvəz noxudu bitkisinin yarpaq səthi ’’dairə götürmək” 
üsulu ilə öyrənilmişdir.Bitki nümunələrinin götürülməsi, yarpaq 
səthinin və bioloji kütlənin miqdarını təyin etmək üçün laboratori
ya analizləri A.A.Niciporoviçin (11) metodu ilə aparılmışdır.

Təhlil və müzakirə

Tərəvəz noxudu sortnümunələrində yarpaq səthinin əmələ
gəlmə dinamikasına və miqdarına suvarılan və suvarılmayan 
sahələrdə becərilmiş bitkilərdə müqayisəli olaraq aparılmış təd
qiqat işlərinin nəticələri 1-ci cədvəldə göstərilmişdir. Göründüyü 
kimi, bitkilərin yarpaq səthi sortların bioloji xüsusiyyətlərindən, 
inkişaf fazalarından və su rejimlərindən asılı olaraq geniş 
miqyasda dəyişmişdir. Bununla yanaşı bütün sortnümunələri və 
su rejimləri üzrə yarpaq səthinin böyümə dinamikasında ümumi 
bir qanunauyğunluq aşkar edilmişdir. Belə ki, vegetasiyanın yaz 
dövrünün əvvəllərində yarpaq səthi azlıq təşkil edir, havalar 
isindikcə bitkilər böyüdüklərinə görə yarpaqlar da həm sayca 
çoxalır, həm də səthləri böyüyür. Ona görə də əkinlərdə ümumi 
yarpaq səthi tədricən artır. O özünün maksimal həddinə 
meyvəvermə (paxla əmələgəlmə) fazasının əvvəllərində çatır. 
Bu zaman suvarılan sahədə sortnümunələri yarpaq səthinə görə 
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bir-birindən bir qədər fərqlənmişlər və yarpaq səthi onlar üzrə 
117,8-125,0 min m2/hek miqyasında dəyişmişdir. Bu zaman 
nisbətən çox yarpaq səthi 36/1 saylı hibriddə alınmışdır, bu 
göstəriciyə görə 29/1 saylı hibrid ondan cüzi geri qalır, ən az 
yarpaq səthi 221 saylı hibriddə yaranmışdır. Cədvəldən görünür 
ki, yarpaq səthinin maksimal həddinə görə sortnümunələri bir- 
birindən çox da fərqlənməmişlər. Belə ki, onların arasındakı fərq 
0-25,1 % arasında dəyişmişdir.

Yarpaqların maksimal həddindən sonra bitkilərdə, aşağı və 
orta yarus yarpaqların saralıb solmaları nəticəsində yaşıl yarpaq
ların səthi tədricən azalmağa başlayır və nəhayət vegetasiyanın 
axırında bütün yarpaqlar saralıb qurumuşlar. Bu proses suvarılan 
sahədə 16 iyunda, suvarılmayan sahədə işə bir ay əvvəl -16 
mayda baş vermişdir. Beləliklə, bütün sortnümunələrində vege
tasiya başa çatmış olur.

Cədvəl 1

Torpaq quraqlığının tərəvəz noxudu sortnümunələrində yarpaq 
səthinin böyümə dinamikasına təsiri (min m2/hek)

№ Sortnümunələri Mart Aprel May İyun

17 7 26 12 31 14
Suvarılan sahə

1 Rannıy 301 6,9 37,7 90,8 106,2 118,2 494 20,3
2 221 4,7 34,3 76,7 1124 117,8 40,8 18,7
3 29/1 5,4 37,4 92,8 116,9 124,0 46,8 22,8
4 82/3 5,9 35,8 82,2 109,9 120,0 53,5 29,2
5 36/1 7,1 39,5 99,4 122,4 125,0 50,7 25,4
6 64/3 6,1 38,5 84,2 1104 119,0 45,9 23,0

Suvarılmayan sahə
1 Rannıy 301 6,9 37,7 90,8 96,2 26.5
2 221 4,7 344 76,7 113,5 29.3
3 29/1 5,4 37,4 92,8 111,9 22,4
4 82/3 5,9 35,8 82,2 99,9 29.8
5 36/1 7,1 39,5 99,4 120,4 94
6 64/3 6,1 38,5 84,2 96.5 29.3
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Suvarılmayan sahədə becərilmiş bitkilərdə yarpaq səthinin 
maksimal həddi suvarılan sahədən fərqli olaraq 12 mayda yox, bir 
qədər tez-26 apreldə yaranmışdır. Burada onun maksimal həddi 
sortnümunələri üzrə bitkilərdə barvermə inkişaf fazasının əvvəllə
rində yaranmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, suvarılmayan 
sahədə becərilmiş bitkilərdə su stresinin təsiri nəticəsində inkişaf 
fazaları bir qədər surətlə tez-tez keçmişdir. Ona görə də suvarıl
mayan sahədə barvermə fazasının əvvəlləri suvarılan sahədə 
becərilmiş bitkilərdə 12 mayda, suvarılmayan sahədə isə 26 
apreldə baş vermişdir. Bu zaman suvarılmayan sahədə becərihmiş 
bitkilərdə yarpaq səthinin maksimal həddi sortnümunələri üzrə 
93,9-120,4 min m2/hek miqyasında dəyişmişdir.

Suvarılmayan sahədə yaranmış yarpaq səthi üzrə sortnümu
nələri arasındakı fərq suvarılan sahədən fərqli olaraq xeyli geniş 
olmuşdur vəO-38,2 % arasında dəyişmişdir. Burada nisbətən çox 
yarpaq səthi (120,4 min m2/hek) suvarılan sahədə olduğu kimi 
36/1 saylı hibriddə yaranmışdır, onun minimal həddi (93,9 min 
m2 /hek) isə 82/3 saylı hibriddə qeydə alınmışdır. Göründüyü 
kimi yarpaq səthinin maksimal həddi quraqlığın təsirindən xeyli 
aşağı düşmüşdür.

Tədqiqat zamanı aşkar edilmişdir ki, bitkilərdə su stresinə 
ən çop həssas orqan yarpaqdır. Su çatışmazlığı ilk vaxtlar məhz 
yarpaqlara pis təsir etməyə başlayır və yarpaq səthi azalmağa 
başlayır. Yarpaqların maksimal səth əmələ gəlmə zamanı bu 
azalma sort nümunələrin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 
müxtəlif olmuşdur. Belə ki, suvarılmayan sahədə becərilən bitki
lərdə maksimum yarpaq səthi suvarılan sahədə becərilən bitki
lərə nisbətən azalması Rannıy 301, 221, 29/1, 82/3, 36/1 və 64/3 
sortnümunələri üzrə müvafiq olaraq 22,9; 3,8; 108,3; 27,7; 3,4 
və 23,3 % təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, quraqlığın təsirindən 
yarpaq səthinin ən çox azalması 82/3 saylı hibriddə baş vermiş
dir, ən az azalma isə 221 və 36/1 hibridlərində qeydə alınmışdır.

Bütün sortnümunələri üzrə yarpaq səthinin maksimal həd
dindən sonra suvarılan sahədə olduğu ,kimi aşağı və orta yarus 
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yarpaqların saralıb solduqları üçün ümumi yarpaq səthi tədricən 
azalmağa başlayır və suvarılan sahədən fərqli olaraq tez bir 
zamanda saralıb solmuşlar və bununla da vegetasiya sona 
çatmışdır. Yarpaqların tam qurumaları suvarılan sahədən bir ay 
əvvəl, yəni 16 mayda baş vermişdir.

Məlumdur ki, bitkilərin yarpaqlarında gedən fotosintez pro
sesinin nəticəsində müəyyən miqdarda bioloji kütlə toplanır. 
Ona görə də, bioloji kütlənin miqdarı bitkilərdə gedən fotosintez 
fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur (Niciporoviç,ll, 
Əliyev,6,8, Yusifov 1,16). Bioloji kütlənin miqdarı bitkilərin nov və 
sortlarının bioloji xüsusiyyətlərindən, ətraf mühit amillərindən 
və həmçinin bitkilərin inkişaf fazalarındanasılı olaraq geniş 
miqyasda dəyişir. (Kayumov, 10; Volkov, 19; Təmrazov, 7).

Apardığımız təcrübələrdə bioloji kütlənin toplanması üzrə 
alınmış nəticələr göstərmişdir ki, yarpaqlarda olduğu kimi, bio
loji kütlənin miqdarı sortnümunələrinin bioloji xüsusiyyətlərin
dən, su rejimlərindən və inkişaf fazalarından asılı olaraq geniş 
miqyasda dəyişir. Lakin bütün sortnümunələri üzrə bioloji kütlənin 
toplanma dinamikasında bir qanunauyğunluq vardır, (cədvəl 2). 
Belə ki, vegetasiyanın yaz dövrünün başlanğıcında (mart ayı) 
ümumi bioloji kütlənin miqdarı çox az olmuşdur, havalar isin
dikcə bitkilərin boy və inkişafı sürətlənir, bununla yanaşı bitki
lərin bioloji kütlələri artmağa başlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
bitkilərin çiçəkləmə inkişaf fazasının axırına qədər bioloji kütlə
nin artması, yəni toplanması zəif gedir, çiçəkləmə fazasının 
sonunda bitkilərdə həm yan budaqlar əmələ gələrək böyüyürlər, 
eyni zamanda yeni yarpaqlar yaranaraq böyüməyə başlayırlar, 
bu zaman bioloji kütlənin toplanması xeyli çoxalır. Bu çoxalma 
paxlaların əmələ gəlib böyümələri ilə əlaqədar olaraq bir qədər 
də artır. Bir az sonra aşağı və orta yarus yarpaqları saralıb 
solduğuna görə ümumi bioloji kütlənin artması zəifləyir, bu 
artım dənlərin əmələ gəlib böyümələri nıesabına baş verir, 
sonralar aşağı və orta yarus yarpaqların və həmçinin yan budaq
ların öldüklərinə görə bioloji kütlənin artımı dayanır və özünün 
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maksimal həddinə dənin mum yetişməsi inkişaf fazasında çatır. 
Bundan sonra yarpaqların saralıb solmaları güclənir və o zaman 
yan gövdələr də saralıb qurumağa başlayırlar. Bütün bunların 
nəticəsində ümumi bioloji kütlə azalmağa başlayır və özünün 
minimal həddinə dənin tam yetişməsi fazasında çatır, bu zaman 
bütün orqanlar, o cümlədən yarpaqlar tam saralıb məhv olmuş
lar, bununla da bitkilərin vegetasiyası başa çatmış olur.

Aşkar edilmişdir ki, təcrübə sortnümunələri arasında bioloji 
kütlənin miqdarına görə ən böyük fərqlər məhz bioloji kütlənin 
maksimal həddi zamanı müşahidə edilmişdir, (dənin süd və 
mum yetişmələri fazalarında).

Cədvəl 2

Tərəvəz noxudu sortnümunələrində bioloji kütlənin 
toplanmasına torpaq quraqlığının təsiri (sent/hek)

№ Sort 
nümunələri

Mart Aprel May İyun
1 17 7 26 12 31 14

Suvarılan sahə
1 Rannıy 301 16,8 35,1 66,1 112,8 226,5 146,5 108.7
2 221 9,3 28,9 55,1 106,8 230,7 170,3 -113.7
3 29/1 9,5 27,3 56,2 122,5 186,5 151,5 -110.2
4 82/3 12,1 30,0 56,4 101,5 225,5 186,6 -97.1
5 36/1 13,6 29,8 67,0 126,2 168,4 151,6 -103.0
6 64/3 10,7 31,9 56,4 129,0 160,8 150,2 -114.8

Suvarılmayan sahə
lr Rannıy 301 16,8 35,1 66,1 90,8 140,7 99,5 -
2 221 9,3 28,9 55,1 106,8 143,8 129,9 -
3 29/1 9,5 27,3 56,2 95.5 149,2 105,9 -
4 82/3 12,1 30,0 56,4 85,0 138,1 75,4
5 36/1 13,6 29,8 67,0 95,0 129,0 64,7 -
6 64/3 10,7 31,9 56,4 96,0 137,5 127,7 -

Göründüyü kimi, bioloji kütlənin toplanma dinamikası və 
miqda» bitkilss>» iakişaf fa2aia»»da», söri»»ma»əiəriz>İ7? bioloji 
xüsusiyyətlərindən və su rejimlərindən asılı olaraq dəyişkən 
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xarakter daşımışdır. Belə ki, onun nisbətən çox miqdarı (186,5- 
230,7 sen/hek) suvarılan sahədə becərilmiş bitkilərdə yaranmış
dır. Burada ümumi bioloji kütlənin maksimal miqdarı 221 saylı, 
minimal miqdarı isə 29/1 saylı hibridlərdə qeydə alınmışdır. Bu 
zaman suvarılmayan sahədə quraqlığın təsirindən bütün sortnü
munələri üzrə bioloji kütlənin toplanması suvarılan sahəyə 
nisbətən azalaraq, onlar üzrə 129,0-149,2 sen/hek-ə bərabər ol
muşdur. Burada bioloji kütlənin maksimal həddi 29/1 saylı 
hibriddə, minimal həddi isə 36/1 saylı hibriddə toplanmışdır. 
Suvarılmayan sahədə becərilmiş bitkilərin bioloji kütlələrinin 
suvarılan sahədə becərilmiş bitkilərə nisbətən azalması onların 
bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif olmuşdur və 
Ranniy 301, 221, 29/1, 82/3, 36/1 və 64/3 üzrə bioloji kütlənin 
azalması müvafiq olaraq 61,0; 60,4; 25,3; 63,3; 30,5 və 16,9% 
-ə bərabər olmuşdur. Göründüyü kimi, torpaq quraqlığının təsiri 
nəticəsində bioloji kütlənin ən az 64/3 saylı hibritdə qeydə 
alınmışdır. Deməli bu hibrit o biri sortnümunələrinə nisbətən qu
raqlığa davamlı olduğunu göstərmişdir. Bitkilərdə bioloji küt
lənin maksimal həddindən soma yarpaqların, gövdələrin və 
saplaqların saralıb solmaları nəticəsində o azalmağa başlayır. 
Suvarma rejimlərində bu proses müxtəlif cürə baş vermişdir. 
Belə ki, yarpaq səthində olduğu kimi, suvarılan sahədə bitkilərin 
inkişaf fazaları normal gedərək iyun ayının ortalarında ( dənin 
tam yetişməsi fazası) bitkilərin bütün orqanları saralıb solmuş və 
bununla da vegetasiya sona çatmışdır. Suvarılmayan sahədə 
torpaq quraqlığının təsirindən bütün inkişaf fazaları, xüsusilə 
dənin süd, mum və tam yetişmə fazaları surətlə tez-tez keçərək 
bitkilərin tam saralmaları suvarılan sahəyə nisbətən bir qədər 
tez, mayın axırlarında baş vermişdir. Torpaq quraqlığının təsiri 
nəticəsində suvarılmayan sahədə bitkilər vegetasiyalarını tez 
başa vuraraq quraqlıqdan “qaçmışlar”, yəni telorantlıq göstər
mişlər və az da olsa dən məhsulu yaratmışlar. Bununla da bitki
lər nəslini davam etdirmək hissiyyatına malik olmalarını sübut 
etmişlər. Tərəvəz noxudu bitkisinin bioloji kütləsinin bir hissə
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sini, əvvəldə qeyd edildiyi kimi, dənlər təşkil edir, yəni bioloji 
kütlənin təsərrüfat yararlı hissəsini dən təşkil edir. Biz təcrübə
mizdə quru və göy dən məhsuldarlığını hesablamışıq. Aşkar 
edilmişdir ki, tərəvəz noxudu bitkisinin məhsuldarlığı hər iki 
formada sortnümunələrin bioloji xüsusiyyətlərindən və su rejim
lərindən asılı olaraq geniş miqyasda dəyişmişdir, (cədvəl 3) 
Cədvəldən göründüyü kimi, həm göy həm dən və həm də quru 
dən məhsuhu üzrə bütün hibridlər nəzarət Ranniy 301 sortunu 
üstələyirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün sort nümunələri üzrə 
yüksək nov və quru dən məhsuldarlığı cuvarılan sahədə yaran
mışdır. Belə ki, suvarılan və suvarılmayan (quraqlıq) sahələrdə 
göy dən məhsuldarlığı müvafiq olaraq 54,2-80,5 və 30,3-52,1 
sen/hek təşkil etmişdir. Bu zaman ən çox məhsuldarlıq və 
nəzarət Ranniy 301 sortuna nisbətən ən çox artım 29/1 saylı 
hibriddə alınmışdır. Göstərilən su rejimlərində quru dən məhsul
darlığı müvafiq olaraq 22,1-26,1 və 20,4-23,7 sen/hek arasında 
dəyişmişdir. Burada ən çox dən məhsuldarlığı və nəzarət Ranniy 
301 sortuna nisbətən ən çox artım suvarılan şəraitdə 29/1 
suvarılmayan sahədə isə 64/3 saylı hibriddə qeydə alınmışdır.

Cədvəl 3

Tərəvəz noxudu sortnümunələrinnin məhsuldarlığına 
torpaq quraqlığının təsiri, (sent/hek)

№ Sort 
nümu- 
nə-iəri

Göy dən Quru dən

Məhsul
Sen/hek

Nəzarətə 
görə artım 

Sen-lə

Suvarılan 
sahəyə 

nisbətən 
azalma 
%-lə

Məhsul 
Sen/hek

Nəzarətə 
görə artım 

Sen-Iə

Suvanlan 
sahəyə 

nisbətən 
azalma 

%-lə
Suvarılan sahə

1 Ranniy 
301

54,2 - - 22,3 - -

2 221 75,7 21,5 24,9 2,6
3 29/1 80,5 26,3 - 26,1 3,8 -
4 82/3 72,8 18,6 24,3 2,0 -
s 36/1 78,3 24,1 - 25,2 2,9 -
6 64/3 79,7 25,5 25,6 3,3 -
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Suvarılmayan sahə
1 Rannıy 

301
30,3 - 44,5 20,4 - 9,1

2 221 49,6 19,3 34,5 22,0 1,6 12.0
3 29/1 52,1 22,1 35,0 22,3 1,9 14,2
4 82/3 48,5 18,3 34,5 21,3 0,9 13,0-
5 36/1 50,4 20,1 35,2 23,5 3,1 1,0
6 64/3 51,3 21,1 35,5 23,7 3,3 1,3

Göründüyü kimi, sort nümunələrinin bioloji xüsusiyyətlərin
dən asılı olaraq hər iki su rejimində məhsuldarlıq çox müxtəlif 
olmuşdur. Bu zaman suvarılan sahədə məhsuldarlığın hər iki 
növü-göy və quru dən suvarılmayan sahədə becərilmiş sahəyə 
nisbətən xiyli yüksək olmuşdur. Buna səbəb əvvəldə qeyd 
edildiyi kimi, quraqlıq şəraitdə bitkilərin fotosintez fəaliyyətinin 
və başqa metabolitik proseslərinin çox zəifləməsi olmuşdur. 
Eyni zamanda, quraqlığın bitkilərə təsir qüvvəsi bioloji xüsusiy
yətlərindən asılı olaraq geniş miqyasda dəyişmişdir. Belə ki, göy 
dən üzrə quraqlıq şəraitdə becərilmiş bitkilərin məhsuldarlığının 
suvarılan sahədə becərilmiş bitkilərə nisbətən azalması 
sortnümunələri üzrə 34,5 ilə 44,5% arasında dəyişmişdir: bu 
zaman ən az azalma (34,5%) 82/3 və 221 saylı hibridlərdə, ən 
çox azlma (44,5 %) isə Ranniy 301 sortunda baş vermişdir, 
qalan 29/1, 36/1 və 64/3 saylı hibridlər aralıq mövqe tutmuşlar. 
Göründüyü kimi, tədqiq edilmiş sortnümunələrinə torpaq 
quraqlığı müxtəlif dərəcədə təsir göstərmişdirQeyd edilmiş 
qanunauyğunluqlar sortnümunələrinin quru dən məhsuldarlığı 
üzrə də baş vermişdir. Belə ki, quraqlıq sahədə dən 
məhsuldarlığı suvarılan sahəyə nisbətən azalması sortnümu
nələri üzrə 7,0 ilə 14,2 % arasında dəyişmişdir. Bu zaman 
məhsuldarlığın ən az azlması 36/ və 64/3 saylı hibridlərdə 
(müvafiq olaraq 7,0 və 7,3%) baş vermişdir, ən çox azalma 
(14,2%) isə 29/1 sayh hibriddə qeydə alınmışdır. Göründüyü 
kimi, quraqlığın bitkilərin quru dən məhsuldarlığına təsiri göy 
dəndə olduğu kimi, sortnümunələrinin bioloji xüsusiyyətlərin
dən asılı olaraq geniş miqyasda dəyişmişdir.
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Nəticələr

1. Torpaq quraqlığı tərəvəz noxudu bitkisində gedən bütün 
fizioloji proseslərə zəiflədici təsir göstərmişdir. Bu zaman bitki
lər vegetasiyanın yaz və yay dövründə inkişaf fazalarım sürətlə 
keçərək “quraqlıqdan qaçmış” və vegetasiyanı suvarılan sahədə 
becərilmiş bitkilərə nisbətən 25-30 gün tez başa vurmuşdur.

2. Tərəvəz noxudu bitkisində yarpaq səthinin yaranma 
dinamikası, miqdarı və fəaliyyət müddəti sortnümulərin bioloji 
xüsusiyyətlərindən və su rejimlərindən asılı olaraq geniş miq
yasda dəyişir. Ən çox yarpaq səthi 36/1 və 29/1 saylı hibriddə 
suvarılan şəraitdə yaranmışdır. Torpaq quraqlığı bütün sortnü
munələri üzrə yarpaq səthinin azalmasına səbəb olmuşdur. Bu 
zaman yarpaq səthinin ən çox azalması 82/3 saylı hibriddə baş 
vermişdir, ən az azalması isə 36/1 və 221 saylı hibridlərdə qeydə 
alınmışdır. Quraqlığın təsirindən bütün sortnümunələrində yar
paq səthi suvarılan sahədə becərilən bitkilərə nisbətən bir ay tez 
sanlıb solmuşlar.

3. Torpaq quraqlığı tərəvəz noxudu bitkisinin bioloji 
kütləsinin azalmasına səbəb olmuşdur. Bu azalma sortnümunələ
rinin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq geniş miqyasda 
dəyişmiş və 16,9-63,3%-ə bərabər olmuşdur. Bioloji kütlənin ən 
az azalması (16,9%) 64/3 saylı hibriddə baş vermişdir. Deməli 
bu hibrid o birilərinə nisbətən quraqlığa davamlıdır.

4. Tərəvəz noxudu bitkisində gedən fizioloji proseslərə 
torpaq quraqlığı zəiflədici təsir göstərməklə onun məhsuldarlı
ğını xeyli aşağı salmışdır. Bu azalma sortnümunələrinin bioloji 
xüsusiyyətlərindən və məhsulun növündən asılı olaraq dəyişkən 
xarakter daşımışdır. Belə ki, ən çox məhsulun toplanması və 
ofıun quraqlığın təsirindən azalması göy dən üzrə baş vermişdir. 
Bu zaman azalma sortnümunələri üzrə 34,5 ilə 44,5% arasında 
dəyişmişdir, quru dən üzrə azalma isə 7,0 ilə 14,2%-ə bərabər 
olmuşdur. Birincidə ən az azalma 221 saylı hibriddə, ikincidə isə 
64/3 saylı hibriddə aşkar edilmişdir. Deməli bu hibridlər 
başkalarma nisbətən quraqlığa daha davamlıdır.
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

УРАЖАЙНОСТЬ РАСТЕНИЙ ОВОЩНОГО ГОРОХА

Юсифов М.А., СадыховаЛГ., Губадова М.Б.

Почвенная засуха способствовала ослаблению всех 
физиологических процессов растений овощного гороха, в 
результате чего уменьшились площади листьев, биологические 
хозяйственные урожаи в посевах

SOIL DROUGHTY INFLUENCE ON PHYSIOLOGICAL 
FEATURES AND PRODUCTIVITY OF CHICK PEA

YusifovM.A., SadichovaL.Q., QubadovaM.B.

Soil droughty made phyziologiyacal features of chick pea as a 
result leaf surface, biological and field productivity were decreased.
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UOT.633.575

SƏPİN SXEMLƏRİNİN BİTKİLƏRİN KÖK SİSTEMİNİN 
İNKİŞAFINA, KÖKLƏRDƏ AZOT FİKSATORU 

BAKTERİYALARININ TOPLANMA DİNAMİKASINA 
VƏ ONLARIN TƏRKİBİNDƏKİ AZOTUN MİQDARINA

TƏSİRİ

Sadıxova L.Q., Yusifov M.A., Sultanlı X.H. 
ET Tərəvəzçilik İnstitutu

A.S.Komilov (1), M.A.Vişnyakova (2), S.V.Bulmtsev (3), 
D.İ.Fursov (4) apardıqları tədqiqatlara əsasən qeyd etmişlər ki, 
səpin sxemi bitkinin məhsuldarlığına, onun keyfiyyətinə və kök
lərdə azot fiksatoru bakteriyalarının toplanmasına təsir göstərir.

Bitkilərdə kök sisteminin inkişaf dinamikasını öyrənmək 
məqsədilə məhsul yığımına bir ay və ya ay yarım qalmış təcrübə 
ləklərində bitki sıxlığına görə fərqlənməyən variantlarda 15x20 
sm ölçüdə uçot sahələri nişanlanmış, məhsul yığımına 2-3 gün 
qalmış həmin sahələrdən torpağın 20 sm dərinliyindən burla 
nümunələr götürülmüş, sonra köklər su ilə yuyularaq torpaqda 
təmizlənmiş, qurudulmuş və bundan sonra mütləq quru çəki 
almana qədər qurudularaq onların çəkisi müəyyən edilmişdir. 
Beləliklə, vegetasiya müddəti ərzində əsasən 4 fazada - yəni 
qönçələnmə, çiçəkləmə, paxlaların əmələ gəlməsi və yetişmə 
fazalarında kök zonasından nümunələr götürülmüşdür.

Paxlalı tərəvəz lobyası və noxudunun kök sistemində göstə
rilən fazalarda əmələ gəlmiş kök bakteriyalarının sayım hesabla
maq üçün 2 təkrardan ibarət ölçüsü 15x20 sm olan sahədən bur
la 20 sm dərinliyində torpaq nümunələri götürülmüşdür. Daha 
sonra 0,5 mm ölçüdə olan xəlbirlərdə kök sistemində olan tor
paq su ilə yuyularaq təmizlənmiş, sonra kök yumrularının sayı 
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hesablanmış və onlar mütləq quru çəki almana qədər quru
dularaq kütləsi müəyyənləşdirilmişdir.

Hər iki bitkidə vegetasiya dövrü ərzində müxtəlif səpin 
sxemlərindən asılı olaraq kök bakteriyası yumrularının inkişaf 
xüsusiyyətlərinə aid nəticələr 1 saylı cədvəldə öz əksini tap
mışdır. Həmin cədvəldən göründüyü kimi hər iki bitkidə səpin 
sxemlərinin kök bakteriyaları yumrularının inkişafına dinamika
sına təsiri müxtəlif olmuşdur. Məsələn, tərəvəz lobyasının bir 
bitkisinin kökündə qönçələnmə fazasında toplamış kök bakteri
yaları yumrularının sayı, səpin sxemlərindən asılı olaraq orta 2 il 
ərzində orta hesabla 40,3 ədəddən 66,2 ədədə və ya 24,3 mq-dan 
40,8 mq-a qədər olduğu halda, çiçəkləmə fazasında bu göstərici 
50,6 ədəddən 79,5 ədədə və ya 32,8 mq-dan 52,7 mq-a qədər, 
paxlaların əmələ gəlməsi fazasında 33,7 ədəddən 57,4 ədədə və 
ya 18,6 mq-dan 35,4mq-a qədər, yetişmə fazasında isə 2,6 ədəd
dən 46,1 ədədə və ya 9,2 mq-dan 17,9-mq-a qədər dəyişmişdir.

Tərəvəz noxudunun bir bitkisinin kökündə qönçələnmə 
fazasında kök bakteriyaları yumrularının sayı səpin sxemlərin
dən asılı olaraq 2 il ərzində 42,5-67,4 ədəd və ya 25,6 -42,4 mq, 
çiçəkləmə fazasında 53,2-79,8 ədəd və ya 35,4-53,8 mq, 
paxlaların əmələ gəlməsi fazasında 37,1-58,8 ədəd və ya 21,2- 
35,7 mq, yetimə fazasında isə 27,4-46,6 ədəd və ya 10,6-18,2 mq 
arasında dəyişmişdir. Bütün səpin sxemlərində hər iki bitkidə 
qönçələnmə və çiçəkləmə fazalarında kök bakteriyası yumruları
nın sayı və kütləsi üstünlük təşkil etmişdir. Lakin bununla ya
naşı ən yüksək nəticə hər iki bitki üzrə 45+45+50x10, 
40+40+60x10 səpin sxemlərində əldə edilmişdir (1).

Digər səpin sxemlərində vahid sahəyə düşən toxum və ya 
bitkinin sayı çox olduğuna görə bitkilərin inkişafı üçün əlverişli 
şəraitinin olmaması hesabına bitkilər zəifləmiş və nəticədə kök 
bakteriyalarının normal inkişafına və toplanmasına imkan yaran
mamışdır.

Müxtəlif səpin sxemlərində tərəvəz lobyası və noxudunun 
kök bakteriyalarının tərkibində ümumi azotun miqdarım təyin 
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edilməsi həm nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 1999- 
2000-ci illərdə kök bakteriyalarının tərkibindəki ümumi azotun 
miqdarı Keldal üsulu əsasında təyin edilmişdir.

Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrindən göründüyü kimi 
tərəvəz lobyası bitkilərinin kökündə kök bakteriyalarının 
tərkibindəki ümumi azotun miqdarı səpin sxemlərindən asılı 
olaraq 2 illik orta göstəriciyə görə 4,65 %-dən 5,20%-ə qədər, 
eyni səpin sxemlərindən asılı olaraq tərəvəz noxudunda bu 
göstərici müvafiq olaraq 4,80%-dən 5,26%-ə dəyişmişdir.

Cədvəl 1

Səpin sxemlərindən asılı olaraq bitkilərin inkişaf fazaları 
üzrə kök bakteriyası yumrularının toplanması dinamikası (orta 

hesabla 1 bitkidən, 1999-2000-ci illər üzrə orta hesabla)
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TƏRƏVƏZ LOBYASI - ZÜLAL

45x10 220 40,3 24.3 50.6 32.8 33.7 18.6 23.6 9.2 4.65

50x10 200 41.5 24.8 52.3 33.5 35.2 19.3 25.2 9.5 4.78

60x10 170 46.7 27.2 58.6 37.7 37.5 21.2 28.6 10.9 4.90

45+45+50x10 72 55.6 34.5 66.7 43.4 45.6 26.4 37.3 13.1 4.96

40+40+60x10 72 56.3 35.0 68.3 45.6 47.5 28.6 32.2 14.6 5.08

40+40+40+60x10 56 66.2 40.8 79.5 52.7 57.4 35.4 46.1 17.9 5.20
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TƏRƏVƏZ NOXUDU - FİDAN

45x10 20 42.5 25.6 53.2 35.4 37.1 21.2 27.4 10.6 4.80
50x10 200 44.6 27.2 55.6 37.2 39.3 23.4 30.2 11.8 4.86
60x10 170 48.7 29.6 61.4 41.6 42.8 26.7 33.4 12.9 4.92

45+45+50x10 72 56.8 35.2 70.2 47.8 50.2 31.86 41.3 13.8 4.98

40+40+60x10 72 58.6 36.3 72.4 50.3 53.4 33.4 43.2 15.4 5.10
40+40+40+60x10 56 67.4 42.4 79.8 53.8 58.8 35.7 46.6 18.2 5.26

Hər iki bitkidə ümumi azotun miqdarının yüksək olması 
45+45+50x10, 40+40+60x10 səpin sxemlərində müşahidə olun
muşdur. Tərəvəz lobyası və noxudunun kök qalıqlarının səpin 
sxemlərindən asılı olaraq torpaqda üzvi maddə şəklində toplan
masının təyin edilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Cədvəl 2

Səpin sxemlərindən asılı olaraq bir hektardakı bitkilərin 0-20 sm 
əkin qatında olan kök qalıqlarının və onların tərkibindəki azotun 

miqdarı ( orta hesabla 1999-2000-ci illər üçün)
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TƏRƏVƏZ LOBYASI-ZÜLAL
45x10 220 8.4 4.5 12.9 1.46 18.8
50x10 200 7.8 4.0 11.8 1.38 16.3
60x10 170 6.7 3.6 10.3 1.32 13.6

45+45+50x10 72 5.6 2.8 SA 1.28 10.8
40+40+60x10 72 5.8 3.0 8.8 1.21 10.6

40+40+40+60x10 56 5.2 2.6 7.8 1.19 9.3
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TƏRƏVƏZ NOXUDU-FİDAN
45x10 220 8.8 4.7 13.5 1.52 20.5
50x10 200 8.2 4.2 12.4 1.43 17.7
60x10 170 7.0 3.8 10.8 1.40 15.1

45+45+50x10 72 5.8 3.0 8.8 1.37 12.1
40+40+60x10 72 6.0 3.2 9.2 130 11.9

40+40+40+60x10 56 5.4 2.9 83 1.26 10.5

2 saylı cədvəldən göründüyü kimi hər iki paxlalı tərəvəz 
bitkisində kök qalıqlarının toplanması səpin sxemlərindən asılı 
olaraq bir-birindən kəskin surətdə fərqlənmişdir. Tərəvəz 
lobyasında sxemlərdən asılı olaraq bu göstərici 7,8-12,9 s/ha 
olduğu halda, tərəvəz noxudunda isə bu rəqəm müvafiq olaraq 
8,3-13,5 s/ha təşkil etmişdir. Cədvəldə göstərilən rəqəmlərdən 
məlum olur ki, ən yüksək kök qalığı hər iki bitkidə 45x10, 
50x10, 60x10 səpin sxemlərində müşahidə olunur. Belə ki, səpin 
sxemlərindən asılı olaraq vahid sahəyə düşən bitkinin sayı 
çoxaldıqca vahid sahədən alman kök qalıqlarının miqdarı da 
buna münasib olaraq artmış olur.

Səpin sxemlərindən asılı olaraq tərəvəz lobyasının kök 
qalıqlarının tərkibində, 19-1,46 % və bir hektar torpaqda qalmış 
azotun miqdarı 9,3-18,8 kq olduğu halda, tərəvəz noxudunda isə 
bu göstərici müvafiq olaraq 1,26-1,52% və ya 10,5-20,5 kq 
arasında olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki tərəvəz 
bitkisinin kök qalığında azotun miqdarı ən çox 45x10 sm, 50x10 
sm və 60x10 sm olan səpin sxemlərində müşahidə edilmişdir.

Beləliklə, aparılmış tədqiqatın nəticəsinə görə deyə bilərik 
ki, səpin sxemləri bitkilərinin kök sisteminin inkişafına, onlarda 
azotobakteriyaların toplanma dinamikasına və onların tərkibin
dəki azotun miqdarına təsir edir.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЕВНЫХ СХЕМ НА РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ, ДИНАМИКУ НАКОПЛЕНИЯ 

АЗОТОФИКСИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ И НА КОЛИЧЕСТВО 
АЗОТА В НИХ

Садыхова Л.Г., Юсифов М.А., Султанлы Х.Х.

Следует отметить, что в каждом корневом остатке овощных 
растений (горох и фасоль) количество азота в наибольшей степени 
наблюдается в таких посевных схемах как 45x10см, 50x10 см и 60x10см.

IMPACT OF SOWING SCHEME ON GROWING OF THE PLANT 
ROOT SYSTEM, CUMULATION DYNAMICS OF NITROGEN

FIXING BACTERIUM AND QUANTITY OF NITROGEN IN THE 
ROOTS

Sadikhova L.G., Yusifov M.A., Sultanlı XH.

The most quantity of nitrogen in root remnants of both vegetables was 
observed in sowing schemes measuring 45x10 sm, 50x10 sm və 60x10 sm 
among investigated sowing schemes.

334



UOT.631.84

KÜR-ARAZ OVLAĞI SULARI VƏ ONLARIN QİDA 
TƏRKİBLƏRİNİN SUVARILAN TORPAQLARIN

MÜNBİTLİYİNƏ TƏSİRİ

Əliyev S.P.
Azərbaycan M EA Torpaqşünaslıq və Aqro kimya İnstitutu

Məlumdur ki, suvarma və çay sulan və onların keyfıfyyət 
tərkibləri suvarılan torpaqların məhsul vermə qabiliyyətinə, qida 
rejiminə və digər konponentlərin tənzimlənməsinə səmərəli təsir 
edir. Bu səpkidə respublika daxili və xarici ölkələrin müxtəlif 
zonalarında suvarma və çay sularının keyfiyyət tərkiblərinin təd
qiqi ilə bağlı bir sıra alim və mütəxəssislərin ədəbiyyat məlu
matları mövcuddur (1,2,3,4,5,6,7,8,13).

Uzun illərdir ki, respublikamızın müxtəlif zonalarında 
(Lənkəran, Mil, Muğan, Qarabat və Səlyanda) suvarma və çay 
suları və onların gətirmə məhsullarının tərkib göstəriciləri 
tərəfimizdən davamlı olaraq tədqiq olunub və əldə olunan 
nəticələrin müəyyən qismi yerli və xarici jurnal və əsərlər 
toplusunda nəşr olunub (9,10,11,12).

Hazırkı təqdim olunan işdə isə, suvarma və çay sularının lil 
və qidalılıq dərəcəsi və onların suvarılan torpaqların münbitlik 
və qida rejiminə təsiri mövsümlər üzrə araşdırılıb.

Bildiyimiz kimi, Kür-Araz ovlağı özünə məxsus reylef və 
təbii xüsusiyyətlərə malik olub, burada müxtəlif torpaq tipi, 
yarım tip və növ müxtəliflikləri inkişaf edib. Bu torpaqlar 2,2 
min hektar olmaqla, onlar Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının 
ətəklərindən Xəzər dənizinə qədər uzanan böyük sahəni əhatə 
edir. Ovalığın geniş hissəsində yer səthinin hündürlüyü mütləq 
sıfırdan-Xəzər dənizi yaxınlığında 25,6m-ə çatır. Yüksəklik 
qeyd etdiyimiz dağların ətəklərində 150-200 metrə meyillik isə, 
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ovalığın mərkəzinə, oradan da dənizə doğru 0,05-0,0001 arasın
da dəyişir.

Qeyd etdiyimiz kimi, tədqiq olunan ərazinin torpaq sahəsi 
xeyli genişdir və onların suvarılanması isə, iri çay və kanal su
ları vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Tədqiqat obyekti olaraq Qarabağ, Şirvan, Mil, Muğam və 
Salyan düzlərinin iri suvarma şəbəkələri seçilib. Bu məqsədlə 
Kür-Araz ovalığının suvarma şəbəkələrindən - Türyançay, 
Göyçay, Girdimançay, Agsuçay, Pirsaatçay və Kür çaylarından 
(Kürdəmir və Səlyan yax), Yuxarı Şirvan kanalı, Qaziyan arx, 
Tər-Tər çay, Yux. Qarabağ kanah, Baş Mil kanalı (Gaur- arx), 
Araz çayı, Əzizbəyov ad. kanal, Paylayıcı, Arx suyu, Baş 
Muğan kanalı, Sabir ad kanal, Akuşa çayı və Bolqarçay suların
dan «Botometir butulka» üsulu ilə sular toplanmış və bu sularda 
ümumi qəbul olunmuş üsullarla tam su çəkimi, üzvi və qida 
maddələri, lillilik və PH-hq təyin edilib.

Tədqiq olunan araşdırılmalardan görünür ki, ərazi sularının 
lil və qidalılıq tərkibi mövsümlərdən asılı olaraq dəyişmələrə 
məruz qalır. Ovalıqda ən yüksək lillilik Şirvanın Göyçay və Gir
dimançay sularında (yazda) qeyd olunur (4,7-5,9q/l).Ərazi sula
rının lildən asılı olaraq görünüşü Pirsaat, Ağsu, Yuxan Şirvan və 
Qaziyan arx kanallarında açıq boz-qəhvəyi, Salyan yaxınlığında 
isə, bir qədər açıq bozumtulluğu ilə bir-bimdən seçilir.

Sulann qidalılıq durumu isə, əsasən yaz və qismən isə, digər 
fəsillərə doğru dəyişir. Fərqli qidalılıq Şirvan çaylarının yaz 
sulannda-Girdiman çay, Göyçay, Pirsaat çaylarında qeyd olu
nur. Bu çaylarda suda həll olunan humusun tərkib göstəricisi 34- 
31mq/l arşında dəyişir. Suda həll olunan humusun bir qədər 
fərqli artımı Mil, Muğan massivinin Araz və onun suvarma 
şəbəkələrində müşahidə olunur (38-39mq/l).

Suların tərkibində nitrat və ammonyak azotu, suda həll 
olunan fosfora nəzərən müəyyən qədər fərqlənir. Suda həll 
olunan kalium isə, qış və yay mövsümlərinin sularında bir qədər 
dəyişir. Bu mövsümlərin sularında kaliumun tərkibi Şirvan 
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çaylan üzrə 9,64-10,2mq/l arasında dəyişmələrə məruz qalır ki, 
bu da Mil-Muğam düzlərinin suları ilə müqayisədə aşağıdır. 
Suların mühit reaksiyası isə, zəif qələvilikdən-qələviliyə doğru 
dəyişir (PH-7,88-9,15)

Kiir-Araz ovlağı sularının qidalılığı və pH. 
(Orta rəqəm, mq/l-lə)

Suların götürül 
düyü yer. H

um
us

N
-N

H
, <5

1 Pj
O

S * s cx

Şirvan düzü
Türkyançay 28 0,159 1,084 0,43 8.89 8,30

Güyçay 28 0,146 1,116 0,45 9,64 8,32
Girdman çay 31 0,128 1,152 0,54 10,39 8,33

Ağsu gay 27 0,159 1,100 0,42 9,04 8,28
Pinaat çay 28 0,159 1,039 0,52 9,34 8,31

Kfir çayı (Kürdəmir,r, 25 0,109 1,058 0,30 8,29 8,22
Yuxan. Şirvan kan. 24 0,129 1,065 0,37 8,29 8,22

Qazıyan arx 26 0,148 1,039 0,43 8,59 8,24

Qarabağ düzü

Tar-Tər çay 23 0,109 0,984 0,28 7,18 7,88

Yux.Qaraba£ kan, 28 0,168 1,105 0,40 9,04 8,29

ми daza
Mil kanalı (Gour-arx) 34 0,198 1,543 0,54 11,54 8,66

Muğan düzü

Araz çayı 37 0,206 1,592 0,64 11,90 8,60

Əzibəyov adi kan. 35 0,210 1,547 0,57 11,30 8,58

Paylayıcı 35 0,198 1,552 0,54 11,15 8,60

Arx suyu 37 0,228 1,654 0,68 12,20 8,60

Baş Muğan kan. 36 0,180 1,543 0,53 11,30 8,62

Sabir ad.kan. 34 0,171 1,484 0,47 10,85 8,60

Bolqar çay (Biləsuvar) 34 0,210 1,490 0,57 11,64 9,15
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Salyan düzü

Kür çayı 30 0,170 1,131 0,57 9,64 8,58

Akuşa çayı 30 0,178 1,126 0,64 10,15 8,56

Zəif qələvi mühit Tər-Tər çayda, qələvilik isə, Biləsuvar 
rayonu ərazisində Bolqar çay və onlarla təmasda olan suvarma 
şəbəkələrində qeyd edilir.

Mövsümlər üzrə ümumiləşdirilmiş orta qəmlərdən məlum
dur ki, Kür-Araz ovalığı sularının qidalılıq tərkibi əsasən dəyiş
kən xarakterli olmaqla, onlar keyfiyyət baxımından da bir-bir
lərindən bu və ya digər dərəcədə ayrılırlar. Analiz təhlillərindən 
göründüyü kimi, Şirvan massivlərinin çay və kanal sularında 
üzvi və qida maddələrinin göstəricisi, Mil-Muğan və Salyan 
düzlərinin suları ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq dərəcədə 
aşağıdır. Fikirimizcə qeyd etdiyimiz sularda baş verən bu kimi 
qida dəyişmələri əsasən, qeyd olunan ərazilərin təbii şəraiti, rel
yef xüsusiyyəti və digər təbii amillər ilə üzvi surətdə bağlıdır. 
Azot birləşmələri arasında nitrat azotu, bu sularda ammonyak 
azotuna nisbətən bir qədər üstündür və burada onların tərkibi 
ardıcıl olaraq 0,984-1,654; 0,109-0,228 mq/1 arasında dəyişir. 
Suda həll olunan digər komponentlərin (humus, P2O5, K2O) 
göstəricsi isə, ardıcıl olaraq 24-31mq/l, 0,30-0,54mq/l, 8,29- 
10,39mq/l intervalında tərəddüd edir.

Mil, Muğan və Salyan massivlərinin sularında isə, qeyd et
diyimiz üzvi və qida maddələrinin tərkib göstəricilərində müəy
yən fərqlər müşahidə olunur. Adları sadalanan massiwlərin su
larında ammonyak və nitratların tərkibi ardıcıl olaraq 0,198- 
0,210mq/l, 1,105-1,592mq/l, suda həll olunan humus 30-39mq/l, 
fosfor 0,47-0,68mq/l, kalium 9,64-12,20mq/l həddində dəyiş
mələrə məruz qalır. Qida maddələri arasında baş verən bu cür 
fərqli dəyişikliklər əsasən Bolqarçay, Araz və onlarla təmasda 
olan suvarma şəbəkələrində aydın qeyd olunur.
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Yuxarıda qeyd edilənlərdən belə qənaətə gəlmək olur ki, 
Kür-Araz ovalığının suvarma və çay suları əhəmiyyətli dərəcədə 
lil, üzvi və qida ehtiyatlarına malikdir ki, bu da suvarılan tor
paqların genetik qatlarının genişlənməsinə, münbitlik parametir- 
lərinin dəyişməsinə və onların məhsul vermə qabiliyyətinin yük
səlməsinə müəyyən dərəcədə təsir etmiş olur.

Nəticə

Tədqiqat işi, Kür-Araz ovalağı sulan və onların lillilik və 
qida rejiminin mövsümi olaraq dəyişilməsini əks etdirir. Qeyd 
olunan ərazi sularında lillənmə əksər hallarda yaz və payız 
aylarına təsadüf edir. Suların lilliliyi Şirvanın Göyçay və Girdi- 
man çaylarında 5,9q/l-ə kimi artır. Onların qidalılıq dərəcəsi isə, 
Mil, Muğan və Salyan massivlərinin suları ilə müqayisədə bir 
qədər fərqlidir.

Şirvan çaylarında suların qidalılıq dərəcəsi-humus 24- 
31mq/l, nitrat azotu 0,984-1,654, ammonyak azotu 0109-0,228, 
fosfor 0,30-0,54 və kalium 8,29-10,39mq/l təşkil edir.

Mil, Muğan və Salyan massivlərinin sularında isə, bu göstə- 
ricilər-yəni humus 30-39, nitrat azotu 1,105-1,592, ammonyak 
0,198-0,210, fosfor 0,47-0,68 və kalium maddəsi isə, 9,64- 
12,20mq/l arasında tərəddüd edir.
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ВОДЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 
ПЛОДОРОДИЕ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ КУРА - АРАКСИНСКОЙ

НИЗМЕННОСТИ

Алиев С.П.

В работе отражается степень мутность питательных веществ 
оросительных сетей в зависимости по сезоном годы Кура - 
Араксиенской низменности. В отмеченном регионе мутности 
оросительных сетей в основном встречаются в весенних и осененных 
месяцах. Мутность воды реки Геокчай и Гирдиманчая повышается до 
5,9 г/л. В зависимости от рельефа и природного условия низменности 
питательный режим воды немного отличается.

Степень питательных элементов воды в условиях Ширвана - Гумус 
24-31 мг/л, азот нитрать 0,228 мг/л, фосфор 0,30 - 0,54 мг/л и калий 8,29 
- 10,39 мг/л. А в массивах Мил, Мугань и Сальянской воды и их 
показатели составляют - Гумуса 30-39, азот нитрат 1,105 - 1,592, азот 
0,198 - 0,210, фосфор 0,47 - 0,68 и калий 9,64 - 12,20 мг/л.

WATERS OF KUR - ARAKS VALLEY AND THE 
INFLUENCE OF ITS FOOD STRUCTURE ON 

FERTILITY OF IRRIGATIVE SOILS

Aliyev S.P.

The changes of salty and nutritioun ness degrees of the irrigative nets of 
Kur - Araks valley depending on seasons are reflected in the research work. 
The, siltness of the irrigative nets of the noted zones by met by chance in 
spring and autumn months. The water siltness increases till 5.9 g/1 in the 
Goychay and Girdman rivers.

The putritionsnees regime of the water is different depending on natural 
and relief condition of Carabagh.On Shirvan condition the nutritionsness 
degree of river waters humus 24-31 mg/1, nitrate nitrogen 0.984-1.654, 
ammoniac nitrogen 0.109- 0.222, phosphorus 0.30 - 0.54 and potassium 8.29 
- 10.39 Mg/kl.

These parameters in Mil, Mugan and Salyan waters-humus 30- 39, 
nitrogen 1.105-1.592, ammoniac 0.198- 0.210 phosphorus 0.47-0.68 and 
potassium 9.64 - 12.20 Mg/1 expose to interval changes.
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УДК.631.811

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕРО-БУРОЙ 
ПОЧВЫ АБШЕРОНА ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ПИТАНИЯ 

РАСТЕНИЙ УСВОЯЕМЫМ ФОСФОРОМ

Алиева А.П.
Институт Почвоведения и Агрохимии НАН 

Азербайджана

В современном сельском хозяйстве органическим удоб
рениям принадлежит особая роль, как в повышении 
урожайности возделываемых культур, так и в сохранении 
почвенного плодородия [1].

В Азербайджане ограничены возможности производства 
минеральных и недостаточно органических удобрений. В 
связи с этим возникает необходимость изыскания новых 
источников органических удобрений, компенсирующих дефи
цит минеральных и недостаток органических удобрений.

В Республике выявлено более 40 видов источников 
отходов, весом более 30 млн. тонн, загрязняющих окружаю
щую среду, которые можно переработать методом 
биоконверсии и использовать как органические удобрения. 
Эти новые виды органических удобрений, полученные на 
базе местных отходов, являются своевременными удобре
ниями, и способствуют повышению плодородия почвы, 
экономической и экологической эффективности сельского 
хозяйства, охране окружающей среды от загрязнения, 
увеличивают содержание гумуса в почве, улучшают водно
воздушный, питательный и фосфорный режим, агрофизи
ческие, агрохимические, биологические свойства почвы, 
активизируют микробиологические процессы, являются 
накопителями энергии, повышают продуктивность и 
качество возделываемых сельскохозяйственных культур [1].

При изучении процессов, связанных с питанием расте
ний, в частности, внесение органических удобрений, мине- 
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рализация почвы, химические превращения, перевод из 
трудноусвояемой в усвояемую для растений форму соеди
нений, определенное место занимает представление об 
энергии кристаллической решётки минералов. Основываясь 
на энергетическую трактовку явлений поглощения и обмена 
ионов в почвах, можно считать, что здесь ведущую роль 
играет энергетика. Поведение различных катионов при 
поглощении их коллоидёми кроме свойств последних 
определяется прежде всего энергией гидратации и заряднос- 
тью ионов. Чем выше энергия гидратации иона при равен
стве заряда, тем при прочих равных условиях (характере 
коллоида, концентрации, температуре) необходима большая 
затрата энергии на полную или частичную его дегидра
тацию в случае присоединения к коллоидной частице, и 
потому с тем большей энергией этот ион будет удер
живаться в растворе и тем меньшей энергией он будет 
обладать при поглощении. Энергетика растений и микробов 
тесно связана с биохимическими реакциями, протекающими 
при участии фосфора. [2]

Фосфор является конституционным элементом расти
тельных и всех живых тканей. Он необходим для активной 
жизнедеятельности и играет существенную роль как носи
тель энергии в синтезе клеточных протеинов, в углевод
ном метаболизме, в образовании крахмала и различных 
полисахаридов [5].

Исследования проводились на серо-бурой почве 
Абшерона. Агрохимическая характеристика орошаемой 
карбонатной серо-бурой почвы Абшерона показала, что 
содержание общего гумуса в слое (0-100 см) изменяется от 
1,7 до 0,3 %; валовой азот от 0,06 до 0,14 %; валовой 
фосфор от 0,07 до 0,13 %, валовой калий от 1,5 до 2,5 %. 
Количество фосфора, извлекаемого 1 %-ным раствором 
углекислого аммония (по Б.П. Мачигину) и являющегося 
доступным для растений составляет 13,5-8,2 мг/кг почвы. 
Как видно, почвы Абшерона бедными питательными 
элементами и нуждаются в удобренности. Из удобрений 
применялись органические: навоз 20 т/га; осадок сточных 
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вод (ОСВ) 20 т/га; растительные остатки 20 т/га; ил 
Абшеронского канала 20 т/га. Минеральные удобрения; 
аммиачная селитра (34 % N), суперфосфат (18 % Р2О5), 
калий сульфат (46 % К2О) [1,2].

Для полного выяснения энергетики применения (или 
внесения) органических удобрений важно знание термоди
намических свойств почвенной массы, который включает 
термодинамику почвенного фосфора (в нашем случае), 
тепловые свойства почв, термодинамику почвенной влаги, 
термодинамику набухания почв, термодинамику превраще
ния органической формы в минеральную и др. [5]

Изучая фосфорный режим почвы под той или иной с/х 
культурой значительно важным является вопрос самодиф- 
фузии и скорость этого процесса. На протяжении вот уже 
многих лет нами проводится работа по изучению взаимо
отношения между почвой и внесенным удобрением, а еще 
точнее между процессом восстановления определенных 
порций фосфора за единицу времени из твердой фазы в 
почвенный раствор. Учитывая природу изучаемого расте
ния, его усваиваемую способность в зависимости от 
возраста, мощности развития корневой системы, количества 
и качества корневых выделений, степени насыщенности 
почвы фосфорной кислотой, изучение процесса самодиф- 
фузии т.е. перехода определенных порций фосфора из 
твердой фазы в почвенный раствор играет весьма важную 
роль в фосфорном питании растений [2,5] . Результаты 
лабораторных анализов по изучению скорости восстанов
ления концентраций фосфора, или поступления фосфатных 
ионов из твердой фазы в почвенный раствор за единицу 
времени после внесения удобрений (кинетический фактор 
(Р), метод Кука) приводятся в таблице № 1, а взаимосвязь 
между количеством извлеченного фосфора (Р) и временем 
извлечения (Дт|) после внесения удобрений приводятся в 
таблице № 2.
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При внесении в почву совместно N50P20K35 и органичес
ких удобрений в дозе 20 т/га количество извлеченного 
фосфора из почвы составляет 71,7 мг/кг почвы, а это по 
сравнению с контролем больше на 31,2 мг/кг почвы.

При выборе времени для ОСВ 40 мин процесс перехода 
порций фосфора их твердой фазы в почвенный раствор, 
выраженный кинетическим фактором (Р) составляет 23,9 
мг/кг. мин; для варианта, где было внесено N50P20K35 и по 5 
тон на гектар навоза, растительных остатков, осадка сточ
ных вод и ила Абшеронского канала за 80 мин процесс 
перехода порций фосфора из твердой фазы в почвенный 
раствор выраженный кинетическим фактором (Р) состав
ляет 34,5 мг/кг.мин

Если полученные данные сравнить с вариантом контроля 
без удобрений, где количество извлеченного фосфора за 10 
мин составляет 40,5 мг/кг, а кинетический фактор (Р), 
рассчитанный по формуле составляет 12,8 мг/кг.мин, то 
видно что при внесении в почву удобрений высвобождение 
порций фосфора облегчается, и они переходят из твердой 
фазы в почвенной раствор и скорость этого перехода (Р) по 
сравнению с контролем больше на 23,8 мг/кг.мин ( для 20 
т/га ОСВ) и 34,2 мг/кг.мин (для N50P20K35+20 т /га орг.удоб.).

Математические расчеты (табл.2) показали, что при 
внесении в почву органических и минеральных удобрений 
под культуру фасоль выявлена тесная коррелятивная связь 
между количеством извлеченного фосфора (Р2О5 мг/кг) и 
кинетическим фактором (Р мг/кг.мин) и коэффициент 
корреляции г=+0,93+0,05.

В исследованиях, связанных с агропроизводственной ха
рактеристикой почв, важно знать валовые запасы главнейших 
элементов питания растений и особенно содержание подвиж
ных форм в почвах. На основании этих данных оценивают 
отзывчивость сельскохозяйственных растений на внесение в 
почву минеральных и органических удобрений [3,4].
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Нами проводились исследования по изучению фосфорного 
режима серо-бурых почв Абшерона и его регулирование.

Прежде всего было необходимо выявить методы, с 
помощью которых возможно наиболее полно извлекать под
вижные формы фосфора, с тем, чтобы достоверно судить о 
его содержании.

С этой целью подвижный фосфор в серо-бурых почвах 
мы определяли двумя методами - по Мачигину и Чирикову. 
Результаты анализов математически обработаны и характе
ризуются достоверностью (таблица 3.)

Таблица 3

Содержание подвижного фосфора в серо-бурых почвах 
Абшерона, мг/кг почвы

М м ст П % В% и Мм ст П % В% н
По Чирикову 

±63,0±1,64±4,0 2,6 6 16
По Мачигину 

±29,0 ±0,80 ±2,1 2,7 7 16

Таблица 4

Обеспеченность почв подвижными фосфатами 
(зернобобовые культуры) Р2О5, мг/100 г почвы

По Чирикову По Мачигину
низкая средняя высокая низкая средняя высокая

<5,0 5-10 >10 <1,5 1,5-3,0 >3,0

По законам вариационной статистики лучшим является 
тот вариант (метод), где выше точность и меньше 
варьирование изучаемого признака. С этой точки зрения в 
данном случае оба метода равнозначны и нет ошибки самого 
определения, т.е. определения выполнены весьма точно [5].

Однако в аналитической практике существует понятие об 
абсолютной и относительной ошибках определения. Отно
сительная ошибка -это отношение абсолютной ошибки к 
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среднему истинному значению. При сравнении двух 
методов определения лучшим считается тот, в котором 
относительная ошибка меньше. Чтобы найти относительные 
ошибки по изучаемым методам, берутся две крайние 
выборки (Xi-минимальная, Хн- максимальная, если рас
положить все выборки по возрастающему значению) [3,5].

Для изучения динамики подвижного фосфора в процессе 
вегетации под культурой фасоль нами был заложен полевой 
опыт (пос. Говсаны). Наблюдения проводились в течение 2- 
х лет (2006-2007 гг.) (таблица 5).

Таблица 5

Динамика содержания подвижного фосфора по Чирикову в 
серо-бурых почвах, мг/кг почвы

Слой 
см

2006 г. 2007 г.

24.V 24VI 25. VII 11.IX 22.IV 22. VI 25.VI 22. VIII 20.IX
0-20 
2040

65,0 
50,0

56,2 
20,0 46,9 62,0 39,0 

20,0
62,0 
50,0

49,0 
37,0 43,034,0 39,5 31,5 44,0 

39,0

Слой 
см

2006 г. 2007 г.

24.V 24.VI 25. VII 11.IX 22.IV 22.VI 25. VI 22. VIII 20.IX
0-20 
20-40

65,0 
50,0

56,2 
20,0

46,9
62,0 39,020,0 62,0 

$0,0
49,0
37,0

43,0 
34,0 39,5 31,5 44,0 39,0

Метод Чирикова: х/ = 59, х„- 68, Мср = 63; абсолютные 
ошибки: х/=4, Хн=5 /относительные

4-100% . ... 5-100% „ o„zл. =------------ = 6,3%, х„ = ------------- --  7,8%
ошибки: 63 63

Метод Мачигина: х?=24, х„= 36, Мер = 29; абсолютные ошиб
ки: х/ =5, хи = 7; относительные ошибки: х/ = 17%, х„ - 24%.

Относительная ошибка по методу Мачигина в три раза 
выше, чем по методу Чирикова. Следовательно, с аналити
ческих позиций лучшим следует считать метод Чирикова

Вместе с этим известно, что основанием для применения 
того или иного метода с целью извлечения подвижных 
фосфатов почвы может служить состав фосфора и подбор 
наиболее подходящего растворителя. Как показала обработ
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ка аналитических данных, лучшим растворителем являлся 
растворитель, рекомендуемый Чириковым, т.е. раствор 0,5 
н. С2НдО2, имеющий pH 2,5 и извлекающий большие 
абсолютные количества подвижных фосфатов. К тому же 
метод Чирикова более прост в исполнении и, следова
тельно, более производителен при массовых анализах.

Однако, если судить о степени обеспеченности почвы 
подвижным фосфором, то она одинаковая (средняя) по 
обоим методам, поскольку для каждого метода существуют 
свои градации обеспеченности (табл. 4). Следовательно, для 
определения содержания подвижного фосфора в серо-бурых 
почвах Абшерона следует пользоваться методом Чирикова, 
а метод Мачигина пригоден только для относительного 
обсуждения о степени обеспеченности почвы подвижным 
фосфором.

Выводы

1. При внесении в почву органических и минеральных 
удобрений улучшается взаимоотношение между почвой и 
внесенным удобрением и определенные порции фосфора за 
единицу времени переходят из твердой фазы в почвенный 
раствор.

2. Сравнение двух методов определения подвижного 
фосфора показывает, что в условиях Абшерона более при
годен метод Чирикова.
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ABŞERONUN BOZ-QONUR TORPAQLARINDA BİTKİLƏRİN 
FOSFORLA TƏMİNATI VƏ QİDALANMASI

Əliyeva A.P.

Abşeronun boz-qonur torpaqları qida elementləri ilə az təmin 
olduğu üçün, onlara üzvi və mineral gübrələrin verilməsi vacibdir.

Aparılan tədqiqat işlərində boz-qonur torpaqlarında becərilən 
paxlalı bitkilər altına verilən üzvi və mineral gübrələrin təsirindən 
bitki üçün lazım olan mənimsənilən fosforun miqdarı Çirikov və 
Maçiqin üsulu ilə təyin olunmuşdur.

Riyazi statistik təhlil göstərmişdir ki, Çirikov üsulu ilə aparılan 
analizlər üçtünlük təşkil edir və məhz bu üsulla torpaqda olan 
mütəhərrik fosforun miqdarı haqqında məlumat vermək mümkündür.

PSCOHORUS NUTRITION OF PLANTS ABHERON 
GREYISH-BROWN SOILS

Aliyeva A.P.

İn the article it is studied the influence of the different forms and 
doze sof new organic fertilirez kinds on phosphorus rejime of 
Absheron greyish-brown soils.

Results of laboratories, vegetation and field experiments are 
generalized.

By the way of chemical analysis phospate form and groups are 
revealed in soil with the utilization of acid and alkaline extracts by 
methods of F.V. Chirikov.
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UOT 633.825; 631.816

ÜZVİ GÜBRƏLƏRİN TƏKLİKDƏ VƏ BİRLİKDƏ 
VERİLMƏSİNİN QARĞIDALI BİTKİSİNİN İNKİŞAF 
FAZALARINDA KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ

TƏSİRİ

Ağayev Ə.Z., Talıbova S.T.
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokinıya İnstitutu

Qarğıdalı bitkisi birillik, birailəli olub, növ müxtəlifliyi dənli 
bitkilərə (Craminea) fasiləsinə aiddir, cinsi - Zea (qarğıdalı) de
məkdir. Bu bitkinin gövdəsi üzərində erkəcik və dişicik yerləşir.

Respublikanın xalq təsərrüfatının bütün sahələrində həmin 
bitkimin gövdəsindən, yeyinti sənayesində, təbabətdə, kimya - 
tikinti sənayelərində, müxtəlif müalicəvi, işlərin aparılmasında, 
kağız emalında linenium, aktiv kömür, süni tixac, kinolent, 
anestesiz materiallar istehsal olunur. Dən məhsulundan, qarğı
dalı unundan yarma, çoxlu sayda uşaq yeməyi çeşidləri, nişasta 
yağ, bal istehsalı ilə yanaşı, təbabət üçün askarbin, qülütamin 
üzvi turşular istehsalında geniş yer tutur. Kənd təsərrüfatının 
böyük əhəmiyyət kəsb edən heyvandarlığın inkişafında xüsusi 
yeri vardır. 1 kq quru qarğıdalı dəni - 1,34 yem vahidinə bəra
bərdir. Üzvi gübrələr bitkilərin qidalanması üçün lazım olan 
qida elementləri ilə torpağı təmin edir, onun su - fiziki xassə
lərini yaxşılaşdırır, torpağı faydalı mikroorqanizmlərlə zəngin
ləşdirir, mineral gübrələrin minerallaşma sürətini ləngidir, bitki
yə daxil olmasını sürətləndirir, torpaqda qida elementlərinin 
itkisinin qarşısını alır, onun tərkibini humusla zənginləşdirir. 
Torpağı mikroelementlərlə təmin edir, quruluşunu yaxşılaşdırır, 
kütləşmənin qarşısını alır, əkin sahələrini nəm saxlayır, suvar
manın azalmasına təsir göstərir.
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Tədqiqat işi 2000 - 2004 cü illərdə Milli Elmlər Akademi
yasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitunun Ucar Dayaq 
məntəqəsinin suvarılan boz - çəmən torpaqlarında qarğıdalı 
bitkisinin respublikamızda rayonlaşan Zaqatala 77 sortu ilə 
aparılmışdır.

Cədvəl 1

Üzvi gübrələrin aynhqda və birlikdə qarışdıraraq verilməsinin 
torpaqda qida elementlərinin qarğıdalı bitkisində inkişəf 

fazalarından asılı 
olaraq torpağda toplanması

Təcrübənin 
variantları 

t/ha

Torpağın 
dərinliyi sm

NZNH + N/NO3 forması 
mg/kq mg/kq torpaqda

Boruya 
çıxma

Süpürgənin 
yaranması

Məhsulun tam 
yetişməsində

Nəzarət (gübrəsiz) 0-20 12,0 10,0 5,5
20-40 8,0 6,0 3,6

Bitki qalığı - 20 0-20 24,0 12,0 9,7
20-40 9,0 7,0 4,5

Mal peyini - 20 0-20 26,0 133 10,0
20-40 11,0 73 5,0

Quş zıh - 5 0-20 25,0 12,5 11,0
20-40 12,5 7,5 6,0

Ağac külü-5 0-20 25,0 13,0 11,5
20-40 13,0 8,0 63

Bitki qalığı - 20 
+quş alı - 5 

+ağac külü - 5

0-20 30,0 15,0 12,0

20-40 14,0 9,0 7,0
Mal peyini - 

20+quş zıh - S 
+ağackülü-5

0-20 32,0 16,0 13,0

20-40 15,0 93 73
Təcrübənin 
variantları 

t/ha
P|O5

mg/kq torpaqda miqdarı
Boruya 
çıxma

Süpürgənin 
yaranması

Məhsulun tam 
yetişməsində

nəzarət (gübrəsiz) 0-20 18,0 15,5 10,0
20-40 7,0 63 43

Bitki qalığı - 20 0-20 20,0 17,0 15,5
20-40 83 7,0 63

Mal peyini -20 0-20 21,0 18,0 17,0
20-40 9,0 8,0 8,0

Quş zıh - 5 0-20 22,0 19,0 16,0
20-40 10,0 9,0 7,5

Ağac külü ~5 0-20 223 20,5 18,0
20-40 10,5 9,6 9,0
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Cədvəl 1 davamı
Bitki qalığı - 

20+quş zılı - 5 
+ağae külü - 5

0-20 24,0 21,6 19,5

20-40 11,5 10,5 8,7
Mal peyini - 

20+quş zılı - 5 
+ağac külü - 5

0-20 25,0 223 20,5

20-40 12,0 11,0 9.0
Təcrübənin 
variantları 

t/ba
Torpağın 

dərinliyi sm

КгО mg/kq torpaqda miqdarı

Boruya 
çıxma

SÜpttrgənin 
yaranması

Məhsulun tam 
yetişməsində

nəzarət (gübrəsiz)
0-20 164,0 145,0 z 72,5

20-40 95,0 40,0 35,0

Bitki qalığı-20
0-20 175,0 150,0 75,0

20-40 100,0 80,0 40,0

Mal peyini - 20
0-20 185,0 160,0 80,0

20-40 110,0 85,0 42,0

Quş zılı - 5
0-20 195,0 170,0 85,0

20-40 115,0 120,0 50,0

Ağac külü-5
0-20 220,0 190,0 80,0

20-40 130,0 100,0 60,0

Bitki qalığı ~ 20 
+quş zılı -5 

+ağac külü - 5

0-20 250,0 135,0 97,0

20-40 145,0 110,0 56,0

Mal peyini - 20 
+quş zılı -5 

+ağackü!ü-5

0-20 260,0 200,0 100,0

20-40 150,0 115,0 60,0

Cədvəl - 1 dən aydın olur ki, qarğıdalı bitkisi altındakı tor
pağın 0 - 20 sm dərinliyində və 20 - 40 sm - də boruya çıxma 
mərhələsində nəzarət (gübrəsiz) variantda torpaqda azot elemen
tinin ammonium + nitrat forması 12-8 mq/kq, torpaqda olduğu 
halda, süpürgənin yaranmasında 10-6,0 mq, məhsulun tam 
yetişməsində 5,5-3,6 mq olmuşdur. Bitki qalığından hektara - 
20 ton verilən variantda boruya çıxmada həmin dərinlikdə 24-9 
mq süpürgənin yaranmasında 12-7 mq məhsulun tam yetişmə 
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mərhələsində 9,7-4,5mq/ kq olduğu halda, eyni miqdarda mal pe
yini veriləndə azotun ammonium + nitrat forması həmin dərin
likdə boruya çıxmada 26-11, süpürgənin yaranmasında 13,5 — 
7,2; məhsulun tam yetişməsi mərhələsində 10 - 5,0 mq/kq 
torpaqda olmuşdur. Hektara 5 ton quş zılı və eyni miqdarda ağac 
külü verilən variantlarda boruya çıxma mərhələsində 25 - 12,5 
mq/kq və 25 - 13 mq/kq - da, süpürgənin yaranmasında 12,5 - 
7,5 və 13 - 8,0 mg/kq məhsulun tam yetişməsi mərhələsində 11- 
6,0 və 11,5 - 6,8 mq/kq torpaqda toplanmışdır.

Üzvi gübrələri birlikdə qarışdırıb verilən variantlar arasında 
bitki qalığı - 20 ton + 5 ton quş zılı + 5 ton ağac külü verilən 
variantda azotun ammonium + nitrat formaları boruya çıxma 
mərhələsində 30-14 mq/kq, süpürgənin yaranmasında 15-9,0 
mq/kq - a, məhsulun tam yetişməsində 12-7,0 mg/kq torqaqda 
toplanmışdır. Hektara 20 ton mal peyini + 5 ton quş zılı + 5 ton 
ağac külü verilən variantda qarğıdalının boruya çıxmasında 32 - 
15 mg, süpürgənin yaranmasında 16-9,5 mg və məhsulun tam 
yetişməsi mərhələsində 13-7,5 mg/kq torpaqda toplanmışdır.

Eyni cədvəldə torpaqda bitkinin inkişaf mərhələsindən asılı 
olaraq boruya çıxma mərhələsində fosforun miqdarı nəzarət 
(gübrəsiz) variantda 18-7,0 süpürgənin yaranmasında 15,5 - 
6,3 və məhsulun tam yetişgənlik mərhələsində 10-4,3 mq/kq 
torpaqda olduğu halda, bitki qalığını təklikdə verilən variantda 
boruya çıxma mərhələsində 20-8,5 mg, süpürgənin yaran
masında 17-7,0 mq məhsulun tam yetişməsi mərhələsində 15,5 
- 6,3 mq/kq torpaqda olmuşdur. Mal peyinindən hektara 20 ton 
təklikdə verilən variantda boruya çıxma mərhələsində 21 - 9,0 
mq, süpürgənin yaranmasında 18 - 8,0 mq/kq, məhsulun tam 
yetişməsi mərhələsində 17,0 - 8,0 mq/kq - a fosfor toplan
mışdır. Quş zılından hektara 5 ton verilən variantda boruya 
çıxma mərhələsində fosforun 0 - 20 sm və 20 - 40 sm dərin
liyində toplanması 22-10 mg, süpürgənin yaranmasında 19 - 
9,0 mq, məhsulun tam yetişməsində 16 - 7,5 mq/kq torpaq 
fosfor toplanmışdır. Eyni miqdarda ağac külü verilən variantda 
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boruya çıxma mərhələsində 22,5 - 10,5 mq, süpürgələmədə 20,5 
- 9,6 mg, məhsulun tam yetişməsində 18 — 9 mq/kq torpaqda 
olmuşdur. Fosfor elementinin hektara 20 ton bitki qalığı + 5 ton 
quş zıh + 5ton ağac külünü qarışdırıb verilən variantda boruya 
çıxma mərhələsində 24 - 11,5 mq, spüngənin yaranmasında 21,6 
- 10,5 mq, məhsulun tam yetişməsində 19,5 - 8,7 mq/kq eyni 
miqdarda mal peyininə quş zıhndan 5 ton + ağac külündən 5 ton 
verildikdə, boruya çıxma mərhələsində fosforun miqdarı 25-12 
mq, süpürgələmədə 22,3 -11,0 mq/kq torpaqda toplanmışdır.

Qarğıdalı bitkisi altında kaliumun toplanması boruya çıxma 
mərhələsində nəzarət (gübrəsiz) variantda 164 - 95 mq, süpür
gənin yaranma-sında 145 - 70 mq, məhsulun tam yetişməsi 
mərhələsində 72,5 - 35 mq/kq torpaqda olduğu halda, ğitki qalı
ğından hektara 20 ton təklikdə verilən variantda boruya çıxmada 
175 - 100 mq, süpürgənin yaranması mərhələsində 150-80 mq, 
məhsulun tam yetişməsi mərhələsində 75 -40 mq/kq torpaqda 
kalium toplanmışdır. Mal peyinindən hektara 20 ton təklikdə 
verilən variantda boruya çıxmada 185-110 mq, süpürgələmədə 
160 - 85 mq, məhsulun tam yetişməsi mərhələsində 80 - 42 
mq/kq torpaqda olmuşdur.Quş zıhndan hektara 5 ton verilən 
variantda boruya çıxma mərhələsində kaliumun torpaqda 
toplanması 195-115 mq, süpürgənin yaranmasında 170 - 120 
mg, məhsulun tam yetişməsində 85 - 50 mq/kq - a toplanmışdır.

Ağac külündən hektara 5 ton verilən variantda boruya çıxma 
mərhələsində 220 - 130 mq, süpürgənin yaranmasında 190- 100 
mq, məhsulun tam yetişməsində 80 - 60 mq/kq torpaqda olmuşdur.

Üzvi gübrələrin birlikdə qarışdırıb verdikdə, təklikdə verilən 
üzvi gübrə normalarından hektara daha çox kalium elementi 
toplanmışdır.

Belə ki, 0-20 sm dərinlikdə bitgi qatından -20 ton+quş zıh+ 
ağac külü-5 ton hektara verilən variantda ğoruya çıxmada 250, 
süpürgələmədə-13,5, tam yetişmədə-97 iq, 20-40 sm dərinlikdə 
boruy a çıxmada 145, süpürgələmədə 110, məhsulun tam yetiş
məsində 56 mq/kq torpaqda olmuşdur.
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Mal peyinləri hektara 20 ton++quş zülından-5 ton ağac 
külündən, 5 ton verilən variantlarda 0-20 sm dərinlikdə boruya 
çıxmada 250, süpürgələmədə 200, tam yetişmədə 100 mq/kq 
torpaqda kalium olduğu halda, 20-40 sm-də boruya çıxmada- 
150, süpürgələmədə-115, məhsulun tam yetişməsində 60 mq/kq 
torpaqda toplanmışdır.

Cədvəl 2

Üzvi gübrələrin təklikdə və birlikdə qarışdırıb verilməsinin 
qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığına təsiri və məhsulla torpaqdan 

qida elementlərinin aparılması miqdarı (% - lə)

№ Təcrübənin 
variantları ton/hek

D
ən

 m
əh

su
lu

 
se

nt
/h

ek

z Am M

Y
aş

ıl 
kü

tlə
 

m
əh

su
lu

 s/
ha

Z

1 Nəzarət (gübrəsiz) 28,1 1,46 0,47 1,03 250 132 0,37 0^5_
2 Bitki qalığı - 20 32,2 1,52 0,57 1,10 292 1,40 0,46 1,15
3 Mal peyini - 20 34,1 1,82 0,68 137 315 1,52 0,50 1,26
4 Quş zılı - 5 31,0 1,72 0,62 1,24 340 1,45 0,52 1,20
5 Ağac külü-5 34,0 1,65 0,59 1,20 350 1,42 0,60 135

6
Bitki qalığı - 20 +quş zılı - 5 
+ağac külü - 5 36,0 1,90 0,85 1,45 360 1,58 0,65 138

7 Mal peyini - 20 +quş zılı - 5 
+ağac külü - 5 39,0 1,93 0,88 1,47 370 1,64 0,70 1,40

Cədvəl 2 - dən məlum olur ki, qarğıdalı bitkisi ilə qoyulan 
təcrübədə dən məhsudlu hektara nəzarət (gübrəsiz) variantda - 
28,1 senter olduğu halda hektara 20 ton bitki qalığı və eyni 
miqdarda mal peyini verilən variantlarda dən məhsulu 32-34 
senter, quş zılı və ağac külündən hektara 5 ton verilən variantda 
məhsuldarlıq 31-34 senter üzvi gübrələri qarışdıraraq veirlən 
variantlarda dən məhsulu 36 - 39 senter olmuşdur. Məhsul
darlığın yüksəlməsi nəticəsində dənlə qida elementlərinin 
torpaqdan aparılmasının faizlə göstəricisi də, xeyli dərəcədə 
nəzarət (gübrəsiz) variantla müqayisədə çoxalmışdır.
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Daha ətraflı məlumat 2 saylı cədvələ baxmaqla görmək olar, 
liyni cədvəldə yaşıl kütlə məhsuldarlığı hek. sentnerlə nəzarət 
(gübrəsiz) variantla müqayisədə,bitki qalığından və mal peyi
nindən 20 ton tətbiq olunan variantlarda 42 - 65 sentner, quş 
zılı və ağac külünün hərəsindən 5 ton veriləndə məhsul fərqi 90- 
100 sentner, üzvi gübrələrdən 20 ton+5 ton quş zıh+5 ton ağac 
külünü eyni miqdarda mal peyini verilən variantlarda 110-120 
sentner hektara artığ yaşıl kütlə məhsulu alınmışdır.

Cədvəl 4

Üzvi gübrələrin qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığına təsiri. 
(Tədqiqat işi Ucar rayonu Dayaq məntəqəsinin) boz-çəmən 

torpaqlarında 
2000-2004-cü illərdə

Sı
ra

 №
 - 

si

Təcrübənin 
variantları 

ton/hek

Qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığı hektara sentner

I 1 
D

ən
 m

əh
su

lu
I 1__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

I ! 
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ım

 s
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lə
1 : Yaşıl 
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 s
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ek

 

1 ; 
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 . 
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yə

 ç
ev

irm
ək
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lı 1

8 
%

 -ə
 

i_
__

__
__

_
he

sa
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an
dı

ud
a

A
rt

ım
 s

en
tn

er
lə

1 Nəzarət 
(gübrəsiz) 28,1 - 250,0 - 16, 

0 - 45, 
0 -

2 Bitki qalığı -20 22,2 4,1 292,8 42,8 18, 
9

2, 
9

52, 
6 7,6

3 Mal peyini - 20 34,1 6,0 315,0 65,0 20, 
0

4, 
0

56, 
7

11, 
7

4 Quş zılı - 5 31,1 3,0 298,0 48,0 19, 
6

3, 6 53, 
5 8,5

5 Ağac külü - 5 31,5 3,4 306,0 56,0 18, 
5 u»

 *■> 55, 0 10, 
0

6
Bitki qalığı-20+ 
quş zılı - 5+ ağac 

külü S
35,9 7,8 352,0 102,0 21, 

0
63, 
0

18, 
3

7
Mal peyini - 20

■+quş zılı - 5 
+ağac külü — 5

37,0 8,9 370,0 120,0 22, 
0

6, 
0

66, 
6

21, 
6

P=l,5 s/ha 
HCP„5=2,4s/hV=2, 

3%

Pe2,4 s/ha 
HCPw5=4,8s/hV=2,8 

%
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Torpaqda aparılan azot, fosfor, kalium elementlərinin faizlə 
miqdarı nəzarət (gübrəsiz) variantla müqayisədə xeyli miqdarda 
yüksəlmişdir. Daha ətraflı məlumat almağ üçün 2 saylı cədvələ 
müraicət etmək məsləhəti görünür.

Cədvəl 3 - dən aydın olur ki, üzvi gübrələr dəndə, qıcada, 
gövdə məhsulunda ümumi azotun faizi zülal azotunun, xamm 
proteinin, yağın, mütləq quru maddənin, bitki orqanlarında seli- 
loza və külün faizi öyrənilmişdir. Bütün variantlarda istər tək
likdə, istərsədə üzvi gübrələri qarışdırıb veirlən variantlarda 
nəzarət (gübrəsiz) variantla müqaisədə göstəricilərin hamısı 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir.

Cədvəl 4-dən aydın olur ki, qarğıdalı bitgisilə aparılan 
təcrübədən məhsulu hektara gübrəsiz (nəzarət) variantında 28,1 
sentner olduğu halda, birgi qalığı, mal peynindən 20 ton verilən 
variantlarda artım fərqi 4,1-6,0 sentner, quş zılı və ağac külün
dən 5 ton/hek. Verilən variantlarda artımfərqi 3-3,4 sentner üzvi 
gübrələri qarışdırılan variantlarda zəmin dən məhsulu 7,8-8,9 
sentner yüksəlmişdir. Yaşıl kütlə və kök kütlə məhsulunda da 
vəhsulun fərqi xeyli dərəcədə yüksəlmişdir. Daha ətraflı 
məlumatlanmaq üçün 4 saylı cədvələ baxmaq kifayətdir.

Nəticələr və təkliflər

Üzvi gübrələrin təklikdə və birlikdə qarğıdalı bitgisi altında 
öyrənilməklə ekoloji cəhətdən sağlam, bol məhsul alınması həm 
iqtisadi cəhətdən ucuz başa gəlir.

Ən yaxşı üzvi gübrə mal peyinindən və bitgi qalığından 
hektara 20 ton, quş zılı və ağac külündən 5 ton verilən variant
larda, adları çəkilən gübrələrin qarpışdırılıb birgə verilən variant
larda bütün məhsul göstəricilərivə kimyəvi göstəricilər nəzarətlə 
(gübrəsizlə) müqaisədə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
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ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНОМ И СМЕШАННОМ ВИДЕ ПОД КУЛЬТУРУ 

КУКУРУЗА ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ВЛИЯНИЕ НА 
НАКОПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ 
С ВНОСОМ В РАЗЛИЧНЫХ ФАЗАХ РАЗВИТИЯ ЭТОГО 

РАСТЕНИЯ

Агаев А.З., Талыбова С.Т.

В статье рассматриваются исследований проведенных с 
кукурузой возделываемых на сероземно - луговой почве Уджар- 
ского опорного пункта при НАН Азербайджана по изучению 
влияние различных органических удобрений в отдельном и 
смешиванием виде, накоплением и вынос из почвы питательным 
элементом и химическим составом этих культур.

Установлено, что при отдельном внесение органических 
удобрений и смешанном виде во всех вариантах улучшает 
содержание применении питательных элементов в почве на дозе 
20 тонн навоза и 5 тонн птичьего помета и деревянных золл и 
отдельным и смешиванием внесением органических и мине
ральных удобрений и наилучшие показатели при контрольном 
варианте без навоза.
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UOT.631.816

TORPAQLARDA KALSİUMUN QİDA EHTİYATI 
FORMALARI

Bəşirov V.V., Əsgərova A.L.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

Kalsiumun litosferdə miqdarı 3,6%, torpaqda isə 1,37% təş
kil edir (1, s. 123). Bu elementin istər torpağın, istərsə də bitki
lərin və canlıların həyatında rolu böyükdür.

Kalsium torpağın fiziki, fiziki-mexaniki və bioloji xassə
lərini yaxşılaşdırılmasında əsas rol oynamaqla bərabər gil- 
humus kompleksinin və torpaq strukturu mexanizminin təbiətinə 
əsaslı təsir göstərərək torpağın udulmuş kationları arasında 
birinci yeri tutur (1, s. 123, 3).

Torpaqlarda kalsiumun çox olması onun münbitliyini və 
neqa-tiv antropogen təsirlərə davamlılığını təyin edir. Kalsium 
humus-əmələgəlmə ilə bağlı bir çox torpaq proseslərində aktiv 
iştirak edir.

Torpaqda mövcud olan kalsiumun həll olma qabiliyyətinin art
ması sırasına görə aşağıdakı formalarını müəyyənləşdirirlər (1, s. 124):

• kalsiumun mürəkkəb tərkibli ibtidai mineralların - plagio- 
klazlann, amfıbollann, piroksenlərin tərkibinə daxil olan miqdarı;

• qeyri-fəal karbonatlar - bura iri dənəvər və yaxud qırın
tılar şəklində mövcud olan kalsitin miqdarı daxildir ki, bu da 
yalnız karbon qazı ilə doymuş suda az həll ola bilir;

• fəal karbonatlar - bu formaya yüksək dispers (lil və toz 
fraksiyalarında), karbon qazı ilə doymuş suda asan həll olaraq, 
əvvəla bikarbonatlara çevrilən, sonra isə torpağın uducu komp
leksinə daxil olan birləşmələr aiddir;

• həll olan və mübadiləvi kalsium - bu formanın mövcudluğu 
torpağın bioloji aktivliyini təyin edən fəal karbonatlann miqdarından 
və torpaq havasında karbon qazının təzyiqindən asılıdır.
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Kalsiumun həll olan duzları arasında kalsium bikarbonat 
əsas yer tutur ki, bu da həmişə fəal karbonatlar və udulmuş 
kalsiumla daim tarazlıqda olur. Çox az hallarda isə kalsium 
nitrat və kalsium sulfat duzlarına təsadüf olunur. Bitkilər kal
siumla daim təmin olunurlar. Lakin şoran və şorakət torpaqlarda 
bitkilərdə kalsium çatışmazlığı baş verir, çünki bu elementin 
bitki tərəfindən mənimsənilməsinə К və Na element-lərinin 
duzları mane olurlar. Şorakət torpaqların kimyəvi melio-rasiyası 
üçün gipsdən geniş istifadə olunur (9, 2, 4).

Karbonatlı torpaqlarda kalsium nəinki bitkilər tərəfindən 
istifadə olunur, həmçinin bitkilər kalsiumun yuxarı qatlardan 
yuyulmasına şərait yaradır. Meşə altında olan torpaqlarda 
kalsiumun torpaqlardan daşınması o biri torpaqlara nisbətən 
dörd dəfədən artıq intensiv baş verir.

Karbonatsız torpaqlarda əgər bioloji mühit fəal olarsa, 
kalsiumun toplanması sürətlə gedir. Bunu intensiv humifikasiya 
prosesi ilə əlaqələndirirlər (1, s. 125).

Tədqiq etdiyimiz torpaqlarda kalsiumun ümumi ehtiyatı 
3030 mq/lOOq-dən 4900 mq/100q-a qədər dəyişir (Cədvəl 1).

Bütün torpaqlarda kalsiumun miqdarının üst qatdan alt qata 
tərəf artması müşahidə olunur.

Adi şabalıdı torpaqlarda üst qatda Ca-un ümumi miqdarı 
3030 mq/100q, 15-30 sm qatında 3800 mq/100q, alt qatda isə 
(30-50 sm) 4810 mq/100q təşkil edir. Bunu həmin qata 
yuyulmuş karbonatlı birləşmələrin miqdarı və bu qatda çöl 
şpatlanmn, piroksenlərin və amfibolların intensiv aşınması ilə 
izah etmək olar.

Qədim terraslarm allüvial çöküntüləri və lössəbənzər gil- 
licələr üzərində formalaşan açıq şabalıdı torpaqlarda Ca-un 
ümumi miqdarı profil üzrə o biri torpaqlara nisbətən daha 
yüksəkdir (3340-4740 mq/lOOq). Bunu onunla izah etmək olar 
ki, bu torpaqlar tərkibində karbonatlarm miqdarı yüksək olan 
çöküntülər üzərində formalaşmaqla intensiv torpaqəmələgəlməsi 
və aşınma bunun başhca səbəblərindəndir.
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Eyni zamanda bu torpaqların tərkibində qarışıq təbəqəli və 
yüksək dispers gil minerallarının miqdarının o biri torpaqlara 
nisbətən yüksək olması Ca-un uducu kompleksdə daha çox 
toplanmasına səbəb olmuşdur. Ca-un bilavasitə qida ehtiyatının 
(BQE) miqdarı tədqiq olunan region torpaqlarında profil üzrə 
ümumi qida ehtiyatının 0,7-1,2%-ni təşkil edir. BQE-nın ən 
yüksək miqdarı açıq şabalıdı torpaqlarda (0,8-1,2%) müşahidə 
olunur və onun, miqdarı üst qatdan aşağıya doğru azalır (36,45- 
40,08 mq/lOOq).

Adi şabalıdı torpaqlarda Ca-un BQE-nm miqdarı profil üzrə 
dəyişmə diapazonu 33,67-34,85 mq/100q olduğu etdiyi halda bu 
miqdar qədimdən suvarılan şabalıdı torpaqlarda 33,2-39,2 
mq/100q arasındadır. Ca-un yaxın qida ehtiyatına (YQE) düşən 
payı bütün torpaqlarda profil üzrə 3,8%-dən 5,6%-ə qələr dəyişir 
və üst qatdan aşağıya doğru artmağa başlayır.

YQE-nın ən yüksək miqdarına açıq şabalıdı torpaqlarda 
(162,0-203,82 mq/100q) rast gəlinir. Qədimdən suvarılan 
şabalıdı torpaqlarda isə bu qida ehtiyatının miqdarı qatlar üzrə 
154,56-215,6 mq/100q arasında dəyişir.

Yaxın qida ehtiyatının ən az miqdarı adi şabalıdı torpaqlada 
mışahidə olunmaqla onun profil üzrə paylanma diapazonu daha 
genişdir (115,4-187,59 mq/100q).

Bütün torpaqlar üçün xarakterik olan əsas cəhətlərdən biri 
də potensial qida ehtiyatımn (PQE) qatlar üzrə kiçik intervalda 
dəyişməsidir. Bu qida ehtiyatımn miqdarı bütün torpaqlarda Ca- 
un ümumi ehtiyatının 93,2-95,4% təşkil edir. Bunu onunla izah 
etmək olar ki, torpaqların iri fraksiyalarının (toz və qum) 
tərkibində hələ aşınmaya və torpaqəmələgəlmə-sinə az məruz 
qalmış çöl şpatlannın, plagioklazların, amfibol-lann və qeyri- 
fəal karbonatlann miqdarı xeyli yüksəkdir.

Ca-un PQE-nın profil boyu paylanma diapazonu açıq 
şabalıdı torpaqlarda 3112,88-4498,26 mq/ lOOq, qədimdən 
suvarılan şabalıdı torpaqlarda 3061,14-4650,1 mq/100q, adi 
şabalıdı torpaqlarda isə 2880,02-4588,74 mq/100q arasında 
dəyişməklə bu qida ehtiyatının miqdarının bütün torpaqlarda üst 
qatdan aşağıya doğru artması müşahidə olunur.
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NUTRIENT RESERVE FORMS OF CALCIUM IN SOILS

Bashirov V. V., Asgerova A.L.

In our research we investigated the distribution process of the 
essential nutrient element of calcium in soils according to the nutrient 
reserve forms (immediate, intermediate and potential). In light 
chestnut soils the immediate and intermediate reserves make up the 
highest amount, respectively 36-40 mg/100g and 162-204 mg/100g. 
The lowest amount (115-187 mg/100g) of intermediate nutrient 
reserve of CaO belongs to regular chestnut soils. However, the regular 
chestnut soils also have the highest amount of potential nutrient 
reserve form of calcium (3610-4589 mg/lOOg).
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PAYIZLIQ ARPA BİTKİSİNİN QİDA MADDƏLƏRİNƏ 
TƏLƏBATI

Axundov F.H., Vəliyeva A.M.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

Taxıl bitkiləri qida mühitinə çox tələbkardırlar. Bu baxım
dan dənin məhsuldarlığı və keyfiyyəti ən əvvəl bitkinin qida 
maddələri ilə təmin olunmasından asılıdır.

Arpa gübrələrə həssaslığına görə yazlıq buğdadan üstündür, 
lakin bu cəhətdən vələmirdən geri qalır. Keçmiş SSRİ-nin cənub 
vilayətlərindəki qata torpaqlarda, habelə şabalıdı torpaqlarda 
arpa bitkisi fosforlu gübrələrə ən çox həssaslıq göstərir. Açıq- 
şabalıdı torpaqlarda fosforlu gübrə-lərlə yanaşı azotlu gübrələr 
də arpanın məhsuldarlığının artma-sına müsbət təsir göstərir. Bu 
torpaqlarda habelə meyvə-köklülərdən, günəbaxandan, kartof və 
torpaqdan çoxlu kalium götürən başqa bitkilərdən sonra arpa 
əkildiyi zaman torpağa kalium gübrəsi də verilməlidir. Pivə 
arpası yetişdirilən zaman torpağa kaliumlu gübrələrin veril
məsinə ehtiyac daha da artır. Pivəlik arpa yetişdirildikdə güb
rələr arasında azotun tamamilə çıxarılması zəruri deyildir. 
Ancaq onun birtərəfli olaraq artıq verilməsindən əl çəkmək 
lazımdır. Yem və yarma arpaları yetişdirilməsində azotlu güb
rələr verilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu gübrələr dəndə 
zülalın miqdarını artırmaqla onun qidalılıq keyfiy-yətini və 
yemlilik dəyərini yüksəldir. Arpa bitkisi qurudulmuş torfluq
larda yetişdirildiyi zaman sahəyə tərkibində mis olan gübrələrin, 
pirit yanığının daxil edilməsi olduqca müsbət nəticə verir. Hər 
hektara 5 s miqdarında pirit yanığı verilir. Səpin zamanı 
toxumlarla birlikdə hər hektara (qidalı maddələr hesabı ilə) 10- 
12 kq dənəvərləşdirilmiş superfosfot verilməlidir.
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Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, arpa bitkisi qısa bir inkişaf 
dövrimdə daha çox qida maddələri mənimsəyir. Bu dövrdə 
bitkidə quru maddənin toplanma intensivliyi də artır. Yəni 
mayın 1 ci ongünlüyündə 100 bitkidə quru maddə 10.6q olduğu 
halda 2 ci ongünlüyündə 73,4q, 3cü ongünlüyündə isə 215,4q 
artmışdır. Quru maddənin belə artması onu göstərir ki, həmin 
vaxtda arpa bitkisi qida maddələrinə daha tələbkar olur. Ona 
görə də bütün şəraitdə arpa bitkisini qida maddələri ilə zəngin 
torpaqlarda əkdikdə ondan yüksək məhsul almaq mümkündür.

Mineral gübrələrdən arpa bitkisi üçün ən çox lazım olan 
azot gübrəsidir. Azotun bitki həyatında və onun bitki orqaniz- 
mindəki rolunu aşağıdakı qaydada xarakterizə etmək olar. Azot 
əsasən protoplazmanm başlıca hissəsi olan zülalların tərkibinə 
daxildir.

Azot bütün canlı hüceyrənin tərkibində iştirak edir. Ona görə 
də azotsuz həyatı düşünmək olmaz. Azotsuz zülal, zülalsız 
protoplazma, protoplazmasız canlı orqanizm ola bilməz, demək 
azotsuz həyat yoxdur. Azot həmçinin də hüceyrənin nüvəsini təşkil 
edən nukleoproteidlərin tərkibinə daxildir. Bundan əlavə azot 
hüceyrə qlafinı təşkil edən üzvi birləşmələrin və başqa üzvi 
maddələrin tərkibinə daxil olur. Azot bitkinin assimilyasiya orqanı 
olan, yarpaqlara daha yaxşı təsir edir, onun intensivliyini artırır.

Azot ilə yaxşı təmin olunmuş dənli bitkilərin və yem 
bitkilərinin tərkibində zülalın miqdarı çoxdur. Azot elementinə 
arpa bitkisi xüsusən yazda daha çox tələbat göstərdiyi üçün bu 
dövrdə bitki azot elementi ilə təmin edildikdə inkişafa tez 
başlayır və məhsuldar gövdələrin miqdarı çoxalır, sünbül yaxşı 
inkişaf edir, sünbüldə sünbülcüklərin miqdarı artır. Azot 
elementi payızlıq arpa tərəfindən kollanma və boruya çıxma 
məhələlərində daha çox udulur.

Arpa bitkisinin 2-ci əsas qidası fosfor elementidir.Fosfor da 
azot qədər əhəmiyyətə malikdir. Əgər azot bütün zülalların 
tərkibinə daxildirsə fosfor isə ən mürəkkəb zülalların, nukleö- 
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proteidlərin, hüceyrə nüvəsini təşkil edən birləşmələrin, Nuklein 
turşularının tərkibinə daxildir.

Fosfor bitkinin quru maddəsinə görə 0.3-1.5% olur. Bit
kidə fosfor üzvi və mineral birləşmələr formasında toplanır.

Fosfor tənəffüs prosesində, şəkərlərin xüsusilə saxaro-zanm 
bioloji sintezində iştirak edir.

Bitkilər fosforla kifayət qədər təmin olunduqda repro-duktiv 
orqanlar yaxşı inkişaf edir, əmtəəlik məhsul artır. Bu element 
vegetasiya dövrünü qısaldır. Fosfor çatmadıqda bit-kinin inkişafı 
dayanır, çiçəkləmə gecikir və toxum az miq-darda əmələ gəlir. 
Həmin bitkilərin yarpaqları qırmızı rəng alır. Yem bitkilərin 
qidalılıq dəyəri azalır və s.

Arpa bitkisinin inkişafında kalium da mühüm rol oynayır. 
Kalium bitki gövdəsinin möhkəmliyini artırır. Ən çox cavan 
orqanların və hüceyrələrin tərkibində toplanır. Bitkidə kalium 
çatmadıqda orta və aşağı yarpaqlar uclarından tökülür. Kalium 
bitkilərdə fizioloji prosesləri sürətləndirir, onların su tutumunu 
artırır, fermentləri fəallaşdırır, maddələrin əmələgəlmə proses
lərini tezləşdirir, yarpaqlarda şəkərlərin toplanmasına səbəb olur 
və fotosintez hadisəsinə müsbət təsir edir. Habelə sulu 
karbonların toplanmasını sürətləndirir.

Kalium fermentləri fəallaşdıran katalizatordur. Müəyyən 
edilmişdir ki, bitkilərdə fəaliyyət göstərən 60 fermentin fəaliy
yəti onun kalium qidası ilə optimal təmin olunmasından asılıdır. 
Kalium qidası bitki məhsullarında nitratlann normadan artıq 
toplanmasının qarşısım alır.

Payızlıq arpaya veriləcək kalium gübrə norması ağır gilli torp
aqlarda 110- 140 mq/kq, K2O olduğu şəraitdə təmin olunma dərə
cəsindən asılı olaraq 50 kq dan - 250 kq-a dək məsləhət görülür.

Kalium arpa bitkisində prosesləri fəallaşdırır, su və azot 
mübadiləsini nizamlayır, bitkinin yatmağa qarşı davamlı-lığını 
artırır, pivə bişirmə keyfiyyətini yüksəldir, xüsusilə 1000 dənin 
çəkisini nişastanın miqdarım çoxaldır. Ona görə pivə bişirmə 
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məqsədilə becərilən arpa bitkisinə 100-160 kq/ha K2O verilməsi 
məsləhət görülür.

Azot gübrəsinin (N30-60) payızlıq arpaya yazda verilməsi 
payızda verilməsinə nisbətən dən məhsuldarlığım 0.7-2.8 s/ha- 
dək, dəndə zülalın miqdarını isə 1%- dək artırır.

Gübrələrin payızlıq arpa bitkisinə tətbiqini elmi əsas-lan- 
dırmaq üçün bu bitkinin torpaqdan apardığı qida maddələrinin 
miqdarı öyrənilmişdir.

Apardığımız təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
suvarma sayları zəminində tətbiq etdiyimiz gübrə normaları 
payızlıq arpa bitkisinin dən və küləşində ümumi NPK-nm miq
darını xeyli artırmışdır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, arpa 
bitkisi qida maddələrinə ən çox boruya çıxma mərhələsində 
tələbat göstərir. Belə ki, müəyyən edilmişdir ki, gübrəsiz 
variantda payızlıq arpa bitkisində boruya çıxma mərhələsində 
ümumi NPK-mn miqdarı (mütləq quru maddəyə görə) 2,34%, 
0,68%, 1,78% olduğu halda N90 P90 IQo verildikdə göstəricilər 
müvafiq olaraq 2,94%, 0,83%, 2,19%-ə çatmışdır. Nuo P120 K90 
variantında optimal nəticə alınmış, ümumi NPK - 3,31%, 0,87%, 
2,51% təşkil etmişdir. Eyni zamanda dəndə zülali və qeyri-zülali 
azotun miqdarı da artmışdır. Digər variantlarda bu göstə-ricilər 
xeyli aşağı olmuşdur. Bu da bitki tərəfindən qida maddələrinin 
aparılması ilə əlaqədardır. Ən yüksək aparılma yenə də suvarma 
saylarından asılı olaraq optimal variant-larda alınmışdır. Bitki
nin gübrədən istifadə əmsalı fərq üsulu ilə hesablanmış və 
müəyyən edilmişdir ki, ən yüksək aparılma iki suvarmada N90 
P90 Кео variantında, dörd suvarmada isə N120P120 K90 verildikdə 
olmuşdur. Belə ki, azot gübrəsindən istifadə maksimum iki 
suvarma üçün 22,5 - 112 kq/ha, fosfor 5,6 - 39,5kq/ha, kalium 
9,4 - 83,5kq/ha, dörd su üçün isə 24,7 - 129,2kq/ha, 5,7 - 
43,7kq/ha, 8,6 - 94,6kq/ha olmuşdur.

Beləliklə, gübrə normalarının verilməsi payızlıq arpa bitkisi 
üçün torpaqda lazımı qida rejimi yaratmış və bu bitki üçün 
optimal qida norması müəyyən edilmişdir.
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ПОТРЕБНОСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ

Ахундов Ф.Г. Велиева А.М.

В полевых условиях установлено, что динамика накопления 
сухого вещества азотистых соединений, валового фосфора и 
калия надземной массой озимой ячменя зависит от внесения норм 
удобрений и числа поливов. Выявлена прямая зависимость между 
содержанием питательных вешеств в надземной массе озимого 
ячменя в фазах трубкования, цветения и содержанием их в зерне 
и соломе. При этом наибольшее накопление питательных 
веществ в растениях было получено при внесений оптимальных 
норм удобрений и число поливов.
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УДК.631.421

КОЛЛОИДНО-ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
СОЛОННЕОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ

ШИРВАНО- 
МУГАНСКОЙ СТЕПИ

Гусейнов А.М., Гусейнов Н.В.
Азербайджанская Сельскохозяйственная Академия

Характерной особенностью почвенного покрова семиа
ридных и аридных территорий Ширвано-Муганской степи 
является комплексность с постоянным участием солонцов. 
Солонцами называют почвы, содержащие в поглощенном 
состоянии большое количество обменного натрия, а иногда 
и магния в иллювиальном горизонте. Они имеют резкую 
дифференциацию профиля и характеризуются неблаго
приятными агрономическими свойствами. Солонцы, как и 
солончаки, относятся к категории засоленных почв, однако 
в отличие от солончаков содержат водорастворимые соли не 
в самом верхнем горизонте, а на некоторой глубине.

Проявление солонцового процесса почвообразования, 
несмотря на общность ряда неблагоприятных свойств и 
однотипный характер почвенного профиля, имеет разные 
причины. Отрицательные свойства солонцов нельзя объя
снить только высокой гидратированностью иона натрия. 
Большую роль в создании неблагоприятных свойств солон
цов играют магний в присутствии натрия и гидрофильные 
соединения, появляющиеся в почвах в результате различных 
процессов. Наряду с многонатриевыми широко распростра
нены малонатриевые т.е. магниевые солонцы и солонцеватые 
почвы. Встречаются также солонцы, которые имеют незначи
тельное количество обменных натрия и магния.
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Солонцы с высоким содержанием обменного магния, 
так же как и многонатриевые, характеризуются низким 
плодородием. По многим показателям малонатриевые со
лонцы имеют сходство с типичными солонцами. Выявлена 
определенная связь большого количества поглощенного 
магния в солонцах и солонцеватых почвах с наличием в 
почвообразующих породах минералов, содержащих повы
шенное количество магния, а в составе почвенно-грунтовых 
вод - магниевых солей. Характерной особенностью мало- 
натриевых и маломагниевых солонцов является наличие в 
илистой фракции соединений, отличающихся высокой 
гидрофильностью, что обусловливает их неблагоприятные 
водно-физические свойства.

По разрушающему действию на минеральную и 
органическую части магний играет существенную роль 
только при определенном содержании в почвенном погло
щающем комплексе натрия. Магний в присутствии натрия 
хотя и меньшей степени, но также увеличивает гидро
фильность коллоидов, нарушает связи между макроагрега
тами, делает породу неустойчивой к щелочному гидролизу. 
Наибольшее набухание и самая низкая фильтрационная 
способность проявляются в солонцовых почвах, содержа
щих одновременно большое количество обменных натрия и 
магния. При одинаковом количестве натрия физические 
свойства почв, например фильтрация, капиллярный подъем 
воды и др. ухудшаются по мере увеличения содержания 
магния. Подвижные соединения, накапливающиеся в про
цессе изоморфных замещений, являются основными" 
компонентами каогелей гидрофильных вторичных образо
ваний, которые служат основной причиной неблагоприят
ных свойств солонцов. Отрицательные свойства малонат- 
риевых солонцов обусловлены более высокой гидратиро- 
ванностью магния, чем кальция и более прочным закреп
лением его в поглощенной состоянии. Вследствие этого 
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происходит частичное разрушение минералов, с образо
ванием гидрофильных соединений типа коллоидной крем
ниевой кислоты.

Агрегативная устойчивость высокодисперсных частиц 
иллювиальных горизонтов солонцов определяется не только 
обменным натрием, но и природой этих частиц, наличием 
аморфных веществ, а также присутствием в почвенном 
растворе таких стабилизаторов, как силикат натрия и крем
ниевые кислоты. При гидролизе силиката натрия образуется 
щелочь. Гидроксильный ион, внедряясь в потенциалоп- 
ределяюгций слой ионов, повышает электрокинетический 
потенциал. В наших опытах установлено, что кремниевые 
кислоты силикат натрия поддерживают активную диспер
сность иллювиального горизонта солонцов и солонцеватых 
почв. Пептизирующее действие монокремниевой кислоты 
проявляется в концентрации 0,35% и достигает наибольшей 
величины при концентрации 1,5% S1O2- Пептизирующее 
действие силиката натрия проявляется в концентрации 
0,03%, при более высоком содержании он оказывает 
противоположное действие - придает почве гидрофоб
ность, которая подтверждается данными М.М.Рафибекова и 
Н.Б.Алиева (1980-1985).

Далее мы установили, что с усилением солонцеватости 
не только снижается общее содержание гумуса, но и 
изменяется его качественный состав. Образование менее 
сложных по строению и более подвижных гумусовых 
кислот по мере увеличения солонцеватости почв связано с 
повышенной диспергирующей способностью по отноше
нию к органическому веществу катиона натрия, а также 
магния. Гумус малонатриевых солонцов по грушшовому и 
фракционному составу, а также по оптическим свойствам 
мало отличается от гумуса типичных солонцов. Гуминовые 
кислоты степных солонцов, отличающихся незначительным 
количеством обменных натрия и магния, в отличие от 
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типичных и малонатриевых солонцов характеризуются 
более высокой оптической плотностью и меньшей подвиж
ностью, что свидетельствует о более сложном их строении. 
Степень подвижности гуминовых кислот, их оптические 
свойства в известной мере определяются минералогическим 
составом почв. Гумус солонцов, развитых на палеогеновых 
суглинках, отличается более высокой подвижностью, чем 
гумус солонцов, формирующихся на четвертичных лес
совидных отложениях.

В образовании иллювиальных горизонтов малонат
риевых солонцов большую роль играют высокодисперсные 
гуматы не только натрия, но и магния, а также гидро
фильные минеральные и органические соединения, природа 
которых может быть различной.

Объединение верхнего горизонта солонцов труднорас- 
творимыми соединениями и более высокое их содержание в 
иллювиальном горизонте свидетельствуют о существенной 
дифференциации профиля при солонцовом процессе 
почвообразования. На первом месте по количеству комплек
сных форм находится кремний, затем следуют кальций и 
магний. Установлено, что на образование водорастворимого 
вещества большое влияние оказывают содержание обмен
ного натрия и окислительно-восстановительный потенциал. 
Чем больше обменного натрия и магния и ниже ОВП, тем 
выше подвижность органического вещества.

Миграция элементов по профилю происходит в 
основном в форме комплексных соединений. В малонат
риевых солонцах и солонцеватых почвах солонцовый 
процесс, если судить о нем по характеру образования и тем
пам миграции органического вещества, железо-органи
ческих соединений и щелочноземельных оснований, про
текает и в современный период. Природный процесс солон- 
цеобразоваНия, вероятно, нельзя связывать только с нали
чием обменного натрия. Так, набухание является наиболее 
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характерным показателем солонцеватости. Однако, коррел
яционной связи между содержанием поглощенного натрия и 
емкостью набухания в малонатриевых солонцах и солон
цеватых почвах не выявлено. Наиболее тесная связь отме
чается между набуханием и содержанием водопептизи
руемого ила (низкополимерных гидрофильных коллоидов). 
Чем больше содержание водопептизируемого ила, тем выше 
набухание. По мере увеличения «физической» солонцева
тости количество водопептизируемого ила возрастает, не
смотря на незначительное содержание обменного натрия. 
Высокое содержание водопептизируемого ила является 
характерным показателем и надежным признаком как 
многонатриевых, так и малонатриевых солонцов.

Химический состав водопептизируемого ила существен
но отличается от состава ила почвы в целом. В нем больше 
окиси кремния, магния, натрия и меньше полуторных 
окислов. Соединения кремнекислоты представлены в основ
ном силикатами щелочей, которые имеют большой объем и 
способны обратимо пептизироваться в воде, т.е. являются 
гидрофильной коллоидной системой. Наибольшее количе
ство кремнекислоты содержится в водопептизируемом иле, 
выделенном из иллювиальных горизонтов малонатриевых 
солонцов. В водопептизируемом иле содержится значи
тельная часть гумусовых веществ. Это дает основание 
предполагать, что высокая гидрофильность коллоидных 
частиц, содержащихся в водопептизируемом иле мало
натриевых солонцов, обусловлена повышенным количе
ством аморфной кремнекислоты и подвижных форм гумуса.

Высокая дисперсность является общим признаком, 
обусловливающим неблагоприятные свойства как много
натриевых, так и малонатриевых солонцов. Дисперсность 
может быть следствием частичного распада минералов под 
действием солевых растворов, биогенного накопления 
высокодисперсных гидрофильных соединений, дисперги
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рующего действия ионов натрия, а также магния в при
сутствии натрия, в некоторых случаях и глеевых процессов.

Обменный магний играет существенную роль только при 
определенном соотношении с натрием. Кроме того, в при
родных условиях так называемые магниевые солонцы и со
лонцеватые почвы всегда содержат некоторое количество об
менного натрия. Поэтому правильнее такие солонцы и солон
цеватые почвы относить к группе натриево-магниевых в отли
чие от типичных натриевых солонцов и солонцеватых почв.

Солонцы и солонцеватые почвы, в которых содержится 
незначительное количество поглощенных натрия и магния, 
нами рассматриваются как остаточные. Выделение в само
стоятельные группы на правах рода натриевых, малонат
риевых и маломагниевых солонцов и солонцеватых почв как 
с генетической точки зрения, так и для агромелиоративной 
характеристики этих почв. Такая градация солонцов и со
лонцеватых почв будет полнее отражать экологические при
нципы, которые лежат в основе любой классификации почв.

Учитывая многообразие свойств солонцов, определяю
щихся условиями их развития, следует строго дифференциро
вать способы мелиорации. Наряду с химической мелиорацией, 
осуществляемой в районах с достаточным увлажнением, 
эффективны различные способы мелиоративных обработок.

Одним из методов мелиорации является биологический. 
При правильном подборе древесных (особенно эвкалипта) и 
кустарниковых пород и надлежащем уходе за ними можно 
добиться существенного улучшения мелиоративных свой
ств почв солонцевых комплексов в условиях засушливого 
климата Ширвано-Муганской степи.

Для малонатриевых, так и для типичных солонцов 
характерна высокая дисперсность и гидрофильность кол
лоидов, с чем связаны их отрицательные свойства. Внесение 
и вовлечение солей кальция самой почвы в мелиорируемый 
слой в данном случае производится в целях коагуляции 
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высокодисперсных гидрофильных соединений почвы, в 
результате чего улучшаются водно-физические свойства 
солонцов, а в малонатриевых солонцах, кроме того, устран
яется кальциевое голодание растений. Улучшить мало- 
натриевые солонцы можно путем внесения любых мелиори
рующих веществ, понижающих дисперсность почвы.

Наши исследования подтверждают возможность уста
новления доз мелиорантов по порогу коагуляции высоко
дисперсной фракции почв. Внесение мелиорирующих 
веществ по порогу коагуляции высокодисперсных частиц в 
равной мере улучшает физические свойства как малонат
риевых, так и многонатриевых солонцов. Следовательно, 
повысить плодородие многонатриевых солонцов можно 
значительно меньшими дозами мелиорантов, чем при 
расчете по содержанию обменного натрия. Многолетний 
опыт, накопленный в нашей республике по мелиорации 
почв солонцовых комплексов степной зоны (Ширвань, 
Мугань, Миль, Карабах), свидетельствует о существовании 
многообразных способов повышения плодородия солон
цовых почв и о реальной возможности их эффективного 
использования.
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ŞİRVAN-MUĞAN DÜZÜ ŞƏRAİTİNDƏ ŞORAKƏTLƏRİN 
ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN KOLLOİDAL VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ

MAHİYYƏTİ

Hüseynov A.M., Hüseynov N. V.

Tərkibində çoxlu miqdarda udulmuş mübadiləvi natrium və 
illyuvial qatında maqnezium olan torpaqlar şorakətlər adlanır. Onlann 
profili kəskin fərqlənir vo əlverişsiz aqronomiki xassələrlə xarakterizə 
olunurlar. Şorakətlər də şoranlar kimi şorlaşmış torpaqlar kateqo
riyasına aiddirlər, lakin şoranlardan fərqli olaraq suda həll olan duzlar 
ən üst qatda deyil, bir qədor dorinlikdə yerləşirlor. Ümumiyyətlo, 
şorakətləşmə prosesi dedikdo uducu kompleksə Na+ ionunun daxil 
olması vo onunla əlaqədar olaraq üzvi və mineral hissələrin 
dispersliliyinn kəskin artması, suya görə kolloidlərin davamlılığının 
azalması və torpağın qələvi reaksiyasının əmələ gəlməsi başa düşülür. 
Məqalədə bunun mahiyyəti araşdırılaraq müxtolif meliorativ təd
birlərin görülməsi tövsiyə olunur.
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UOT.631.812

MINERAL GÜBRƏLƏRİN ÜZÜMÜN KEYFİYYƏT 
GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

Zeynalova A.N.
Azerbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

Respublikamızda əkinçiliyin intensivləşdirilməsində mineral 
gübrələrin tətbiqi həlledici rol oynayır. Məhsulun keyfiyyəti 
kübrələr onların verilmə norması və vaxtından düzgün istifadə 
etdikdə aşağı düşmür.

Müxtəlif torpaq-iqlim şəraitinə malik regionlarda aparılan 
tədqiqatlar kübrələrdən düzgün istifadə etdikdə kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsuldarlığım yüksəltməklə, onun keyfiyyətinin 
yaxşılaşdığını göstərir və bu zaman torpağın qida rejimi və mün
bitliyi yüksəlir. Gübrədən yüksək göstərici əldə etmək üçün 
onun verilmə miqdarını vaxtı və üsullarını bilmək vacibdir.

Samux rayonu ərazisində mineral gübrələrin üzüm bitkisinin 
məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsirini öyrənmək üçün Samux 
rayonunun fermer təsərrüfatında 5 variantdan ibarət təcrübə 
qoyulmuşdur. Mineral gübrələrin tətbiq edilməsi üzüm bitkisinin 
məhsuldarlığına üzüm giləsində olan şəkərin, turşuluğun və 
nitratın miqdarına təsir göstərir.

Qida maddələrinin çatışmamazlığını bərpa etmək üçün 
gübrələrdən düzgün istifadə olunmalıdır. Müxtəlif torpaq-iqlim 
şəraitinə malik regionlarda aparılan tədqiqatlar gübrələrdən düz
gün istifadə etdikdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını 
yüksəltməklə onun keyfiyyətinin yaxşılaşdığını göstərir və bu 
zaman torpağın qida rejimi və münbitliyi yüksəlir.

Mineral gübrələr tətbiq etdikdə torpaqda qida maddələrinin 
miqdarı çoxalır, şum və şumaltı qatda asan hidroliz olunan azot, 
mütəhərrik fosfor və mübadiləvi kaliumun artması üzüm bitkisi 
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üçün qida rejiminin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədardır. Apardığı
mız tədqiqatın nəticəsi mineral gübrələrin üzüm bitkisinin məh
suldarlığına və qida rejiminə, üzümün keyfiyyət göstəricilərinə 
təsir etdiyini müəyyən etməkdir.

Təcrübə işləri Gəncə-Qazax bölgəsinin Samux rayonunun 
fermer təsərrüfatında suvarılan açıq-şabalıdı torpaqlarında apa
rılmışdır.

Torpaq nümunələrinin təhlili göstərir ki, qida maddələrinin 
miqdarı çiçəkləmə fazasında daha artıq olmuşdur. Gilələlim 
yetişdiyi dövrdə bu miqdar xeyli azalmışdır. Nəzarət variantında 
asan hidroliz olunan azot çiçəkləmə fazasında 0-30 sm qatda 
77,0; 30-60 sm 63,0 mq/kq; gilələrin yetişdiyi dövrdə torpaq 
qatları üzrə müvafiq olaraq 42,0 və 35,0 mq/kq təşkil etmişdir. 
Eyni ilə göstəricilər fosfor və kaliuma da aiddir. Belə ki, 
mütəhərrik fosfor çiçəkləmədə 0-30 sm qatda 20,5 mq/kq; 
gilələrin yetişdiyi dövrdə isə qatlar üzrə müvafiq olaraq 16,6 və 
20,0 mq/kq olmuşdur. Mübadiləvi kalium çiçəkləmə fazasında 
0-30 sm qatda 395,2 mq/kq; 30-60 sm 329,0 mq/kq; gilələrin 
yetişdiyi dövrdə isə qatlar üzrə 304,9 və 233,8 mq/kq təşkil 
etmişdir. Mineral gübrələrin tətbiqi onun doza və nisbətindən 
asılı olaraq torpağın şum və şunıaltı qatından asan mənimsənilən 
qida elementlərini əhəmiyyətli miqdarda artırmışdır. Asan 
hidroliz olunan azot NeoFgoIQo verilən variantda çiçəkləmə 
fazasında şum qatında 84,0 mq/kq; şumaltı qatda 63,0 mq/kq; 
N90F90K60 verildikdə qatlar üzrə 91,0 və 63,0; N120F120K90 
verildikdə isə torpaq qatları üzrə 98,0 və 70,0 mq/kq təşkil 
etmişdir. Azotun dozası artdıqca torpaqda asan hidroliz olunan 
azotun miqdarı da yüksəlir.

Üzüm bitkisindən yüksək məhsul almaqla yanaşı onun 
tərkibində şəkərin miqdarının çoxalmasına nail olmaq lazımdır. 
Süfrə üzüm sortları üçün gilələrdə şəkər 15-16% olmalıdır. 
Mineral gübrələrin şəkərin toplanmasına müsbət təsiri təcrübə
dən müəyyən edilmişdir. Təcrübə zamanı gübrəsiz variantda 
şəkərin miqdarı 18,8%, turşuluq 9,4 q/1, olduğu halda, NeoFuoKço 
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verilmiş variantda bunlara müvafiq olaraq 19,8% və 9,0 q/1 
olmuşdur. Gübrənin verilmə miqdarını bundan çox artırılması 
şəkər faizinin çoxalmasma təsir göstərməmişdir. Gəncə təcrübə 
stansiyasının məlumatlarına əsasən göstərilir ki, bu zonada Təb
riz sortunun üzüm giləsində şəkər 20% olur. Kalium gübrələri 
şəkərin miqdarının çoxalmasına müsbət təsir göstərir. Beləki, 
nəzarətdə şəkərin miqdarı 18,4%, turşuluq 7,6 q/1, NisoFisoKöo 
verilmiş variantda şəkər 19,7%, turşuluq 7,4 q/1 N150F150K90 
verilmiş variantda isə şəkər 21%, turşuluq 7,3 q/1 olmuşdur. 
Gübrə hesabına üzümün giləsində şəkərin artımı N.Ə. Ağayevin 
və F.N.Məmmədovun tədqiqatlarında da rast gəlinir. Apar
dığımız tədqiqatın nəticəsi də mineral gübrələrin üzüm giləsində 
şəkərin, turşuluğun və nitratın miqdarına təsir etdiyini göstərir.

Cədvəl 1

Mineral gübrələrin doza və nisbətdə verilməsinin üzüm giləsində 
şəkərlik, turşuluq və nitratın miqdarına təsiri

№ Variantlar Şəkərin 
miqdarı % Turşuluq, q/l-lə Nitrat təbii-çəkidə, 

mq/kq-la

1 Nəzarət (gübrəsiz) 18,6 5,4 313
2 NeoPeoKfio 193 5,6 41,4
3 NeoPwKeo 19,6 5,8 46,1
4 NsoPuoKeo 203 5,1 48,4
5 NiieP 120K90 21,5 5,0 44,9

Cədvəldən aydın olur ki, nəzarətdə üzüm giləsində şəkərin 
miqdarı 18,6%, turşuluq 5,4 q/1 olduğu halda NgoF^Keo verilmiş 
variantda 19,3% və 5,6 q/1 olmuşdur. N90K60 zəminində fosforun 
verilmə miqdarının artırılması şəkərin toplanmasına müsbət təsir 
göstərmiş, turşuluğun miqdarı isə azalmışdır. Beləki, N90F120K60 
verilmiş variantda üzüm giləsində şəkərin miqdarı 20,2%, 
turşuluğun miqdarı isə 5,1 q/1 olmuşdur. Mineral gübrələrin ve
rilmə miqdarının optimal həddə qədər artırılması keyfiyyət gös
təricilərinə də müsbət təsir etmişdir. Beləki, N120F120K90 verilmiş
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variantda üzüm giləsində şəkərin miqdarı 21,5%, turşuluq 5,0 q/1 
olmuşdur. Gübrələrin verilmə miqdarının çox artırılması o qədər 
də əlverişli olmamışdır. Optimal variantda nitratın miqdarı 44,9 
mq/kq olmuşdur. Bu da ekoloji baxımdan insan üçün zərərli 
məhsul hesab edilmir (icazə verilən maksimal həddi 60 mq/kq 
təbii çəkidə).

Mineral gübrələrin tətbiq edilməsi nəticəsində üzümün məh
suldarlığı xeyli artmış və keyfiyyəti yüksəlmişdir. Mineral güb
rələr qida maddələrinin miqdarına üzümün məhsuldarlığına, 
üzümün giləsində olan şəkərin miqdarına müsbət təsir gös
tərmişdir.

Mineral gübrələr tətbiq etdikdə torpaqda qida maddələrinin 
miqdarı çoxalır. Şum və şumaltı qatda asan hidroliz olunan azot, 
mütəhərrik fosfor və mübadiləvi kaliumun artması üzüm bitkisi 
üçün qida rejiminin yaxşılaşması ilə əlaqədardır.

Apardığımız tədqiqatın nəticəsi Samux rayonu ərazisində 
mineral gübrələrin müxtəlif doza və nisbətdə verilməsinin üzüm 
giləsində şəkərlik, turşuluq və nitratın miqdarına təsir göstərdi
yini müəyyən etdi.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИНОГРАДА

Зейналова А.Н.

В результате применения минеральных удобрений повы
шается урожайность винограда и улучшается качество. Внесение 
минеральных удобрений положительно влияет на количество 
питательных веществ почвы, сахара в плодах винограда и 
урожайность.В результате исследований показали, что внесение 
различных доз минеральных удобрений влияет на количество 
сахара, кислотности и нитратов в плодах винограда.
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UOT 631.8.

QUBA-XAÇMAZ BÖLGƏSİNİN TORPAQ-İQLİM 
ŞƏRAİTİ VƏ TƏCRÜBƏ SAHƏSİ TORPAQLARININ 

AQROKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Cəfərov V.İ.
AM EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya institutu

Giriş

Torpaq münbitliyinin və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məh
suldarlığının yüksəldilməsi üçün tətbiq edilən aqrotexniki 
tədbirlər sistemində ən mühüm yer tutan tədbir üzvi və mineral 
gübrələrin verilməsidir. Bitkilərin qidalanma xüsusiyyətrləri və 
torpaqda olan əsas qida elementlərinin mənimsənilən forma
larının miqdarını və ehtiyyatlarmı bilməklə gübrələrin səmsərəli 
istifadə edilmə üsullarının öyrənilməsi aqrokimyəvi tədqiqat
ların vacib problemlərindən biridir.[3.6.8.1O] Bu baxımdan 
“Quba-Xaçmaz” bölgəsinin çəmən-meşə və çəmən-qəhvəyi 
torpaqlarında kələm bitkisi altında gübrə normalarının optimal- 
laşdırılması və qida elementlərinin balansının müəyyənləşdiril
məsi sahəsində tədqiqat aparılması öz aktuallığı ilə seçilir. 
Tədqiqatın məqsədi Quba-xaçmaz zonası çəmən qəhvəyi torpaq
larında kələm bitkisi ilə aparılacaq təcrübə sahəsi torpaqlarının 
aqrokimyəvi səciyyələndirilməsi və o cümlədən əsas qida ele
mentlərinin bitkilər tərəfindən asan mənimsənilən formalarının 
müəyyən edilməsi olmuşdur.
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Tədqiqatın metodikası.

Çöl təcrübələri aparmaq məqsədi ilə Qusar rayonunun 
Şirvanovka Bələdiyəsi ərazisində kənd təsərrüfatına yayarlı 
torpaqlarda ərazi seçeilmiş və konvert üsulu ilə sahənin 5 
yerindən 0-20; 20-40; 40-60 və 60-80 sm dərinliklər üzrə torpaq 
nümunələri götürülmüşdür. Torpaq nümunələri uyğun qatlar 
üzrə qarışdırılmış və orta torpaq nümunələri götürülmüşdür. 
Həmin nümunələrdə ümumi və mütəhərrik qida elementlərinin 
miqdarı təhlil edilmişdir.

Götürülmüş torpaq nümunələrində ümumi humus və azot 
İ.V.Tyurinə görə, udulmuş amonyak Nessler reaktivi işlənməklə 
D.İ.Konevə görə, Nitrat azotu disulfofenol turşüsu işlənməklə, 
ümumi fosfor A.M.Meseryakova görə, mütəhərrik fosfor 1% -li 
NH4CO3 turşusu işlətməklə B.P.Maçiqin üsulu ilə ümumi 
kalium Smitə görə, mübadiləvi kalium isə C.M.Hüseynovun 
modifikasiyasmda P.B.Pratosov üsulu ilə (alınmış kaliumun su 
çəkintiləri alovlu fotometrdə baxmaqla) təyin edilmişdir. Torpaq 
mühitinin reaksiyası (pH) potensiometrik üsulla pH-mevtr ciha
zında təhlil edilmişdir. Təcrübə sahəsi torpaqlarının aqrokim
yəvi cəhətdən qiymətləndirilməsi A.H.Güləhmədovanın F.H.Axun- 
dovun və S.R.İbrahimovun tərtib etdikləri, “Mineral gübrələrin 
mikroelementlərin kənd təsərrüfatında səmərəli tətbiqi üçün 
torpaqların qida maddələri ilə təmin olunmasını göstərən 
qravitasiya” metodiki vasitəsindən istifadə etməklə aparılmışdır.

Nəticələr və onun müzakirəsi

Quba-Xaçmaz Ölkənin Böyük Qafqaz sıra dağlannın şimal- 
şərq hissəsində (Azərbaycan Respublikası daxilində) yerləşir. 
Bölgənin ərazisi şimal-qərbdən Samur çayı və Rusiya Federasiyasi, 
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şimal-şərqdən Xəzər dənizi, cənub, cənub-qərb tərəfdən isə Böyük 
Qafqaz silsiləsinin su ayrıcı ilə həmsərhəddir. Ərazinin dəniz 
səviyəsindən hündürlüyü Quba rayonunda 615 metr, Xaçmazda 30 
metr, Nabranda isə sıfıra yaxındır. [Şıxlinski.Ə.M. 1956]

Bölgənin iqlim xüsusiyyətlərini İ.P.Fiqurovski], Ə.M.Şıxliniski 
və Ə.Əyyubov [4.7.9] tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir.

İ.V.Fiqurovskinin məlumatına görə bölgənin orta illik 
temperaturu +10°-dir. Ə.M.Şıxliniski [9] iqlim xüsusiyyətlərinə 
görə Quba rayonunun Xaçmazdan fərqli olduğunu göstərir. 
Quba rayonunda havanın orta illik temperaturu +9,5° olduğu 
halda Xaçmazda bu göstərici 12,5°-yə çatır. Quba metereoloji 
stansiyasının məlumatına görə qışda şaxtalar bəzən 10-16°- yə 
qədər aşağı düşə bilər. Şaxtalar noyabr ayının birinci ongünlü
yündən başlayaraq aprel ayının ortalarına qədər davam edir. 
Xaçmaz rayonunda isə şaxtalı günlərin sayı nisbətən az olur. 
Orta illik atmosfer çöküntülərinin miqdarı Quba rayonunda 527 
mm, Xaçmaz rayonunda isə 342 mm-dir. Bölgə üzrə ən az yağış 
qışda (83-92 mm) ən çox isə payız fəslində (188-134 mm) düşür.

Yer səthindən illik buxarlanmaın miqdarı Quba rayonunda 
568 mm, Xaçmazda isə 675 mm-ə çatır. Ən çox buxarlanma yaz 
fəslinə təasdüf edir. Bu göstəricilər Quba və Qusar rayonlarında 
268 mm, Xaçmazda isə 331 mm olur.

Quba-Xaçmaz bölgəsində qərb küləkləri hakimdir. Burada 
küləyin orta sürəti 3,1 m/san. təşkil edir. Güclü küləklər yazda, 
payızad və qışda təsadüf edilir. Lakin küləyin gücü yaza nis
bətən payız və qış aylarında zəif olur.

Bölgənin tədqiqat aparılan çəmən-qəhvəyi torpaqları 
yayaıldığı ərazilərin iqlimi mülayim-isti rütubətli qışı və quraq 
yayı ilə səciyyələnir. Rütubətlərimə əmsalı 0,5-0,9 ilə aktiv 
tempratur (>10°) cənub 3800-4600°C, quraqlıq indeksi Budıkaya 
görə 2,0-1,1, yüksək radiasiya balansı 45-50 kkal/sm2 havanın 
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orat illik temperaturu 12,0-14,5° C, atmosfer yağıntılarının orta 
illik miqdarı 400-700 mm arasında dəyişir.

Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində çay şəbəkələri də 
geniş yayılmışdır ki, buda bölgənin kənd təsərrüfatının 
inkişafında mühüm rol oynayır. Burada Böyük Qafqaz dağları
nın ətəklərindən başlanğıcını götürən Samur, Yalama, Qusarçay, 
Ağçay, Qaraçay, Vəlvələçay, Ataçay və bir sıra kiçik çaylar, 
bölgənin ərazisindən keçərək onu bir neçe hissəyə ayırır. Adətən 
bu çayların çoxunun suyu dənizə gedib çatmır. Bölgənin suva
rılan torpaqları həmin çayların suyu ilə suvarılır. İlin yay ayla
rında çayların suyu həddən artıq azaldığından ərazinin düzən 
hissəsinin suavarılan torpaqlarında suya olan tələbatın bir hissəsi 
Samur-Dəvəçi kanalının suyu ilə ödənilir. [5,7 ]

Əkilən bölgə ərazisinin çox hissəsi meşə və kolluqlarla 
örtülü olmuşdur. Sonradan ərazinin xeyli hissəsində (45-50 min 
ha) meşə sahələri qırılmış və hal-hazırda kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin becerilməsində istifadə olunur. [10]

Quba-Xaçmaz zonasında müxtəlif torpaq tipləri və növləri 
yayılmışdır. Burad çəmən-meşə, qəhvəyi-dağ çəmən, qonur, 
boz, şoran və s. torpaqlar yayılmışdır. [12,16] Bunlardan ən çox 
yayılanı çəmən-meşə və çəmən-qəhvəyi torpaqlardır ki, həmin 
torpaqlar da meyvə bağları, tərəvəz bitkiləri və kənd təsərrüfatı 
istehsalına cəlb edilmiş torpaqlardır.

Bölgənin ərazisində yayılmış çəmən-meşə və çəmən-qəh
vəyi torpaqlar allüvial- prolüval və qismən dellüvial çöküntülər 
üzərində əmələ gəlmişdir.

Quba-Xaçmaz bölgəsində yayılmış çəmən-meşə torpaqların 
mexaniki tərkibi ağır gillicəlidir. Bu torpaqlarda lil fraksiyasının 
miqdarı üstündür, (ümumi miqdarı 47%-ə qədəri) çəmən-meşə 
torpaqlarının fiziki xüsusiyyətləri çəmən-qəhvəyi torpaqlara 
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nisbətən pisdir. Bu onun tərkibindəki lil hissəciklərinin çox 
olması ilə əlaqəlaəndirilir. [6. 12 ]

Çəmən-meşə torpaqları əsaslarla orta dərəcədə doymuşdur. 
Bu torpaqların tərkibində udulmuş əsasların cəmi orta hesabla 
üst qatda 20,4 mq.ekv. arasında olur və bu göstəricilər torpağın 
dərin qatlarına doğru getdikcə azalır.

Bölgənin çöl təcrübələri aparılan çəmən-qəhvəyi torpaqları da 
ərazidə geniş yayılmış torpaq tiplərinə aiddir. Bu torpaqlar əsasən 
meyvə və tərəıvəz bitkiləri istehsalına cəlb edilmişdir. [8. 10 ]

Çəmən-qəhvəyi torpaqlar əsasən ağır gilli, ağır gillicəli və 
bəzəndə orta gilli və orta gillicəli qranulometrik tərkibə malik
dir. Çəmən-qəhvəyi torpaqların təbii münbitliyinə görə əsas qida 
elementlərinə görə yaxşı təmin olunmuşlar. Bu torpaqların əkin 
qatında humusun miqdarı 4,1-5,8 % ümumi azot 0,20-0,38 %, 
C:N-7-9, humusun ehtiyatı 145-178 t/ha təşkil edir. Humusun 
tərkibi humatl və sulfatı olub uyğun olaraq onların nisbəti 0,8- 
1,3 arasında dəyişir. Karbonatların miqdarı əkin qatında az 
olmaqla СаСОз =2,8-4,2 % dərinliyə doğru getdikcə 9-11 %-ə 
qədər artır.

Udma tutumu lOOq torpaqla 25-32 mq.ekv. Ca: Mg-1,8-2,5, 
üst qatlarda torpağın mühiti zərif qələvi (pH -7,1-7,5) alt qat
larda isə qələvidir (pH-7,6-8,0).

Çəmən-qəhvəyi torpaqların mineraloji tərkibində (əkinaltı 
qatlar) əsasən biryarım oksidlərlə zənginləşir.(R2O3=25,2-29,7 
%). Bu torpaqlar üçün dənəvari - topavari struktura, boz- 
qəhvəyi rəng, 40-60 sm qalınlığında yaxşı görünən tünd humus- 
lu qatın olması, orta qatın kəltənvari, qozvari strukturası həmin 
qatın xeyli gilləşməsi və bərkiməsi, nisbətən yumuşaq karbonatlı 
qatın formalaşması və dərin qatlarda qleyləşməsinin nəzərə 
çarpması və s. marfoloji əlamətləri xarakterikdir. [ 6]
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Kənd təsərrüfatında bitkilərin məhsuldarlığının o, cümlədən 
tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığının və keyfiyyətinin yüksəldil
məsində vacib şərtlərdənbiri torpaq örtüyünün aqrokimyəvi xas
sələrinin və mineral və üzvi gübrələrin təsirinin öyrənilməsidir.

Mineral və üzvi gübrələrin müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri 
altında səmərəli istifadə edilməsi torpağın fiziki-kimyavi xüsu
siyyətləri və bitki fiziologiyası ilə sıx əlaqədardır.

Torpaq-bitki-gübrə və əraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqənin 
öyrənilməsinə yönəldilmiş tədqiqatımız bu sahədə öz aktuallığı 
ilə seçilir.

Quba-Xaçamz bölgəsi torpaq örtüyünün öyrənilməsinə 
H.Ə.Əliyevin, M.H.Şeyxovun, B.İ.Bayramovun, V.A.Cəfərova- 
nm geniş tədqiqat əsərləri həsr edilmişdir.[1.7.9]

Ərazinin kənd təsərrüfatı və əkinçiliyində əsasən dağ-qəhvəyi, 
dağ-boz qəhvəyi, (şabalıdı) çəmən-qəhvəyi, allüvial çəmən-meşə 
və boz-qonur torpaqlarından daha geniş istifadə edilir.

Quba-Xaçmaz bölgəsində çəmən-qəhvəyi torpaqlar əsasən 
düzən əraziləmin çəmən-meşə və kənd təsərrüfatı bitkiləri becə
rilən ərazilərində yayılmışdır.. Bu torpaqlar səthləri və qurunt 
suları vasitəsi ilə kifayət qədər nəmlənmə imkanlarına malik 
olduqlarına görə çəmənlə şmə prosesinə məruz qalmışdır.

Çəmən-qəhvəyi torpaqlar yayılmış ərazilərdə bölgənin iqli
mi mülayim isti, rütubətli qışı və isti quraq yayı ilə səciyyələnir. 
Rütubətlənmə əmsalı (Rə-0,5-0,9) ilə aktiv temperatur (>10° S), 
3800-4600° S, atmosfer yağıntılarının orta illik miqdarı 400- 
700mm arasında dəyişir.
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Çəmən-qəhvəyi torpaqlar əsasən qilli və gillicəli qranulo- 
metrik tərkibə malikdir. Lil hissəciklərinin (<0,00 İmm) və fiziki 
gilin (<0,01 mm) miqdarı uyğun olaraq 24-36 % ; 42-75 % 
arasında dəyişir.

Quba-Xaçmaz bölgəsinin Qusar inzibati rayonu Şirvanovka 
bələdiyyəsi ərazisində çəmən-qəhvəyi torpaqlarında kələm bit
kisi altında çöl təcrübələri aparılması məqsədi ilə torpaq nümu
nələri götürülmüş və laboratoriya şəraitində aqrokimyəvi təhlllər 
aparılmışdır. Aparılmış tədqiqatın nəticəsi cədvəl-1 də veril
mişdir.

Cədvəldən göründüyü kimi təcrübə sahəsi çəmən-qəhvəyi 
torpaqlarda dərinliklərdən aslı olaraq əsas qida elementlərinin 
istər ümümi formaları, istərsədə bitkilər tərəfindən asan mənim
sənilən formalarının miqdarı müxtəlifdir.

Belə ki, əkin və əkinaltı torpaq qatında humusun ümumi 
miqdarı 3,46 və 3,15 % təşkil etmişdirsə bu göstəricilər 40-60 və 
60-80 sm dərinliklərdə 2,05 və 0,92 % təşkil etmişdir. Torpaqda 
olan ümumi azotun da miqdarı 0-20 sm qatda 0,23 % olmuş və 
dərin qatlara getdikcə azalmış və 60-80 sm dərinlikdə bu 
göstərici 0,06 % olmuşdur.

Tədqiqat aparılan torpaqlarda ümumi fosforun və ümümi 
kaliumin da miqdarı təhlil edilmişdir. Belə ki, müəyyən 
olunmuşdur ki, torpağın 60-80 sm dərinliyində olan fosforun 
miqdarı üst qatla müqayisədə təxminən üç dəfə azdır, əkin və 
əkinaltı torpaq qatlarında fosforun ümumi miqdarı 0,25-0,22 % 
arasında tərəddüd etmişdirsə, torpağın daha dərin qatlarında bu 
göstəricilərin xeyli azalması müşahidə edilmişdir. 40-60 və 60- 
80 sm dərinliklər üzrə ümumi azotun miqdarı uyğun olaraq 0,11 
və 0,06 % arasında tərəddüd edir.

Ümumi kaliumun miqdarı da analoji olaraq torpağın 60-80 
sm qatında üst qatı lə müqayisədə xeyli aşağı olmuşdur. Əkin 
qatında ümumi azotun miqdarı 2,44 % olmuşdursa torpağın 40- 
60 sm və 60-80 sm qatlarında kaliumin ümumi miqdarı uyğun 
olaraq 1,74 və 1,55 % olduğu müəyənləşdirlmişdir.
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Əsas qida elementlərinin bitkilər tərəfindən asan mənim
sənilən mütəhərrik və mübadiləvi formaları da tədqiq edilmişdir.

Çəmən-qəhvəyi torpaqlarda azotun istər amonyak istərsədə 
nitrat forması kifəyət dərəcədə dyildir. Belə ki, torpağın şum 
qatında (0-20 sm) amonyak azotunun miqdarı torpağın hər kq-da 
39,72 mq, 40-60 sm və 60-80 sm dərinliklərində isə amonyak 
azotunun miqdarı xeyli dərəcədə aşağı olmuşdur. Beləki, 
göstərilən göstərilən qartlar üzrə amonyak azotunun miqdarı 
uyğun olaraq torpaqda 21,16 və 7,23 mq/kq olmuşdur. Nitrat 
azotunun miqdarı da torpaq profilinin 0-20 sm və 20-40 sm 
qatlarında 10,27 və 9,24 mq/kq olmuş və bu göstəricilər də 
profilin aşağı qatlarına doğru getdikcə azalması müşahidə 
edilmişdir. Torpağn göstərilən qatlan üzrə nitrat azotunun 
miqdarı 3,82 və 2,12 mq/kq olmuşdur.

Quba-Xaçmaz bölgəsində yayılmış torpaqlarda fosforun 
ehtiyatı və formaları ilk dəfə 1950-1960-cı illərdə öyrənilmişdir. 
[6,14] Bölgənin tədqiq olunan çəmən-qəhvəyi torpaqlarında fos
forun bitkilər tərəfindən asan mənimsənilən formaları torpağın 
əkin və əkinaltı qatlarda (0-20 və 20-40 sm dərinliklərində) uy
ğun olaraq 41,17 və 24,02 mq/kq olmuşdur. Torpaqda fosforun 
mənimsənilən formalarının miqdarı aşağı qatlara getdikcə 
azalması müşahidə olunmuş və 40-60 sm dərinlikdə bu göstəri
cilər 15,13 mq/kq, 60-80 sm dərinlikdə isə 10,20 mq/kq müəy
yənləşdirilmişdir. Çöl təcrübləri aparılan çəmən-qəhvəyi qəhvə
yi torpaqlarda mübadiləvi kaliumin da miqdarı öyrənilmişdir. 
Mübadilə olunan kaliumun miqdarı torpağın üst (0-20 sm) 
qatında 180,75 mq/kq-a çatmışdır. Əkinaltı qatda (20-40 sm) isə 
bu göstərici 123,57 mq/kq olmuşdur. Kaliumun miqdarı torpağın 
40-60 və 60-80 sm qatlarında kəskin azalması müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, 40-60 sm torpaq qatında mübadilə olunan 
kaliumun 78,30 mq/kq olmuşdursa bu göstərici 60-80 sm dərin
lik üzrə isə 52,60 mq/kq- dan aşağı düşmüşdür. Torpağın profil 
boyu kaliumun çatışmaması torpaqəmələgətirən süxurların 
mənşəyi ilə və torpağın yaşı ilə izah edilmişdir. Torpağın mühit 
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reaksiyası (pH) isə qələvi reaksiyaya malik olduğu, müəyyən
ləşdirilmişdir. pH göstəricisi təsdiq olunan ərazidə torpağın 0-80 
sm profili üzrə 7,9-84 arasında dəyişmişdir. Aparılan aqrokim
yəvi tədqiqatların nəticələri aşağıdakı kimi qiymətləndirilmişdir.

Quba-Xaçmaz bölgəsinin tərəvəz bitkisi ilə (payızlıq kələm) 
aparılan çəmən-qəhvəyi torpaqların aqrokimyəvi göstəriciləri 
azotun həm amonyak və həmdə nitrat forması ilə çox zəif, 
fosforla əkin qatında, orta əkinaltı qatında zəif, kaliumla isə zəif 
təmin olunmuşdur.

Buna görədə bölgə üzrə çəmən-qəhvəyi torpaqlarda tərəvəz 
bitkiləri əkinləri altında torpaq münbitliyinin və bitki məhsuldar
lığının yüksəldilməsində və keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün 
mineral və üzvi gübrələrin tətbiqi zəruridir. Bu baxımdan gübrə
lərin tətbiqinin səmərəliliyinin öyrənilməsi sahəsində aparılan 
tədqiqatlar da böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Nəticə

1. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
tədqiqat obyekti olan çəmən-qəhvəyi torpaqlar mövcud qradasi- 
yaya uyğun olaraq qida maddələrinin mənimsənilən formaları ilə 
əsasən zəif təmin olunmuşlar.

2. Torpağın üst (0-20 sm) qatında tərəvəz bitkiləri əkinləri 
üçün fosforun miqdarı orta, əkinaltı qatda aşağı, 40-80 sm qatlar 
üzrə isə çox aşağı dərəcədə təmin olunduğu müəyyən olunmuşdur.

3. Kaliumun miqdarı tərəvəz bitkilərinin becərilməsində 
tələbat, əkinin üst qatında və eəcədə torpağın aşağı qatlarında 
çox zəif dərəcədə təmin olunduğu təyin edilmişdir.

4. Azotun həm amonyak və həmdə nitrat formalarının da 
miqdarının zəif olduğu aşkar edilmişdir.

5. Torpaq mühitinin reaksiyası zəif-qələvi və qələvi olduğu 
məyyənləşdirilmişdir ki, bu da həmin ərazidə tərəvəz bitkilərinin 
yetişdirilməsi üçün məqbul sayılır .
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ПОЧВЕННО-КЛИМАТЕЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 
АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ 

ОПЫТНОГО УЧАСТКА КУБА-ХАЧМАЗСКОЙ ЗОНЫ

Джафаров В.И.

Изучены почвенно-климатические условия и агрохимическая 
характеристика лугово-коричневых почв Куба-Хачмазской зоны 
Азербайджана.

Установлено что, почвы опытного участка по градации для 
Азербайджанской Республики по обеспечению азотом слабо, 
фосфором слабо и средне и по калию очен слабо.

SOIL-CLIMATIC CONDITIONS AND AGROCHEMICAL 
DESCRIPTION OF SOIL-EXPERIMENTAL PLOT OF KUBA- 

XACHMAZS REGION.

Gafarov V.I

Soil-climatic conditions and agrochemical description of meadow
brown soil of Kuba-Xachmazs region of Azerbaijan was studied

Determined, that soil of experimental plot by gradation of 
Azerbaijan Republic have a low nitrogen, phosphorus and potassium 
concentration.
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UOT 551.48 (479.24)

AZƏRBAYCANIN DAĞ ÇAYLARININ BİOGEN 
ELEMENTLƏR AXIMI

Abduyev M.A.
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Antropogen təsirlərin artmasına müvafiq çay sularının 
müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi kompleks su təsərrüfat 
tədbirlərinin işlənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Su 
ehtiyatlarının bərpası və çirklənmədən mühafizə edilməsi məq
sədilə həyata keçirilən tədbirlər su obyektlərinə daxil olan çirk- 
ləndirici maddələrin intensivliyinin dəqiq qiymətləndirilməsini 
tələb edir. Su obyeklərini çirkləndirən mənbələr nöqtəvi və 
qeyri-nöqtəvi mənbələrə ayrılır [9]. Nöqtəvi mənbələrə sənaye 
və kommunal-məişət tullantı suları, qeyri-nöqtəvi mənbələrə isə 
müxtəlif təbii-antropogen geosistemlərdə (meşə, kənd təsərrüfa
tı, selitep və s.) formalaşan biogen elementlər, zəhərli kimyəvi 
maddələr, ağır metallar və s. çirkləndiricilər aid edilir.

Su obyektlərinin çirklənmə dərəcəsinin əsas göstəricilərinə 
sudakı biogen və orqanik maddələrin cəmi, permanqanat və 
bixromat oksidləşmə, oksigenə kimyəvi və biokimyəvi tələbat 
və s. aid edilir. Bunların içərisində azot və fosfor birləşmələrini 
özündə birləşdirən biogen elementlər xüsusi yer tutur. Məlum
dur ki, bitkilərin inkişafı üçün müəyyən miqdarda biogen ele
mentlər tələb olunur. Bitkilər bu elementləri adətən torpaqdan 
alırlar. Bu elementlərin mənbəyi əsasən kənd təsərrüfatında 
məhsuldarlığı yüksəltmək üçün istifadə olunan gübrələr və hey
vandarlıq komplekslərinin tullantıları hesab olunur. Kənd təsər
rüfatının mineral gübrələrdən asılı olması biogen elementlərin 
qlobal tsiklinə təsir göstərir. Gübrələrin istehsalı və istifadəsi 
dünyada durmadan artaraq 2003-cü ildə orta hesabla hər hektar 
əkin sahəsinə 85 kq gübrə düşmüşdür. Gübrələrdən istifadə müs
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bət effekti ilə yanaşı ekoloji problemlər də yaradır. Belə ki, güb
rə şəklində torpağa verilən biogen elementlərin çoxluğu ətraf 
mühiti və saf suları çirkləndirərək insan sağlamlığına zərər vu
rur, su hövzələrində oksigen çatışmazlığı yaradır, hətta atmos
ferin ozon qatını təhlükə altına alır.

Biogen elementlərin 80-95%-i çaylar vasitəsilə gətirilir [6;8]. 
Bununla belə biogen elementlərin rejimi və axımı texniki çətinlik
lər üzündən əsas ionlarla müqayisədə nisbətən zəif öyrənilmişdir.

Respublikanın dağ çaylarında biogen elementlərin konsen- 
trasiyası haqqında məlumatlar S.H.Rüstəmov, R.M.Qäşqay [5], 
M.Ə.Salmanov [6], M.A.Abduyev [1] və s. tədqiqatçıların işlə
rində öz əksini tapmışdır. Lakin bu tədqiqatlarda biogen ele
mentlərin rejimi və axımı öyrənilməmişdir.

Azərbaycanın dağ çaylarında biogen elementlərin rejimini 
və axımını müəyyən etmək üçün müxtəlif fiziki-cofrafi şəraitdə 
yerləşən xarakterik çayların üzərində 2007-cı ilədək aparılmış 
uzunmüddətli stasionar müşahidə məlumatları təhlil edilərək, su 
nümunələrinin kimyəvi tərkibi haqqındakı məlumatlardan istifa
də olunmuşdur. Ermənistanın işğalı ilə əlaqədar Qarabağ ərazi
sindən və Kiçik Qafqazın cənub-şərqindən axan Qarqarçay, 
Oxçuçay, Quruçay, Köndələnçay və Həkəriçay üçün bu məlu
matlar 1992-ci ilədək olan dövrü əhatə edir. Suların tərkibində 
azot birləşmələri amonyak (NH4), nitrat (NO3) və nitrit (NO2) 
şəklində olur. Çay sularının tərkibində həll olmuş azot birləşmə
lərinin çox hissəsi nitrat (NO3) formasındadır. Tədqiq olunan 
çayların çoxillik orta nitrat axımı 3,9 tonla (Çaqacukçay) 2546 
ton (Qanıx) arasında dəyişir. Çayların nitrat axımı ümumi azot 
axımının 88,7 %-ni təşkil edir. Ümumi azot axımının 8,68 %-i 
amonyak (NH4), 2,62 %-i isə nitrit (NO2) axımının payına 
düşür. Apardığımız tədqiqatla müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq 
olunan çaylarda nitratlann çoxillik orta kəmiyyəti 0,25-1,20 
mq/1 arasında dəyişir. Beynəlxalq Səhiyyə təşkilatı tərəfindən 
təyin edilmişdir ki, içməli sularda nitratlann norma miqdarı 11 
mq/l-rə qədər olmalıdır. Deməli öyrənilən çaylarda nitratlann 
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miqdarı normaya uyğundur. Nitrat ionunun rejimində yayda 
minimum, qışda isə maksimum qeydə alınır . Bunun səbəbi 
yayda nitratın su bitkiləri tərəfindən qəbul edilməsidir. Tədqiq 
olunan çayların hamısında nitrat axımı amonyak və nitrit axı
mından böyükdür. Təbii sularda amonyak, nitrat və nitritin əsas 
mənbəyi tərkibində zülal olan heyvan və bitki mənşəli müxtəlif 
mürəkkəb orqanik maddələr hesab olunur. Amonyak əsasən 
müxtəlif bakteriya və fermentlərin iştirakı ilə baş verən mürək
kəb biokimyəvi proses nəticəsində zülal maddəsinin son par
çalanma məhsulu olan amonyak turşusundan alınır. Amonyak 
həm də su hövzələrinə çirkab suları vasitəsilə daxil olur. Əkin 
sahələri və yaşayış məntəqələrinin yaxınlığından axan çaylarda 
onun miqdarı nisbətən yüksəlir. Təmiz səth sularında amonyak 
az miqdarda həmişə mövcuddur. Təbii sularda amonyak daya
nıqsız olub, fiziki-kimyəvi və biokimyəvi amillərin təsiri ilə azot 
birləşmələrinin digər formasına keçir. Belə ki, kifayət qədər 
oksigenin iştirakı ilə, xüsusi növ bakteriyaların təsiri altında 
amonyak oksidləşərək nitritə çevrilir. Bu prosesdə digər bakteri
yaların təsiri ilə nitritin oksidləşməsi davam edir və o, nitrata 
çevrilir. Beləliklə, nitrat ionu orqanik maddənin minerallaşma- 
sındakı mürəkkəb prosesin son məhsulu hesab olunur. 
O.A.Alyokinin [2] tədqiqatına görə çay sularının tərkibində 
amonyakm miqdarı adətən 0,1 mq/l-ri keçmir, çirklənmiş çaylar
da isə 1 mq/l-rə çata bilər. Apardığımız tədqiqat göstərir ki, res
publikanın çaylarında amonyakın miqdan 0,03 mq/l-lə 0,06 mq/1 
arasında dəyişir.

Təbii sularda və su təchizatı mənbələrində nitratların əsas 
mənbəyi kənd təsərrüfatında işlədilən gübrələr sayılır. Nitratlar 
yüksək həll olmaları ilə fərqləndiyindən onların çox hissəsi su 
obyektlərinə daxil olur. Kənd təsərrüfatının intensivliyi artdıqca 
və gübrələrdən uzun müddət istifadə edilirsə, nitratlarla 
çirklənmə bir o qədər çox olur. O.A.Alyokinə [2] görə çirklən
məmiş çaylarda nitratların miqdarı 0,1-0,5 mq/1 arasında 
dəyişdiyi halda, əkin sahələrindən axan və yaşayış məntəqələrin
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dən keçən çaylarda onun miqdarı 5-10 mq/l-rə çatır. 
S.H.Rüstəmov, R.M.Qaşqaym [5] tədqiqatına görə respublika
nın çay sularında nitratın konsentrasiyası kiçik olub, 1,0 mq/l-ri 
keçmir. Nitrit ionları davamsız olduğundan və səth sularında 
oksidləşmələri üçün ortimal şərait yarandığından suların tərki
bində onların miqdarı çox az olub, əsasən 0,01 mq/l-rə çatır. 
O.A.Alyokinə [2] görə çirklənmiş çaylarda nitritlərin miqdarı 
0,05 mq/1 və daha çox olur. S.H.Rüstəmov, R.M.Qaşqaya [5] 
görə Azərbaycanın dağ çaylarında nitritlərin miqdarı il ərzində 
0-0,1 mq/1 arasında dəyişir. Lakin bəzi çaylarda (Kürəkçay, 
Dəstəfurçay, Gəncəçay, Ağsuçay, Viləşçay, Ceyrankeçməz) 
onun miqdarı ayrı-ayrı hallarda 0,125-0,525 mq/l-rə çatır. Həm 
çoxsulu, həm də azsulu illərdə nitritin miqdarının çoxalması mü
şahidə olunur. Apardığımız tədqiqat göstərir ki, Azərbaycanın 
dağ çaylarında nitritin çoxillik orta göstəricisi 0,003 mq/l-lə 
0,015 mq/1 arasında, ümumi azotun qeyd edilən göstəricisi isə 
0,30 mq/l-lə 1,25 mq/1 arasında dəyişir. Həm nitrit (NO2), həm 
də amonyakın (NH4) rejimi, nitrat (NO3) ionunun rejiminə 
uyğun gəlir.

Biogen elementlərdən olan fosforun həll olmuş formasının 
miqrasiyasının qanunauyğunluqları bir çox hallarda su ekosis
temlərinin bioloji məhsuldarlığım müəyyən etdiyindən hidro- 
kimyəvi tədqiqatlarda onun öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 
Təbii sularda fosforun miqdarının az olmasına baxmayaraq, bit
kilərin inkişafında onun rolu böyükdür. Fosfor təbii sularda həm 
mineral, həm də orqanik mənşəli olur. Həll olmuş orqanik fosfor 
mürəkkəb orqanik birləşmələrin əsas hissəsini təşkil edir. Fos
forun qaz şəkilli birləşməsi olmadığından o, özünün ağırlıq qüv
vəsi ilə, əsasən çaylar vasitəsilə okeanlara axır. V.V.Qordeyevə [4] 
görə çaylar təkcə asılı gətirmələrlə dünya okeanına ildə 20,4 
mln. ton, V.V.Savenkoya [7] görə isə ildə 18,4 mln. ton fosfor 
axıdırlar. Q.N.Qolubevə [3] görə torpaq eroziyası zamanı ya
maclardan yuyulub aparılan fosforun miqdarı ildə 50 mln. ton 
təşkil edir. Bu isə quruda fosforun çatışmazlığına və daha bir 
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qlobal geoekoloji böhrana gətirib çıxara bilər. Torpağa verilən 
fosfor praktiki olaraq torpaqdan yuyulmur. Odur ki, su hövzələ
rinin fosforla çirklənməsinin əsas mənbəyi kənd təsərrüfatı yox, 
sənaye və məişət suları sayılır. Suların fosforla çirklənməsində 
kənd təsərrüfatının payı 10-15 % təşkil edir. Son vaxtlar fosforla 
çirklənmənin əsas mənbəyi tərkibində polifosfatlar olan yuyucu 
vasitələrdir. Fosfor gübrələrinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri 
də onların böyük dozalarla istifadəsi torpaqda digər arzuolun
maz elementlərin (stronsium, ftor, uran, radium və s.) toplanma
sıdır. O.A.Alyokinin [2] tədqiqatına görə çay sularında mineral 
fosforun miqdarı 0,05-0,10 mq/l-rə çatır. S.H.Rüstəmov, 
R.M.Qaşqay [5] qeyd edirlər ki, Azərbaycanın çay sularında 
fosforun miqdarı 0,05 mq/l-rə çatır. Lənkəran ovalığından axan 
çaylar istisnalıq təşkil edərək, gursululuq dövründə onun miq
darı xeyli artır (məsələn, Təngərüddə 0,096-0,102 mq/1 arasında 
dəyişir). Qeyd edilən ərazi çaylarında fosforun ən böyük 
konsentrasiyası (0,189 mq/1) 26.05.1960-cı ildə Viləşçayda 
müşahidə edilmişdir. Apardığımız tədqiqat göstərir ki, Azərbay
canın dağ çaylarında mineral fosforun çoxillik orta kəmiyyəti 
0,028-0,071 mq/1 arasında, ümumi fosforun qeyd edilən kəmiy
yəti isə 0,077-0,128 mq/1 arasında dəyişir. Çayların çoxillik orta 
mineral fosfor axımı 0,3 tonla (Çaqacukçay) 137 ton (Qanıx), 
çoxillik orta ümumi fosfor axımı isə 0,9 tonla 327 ton arasında 
tərəddüd edir. Azot birləşmələrinin rejimində olduğu kimi 
fosforun rejimində də yayda minimum, qışda isə maksimum 
müşahidə olunur.

Tədqiqatlar [2;7;8;9] göstərir ki, çayların biogen elementlər 
axımı ilə axım həcmi arasında düz mütənasiblik mövcuddur. 
Yəni çayın sululuğu artdıqca biogen elementlər axımı da artır. 
Bunu nəzərə alaraq çayların biogen elementlər axımı ilə axım 
həcminin çoxillik orta qiymətləri arasında əlaqə qurulmuşdur. 
Əlaqələrin korrelyasiya əmsalı 0,83-0,96 arasında dəyişir. Alın
mış əlaqələrin analtik approksimasiyalan aşağıdakı kimidir:
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Ağstafaçay, Tovuzçay, Oxçuçay və Qoşqarçaym ümumi 
azot və nitrat axımım hesablamaq üçün Wnü və WNO3 = 0,9Wq

Digər çayların nitrat axımını hesablamaq üçün Wno3 = 
0,326Wq

Digər çayların ümumi azot axımını hesablamaq üçün Wnu = 
0,350Wq

Tranzit çaylar və Qoşqarçaym nitrit axımım hesablamaq 
üçün WNo2= 0,003 Wq

Digər çayların nitrit axımını hesablamaq üçün Wnoz ~ 
0,007Wq

Çayların amonyak axımını hesablamaq üçün WNh4 ~ 
0,047Wq

Çayların mineral fosfor axımını hesablamaq üçün Wpm = 
0,034Wq

Çayların ümumi fosfor axımını hesablamaq üçün Wpü = 
0,09Wq

Burada Wno, Wno3, Wno2> Wnh4, Wpm, Wpü - çayların 
çoxillik orta ümumi azot, nitrat, nitrit, amonyak, mineral fosfor 
və ümumi fosfor axımı olub, tonla; Wq - isə çoxillik orta axım 
həcmi olub, mln m3 - lə verilmişdir. Biogen elementlər axımının 
faktiki qiymətlərinin təklif olunan analtik ifadələrlə hesablanmış 
qiymətlərinin müqayisəsi göstərir ki, 204 haldan yalnız 33-də 
(16%) xəta ±18%-ə bərabər və ya ondan çoxdur. Odur ki, həmin 
ifadələrlə Azərbaycanın dağ çaylarının öyrənilməmiş biogen 
elementlər axımım müəyyən etmək olar.
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СТОК БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОРНЫХ 
РЕК АЗЕРБАЙДЖАНА

Абдуев М.А.

Целью настоящей работы является получение данных о 
средне многолетнем стоке биогенных элементов горных рек 
Азербайджана. Расчет среднего многолетнего выноса биогенных 
элементов выполнен на основе стационарных данных. Выявлено 
что объем среднего многолетнего выноса биогенных элементов 
зависит от объема водного стока. Полученные аналитические 
выражения позволяют вычислить величину стока биогенных 
элементов неизученных горных рек Азербайджана.
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THE FLOWING OF BIOGENIC COMPONENTRY 
OF MOUNTAINOUS RIVERS OF

AZERBAIJAN

Abduyev M.A.

The aim of this work is obtaining the data about the average and 
several years flowing of biogenic componentry of the mountainous 
rivers of Azerbaijan. The calculation of yhe average and several years 
taking out on the basis. It has been found out that the volume of the 
average and of several years taking out of biogenic componentry 
depends on the volume of the water flowing. For the first time on the 
basis of connection between the average and several years quantities 
of the water flowing of biogenic componentry of the rivers. The 
received analytical expressions allows to calculate the quantity of the 
flowing of biogenic componentry of the unstudied mountainous rivers 
of Azerbaijan.
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UOT.631.416

TORPAĞIN XASSƏ VƏ REJİMLƏRİNİN MƏKAN 
DƏYİŞKƏNLİYİNİN QEYRİ ƏNƏNƏVİ STATİSTİK 

METODLARLA ÖYRƏNİLMƏSİ
Geostatistika: kriqinq və kokriqinq-nəzəriyyə

Hümmətov N.Q.
Azerbaycan ET Əkinçilik İnstitutu, Bakı

Məlumdur ki, hər hansı ərazidə (M) torpağın bütün xassə və 
rejimləri müxtəlif nöqtələrdə fərqli qiymətlərə malik olurlar. 
Yəni torpağın xassə və rejimləri koordinatdan asılı olaraq məkan 
dəyişkənliyinə malikdirlər. M ərazisində “həqiqi” dəyişkənliyi 
qiymətləndirmək üçün N sayda nöqtə- dən torpaq nümunəsi 
götürülməli və tədqiq olunmalıdır, bu isə praktiki olaraq müm
kün deyildir.

Keçən əsrin 70 - 80-ci illərinə qədər torpaq tədqiqatlarında 
dəyişkənliyi və onun modellərini müəyyən etmək üçün adətən 
klassik statistik metodlardan istifadə edilirdi. Dəyişə nin təsadüfi 
paylanma modelinə (TPM) əsaslanan klassik statistik qiymətlən
dirmə zamanı məkan koordinatlarından asılılıq nəzərə alınmır və 
müxtəlif nöqtələrdən alman nəticələrə asılı olmayan təsadüfi kə
miyyət kimi baxılır. Klassik statistikada məkan dəyişkənliyini 
xarakterizə etmək üçün adətən paylanmanın bir neçə momentin- 
dən istifadə edilir: orta qiymət və ya riyazi gözləmə - <x> = X Xi / 
N; dispersiya - S2 = X (xi ~ <x>)2 / (N-l) və ya standart kənara 
çıxma (meyl) - S; variasiya əmsalı - CV = (S / <x>) * 100 % və s.

Lakin hər hansı M ərazisində torpaq xassələri məkan koordi
natlarından asılı olaraq müəyyən qanunauyğunluqla paylana 
bilər, yəni torpaq xassələrinin dəyişkənliyi məkan koordinatları
nın funksiyası ola bilər. Məkan koordinatlarının funksiyası şək
lində dəyişkənliyin öyrənilməsi mühüm elmi və praktiki əhə
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miyyətə malikdir (hər hansı torpaq xassəsinin və ya müxtəlif 
maddələrin ehtiyatının qiymətləndirilməsi, xəritələşdirilməsi - 
nöqtəvi və ya sahəvi interpolyasiya; müəyyən torpaq xassəsinin 
orta qiymətini və ya müxtəlif maddələrin ehtiyatını tələb olunan 
dəqiqliklə qiymətləndirmək üçün lazımi torpaq nümunələrinin sayı; 
optimal nümunə götürülməsi sxemlərinin müəyyən edilməsi və s.)

Qeyd edilən məsələləri klassik statistik metodlarla həll et
mək mümkün deyildir. Geologiyada, 1950-ci illərdən başlayaraq 
faydalı qazıntı ehtiyatlarını qiymətləndirmək üçün regional deyi
şənlər nəzəriyyəsinə (RDN) və ya regional paylanma modelinə 
(RPM) aid olan geostatistik (GS) metodlardan geniş istifadə 
olunur.

GS metodları ilk dəfə olaraq Cənubi Afrika geoloqu D. Kriq 
tərəfindən faydalı qazıntı yataqlarında qızıl ehtiyatının qiymət
ləndirilməsinə tətbiq edilmişdir [21, 21]. GS-in və RDN-in elmi 
əsasları Fransız geoloqu J. Materon tərəfindən keçən əsrin 60-cı 
illərində işlənib hazırlanmışdır [24-26].

GS metodları hər hansı kəmiyyət göstəricisinin qiymətini M 
torpaq ərazisinin ixtiyari ölçmə aparılmayan nöqtəsində, ölçmə 
aparılan nöqtələrə əsasən qiymətləndirməyə imkan verir. Torpaq 
xassəsinin dəyişkənliyini hər hansı metodla kəmiyyətcə qiymət
ləndirmək üçün interpolyasiya qiymətinin meylsiz olması 
(“həqiqi” qiymətin orta qiymətə bərabər olması) və onun dəqiq
liyinin (dispersiyanın minimum qiymətinin) olması başlıca şərt
dir. Bu şərtləri kəmiyyət göstəricisini məkan koordinatlarının 
təsadüfi funksiyası kimi əks etdirən RDN ödəyir. RDN interpol
yasiya qiymətləndirməsi üçün kriqinq adlanan metod təklif edir 
(D. Kriqin şərəfinə olaraq). Kriqinq-dispersiyanın minimumlu- 
ğunu təmin edən optimal interpolyasiya metodudur. Kriqinqin 
son nəticəsi verilmiş M torpaq ərazisində izoarifm xətlərinin qu
rulmasından ibarətdir (nümunə götürülən nöqtələrdən optimal 
qaydada keçirilərək baxılan təsadüfi kəmiyyətin orta qiymətləri
nin eyni olduğu xətlər).
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Keçən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq Qərb ölkələrində GS 
metodlarının torpaqşünaslıqda tətbiqi geniş vüsət almış- dır [6-9, 
13, 16, 27-29, 32, 34-36, 38-40 və s. ]. Praktiki olaraq keçən əs
rin axırlarına qədər bu metodlardan keçmiş SSRİ torpaqşünasları 
istifadə etməmişlər [2, 3], lakin son illərdə Rusiya torpaqşünasları 
GS metodlarının tətbiqi ilə torpağın bir çox xassələrinin məkan 
dəyişkənliyini öyrənməyə başlamışlar [1,4, 5, 22,23, 33 və s.].

GS-in əsasları, RDN və bu metodların torpağın xassə və 
rejimlərinin məkan dəyişkənliyinin öyrənilməsində tətbiqi göstə
rilən mənbələrdə geniş şəkildə şərh edilmişdir [10-12, 14, 15, 
17, 19, 30,31,37,41 vəs.].

Torpaqların müxtəlif formalarda deqradasiyaya uğraması və 
ətraf mühitin çirklənməsi məsələləri müasir dövr üçün olduqca 
aktualdır. Bu məsələlər rəngarəng torpaq və iqlim şəraitinə 
malik olan respublikamız üçün də çox vacibdir. GS metodların
dan torpaqların əkinçilikdə yararlılıq dərəcəsinə görə qruplaşdı- 
rılmasında, onların təsnifatı və xəritələşdirib məsində, regional 
ekoloji məsələlərin öyrənilməsində (müəyyən ərazidə bu və ya 
digər maddənin məkan paylanmasım öyrənməklə onun ehtiyatı
nı, çox və az toplandığı yerləri müəyyən etmək və s.), müəyyə 
dəqiqlik səviyyəsi ilə regional qiymətləndirmə üçün optimal 
nümunə götürülmə sxemlərinin və nümunələrin sayının müəy
yən edilməsində və s. geniş istifadə oluna bilər. Odur ki, məqsəd 
torpaqşünaslıq, aqrokimya, əkinçiliç, ekologiya və digər elm 
sahələrində çalışan mütəxəssislər üçün geostatistikanm (məkan 
statistikası) əsaslarını və kriqinq (kokriqinq) metodunu qısa şərh 
etmək- dən ibarətdir.

RDN - təsadüfi dəyişən və təsadüfi funksiya. 
Yarımvarioqram və kross-yarımvarioqram

Tutaq ki, verilmiş M torpaq ərazisi daxilində dekart koor
dinat sistemində, z = (x, y) nöqtəsində torpağın hər hansı G 
xassəsi ölçülmüşdür, z nöqtəsində G-nin qiyməti təsadüfi 

407



dəyişən olar. Verilmiş z nöqtəsində G-nin mümkün qiymət- lər 
çoxluğu G(z)-i məkan koordinatlarından asılı təsadüfi funksiya 
adlandıraq. Onda G(z)-lər çoxluğu (G(z), ze M) baxılan 
ərazidə təsadüfi funksiya olar [19, 24, 25]. Təsadüfi funksiyanın 
modeli aşağıdakı kimi yazıla bilər:

G(z) = <p(z) + e(z), (1)
burada q>(z) - M ərazisində dəyişkənlik qanunauyğunluğu- nu 
əks etdirən funksiya, e(z) isə riyazi gözləməsi sıfır, dis- persiyası 
o2 olan normal paylanmaya malik təsadüfi fünksi- yadır.

GS metodlarını və kriqinqi tətbiq etmək üçün təsadüfi 
funksiya I və II tərtib stasionarlıq şərtini ödəməlidir. I və II 
tərtib stasionarlıq dedikdə aşağıdakı şərtlərin ödənilməsi nə
zərdə tutulur:

1) orta qiymət mövcuddur və M ərazisində istənilən z 
nöqtəsi üçün sabitdir: E [G(z)] = m = const,v z € M;

2) hər bir cüt [G(z), G(z + h)] təsadüfi kəmiyyəti üçün 
kovariasiya (0(h)) mövcuddur və onun qiyməti təkcə nümu- nə 
götürülən nöqtələr arasındakı məsafədən (h vektoru və ya laq h) 
asılı olmaqla M ərazisində sabitdir:

C(h) = E [G(z), G(z + h)] - m2,v z e M.
Düsturdan göründüyü kimi C(h) M ərazisi daxilində nöqtə

lər arasındakı məsafənin təsadüfi dəyişənin orta qiymətdən 
kənara çıxmasına təsirini göstərir. Deməli C(h) məkan də- 
tişkənliyini xarakterizə edir.

J.Materon təsadüfi funksiyanın daxili stasionarlıq şərti- ni də 
ödədiyini göstərmişdir [25, 26]. Daxili stasionarlıq de- dikdə 
aşağıdakı şərtlərin ödənilməsi nəzərdə tutulur:

1) fərq üçün orta qiymət sabitdir və sıfra bərabərdir:
E [G(z + h) - G(h)] = 0;
2) fərq üçün dispersiya mövcuddur və təkcə h vektorun- dan 

asılıdır:

y(h) = */2 Var [G(z + h) - G(h)] = Уг E [G(z +h) - G(h)]2, (2) 
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burada y(h) - bir-birindən h məsafədə olan iki nöqtə üçün 
funksiyanın qiymətlər fərqi dispersiyamn yarısına bərabər olub 
yarımdispersiya adlanır. Uyğun olaraq у ~ y(h) funk- sional 
asılılığı yarımvarioqram və ya struktur funksiyası ad- lanır [19, 
24, 25]. у (h) h-a nəzərən simmetrikdir: у (h) = y(~h). 
Yarımvarioqram funksiyanın qiymətlər fərqinin dis- persiyasmm 
iki nöqtə arasındakı məsafədən asılı olaraq necə dəyişdiyini, 
daha doğrusu koordinatdan asılı olaraq torpağın hər hansı 
göstəricisinin məkan paylanmasının strukturunu aşkara çıxarır.

Əgər G(z) bir neçə nöqtədə təyin edilərsə, onda yarım- 
varioqram aşağıdakı dusturla qiymətləndirilə bilər:

wo

y’(h)=l/2N(h) [G(Zi + h) - G(Zi)]2, (3) 
burada N(h) - aralarındakı məsafə h olmaqla götürülmüş torpaq 
nümunələri cütünün sayıdır. Nəzəri olaraq h 0 olanda y(h) 0 
olmalıdır, təcrübələr göstərir ki, h = 0 qiy- mətində y(h) sıfırdan 
fərqli müsbət qiymətə malik olur (y(0) = Co ± 0). Yarımdispersi- 
yanın bu qiyməti qalıq dispersiya və ya naqqet dispersiya adlanır 
(Co). Co torpaq nümunələri götürülən nöqtələr arasındakı məsafə
dən daha kiçik məsafələrdə dəyişkənliyi xarakterizə edir, nümu
nələrin götürülməsi və ölçmənin analitik xətaları ilə əlaqədardır. 
Göstəricinin tam dispersiyası Co ilə məkan dispersiyasmın (Cs) 
cəmindən ibarətdir (əgər trend müşahidə olunarsa, onda o da 
ümumi dispersiyaya əlavə olunur).

Adətən y(h) h-ın artması ilə artaraq maksimum qiymətə çatır 
və sonra təqribən sabit qalır. y(h)-ın maksimumuna uyğun olan 
dispersiya hüdud dispersiyası adlanır (Cr). Cr tədqiq edilən 
torpaq göstəricisinin bütün nöqtələr üzrə seçmə dispersiyasına 
bərabərdir (Cr = S2). Məkan disperse- yası Cr ilə C0-m fərqinə 
bərabərdir (Cs = Cr - Co). Cr-ə uyğun olan h məsafəsi korrelya
siya məsafəsi və ya korrelyasiya diapazonu adlanır (R). R h üçün 
məkan korrelyasiyasının sərhəddini göstərir, yəni h < R olanda 
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göstəricinin qiymətləri arasında korrelyasiya vardır, R > h 
olduqda isə yoxdur. Kriqinq h < h şərti daxilində, C0-m nisbətən 
kiçik qiymətlərində mümkündür. R. Vebsterə görə adi avtokor- 
relyasiya funksiyası (p(h)) aşağıdakı kimi təyin olunur [40]:

p(h) = C(h) / C(0), (4)
(2) və (4) ifadələrini müqayisə etsək, alarıq

7(h) = C(0) - C(h) = S2 [1 - P(h)j, (5)
Uyğun olaraq p = p(h) funksional asılılığı avtokorreloqram 

adlanır və nəzəri olaraq avtokorrelyasiya məsafəsinin sər- həddi 
lim

h ->00 p(h) 0 şərti ilə müəyyən edilir.
Yarımvarioqram hər hansı istiqamətdən asılı olmayaraq yalnız 

h-dan asılı olarsa izotrop, əks halda isə anizotrop adlanır [18].
Yuxarıda şərh edilən məkan dəyişkənliyinə aid anlayışlar 

yalnız bir torpaq göstəricisinə şamil olunmuşdur. Uyğun an
layışlar asanlıqla bir-birinə yaxın yerləşən statistik qarşılıqlı 
əlaqəli iki nöqtəyə xas olan göstəricilər üçün də ümumiləşdirilə 
bilər. Bu halda verilmiş M ərazisində dəyişənlər koregional və 
ya krosskorrelyasiyah adlanır.

Torpaqşünaslıqda, aqrokimyada, aqrometeorologiyada və 
digər elm sahələrində aparılan tədqiqatlar zamanı bəzi dəyi- 
şənlər arasında krosskorrelyasiya müşahidə olunur. Bundan 
əlavə dəyişənlərin bəzilərinin təyini asan olduğundan bir çox 
nöqtədə, digərlərinin təyini nisbətən çətin olduğundan bir neçə 
nöqtədə ölçmə aparılır. Bu halda deyişənlərdən birini qiymət
ləndirməklə digəri haqqında məlumat almaq müm- kündür. 
Uyğun GS metod kokriqinq adlanır.

İki, Gı və G2 dəyişənləri üçün məkan qarşılıqlı əlaqəsini əks 
etdirən krossyarımvarioqram (712(h) = 721(h)) aşağıdakı kimi 
təyin olunur:

712(h) = /2 E {[Gı(z + h) - Gı(z)][G2(z + h) - G2(z)]}, (6)

Kross-yarımvarioqram aşağıdakı düsturla qiymətləndirilə bilər:
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N(h)

У
Y*12(h) = l/2N(h) {[Gı(Zi + h) - GKzi)] •

[G2(Zi + h)-G2(Zi)]}, (7)

Bəzən qiymətləndirmə psevdokross-yarımvarioqram vasitə
silə həyata keçirilir

wn

y*12(h)=l/2N(h) [Gı(Zj + h) - G2(z,)]2, (8)

Uyğun olaraq kross-kovariasiya funksiyası Cı2(h)

C12(h) = E {[Gı(z + h) - <Gı>][G2(z) - <G2>]}, (9) 

burada

NW

<Gı>=l/N(h) м Gı(Zi + h)
W(ft) 

<G2>=1/N(h) '=1 G2(Zj)

Kross-korrelyasiya funksiyası (p 12(h)) ilə 712(h) arasındakı 
əlaqə aşağıdakı kimi olar:

p12(h) = C12(h) / [Ci j(0) • C22(0)]1/2 və

712(h) = Cı2(0) - C12(h) » Cı2(h) [St S2]1, (10)

burada S] və S2 - standart meyllərdir.
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Yanmvarioqram modelləri

Ölçmədən alman torpaq göstəricisinin qiymətlərinin məkan 
paylanmasım əks etdirən seçmə yarımvarioqrama uyğun nəzəri 
modelin seçilməsi çox vacib məsələdir. Düzgün modelin seçil
məsi “həqiqi” məkan dəyişkənliyinin müəyyən edilməsində baş
lıca rol oynayır.

Adətən praktikada iki növ yanmvarioqram modellərin- dən 
istifadə olunur [14, 17,19, 30, 40,41].

I. Hüdud dispersiyası olmayan modellər:

1) xətti

y(h) = Co + Bh, h>0 (11)

2) eksponensial

y(h) = Co exp(Bh), h > 0 (12)

3) üstlü

y(h) = C0 + AhB, h>0 (13)

burada Co - qalıq dispersiya, A və В sabit kəmiyyətlər, h isə laq 
vektorudur.

II. Hüdud dispersiyası olan modellər:

1) 100 % qalıq dispersiya (naqqet effekt)

y(h) = Co + Cs, (14)

2) xətti
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y(h) = Co + Cs ( h / R), 0<h<R

Y(h) = C0 + Cs, h>R
(15)

3) kürəvi

y(h) = Co + Cs [1,5 (h / R) - 0,5 (h / R)3], 0 < h < R
(16)

Y(h) = C0 + Cs, h>R
4) eksponensial

Y(h) = C0 + Cs[l-exp(-3h/R)], h>0 (17)

5) Qauss

Y(h) = C0 + Cs {1-exp[-3 (h/R)2]}, h>0 (18)

burada R - korrelyasiya məsafəsi, Cs - məkan və ya struktur 
dispersiyası, Co + Cs isə hüdud dispersiyasıdır.

Kriqinq və kokriqinq

Kriqinq və kokriqinq optimal interpolyasiya metodlarının 
tətbiqində istifadə olunan GS anlayışlarla qısa tanışlıqdan sonra, 
onları nəzəri olaraq şərh edək.

Fərz edək ki, ölçmə nəticəsində torpağın hər hansı G gös
təricisi N sayda nöqtədə təyin edilmişdir və G(Zj) qiymətlər 
çoxluğu alınmışdır (i = 1, 2, ... N). Göstəricini hər hansı M 
“yerində” qiymətləndirmək tələb olunur. Bu “yer” hər hansı 
nöqtə və ya ərazi (blok) ola bilər. Uyğun olaraq qiymətlən
dirmə üsulu nöqtəvi və ya blok kriqinq adlanır.
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İstənilən halda M ərazisində qiymətləndirilən G göstəri
cisini (G (M)) ölçülmüş kəmiyyətlərin xətti kombinasiyası kimi 
yazmaq olar

N. S
G(M) = /=1 XiG(Zi), (19) 

burada Xj - ağırlıq və ya cəki əmsallarıdır. Kriqinqin məqsə- di 
Xi əmsallarının optimal şəkildə seçilməsindən ibarətdir.

E[G(M)-G*(M)] = 0, (20)

N

şərti hesabına '=1 Xj=l, 
olur.
Dispersiyanm minimumluq şərtinə görə

(21)

E [G(M) - G*(M)]2 — min, (22)

M ərazisində dispersiyanı qiymətləndirmək üçün aşağıdakı ifa
dəni yazmaq olar:

NУ
[<.M=B[<W-0W=2 Ы 

N NE E
7-1 XjZjTCZbZjl-y^M.M), (23)

burada y(zj, Zj) - Zj və Zj nöqtələri arasında yarımdispersiya- mn 
qiyməti, y2(zj, M) — Zj və M blokunda olan bütün nöqtə- lər 
arasında yarımdispersiyanın orta qiyməti, ym(M, M) isə M bloku 
daxilində yarımdispersiyanın orta qiymətidir (blok daxili 
dispersiya).
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y(zi, M) = 1/Ms M T(zj, z) dz, (24)

y(M, M) = (1/Ms)2 y(z, z') dz dz', (25) 

burada Ms - M blokunun sahəsidir. Nöqtəvi kriqinqdə ym(M, M) 
= Yz(zi, M) isə qiymətləndirilmə aparılan nöqtə ilə z, 
arasındakı yarımdispersiyanm qiymətinə bərabər olur.

Dispersiyanın minimumluq şərtini tapmaq üçün (20) şərti 
daxilində (23) ifadəsinin minimumunu tapmaq lazımdır. Bu 
məqsədlə (23) ifadəsini X; - yə görə differensiallayıb Laq- ranj 
çoxhədlisi (p) daxil edirlər

N

а{[о2(М)1к-2ц /=ı xj/öx^o, (26)

və nəticədə N +1 sayda tənliklər sistemi alırlar

N

/«1 Xi y(zj, Zj) + g = yz(zj, M), (j = 1, 2,... N) (27) 
N

Xj=l

(27) tənliklər sistemi N +1 sayda məchuldan, N sayda Xj əm- sal
larından və p Laqranj çoxhədlisindən ibarətdir. Tənliklər siste
mini həll edərək Xi əmsallarım və p parametrini taparaq, göstəri
cinin minimum dispersiyasını aşağıdakı düsturla hesablayırlar
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N t, 

'-1 Mz(Zi,M)+|i-T„(M,M), (28)

Kriqinq minimum dispersiyam meylsiz qiymətləndirməklə 
bərabər, onun ədədi qiymətini də hesablamağa imkan ver- diyin
dən, o digər interpolyasiya metodları ilə müqayisədə daha opti
mal və effektivdir.

(27) tənliklər sistemini matrisa şəklində yazmaq olar:

QK = P, (29) 
burada 

a ... b I

a = y(zı, zı), b = y(zb zN), c = y(zN, zı), d = y(zN, zN), 
e = Xı, q = X.N, L = p, u = y(zj, M), v = y(zN, M), I - vahid 
matrisa adlanır.

(29) tənliyini К - ya əsasən həll etsək, alarıq

K = Q’1P, (30) 

416



burada Q'1 - Q-ün tərs matrisasıdır (Q Q’1 = Q’1 Q = I). Onda 
(28) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar

[o’2(M)]k = PT • К — Ym(M, M), (31)

burada PT - P-nin transpozisiya olunmuş matrisasıdır (matri- 
sanın sətirləri ilə sütunlarının yerinin dəyişdirilməsi və ya baş 
diaqonalı ətrafında döndərilməsi).

Kriqinq dispersiyasına uyğun olaraq, yuxarıda göstərilən 
qaydada hesablama aparmaqla məkan qarşılıqlı əlaqəsi olan 
torpaq göstəricilərinin kokriqinq dispersiyasını qiymətlən
dirmək üçün aşağıdakı ifadəni alarıq

[o2(M)]tt = PT-K-o2j(M), (32)

burada a2j(M) - j-cu dəyişənin blok daxili dispersiyasıdır.
Göründüyü kimi kokriqinq dispersiyası kriqinq dispersiyası- 

na analoji olaraq hesablanır. Fərq (32) tənliyində bərabərliyin 
sağ tərəfinin və riyazi hesablamaların nisbətən mürəkkəb olma
sından ibarətdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, real şəraitdə hər hansı torpaq 
ərazisində aparılan ölçmələrin nəticələri ideal modelə uyğun 
gəlmir. Yəni nəticələrdə qeyri stasionarlıq müşahidə edilir ki, bu 
da aşağıdakı aspektlərlə əlaqədar ola bilər: a) paylanmanın qeyri 
normal olması, b) orta qiymətin qeyri stasionarlığı (ərazi 
daxilində trendin olması), c) dispersiyanın qeyri stasionarlığı 
(ərazinin müxtəlif yerlərində maksimum və minimum dispersi- 
yaların müşahidə olunması), d) anizotropluq (istiqamətdən 
asılılıq). Göstərilən qeyri stasionarlıq mənbələri avtokovariasia- 
nın və avtokorrelyasianın qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən 
problemlər yaradırlar. Odur ki, müx- təlif vasitələrlə bu effekt
ləri hesablamalardan kənarlaşdırırlar. Habelə məqsəddən və 
alınacaq informasiya tutumundan asılı olaraq adi, punktual, nöq
təvi, blok, dizyunktiv, psevdo, universal və digər kriqinq üsulla
rından istifadə edilir.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
СВОЙСТВ И РЕЖИМОВ ПОЧВ НЕТРАДИЦИОННЫМИ 

СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
Геостатистика: кригинг и кокригинг - теория

Гумматов Н.Г.

Геостатистика является основой применения теории ре
гиональных переменных. Представлены основные понятия гео
статистики и ее центральный инструмент - полувариограмма. 
Обсуждаются методы вычисления полувариограммы, их характе
ристики и некоторые модели полувариограммы. Освещаются 
принципы интерполяции с применением кригинг - процедуры.

STUDY OF SPATIAL VARIABILITY OF THE SOIL 
PROPERTIES AND REGIMES BY NONTRADITIONAL 

STATISTICAL METHODS 
Geostatistics: kriging and cokriging - theory

Hummaiov N.G.

Geostatistics is principally the application of regionalized variable 
theory. The basic geostatistical concepts is presented. The semivario- 
gram is the central tool of geostatistics. Methods for calculating semi- 
variograms, their characteristics and some models of semivariograms 
are discussed. Prin- ciples of interpolation using the kriging procedure 
are elucidated.
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UOT.631.6

SUVARMA ŞƏRAİTİNDƏ TORPAĞIN MÜNBİTLİYİNİ 
QORUYAN NÖVBƏLİ ƏKİNLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİ

İsmayılov Q.H.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu

Torpağa münasibətin dəyişdiyi bir dövrdə fermer və kəndli 
təsərüfatlarının kiçik torpaq sahəsində taxıl və cərgəarası becəri
lən bitkilərin əkilib becərilməsi zərurəti yaranır. Belə bir şəraitdə 
növbəli əkinləri təkmilləşdirmək və onlan qısa rotasiyalı etmək
lə əkinçilik sisteminin tələblərinə uyğunlaşdıraraq torpağın mün
bitliyinə və bitkilərin məhsuldarlığına təsir etməsini öyrənmək 
olduqca aktual məsələdir.

Bu məqsədlə 2006-2009-ci illərdə Ağcabədi rayonunda elmi 
tədqiqat işləri aparılmışdır. Bölgənin əsas torpaq fondunu boz- 
çəmən torpaqlar təşkil edir Bu torpaqlarda üzvi maddələr tez 
minerallaşır, yüksək karbonatlıdır. Karbonatlar (Ca CO3) tor
pağın üst qatında 18%, alt şumaltı qatda isə 24%-ə çatır. [3,4].

Təcrübə aşağıdakı sxem üzrə qoyulmuşdur:

1. Növbəli əkin:
Pambıq- payızlıq buğda- qarğıdalı
2. Tək bitkili:
Pambıq,payızlıq buğda, qarğıdalı

Təcrübədə bitkilərin becərilməsi bölgə üçün qəbul edilmiş 
ümumi aqrotexniki tövsiyələr əsasında aparılaraq bitkilər üzrə 
bütün inkişaf mərhələləri qeydə almmışdır[5]. Pambıq, payızlıq 
buğda və qarğıdalı bitkiləri üzərində aparılmış fenoloji müşahi
dələr göstərmişdir ki, növbəli və tək bitkili əkinlərdə bitkilərin 
inkişafında nəzərə çarpacaq dərəcədə fərq alınmamışdır.

422



Məlumdur ki, torpağın münbitliyi onda olan üzvi qalıqların 
miqdarı ilə əlaqədardır. Belə ki, bitkilərin kök və kövşən qalıq
ları əlverişli şəraitdə mikroorqanizmlərin təsirinə məruz qalaraq 
çürüyür və üzvi maddəyə çevrilir. Bunun nəticəsində torpaq üzvi 
maddələrlə zənginləşir [2].

Aparılan müşahidələr və alınan nəticələr göstərir ki, bitkilə
rin növbəli və tək bitkili əkinlərində becərilmə şəraitindən, əsa
sən də sələflərdən asılı olaraq torpağın 0-20; 20-40 sm qatların
da toplanan kök və kövşən qalıqlarının miqdarı və torpağın 
həcm kütləsi müxtəlif olur (1-ci cədvəl). Torpaq münbitliyinin 
yüksəldilməsində kök kütləsinin torpaqda laylar üzrə paylanma
sının mühüm əhəmiyyəti vardır. Növbəli və fasiləsiz əkinlərdə 
becərilən bütün bitkilər üzrə kök kütləsinin əsas hissəsi torpağın 
üst qatlarında toplanmışdır. Qısa rotasiyah növbəli əkin siste
mində 0-20 sm dərinlikdə kök kütləsi pambıqda 30.4s/ha, buğ
dada 27.7 s/ha və qarğıdalıda 29.5 s/ha olmuşdur. Bu halda hə
min bitkilərin fasiləsiz əkinlərində kök qalıqları 0-20 sm dərin
likdə olan torpaq qatında aşağı olmaqla pambıqda 28.5 s/ha, 
buğda da 21.6 s/ha və qarğıdalıda 27.9 s/ha təşkil etmişdir. Bu 
dəyişkənlik və qanunauyğunluq torpağın 20-40 sm -lik qatında 
da müşahidə edilmişdir.

Torpaq münbitliyinin əsas göstəricilərindən biri də onun su- 
fıziki xassələridir. [1]. Kənd təsərrüffatı bitkilərinin su, qida mad
dələri və hava ilə təmin edilməsində torpağın əlverişli su-fiziki 
xassələrə malik oliasının böyük əhəmiyyəti vardır. Torpağın 
strukturluğu, həcm kütləsi və digər su-fiziki xassələri məhsuldar
lığa və məhsulun keyfiyyətinə təsir edən əsas amillərdəndir [3].

Aparılan tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, torpaqda qida 
elementlərinin miqdarı,eyni zamanda struktur və aqreqat tərkibi 
növbəli və tək bitkili əkinlərdə kəskin surətdə fərqlənirlər. Belə 
ki, pambıq- payızlıq buğda -qarğıdalı növbəli əkin sistemində 
məhsul yığıldıqdan sonra torpaqlarda aparılan analizlərin nəticəsi 
göstərmişdir ki, 0-20 sm-lik qatda pambıq sahəsində humusun 
miqdarı 3,23% olduğu halda tək bitkili əkində bu göstərici 2,13% 
,yəni 30% aşağı müəyyənləşdirilmişdir.Bu qanunauyğunluq digər 
bitkilərin sahələrində də təkrarlanmışdır (cədvəl-1).

423



a >

U
T

or
pa

ğı
n 

0-
20

 sm
 şu

m
 q

at
ın

da
 n

öv
bə

li 
ək

in
lə

rd
ə 

to
rp

ağ
ın

 a
qr

ok
im

yə
vi

 g
ös

tə
ri

ci
lə

ri

424



Torpağın struktur əmsalı 1,22 payızlıq buğda sahəsində 1.23 
və qarğıdalı sahəsində 1,28 olduğu halda, bu bitkilərin fasiləsiz 
əkinlərində müvafiq olaraq 1,38; 1,24 və 1,42 olmuşdur.

Aqreqatların suya davamlılıq əmsalı növbəli əkində fasiləsiz 
əkinlərə nisbətən yüksək olmuşdur. Torpağın strukturluq əmsalı 
artdıqca onun suya davamlılığı da artmışdırır.

Cədvəldən göründüyü kimi əkin dövriyyəsində torpağın 
həcm kütləsi aşağı olmaqla fasiləsiz əkinlərdə bu göstərici nəzə
rə çarpacaq dərəcədə artmışdır.

Torpağın həcm kütləsi ilə strukturluğu arasında tərs korrel
yasiya asılılığı mövcuddur. Belə ki, torpağın həcm kütləsi art
dıqca onun strukturluq əmsalı kiçilir.

Nəticə

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlardan aydın olur ki, növbəli 
əkinlərdə tək bitkili əkinlərə nisbətən torpağın münbitlik göstəri
ciləri yüksəlməklə alaqlanma dərəcəsi azalır. Nətiçədə əkin döv
riyyəsinə daxil olan bitkilərin məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcə
də yüksəlir.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СЕВООБОРОТЫ СБЕРЕГАЮЩИЕ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ ПРИ ОРОШЕНИИ

Исмаилов Г.Х.

В статье представлены исследований чередования культур 
севооборотов и энергосберегающие приемы их возделывания. 
Выявлены более продуктивные севооборот и увеличивающие 
продуктивность пашни, сохраняющие плодородие и биоразно
образие орошаемых агроландшафтов

EFFECTIVE CROP ROTATIONS RESOURCE-SAVINQ 
FERTILITY OF GROUND

IsmayUov Q.H.

Research data of crop rotation of new crop rotations and energy
saving methods of their cultivation are presented in the article. More 
productive rates increasing productivity of agricultural lands, keeping 
fertility and biodiversity of irrigated agro landscapes were revealed.
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BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB HİSSƏSİNDƏ 
TORPAQLARIN MÜNBİTLİK PARAMETRLƏRİNƏ

EROZİYA PROSESİNİN TƏSİRİ

Şəkuri B.Q., Həsənov E.Ə.
Eroziya və Suvarma institutu

Torpaqşünaslıq elminin banilərindən biri, böyük rus alimi 
V.V.Dokuçayev torpağı aşağıdakı kimi səciyyələndirir: «Dağ 
süxurlarının, su, hava və müxtəlif canlı və cansız orqanizmlərin 
birgə fəaliyyəti nəticəsində təbii yolla dəyişdirilmiş xarici qatma 
torpaq deyilir».

Respublikanın torpaq ehtiyatı xalqın tükənməz sərvətidir. 
Torpağın münbitliyi onun əsas və ən dəyərli xassəsidir. Münbit 
torpaqlar bütün vegetasiya dövründə bitkiləri orqanizm üçün zəruri 
olan bir çox qida maddələri ilə, eləcədə su və hava ilə təmin edir. 
Yaxşı və əlverişli fiziki xassəyə malik olan torpaqlarda bitkilərin 
kök sistemi normal inkişaf edir, vegetativ orqanlarım formalaşdırır 
və generativ orqanların səmərəli inkişafi üçün əlverişli şərait 
yaradır. Yaxşı fiziki xassəyə malik olan torpaqlarda bitkilərin kök 
sistemi güclənir, kök yayılan təbəqədə havalanma kifayət qədər 
olur ki, bu da mikroorqanizmlərin inkişafına əlverişli şərait yaradır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, torpaq təbii torpaqəmələgəlmə prosesində 
münbitliyin əmələgəlməsi və formalaşması keçən əsrdə geniş 
miqyasda tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, münbit 
torpaqlar bitkiləri eyni vaxtda kifayət qədər su və hava ilə təmin 
edir. Münbitlik torpaq tiplərinin diaqnostik göstəricisi və 
əvəzedilməz xassəsidir, torpağı dağ süxurlarından qumluqlardan və 
çay daşlarından kəskin fərqləndirir.

Torpaq münbitliyinin formalaşmasının müxtəlif problemləri, 
nəzəri və metodoloji prinsipləri keçmiş ittifaq alimləri və xarici 
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tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq edilmişdir. Həmin tədqiqatların 
nəticəsi belə bir nəzəriyyə irəli sürməyə imkan vermişdir ki, 
torpaq münbitliyi (ekosistemin hissəsi kimi) müəyyən coğrafi 
ərazidə torpağın bitkiləri, əsas qida elementləri - hava, su, isti
liklə təmin etməsi qabiliyyətinin göstəricisidir.

Bəzi müəllifdir göstərir ki, torpaqların münbitliyi mürəkkəb 
təbii və antropogen amillərin birgə məhsuludur. Müəllif (2004) 
belə hesab edir ki, dağ yamaclarında uzun illər torpaqdan səmə
rəsiz istifadə edilməsi, torpaq qoruyucu aqrotexniki tədbirlərin 
zəif tətbiq edilməsi və ya tətbiq edilməməsi torpağın üst münbit 
və bioloji fəal qatının yuyulub dağılması ilə nəticələnmişdir ki, 
bu da torpağın münbitliyinin və məhsul vermə qabiliyyətinin 
xeyli aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur (4). Dağ əkinçiliyində 
növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməməsi gübrələrin, xüsusilə 
üzvi gübrələrin kifayət qədər sahələrdə verilməməsi və qabaqcıl 
təcrübələrin dağ əkinçiliyində tətbiq edilməməsi nəticəsində 
torpaqda humusun, azotun miqdarı və ehtiyyatı, eləcə də humus 
qatının enerji ehtiyatı azalır və onun mikrobioloji fəallığı xeyli 
zəifləyir. Yuyulmuş torpaqda nəmliyin çatışmaması, humusun 
miqdarının azalması, torpağın «tənəfüsünün» zəifləməsi və onun 
da nəticəsində CO2 ixracının azalması, bioloji enerjinin itməsi, 
orada əmələ gələn bitkilərin inkişafım xeyli məhdudlaşdırır. 
Göstərilən amillərin təsiri nəticəsində kənd təsərrüfatı bitkilə
rinin məhsullarının keyfiyyəti xeyli aşağı düşür. Bu da insan və 
heyvan orqanizminə çox ziyan vurur. Bununla əlaqədar müasir 
dövrdə torpaqların münbitliyinin yaxşılaşdırılması yolları və 
ümumiyyətlə, aqroekoloji sistemin nizamlanması böyük əhə
miyyət kəsb edir. Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin 
yaxşılaşdırılmasında, belə torpaqlardan yüksək və sabit məh
sulun alınmasında və eləcə də torpağın eroziyadan qorun
masında üzvi və mineral gübrələrin tətbiqi böyük rol oynayır.

Müəyyən edilmişdir ki, düzən sahələrdə yerləşən torpaqlara 
verilən gübrələr kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını və 
torpağın münbitliyini artırır. Yamaclarda gübrələrin verilməsi 
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bitkinin yerüstü və kök kütləsini xeyli artırır. Köklərin narın 
telləri torpaq hissəciklərini əhatə edir, bərkidir, inkişaf etmiş 
yerüstü hissə isə yağış damcılarının zərbəsinə müqavimət gös
tərir. Yamaclarda düşən yağışların bir hissəsi yerüstü axın təşkil 
edir ki, bu da suyun torpağa hopmasma mane olur, torpaqda 
şırımlar yaradır. Belə şəraitdə gübrələrin səmərəli istifadəsi 
çətinləşir və bitkilərin, inkişafının qarşısını alır.

Eroziya prosesi torpaqların su-fıziki, fıziki-kimyəvi xassələ
rini pisləşdirməklə torpaq və qida maddələrinin itkisinə səbəb 
olur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, respublikada eroziyaya 
uğramış sahələrdən azı 2,3 milyon hektarı orta və şiddətli erozi
yaya uğramış torpaqlardan ibarətdir. Əldə olan hesablamalar 
göstərir ki, respublika ərazisində hər il təxminən 48 mln kub
metr torpaq yuyulur. Həmin torpaqla 81 min ton azot, 67 min 
ton fosfor, 1,2 mln ton kalium səmərəsiz itib gedir (1). Məşhur 
alim X.X.Benetin hesablamalarına görə hər il ABŞ-n əkin 
sahələrindən yağış və qar suları ilə aparılan qida maddələrinin 
miqdarı o qədərdir ki, onlar 21 il ABŞ-m bütün kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin qidalanmasına bəs edər (2). Eroziya prosesi nəticə
sində şumlanmış yamaclardan bir neçə il ərzində 500-700 tona 
qədər torpaq yuyulur. Yuyulmuş torpağın bir hissəsi tarlaları, 
bağları, yollan, su anbarlarını basaraq yararsız hala salır. Bir 
hissəsi isə çayların məcrasına düşərək onlann səviyyəsinin yük
səlməsinə, ətrafdakı sahələrin, su anbarlarının, suvarma şəbəkə
lərinin lilləşməsinə səbəb olur. Keçmiş SSRİ ərazisinin əkin və 
otlaq sahələrindən ildə 1800 milyon tona qədər torpaq yuyulur. 
Bu torpaqla 5,4 mln tona qədər azot, 1,8 mln ton fosfor, 36 mln 
ton kalium, çoxlu miqdarda kalsium, maqnezium, kükürd, biolo
ji əhəmiyyətli müxtəlif mikroelementlər itirilir. Həmin miqdar 
qida maddələri 180 milyon tonadək məhsulun alınmasına kifayət 
edərdi (3). Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində aparılan çox
illik tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, şaquli istiqamətdə ya
yılan torpaqların eroziyaya uğramamış növlərinə nisbətən zəif 
dərəcədə eroziyaya uğramış növlərinin (0-10 sm qatından) hər 
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hektarından orta hesabla 25-75 ton humus, 2,0-5,0 ton azot, fosfor 
və kalium ehtiyatının 50%-ə qədəri yuyulur. Burada eroziya 
prosesi nəticəsində hektardan 25 kq molibden, 6-45 kq kobalt, 8-12 
kq sink, 120-180 kq mis, 60-150 kq bor kimi qiymətli mikroele- 
mentlər itirilir. Eroziyaya uğramamış torpaqlara nisbətən orta dərə
cədə eroziyaya uğramış torpaqlarda dənli bitkilərin məhsuldarlığı 
1,5-2,0 dəfə, şiddətli dərəcədə eroziyaya uğramış torpaqlarda 3,0- 
4,0 dəfə aşağı düşür, məhsulun keyfiyyəti xeyli pisləşir (4). Məlum 
olduğu kimi, böyük fizioloji əhəmiyyətli mikroelementlərin 
torpaqda çatışmaması makroelementlərin bitkilər tərəfindən 
mənimsənilməsini də çətinləşdirir, nəticədə kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsuldarlığı, məhsulun keyfiyyəti aşağı düşür. 
Heyvandarlıq məhsullarının keyfiyyəti xeyli pisləşir. Molda- 
viyada aparılan tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, meylliyi 2° 
olan yamacda yerləşən 1200 min hektar əkin sahəsindən eroziya 
nəticəsində hər il 18 milyon ton münbit torpaq və onunla birlik
də 440 min tona qədər azot, fosfor, kalium, 360 min ton humus 
itirilir. Müəllif göstərir ki, eroziya prosesi nəticəsində itirilən 
qida maddələrinin miqdarı (buraya humus itkisi daxil edilmir) 
respublikaya gətirilən mineral gübrələrin miqdarından bir neçə 
dəfə artıqdır. Deməli, yuxarıdakılardan bir daha aydın olur ki, 
eroziya prosesi torpağın tərkibindəki qida maddələrini apar
maqla onun münbitliyini kəskin şəkildə pisləşdirir və məhsul- 
vermə qabiliyyətini xeyli aşağı salır.

Müəllif belə hesab edir ki, yamaclarda eroziya prosesi təkcə 
torpağın deyil, həm də gübrələrin yuyulmasına səbəb olur ki, bu 
da mədəni landşaftda geokimyəvi vəziyyəti dəyişir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, yamacda gübrələrin səmərəliliyi təkcə kənd təsərrü
fatı bitkilərinin məhsuldarlığının və onun keyfiyyətinin artırıl
ması ilə qurtarmır, həm də torpağı eroziyadan qoruyur. Yamac
larda gübrələrin işlədilməsinin özünəməxsus xüsusiyyəti vardır. 
Bu onunla izah edilir ki, yamaclar müəyyən meyllidir. Burada 
torpaqlar strukturlu olmayıb, müəyyən qədər müxtəlifdir. Ona 
görə də gübrələri yamac torpaqlarına verərkən norma və nisbət
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ləri, verilmə vaxtı və üsulları diqqət mərkəzində olmalıdır. Ya
maclarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin gübrələnməsində təkcə 
torpaqda qida maddələrinin miqdarı deyil, həm də gübrələrlə 
aparılan çöl təcrübələrinin səmərəliyi nəzərə alınmalıdır. Bunu 
da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycamn dağlıq ərazilərində 
hidrotermik şəraiti kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı üçün 
həmişə əlverişli deyil. Bu onunla izah edilir ki, yuxa, skeletli və 
yuyulmuş torpaqların yüksək su keçirmə qabiliyyəti olmur. Elə 
məhz bu vəziyyət dəmyə şəraitində verilən gübrələrin tətbiqinə 
daha çox diqqətli olmağı tələb edir. Müəyyən edilmişdir ki, 
gübrələri payızda verdikdə onların tərkibində olan elementlər 
mənimsənilən formaya düşür, payız və qış aylarında bitkilər 
tərəfindən istifadə olunur. Gübrələr yazda verildikdə isə ancaq 
çox rütubətli illərdə onların əsas hissəsi mənimsənilə bilən 
formaya keçir və bitki tərəfindən yaxşı istifadə olunur.

Dağ zonasında isə yağmurların əsas hissəsi erkən yazda 
deyil, sonrakı fəsillərdə düşür. Məhz buna görə də dağ rayonla
rında torpaqların münbitliyinin artırılmasına yönəldilən işlər 
birinci növbədə yamac torpaqlarının su saxlama qabiliyyətinin 
artırılması və başqa tədbirlərlə torpağa düşən rütubəti saxlamaq 
və bitki üçün qorumaq zəruridir.

Tədqiqat obyektimiz olan Böyük Qafqazın cənub və cənub 
şərqində şaquli istiqamətində yerləşən torpaqlarda və onların 
orta yuyulma analoqunda münbitliyin əsas parametrləri olan 
azot, fosfor və kaliumun mənimsənilən formalarının miqdarı öy
rənilmişdir. Burada eroziya prosesinin həmin parametrlərə vur
duğu ziyanlar da müəyyən edilmişdir. Cədvəldəki rəqəmlərdən 
görünür ki, azotun formalarının ən yüksək miqdarı yuyulmamış 
çimli dağ çəmən torpaqlarında və qonur dağ meşə torpaqlarında 
olmuşdur. Həmin torpaqların 0-10, 10-20 və 20-30 sm qatında 
ümumi azotun miqdarı müvafiq olaraq, 0,30-0,56% və 0,36- 
0,62%, udulmuş amoniyakın miqdarı 86,0-198,5 və 92-220 
mq/kq, suda həll olan amonyakm 20,8-30,8 və 22,0-42,4 mq/kq, 
nitratlar isə müvafiq olaraq 4,0-8,0, 1,8-6,2 mq/kq olmuşdur.
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Həmin torpaqların 0-30 sm qatında mütəhərrik fosfor (P2O5) 
24,5-46,-24,0-48,0 mq/kq mübadilə olunan kalium (K2O) müva
fiq olaraq 224,0-446,0 və 220-300,0 mq/kq arasında tərəddüd 
edilmişdir. Cədvəlin rəqəmləri göstərir ki, yuyulmamış qəhvəyi 
dağ-meşə və bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlarda qida ele
mentlərinin miqdarı yüksək səviyyədədir.

Cədvəl 1

Böyük Qafqazın cənub hissəsində torpaqların münbitliyinin əsas 
parametrlərinə eroziya prosesinin təsiri

Torpaqla 
rın adı

Yuyulma 
dərəcəsi

Dərin-lik 
sm

Ümumi 
azot %

N/NHə mq/kq

N/NO3 
mq/kq

(P2O5) 
mütə
hərrik 
fosfor 
mq/kq

(K2O) 
dəyi-şən 
kalium 
mq/kq

Udul
muş

Suda 
həll olan

1 1 3 4 5 6 7 8 9

Yuyulma-
0-10 0,56 198,5 30,8 8,0 46,8 446,0
10-20 0,42 112,0 24,5 4,2 36,2 312,8

Çimli 
dağ-

mış
20-30 0,30 86,0 20,8 4,0 24,5 224,0

çəmən Orta dərəcədə 0-10 0,36 109,4 26,4 6,4 30,2 300,0
yuyulmuş 10-20 0,18 88,0 22,0 4,5 18,6 264,0

20-30 0,14 64,12 18,0 2,1 12,0 220,0

Yuyulma-
0-10 0,62 220,0 42,4 6,2 48,0 380,0
10-20 0,42 156,0 36,0 4,3 42,0 312,0

Qonur
U11Ş 20-30 0,36 92,0 22,0 1,8 24,0 218,0

dağ-meşə Orta dərəcədə 0-10 0,38 118,5 38,5 4,6 32,0 224,0
yuyulmuş 10-20 0,31 68,0 32,0 2,2 18,4 216,0

20-30 0,20 22,0 18,6 2,0 12,1 185,0

Yuyulma- 0-10 0,42 186,5 44,6 6,8 58,0 348,0
10-20 0,30 162,2 30,8 4,2 46,0 322,0

Qəhvəyi
m ış

20-30 0,18 140,0 21,0 4,0 24,0 218,0
dağ-meşə Orta dərəcədə 0-10 0,20 92,0 22,0 4,2 28,6 246,0

yuyulmuş 10-20 0,16 66,0 16,4 2,4 22,0 212,0
20-30 0,08 42,0 8,8 2,2 18,4 128,0

Yuyulma
mış

0-10 0,24 112,0 32,0 8,4 24,5 346,5
Бозгыр- 10-20 0,16 108,0 18,4 6,2 20,8 324,0
лашмыш 20-30 0,10 84,0 12,0 4,2 12,0 286,0
даь- Orta dərəcədə 0-10 0,12 80,0 16,5 6,0 16,5 320,5

qəhvəyi yuyulmuş 10-20 0,09 56,0 14,2 3,6 8,8 288,0
20-30 0,08 24,0 8,6 2,4 6,2 212,0

432



cədvəlin ardı
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0-10 0,18 86,5 24,2 16,2 22,2 346,0
Yuyulma 10-20 0,12 60,6 8,0 10,4 16,4 218,0

Dağ boz-
m ış

20-30 0,08 40,2 4,2 8,2 12,0 222,0
qəhvəyi Orta 0-10 0,09 62,0 14,0 9,5 18,0 286,0

dərəcədə 10-20 0,08 40,6 10,0 6,4 12,0 222,0
yuyulmuş 20-30 0,05 22,0 6,4 2,0 8,0 128,0

0-10 0,14 60,6 12,0 8,0 10,0 352,0
Yuyulma- 10-20 0,12 30,5 10,8 6,2 8,2 302,0

Şabalıdı mış 20-30 0,08 28,0 8,5 6,0 6,4 218,0
(boz-

qəhvəyi) Orta dərə- 0-10 0,08 46,0 8,0 6,0 8,0 240,0
cədə yu- 10-20 0,05 32,0 6,4 6,2 6,8 186,0
yulmuş 20-30 0,05 18,0 5,2 6,8 4,12 142,0

Belə ki, həmin torpaqların 0-30 sm-lik (0-10, 10-20, 20-30 
sm) qatında ümumi azotun miqdarı müvafiq olaraq 0,18-0,42- 
0,10-0,24%, udulmuş amonyak 140,0-186,5-84,0-112,0 mq/kq, 
suda həll olan 21,0-44,6 və 12,0-32,0 mq/kq, nitratlar isə müva
fiq olaraq 4,0-6,8 və 4,2-8,4 mq/kq arasında tərəddüd etmişdir. 
Bu torpaqların 0-30 sm qatında mütəhərrik fosfor (P2O5) 24,0- 
58,0 və 12,0-24,5 mq/kq, dəyişən kalium (K2O) müvafiq olaraq 
218,0-348,0 və 286,0-346,5 mq/kq arasında artıbazalır.

Tədqiq olunan dağ-boz qəhvəyi və şabalıdı (boz-qəhvəyi) 
torpaqlarda əsas qida maddələrinin miqdarı başqa tədqiq olunan 
torpaqlara nisbət azlıq təşkil edir və həmin torpaqların münbitlik 
potensiyalı zəifdir. Həmin torpaqlar dağ əkinçilik zonasında 
kənd təsərrüfatı bitkiləri altında intensiv istifadə edilir. Belə 
torpaqlarda əkilən bitkilərdən yüksək və sabit məhsul almaq 
üçün üzvi və mineral gübrələrdən səmərəli istifadə edilməlidir.

Aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərdi ki, eroziya prosesi 
torpağın üst münbit və bioloji fəal qatını yuyur, dərə və çaylara 
tökür. Həmin torpaqların tərkibində küllü miqdarda humus, azot, 
fosfor, kalium və fizioloji cəhətdən əhəmiyyətli mikroelementlər 
var ki, onlarda torpaqla birlikdə yuyulur və bitkilər üçün itir. 
Eroziyaya uğramış torpaqlarda münbitliyin əsas şərtlərindən 
olan torpağın fiziki-kimyəvi xassələri pisləşir və torpaqlar 
deqradasiya uğrayır.

Cədvəldəki rəqəmlərdən görünür ki, şaquli zonalarda yer
ləşən torpaqların orta dərəcədə eroziyaya uğramış növündə üst 
qatda (0-10 sm) humusun miqdarı 32-54%, ümumi azot 35-42%,
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udulmuş amonyak 35-48%, suda həll olan 12-48%, mütəhərrik 
fosfor (P2O5) 18-50%, mübadilə olunan kalium 20-50% azalmışdır. 
Göründüyü kimi eroziya prosesi torpaqların münbitlik parametr
lərinə çox böyük zərbə vurur, onların məhsulvermə qabiliyyətini 
xeyli azaldır və torpaqların deqradasiyasına şərait yaradır.

Torpaqların eroziyadan mühafizəsi, onların münbitliyinin 
bərpa edilməsi və artırılması məqsədilə kompleks torpaq 
qoruyucu, aqrotexniki, fitomeliorativ, hidrotexniki tədbirlər 
tətbiq edilməlidir. Əkin sahələrində üzvi, mineral və kompleks 
gübrələr tətbiq edilməlidir.

Nəticə

Böyük Qafqazın cənub hissəsində aparılan çoxillik tədqiqat
lardan aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar.

1. Böyük Qafqazın cənub yamacının mürəkkəb fiziki-coğ
rafi şəraiti, daim artan ekzogen və antropogen təzyiqlər eroziya 
prosesinin əmələ gəlib intensiv inkişafına əlverişli şərait yaradır.

2. Torpaq tiplərinin genetik mənsubiyyətindən, xüsusiyyət
lərindən asılı olmayaraq eroziya prosesi onların münbitlik poten- 
siyalını xeyli azaldır.
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПАРАМЕТРЫ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО

КАВКАЗА

Шаку ри Б.К., Гасанов Э.А.

Сложные физико-географические условия южного склона 
Большого Кавказа, огромное антропогенное воздействие спо
собствовали формированию и интенсивному развитию всех ви
дов эрозии и тем самым разрушению почв. Установлено, что не
зависимо от типа почвообразования эрозионный процесс заметно 
ухудшает параметры плодородия почв. В эродированных почвах 
происходит заметное снижение содержания питательных элемен
тов, особенно их усваемые формы.
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UOT.631.445

PAXLALI BİTKİLƏR ALTINDA NAXÇIVAN 
SEOLİTİNİN TƏTBİQİNİN SƏMƏRƏLİLİYİ

Əmirov R.V., Qəhrəmanov S.H.
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu

Təbii seolit - nadir mineral xammaldır. Ondan xalq təsərrü
fatının bir çox sahələrində geniş şəkildə istifadə olunur. Seolit 
torpağa verilmiş mineral 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 (6, 7).

Tədqiqat üçün tarla təcrübələri AMEA Naxçıvan Bölməsi 
Bioresurslar İnstitutunun «Nəbatat bağı»nda, becərilən boz tor
paqlar üzərində qoyulmuşdur. Seolitin tətbiqi üçün tarla təcrübə
lərində noxud (nut)- (Cicer orientinum L.) bitkisinin 20 sortu, 
lobya (Phaseolus (Tourn) L.) bitkisininl8 forması üzərində sı
naq işləri yerinə yetirilmişdir (4). Əkinlərə qulluq regionun 
ümumi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq yerinə yetirilmişdir. Alın
mış nəticələr cədvəl 1-3-də verilmişdir.

Cədvəl 1 -dən göründüyü kimi tətbiq olunmuş seolit norması 
sınaqdan keçirilən bütün noxud sortlarının hamısından dən məh
sulunun artmasına səbəb olmuşdur. Minimum artım Filip 03-10 
C sortunda hektara 1 sentner və ya 4,3 % qeydə alınmışdır. 
Maksium məhsuldarlıq Filip 03-115 C sortunda müşahidə edil
mişdir (50,4 sen/hek). Lakin seolitin təsirindən maksimum artım 
Filip 03-105 C sortunda 13 sen/hek (39,3 %) alınmışdır.

Lobya-PÄaseo/uy (Town) L.) -qədimdən becərilən dənli 
paxlalı bitkilərdəndir (5). Topladığımız lobya bitkisinin yerli 
formalarının hamısına seolit mineralı müsbət təsir edərək 
məhsul artımına səbəb olmuşdur. Seolit ən az bejovıy (çil-çil, 
Əylis) formasına təsir etmişdir.
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Cədvəl 1

Seolitin noxud bitkisinin müxtəlif sortlarının dən məhsuldarlığına 
təsiri, sen/hek

Sortlar 2007-ci ilin məhsulu 2008-ci ilin məhsulu Artım
Sen/hek % -lə

Filip 97118 313 39,2 7,9 25,2
F. 01-40 C 35,4 44,3 8,9 25,1

F. 03-115 C 39,2 50,4 11,2 28,6
F. 03-80 C 25.4 30,4 5,0 19,7
F. 03-77 C 27,1 28,9 1,8 6,6

F. 03-133 C 30,9 373 6,4 20,7
F. 03-89 26,5 29.9 3,4 12,8

F. 03-10 C 23,5 24,5 1,0 43
F. 03-123 C 28,1 30,9 2,8 10,0
F. 03-105 C 33,1 46,1 13,0 39,3
F. 03-119 C 32,9 35,2 23 7,0

F. 01-50 22,1 24,8 2,7 12,2
F. 03-103 C 31,4 34,7 33 10,5
F. 03-145 C 37,8 44,1 63 16,7
F. 03-134 C 28,7 30,9 23 7,7
F. 02-40 C 23,1 27,6 4,5 19,5
F. 03-104 C 20,7 28.6 7,9 38,2
F. 00-14 C 26,4 32,6 6,2 23,5
F. 02-21 C 22,6 25,4 2,8 12,4
F. 01-56 C 17,6 28,4 10.8 61,4

Belə ki, bu formada yaşıl paxla məhsulu 2007-ci ilin məhsulu
na nisbətən cəmi 1,7 sen/ hek artmışdır. Maksimum artım «Çəhrayı 
(çil-çil)» formasında 12,8 sen/hek müşahidə olunmuşdur.

Yaşıl paxla məhsulunda olduğu kimi seolit dən məhsuluna 
da müsbət təsir göstərərək bütün formaların hamısında artıma 
səbəb olmuşdur. Belə ki, ən yüksək dən məhsulu 56,5 sen/ hek 
Ordubad rayonunun Əylis kəndindən əldə olunmuş «Məxməri» 
formasında alınmışdır.
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Maksimum məhsul artımı da bu formada qeydə alınmışdır 
(10, 6 sen/ hek), formada isə minimum məhsuldarlıq 22,7 sen/ 
hek alınmışdır. Sınaqdan keçirilən bütün sort və formalar vegeta
siya müddəti torpaqdan, sudan və tətbiq olunmuş mineral gübrə
lərdən maksimum istifadə edərək, kifayyət qədər yüksək məhsul 
formalaşdırmışdılar.
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
НАХЧЫВАНСКОГО ЦЕОЛИТА ПОД БОБОВЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ

Амиров Р.В., Кахраманов С.Г.

В статье впервые изложены материалы проведенных много
летних исследований по разработке методов применения Нахчы- 
ванского цеолита и роль улучшения механическую структуры 
почв, его повышения урожайности отдельных сортов и форм 
бобовых растений.

RATIONALITY OF INTRODUCTIONS 
NAKHCHIVAN OF ZEOLITE UNDER THE BEAN PLANT

Rashadat Amirov, Seyfali Kahramanov

In article materials of the lead long-term researches on 
development of methods of application of Nakhchivan zeolite 
and a role of improvement mechanical structures, its increases of 
productivity of separate grades and forms ground of bean plants 
for the first time are stated.
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UOT.633.575

MİKROELEMENTLƏRİN (Мп, Zn, Mo) 
MAKROGÜBRƏLƏR FONUNDA ZEYTUN

BİTKİSİ MEYVƏSİNİN KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

Abbasova T.S. 
Kimya İnstitutu

Giriş

Zeytun çoz qədm bitkidir, vətəni Suriyadır. Azərbaycanda 
hələ bizim eradan əvvəl becərilməyə başlanmışdır. O, yeyinti 
sənayesi üçün əvəzsiz qida məhsuludur. Zeytun bitkisindən alın
mış yağ Aralıq dənizi ölkələrinin (İspaniya, İtaliya Əlcəzair, 
Yunanıstan, Türkiyə və s.) on milyonlarla əhalisi üçün əsas qida 
məhsuldur. Ondan cürbəcür konservlərin hazırlanmasında istifa
də edilir. Zeytun yağının tərkibində «В», «C», «E» vitaminləri 
və «A» provitamin vardır. Təbabətdə bu yağdan qara ciyər, 
mədə-bağırsaq, böyrək xəstəlikləri, aterosklerozun müalicəsində 
istifadə olunur. Yarpaqlarından alman ekstrakt qan təzyiqinin 
müalicəsində istifadə edilir. Bundan başqa zeytun bitkisindən 
ahnan yağ parfumeriya və toxuculuq sənayəsində də geniş isti
fadə edilən bir məhsuldur [1].

Yuxarıda qeyd edilənlər nəzərə alınaraq zeytun bitkisinin 
məhsuldarlığının artırılmasına və keyəiyyətinin yaxşılaşdırıl
masına makro və mikro-gübrələrin təsirinin öyrənilməsi qarşıya 
məqsəd qoyulmuşdur. Aparılmış tədqiqatlardan məlumdur ki, 
makro gübrələr fonunda (NPK) mikroelementlərin tətbiqi (Mn, 
Zn, Mo) torpağın münbitliyinə, eyni zamanda torpaqda qida 
elementlərinin bitkilər tərəfindən mənimsənilməsinə müsbət təsir 
göstərir. Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, mikroelementlərin 
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təsiri nəticəsində bitkilərin şaxtaya, torpağın duzluluğuna, ziyan
vericilərə və bir çox xəstəliklərə qarşı davamlılığı da yüksəlir [4].

Mikroelementlər bitkilərə çox az miqdarda lazımdır, lakin 
bu az miqdarda da canlı orqanizimlər onlarsız nə boy ata bilir, 
nə də inkişaf edə bilir. Mikroelementlər bitki orqanizimləri üçün 
vacib olan fermentlərin, hormonların tərkibinə daxil olduğu 
üçün bitkidə gedən maddələr mübadiləsinə təysir edərək, nəinki 
məhsuldarlığın, həmçinin bitkinin keyfiyyətinin yüksələməsinə 
səbəb olur [2].

Tədqiqatın obyekti və metodikası

Tədqiqat 2006-2008-ci illərdə Az. Bağçılıq və subtropik 
bitkilər ET İnustutunun Abşeron Subtropik bitkilər təcrübə stan
siyasının (Binə k.) boz-qonur torpaqlarında aparılmışdır. Təc
rübə qoyulmazdan əvvəl tədqiqat apardığımız torpağı aqrokim
yəvi səciyyələndirmək məqdəsi ilə 0-20; 20-40; 40-60; 60-80; 
80-100 sm dərinlikdə qatlardan torpaq nümumələri götürülmüş 
və onlarda humus, karbonatlılıq, suda həll olan amonyak, 
udulmuş amonyak, nitrat azotu, mütəhərrük fosfor, mübadilə 
olunan kalium, torpaq mühitinin reaksiyası və mikroelement
lərin (Mn, Zu, Mo) mütəhərrik formaları təyin olunmuşdur.

Götürülmüş torpaq nümunələrində təhlilər aşağıdakı metodlar
la aparılmışdır: humus- İ.V.Tyurinə, CO2 - kalsimetrik üsulla, suda 
həll olan və udulmuş ammonyak- Nesler reaktivi ilə, nitrat azotu - 
Qrandval- Lyaja, mütəhirrik fosfor- B.P.Maçiqinə, mübadilə 
olunan kalium- P.B. Protasovaya görə, pH- patonsiometrik üsulla, 
mikroelementlərin mütəhərrik miqdan isə Ə.N.Güləhmədova görə.

Təhlil və müzakirə

Torpaq nümunələrinin təhlili göstərir ki, təcrübə sahəsinin 
torpaqları karbonathdır, humusla zəif təmin olunmuşdur, üst qat
da humusun miqdan 1,7% olduğu halda, alt qatlara (80-1 OOsm) 
getdikcə azalaraq 0,3%-dir olmuşdur.Karbonantlılıq üst qatda 
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12,5%-dir, alt qatlarda isə artaqar 19,1%-ə yüksəlmişdir. Suda 
həll olan ammonyak azotunun miqdan 5,7-9,7mq/kq, udulmuş 
amonyakın miqdan 8,36-13,8mq/kq, nitrat azotunun miqdan 
7,8-1 l,7mq/kq, mütəhərrik P205-in miqdan 1,30-15,7mq/kq, 
mübadilə olunan kaliumun miqdan 108-216,9mq/kq, mikroele- 
mentlərdən manqanın mütəhərrik formasının miqdan 12,0-7,2, 
sinkin miqdarı 2,5-0,1; moilibdeninki isə 0,8-0,02mq/kq arasın
da tərəddüd edir. Aparılmış kimyəvi təhlillərdən belə nətcəyə 
gəlmək olar ki, təcrübə sahəsinin boz-qonur torpaqları fosfor, 
azot və mikroelementlərin mütəbərrik formalan ilə zəif, kalium
la isə orta dərəcədə təmin olunmuşdur. Odur ki, makrogübrələr 
fonunda mikroelementlərin zeytun bitkisi altında tətbiq edilməsi 
məqsədə uyğun hesab edilmişdir.

Çöl təcrübələri üç il müddətində (2006-2008), üç təkrarda, 
hər brində 4 ağac olmaqla qoyulmuşdur.İstər respublikada, istər- 
sədə xaricdə aparılan təcrübələrin nəticəsi göstərir ki, mineral 
gübrələr nəinki bitkinin məhsuldarlığını, həmçinin onun keyfiy
yətini yüksəldən ən səmərəli və tez təsir edən amildir. Zeytun 
bitkisi ilə apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmiş
dir ki, mineral gübrələrin təsiri zamanı nəinki bitkinin məhsul
darlığı, həmçinin onun keyfiyyəti də yaxşılışmışdır. (yağ çıxımı, 
zülalların miqdan və s.) 1 saylı cədəvəldən göründüyü kimi güb
rə verilməyən variantla (50%, 9%) müqayisədə N90 P45 K45- 
dozası verilmiş variantda yağ çıxımı artaraq 53%, xam zülalın 
miqdarı isə 11%% olmuşdur. N45 P45 K90 dozası verilmiş 
variantda yağ çıxımı bir qədər artmış 54%,xam zülalın miqdarı 
isə 11% olmuşdur. N45 P90 K90 nisbəti verilmiş variantda isə yağ 
çıxımı artaraq 56%-ə çatmışdır. Bu variantda xam zülahn miq
darı isə 12% olmuşdur. Ən yüksək yağ çıxımı və xam zülalın 
miqdarı isə N90 P90 K90 dozası verilən variantda alınmışdır. Bu 
da uyğun olaraq 58 və 13% təşkil etmişdir.

Makrogübrələr (N90 P90 K90) fonunda mikroelementlərin 
(Mn, Zn, Mo), hər biri bitki altına iki dozada verilmişdir. 2 saylı 
cədvəldən göründüyü kimi bütün variantlar üzrə keyfiyyət 
göstəricilərində müsbət dəyişiklik müşahidə edilir. Məsələn, 
makrogübrə fonunda manqanın hektara 2 kq verildiyi variantda 
yağ çıxımı 58%, xam zülahn miqdan 12%-drsə, hektara 4kq 
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erilən variantda bu uyğun olaraq 60% və 13% olmuşdur. Hek
tara l,5kq sink verilmiş variantda isə yağ çıxımı 59%, xam züla
lın miqdan isə 13% olduğu halda sinkin hektara makrogübrə 
fonunda 3,0kq verildiyi variantda yağ çıxımı artaraq 61%, zam 
zülalın miqdarı isə uyğun olaraq 14%-oImuşdur. Molibden 
mikroelementi verilmiş variantlarda keyfiyyət göstəriciləri digər 
mikroelementlərlə (Mn, Zn) müqayisədə aşağı olmuşdur.

Zeytun bitkisinin keyfiyyətinə makrogübrələrin təsiri

Cədvəl 1

Variantlar (kq 
t.e.m.h.)

Xam yağ, 
%-lə

Xam zülal, 
%-lə

Sulu karbonlar 
%-b

Kül, 
%-lə

Su, 
%-lə

1 2 3 4 5 6
1. Nəzarət 50 9 12 7 22

2. N90P45K45 53 11 13 6 17
3.N45P45K90 54 11 13 6 13
4.N45P90K90 56 12 14 5 16
5.N90P90K90 58 13 14 5 10

Cədvəl 2

Zeytun bitkisinin meyvəsinin keyfiyyətinə mikrogübrələrin (Mn, 
Zn, Mo) təsiri

1 2 3 4 5 6
1.N90P90K90 (fon) 58 13 14 5 10
2.1bn+Mn2, Okq/ha 58 12 13 5 12
3.fon+Mn4,Okq/ha 60 13 12 4 11
4.fon+Znl,5kq/ha 59 13 14 5 1
5.fon+Zn3,Okq/ha 61 14 12 4 9
6.fon+Mol,Okq/ha 57 12 15 5 11
7.fon+Mol ,5kq/ha 58 12 14 6 11

Cədvəldən göründüyü kimi, ən yüksək keyfiyyət göstəricisi 
sinkin hektara 3kq verilyidi variantda alınmışdır. N90 P90 K90 
dozası verilmiş variantda zeytun meyvəsinin yağ çıxımı 58%, 
xam zülalın miqdarı isə 13% olduğu halda, bu fonda hektara 3kq 
sink verilmiş variantda keyfiyyət göstəricilərinin miqdan yük
səlmişdir (uyğun olaraq 61% və 14%).
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Nəticə

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlardan aydın olur ki, mineral 
gübrələr fonunda mikroelementlərin müxtəlif dozalarının tətbiq 
edilməsi nəticəsində təcrübə sahəsinin boz-qonur torpaqlarının 
qida rejimi yaxşılaşmışdır, nəticədə bitkidən keyfiyyətli məhsul 
əldəedilmişdir. Belə, ki, ən yüksək keyfiyyət göstəricisi, N90 
P90 K90 dozası verlmiş fonda sinkin hektara 3kq verildiyi 
variantda alınmışdır. Yəni bu fonda zeytun bitkisinin meyvə
sində yağ çıxımı və xam zülahn miqdan artmış, uyğun olaraq 
61% və 14% olmuşdur.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (Мп Zn, Мо) 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ФОНЕ МАКРОУДОБРЕНИЙ НА 

КАЧЕСТВО ПЛОДОВ МАСЛИНЫ

Аббасова Т.С.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проведением 
опытов по изучению влияния макроэлементов используемых на фоне 
микроудобрений на качественные показатели плодов маслины.

Выявлено, что серо-бурые почвы опытных участков, исполь
зуемые под культурой маслины слабо обеспечены подвижными 
формами питательных веществ и для получения на этих почвах 
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высококачественного урожая маслины нуждаются во внесении 
микроудобрений.

Проведенные исследования показали, что установленная 
норма микроэлементов, внесенная в почву на фоне макроудоб
рений, увеличивает в ней содержание питательных веществ и 
способствует получению высококачественного урожая культуры 
маслины.

IHFLUENCE OF MICROELEMENTS ON THE GUALITY OF 
THE OLIVE FRUIT AGAINST THE BACKROYND OF MACR 

OFERTILIZERS

Abbasova T.S.

The influence of microelements on the qualitative parameters of 
the olive fruit was studied against the background of macrofertilisers. 
It was determined that grey-brown soils of the experimental point of 
Absheron subtopic plants under olive plant were provided with the 
quantity of mobile forms of the nutritive. That's why it is advisable to 
apply microelements for getting high qualitative crop from the olive 
plant.

It was obviousys that the rquantity of nutritive was disturbed in 
the soils of the experimental point as a result of application of the 
determining norms of microelements against the background of 
macrofeptilizers. As a result it is a reason of increase of the rquantity 
of the rqualitative parameters in the fruit of the olive plant.
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ABŞERONUN SUVARILAN BOZ-QONUR 
TORPAQLARINDA AZOTUN DİNAMİKASI

Mirmövsümova N.Z.
Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu

Giriş

Bitki orqanizminin tərkibində olan 70-dən artıq qida ele
mentləri içərisində azot, maddələr mübadiləsi və ekoloji baxım
dan özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Ümumi bioloji 
baxımdan azot ən nadir tapılan qiymətli metallardan belə əhə
miyyətlidir. İstehsal olunan mineral gübrələrdən ən əhəmiyyət
lisi və geniş tətbiq ediləni də azotlu gübrələrdir.

Köklərdən bitkiyə daxil olan mineral elementlərdən heç biri 
azot qədər bitkinin əmələ gətirdiyi üzvi maddənin tərkibinə 
bilavasitə daxil olmur. Bitkinin ilk inkişaf mərhələlərində inki
şaf edə bilməsi üçün toxumda (ehtiyat halmda) sonra isə torpaq
da müəyyən miqdarda azot olsa da onların bütün inkişaf mərhə
lələrini normal keçib, məhsul vermələri üçün bəzi torpaqlar istis
na olmaqla bitkilərə mütləq gübrə şəklində əlavə azot verilmə
lidir. Azotun hansı- formasının (nitrat və ya ammonyak) bitki 
üçün daha əlverişli olması haqqında D.N.Pryanişnikovun apar
dığı tədqiqatların nəticəsi göstərmişdir ki, torpaq mühitinin reak
siyasından (РН-dan) asıh olaraq onların bitki tərəfindən mənim
sənilmə intensivliyi dəyişsə də hər iki forma bitki üçün eyni 
dərəcədə əhəmiyyətlidir (7).

Nitrat və ammonyak tərkibli birləşmələrin əmələ gəlməsi 
torpaq amilləri ilə yanaşı ammonyaklaşdırıcı və nitratlaşdıncı 
bakteriyaların fəallığı ilə təmin olunur (2).

Nitrat fiziki udulmadığı kimi onun bütün birləşmələri də 
suda asan həll olur. Ona görə də bu birləşmələr əmələ gəldiyi 
yerdə sabit qalmayıb, su ilə yuyularaq torpağın aşağı qatlarına 
keçir ya da yuyulub aparılır.
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Bir sıra tədqiqatlarda (3) göstərilir ki, azotun ammonyak 
formasında toplanması, karbonatlı torpaqlarda bəzi neqativ 
hallara səbəb olur. Torpağın üst qatında ammonyak azotunun 
qaz halında itməsi qeyd olunur. Ona görə də çöl şəraitində 
karbonatlı torpaqlara azot gübrələri verildikdə mütləq torpağa 
qarışdırılmalıdır.

Göstərilir ki, azotun ammonyak halında itməsi onun gübrə 
şəklində torpağa verilən formalarından asılı olaraq müxtəlif 
səviyyədə olur. Torpağa azot sulu ammonyak formasında veril
dikdə onun tərkibində olan azotun 14,7%-i ammonium sulfat 
formasında verildikdə isə 20,1%, karbomid formasında veril
dikdə 24,5%-i qaz halında torpaqdan itir (2,3). Lakin itən azotun 
miqdarı gübrələrin normalarından, torpaq tiplərindən və bitki 
növlərindən asılı olaraq çox müxtəlif dərəcədə dəyişir.

Akademik D.N.Pryanişnikov (7) göstərirdi ki, gübrə ilə 
torpaq yox, bitki qidalanmalıdır. Qida maddələri (N, P2O5; K2O) 
içərisində azota xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu onun çox dina
mik olması, torpaqdakı mütəhərrikliyi və bitki orqanizmində 
xüsusi əhəmiyyəti ilə əlaqədardır.

Tədqiqatın obyekti, metodikası və alınmış nəticələrin 
müzakirəsi

Bitkilərin inkişaf mərhələləri üzrə torpaqda qida mad
dələrinin dəyişməsini eləcə də onların bitkiyə daxil olması və 
toplanma dinamikasını öyrənmək məqsədilə tədqiqatlar Abşe
ronun suvarılan boz-qonur torpaqlarında aparılmışdır.

Çöl və laboratoriya tədqiqatlarından alınmış nəticələr 1 saylı 
cədvəldə verilmişdir. Verilmiş nəticədən görünür ki, ammonyak 
azotu torpağın üst şum qatı hesab edilən 0-20 sm dərinlikdə 
daha çox toplanır. Bu onunla əlaqədardır ki, ammonium birləş
mələri uducu kompleksə keçərək aşağı qatlara yuyulmur. Bu da 
bitkinin fəal kökləri tərəfindən onun daha çox mənimsənil
məsinə səbəb olur.

Azot gübrəsinin hər 3 forması (Na, Naa, Nm) verilən, həm
çinin gübrəsiz variantda bu qanunauyğunluq müşahidə edilir. 
Karbomid verilən variantda qönçələmə mərhələsində üst qatda 
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(0-20 sm) hektara 60 kq azot verildikdə 18,6 mq, aşağı qatda 
(20-40 sm) 15,4 mq eyni normada ammonium şorası verildikdə 
müvafiq olaraq 17,0-13,8 mq, ammonium sulfat verildikdə isə 
16,8-9,6 mq/kq ammonyak azotu müşahidə edilmişdir. Nitrat 
azotu ən çox aşağı (20-40 sm) qatda toplanır. Bunun səbəbi azo
tun bu formasının daha çox mütəhərrik olmasıdır.

Abşeronda becərilən bütün bitkilər, o cümlədən, badımcan 
bitkisi tez-tez suvarıldığından nitrat azotu aşağı qatlara yuyulur 
və ona görə də 20-40 sm dərinlikdə daha çox müşahidə edilir. 
Təcrübələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bitkilərə karba- 
mid gübrəsi verildikdə nitratlaşma prosesi zəif gedir. Bitkinin 
inkişaf mərhələləri üzrə azot birləşmələrinin dinamikasını gös
tərən cədvəl təhlil edildikdə müəyyən olunur ki, torpaqdakı nit
rat və ammonium azotunun cəmi inkişafın ilk mərhələlərindən 
sonuncu mərhələlərə getdikcə azalır və yığımın sonunda 
minimum həddə çatır. Bitkilərin qönçələmə mərhələsində nitrat 
və ammonyak azotunun cəmi hektara 60 kq azot verildikdə 
karbamid verilən variantda üst qatda (0-20 sm) 26,2 mq, ammo
nium şorası verildikdə 26,7 mq, ammonium sulfat verildikdə isə 
23,7 mq/kq olduğu halda həmin göstəricilər yığımın sonunda 
müvafiq olaraq cəmi 9,2 ; 10,0 və 14,3 mq/kq olmuşdur. Bu 
əsasən azotun bitki tərəfindən mənimsənilməsi ilə əlaqədardır.

Bitkinin vegetasiya dövrünün sonuna qədər qalan azot, təkcə 
verilmiş gübrənin qalığı deyildir. Bir çox alimlər göstərirlər ki, 
torpağa gübrə şəklində verilmiş azotun təsirindən torpaqda 
«ekstra» azot adlanan azot əmələ gəlir ki, bu da torpağın 
tərkibində olan azotun imbolizasiyasıdır. Ona görə bəzi torpağa 
gübrə şəklində verilmiş azotdan bir qədər artıq mənimsənilən 
azot müşahidə edilir. Bitkinin inkişaf mərhələlərində istər nitrat, 
istərsə də ammonium azotunun miqdarının çiçəkləmə mərhələ
sində ilk mərhələyə nisbətən bir qədər artması yemləmə gübrə
sinin verilməsi ilə əlaqədardır. Nitrat və ammonyak azotunun 
torpaqda dərinliklər üzrə dəyişməsi müəyyən edilərkən məlum 
olmuşdur ki, azotun mənimsənilən formalarının cəmi 
(N(NO3)+N(NHa)) bitkinin vegetasiya dövrünün ilk mərhələsi
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olan (qönçələmə dövründə) nisbətən yüksək miqdarda olur ki, 
bu da torpağa gübrə şəklində azot verilməsi ilə əlaqədardır. 
Sonrakı inkişaf mərhələlərində bu qida maddəsi mənimsənilərək 
kəskin azalır və meyvə yığımının sonunda minimuma çatır.

Riyazi üsullarla aparılmış təhlillərin nəticəsi göstərmişdir ki, 
azotun forma və normalarından asılı olaraq torpaqdakı nitrat 
(NO3) və ammonyak (NH3) azotunun məhsuldarlıqla korelyativ 
əlaqəsi mövcuddur və bu əlaqə reqresiya tənliyi ilə belə 
göstərilir: r =0,860,09

Nəticə

Azot gübrələrinin formalarından asılı olaraq onların torpaq 
qatlarında toplanması da müxtəlif olur.

Ammonyak azotu uducu kompleksə keçərək aşağı qatlara 
yuyulmur. Buna görə də ammonyak azotu ən çox üst şum (0-20 
sm) qatında toplanır.

Azot gübrəsinin hər 3 forması verilən gübrəsiz variantda üst 
şum qatında (0-20 sm) alt qata (20-40 sm) nisbətən daha çox 
ammonyak azotu müşahidə edilmişdir. Ntirat azotu isə ən çox 
aşağı (30-40 sm) qatda toplanır. Bunun səbəbi isə nitrat azotu
nun ammonyak azotuna nisbətən mütəhərrik olmasıdır.

Bundan başqa Abşeronda becərilən tərəvəz bitkiləri tez-tez 
suvarıldığı üçün nitrat azotu yuyularaq alt qatda daha çox toplanır.

Bitkilərin vegetasiya dövrünün ilk mərhələsində torpaqda 
ammonyak və nitrat azotunun miqdarı nisbətən çox olur və son
rakı mərhələlərdə azalaraq meyvə yığımı dövründə minimum 
həddə çatır. Çiçəkləmə dövründə ammonyak və nitrat azotunun 
çox olmasının səbəbi yemləmə şəklində azot gübrəsinin veril
məsidir.
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ДИНАМИКА АЗОТА НА ОРОШАЕМОЙ СЕРО-БУРОЙ 
ПОЧВЕ АПШЕРОНА

Мовсумова Н.З.

Динамика усвояемых форм азота изучена в условиях серо
бурых почв Апшерона на участке возделываемых растений бак
лажана.

Из форм азотных удобрений применены аммиачная селитра, 
сульфат аммония и карбамид на фоне фосфорных и калийных 
удобрений. Как фон фосфор в дозе 90кг/га был применен в форме 
простого суперфосфата, а калий также 90кг/га действующего 
вещества в виде сульфата калия. Все формы азота (Naa, Na, Nm) 
вносились в дозе 60 и 90кг/га. Установлено, что в почве 
нитратный азот обнаруживается то в нижнем (20-40см), то в 
верхнем горизонтах в зависимости от поливов, атмосферных 
осадков и температуры воздуха. Это связано с тем, что
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нитратный азот очень подвижный. Аммиачная форма же азота 
накапливается в основном на верхнем горизонте почвы войдя в 
поглотительный комплекс. Карбамидная форма азота в почве 
медленно нитрифицируется. Поэтому поглощаясь в почве 
постепенно усваивается растениями и не теряется из почвы 
вследствие вымывания. Установлено, так же коррелятивная связь 
между количеством усвояемых форм азота и урожайность 
растения баклажан.

DYNAMICS OF NITROGEN IN IRRIGATIVE GREY-BROWN 
SOIL OF ABSHERON

Movsumova N.Z.

Dynamics of the assimilated forms is studied in the conditions of 
grey-brown soils of Absheron on the area of the growing egg-plant.

Ammoniac saltpeter, ammonium sulfate and carbamide are 
applied on the phone of phosphorus and potassium fertilizers from 
nitrogen forms. As a phone of phosphorus in dose of 90 kg/ha was 
applied in the form of the simple super phosphate, as potassium in 90 
kg/ha of influencing matter in the form of sulphate-potassium. All the 
forms of nitrogen (Naa, Na, Nm) are entered on the dose of 60 and 90 
kg/ha. It is established that nitrate-nitrogen is found on the low 
horizon (20-40 cm), on the upper, horizon dependending on watering, 
atmospheric precipitations and temperature of air. It is connected with 
this that nitrate nitrogen is very mobile. Ammoniac form of nitrogen is 
mainly accumulated on the upper horizon of the soil entering the 
absorbing complex. Carbamide form of nitrogen in soil is slowly 
nitrified. That’s why absorbing in soil it is gradually assimilated by 
plants and isn’t lost from the soil because of washing. It is established 
that correlative relation between the quantity of the improving form of 
nitrogen and productivity of egg-plant.
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UOT.631.445.4

TORPAQLARIN AQROKİMYƏVİ VƏ SU-FİZİKİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİNƏ DAİR

Məmmmədov Q.M., Movahedi M.A.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Giriş

Kənd təsrrüfatının intensivləşdirilməsinin vacib şərtlərindən 
biri torpaq örtüyünün aqrokimyəvi xüsusiyyətlərinin, su-fiziki 
xassələrinin öyrənilməsi və mineral gübrələrin tətbiq üsullarının, 
verilmə vaxtının, normasının tədqiq edilməsidir. [1.4.5]

Torpaqda olan əsas qida elementlərinin miqdarından aslı 
olaraq mineral və üzvi gübrələrin müxtəlif kənd təsəmüfatı bit
kiləri altında, o cümlədən kartofun becərilməsində səmərəliyinin 
öyrənilməsi vacib şərtlərdən biridir. Torpağın aqrokimyası və su 
fiziki xassələrinin torpağın kimyası və bitki fızologiyası ilə sıx 
əlaqədədir. Kənd təsərrüfatında və aqroekoloji sistemdə torpaq- 
bitki və gübrə sistemində qarşılıqlı əlaqənin və torpaqların aqro
kimyəvi və su fiziki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi öz aktuallığı 
ilə seçilir. [1.6]

Tədqiqatın metodikası

Aparılan tədqiqatın məqsədi İranın Miyanə bölgəsi 
torpaqlarının aqroekoloji şəraiti və kartofun becərilmə xüsusiy
yətlərindən aslı olaraq gübrənin səmərəliliyinin müəyyənləşdiril- 
məsidir. Bu məqsədlə İran İslam Respublikası Şərqi Azərbaycan 
vilayyətinin Miyanə bölgəsində suvarılan torpaqlarda cöl təcrü
bələri qoyulmazdan əvvəl torpaq və su nümunələrinin kimyəvi 
təhlilləri aparılmışdır. [2.10]
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Təcrübələr 9 variantda 4 sxem üzrə qoyulmuşdur. Topaq nüm
unələri konvert üsulü ilə sahənin 5 yerindən götürülmüşdür. Götü
rülmüş nümunələrin əkin qatında fiziki gilin, lilin və qumun 
iniqdan, üzvi maddənin %-lə miqdarı, ümümi azotun, mənim
sənilən fosforun, və kaliumun miqdarı öyrənilmişdir. [2.3.10]

Eyni zamanda torpağın tərkibində anionlann və kationların 
da miqdarı təhlil edilmişdir. Bundan başqa bölgənin iqlim xüsu
siyyətləri xarakterizə edilmişdir [2.4.5].

Nəticə və təhlil

iran İslam Respublikasının torpaq örtüyünün formalaşma
sında təbii şəraitin sərtliyi özünü büruzə verir. Əksər ərazilərdə 
torpaqların təbii məhsuldarlığı zəif, bir şox ərazilərdə isə çınqıllı 
və ya duzludur. Burada torpaqəmələgətirən amillər qənaətbəxş 
deyildir. Quru səhra iqlimi, ana süxurların çınqıllığı, duzluluğu 
və ya yealtı suların şoralması məhsuldar torpaq qatı yaratmır.

iran ərazisinin dağ yamaclarında daşlı-çınqıllı çay dərələrində 
gətirmə ağır gilli torpaqlar yayılmışdır. Ölkənin torpaq örtüyündə 
ən başlıca xüsusiyyət onun dağlıq və dağətəyi rayonlarda çınqıllı, 
geniş ovalıqlar və dağətəyi düzənliklərdə isə şoran olmasıdır.

iqlimin quraqlığı, yağıntıların qıtlığı və bitki örtüyünün zəif
liyi üzündən İran ərazisinin geniş hissəsində özünəməxsus tor- 
paqəmələgəlmə prosesi gedir. Bu cür torpaqlar ekstrarid şəraitdə 
formalaşırlar.

Çay vadilərində normal rütübətlənmə şəraitində məhsuldar 
boz-çəmən, allüvial-çəmən və şoran-çəmən bəzi yerlədə isə 
şoran torpaqlar yayılmışdır.

iran üçün səiyyəvi olan sahələrdə insanın təsərrüfat fəaliy
yəti, yəni torpağın üst qatının daima işlədilməsi süni suvarma və 
üzvi gübrələrin tətbiqi torpağın üst qatında struktur dəyişiklərinə 
səbəb olmuşdur.

iqlim şəraiti əlverişli olan dağlıq rayonlarda torpaqəmələgəl- 
mə prosesləri daha fəal gedir. Dağ yamaclarında şabalıdı-dağ, 
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yüksək rütübətli yerlərdə isə boz-meşə və dağ-çəmən torpaqlar 
yayılmışdır. Xəzər dənizi sahilində isə məhsuldar subtropik 
qonur və sarı torpaqlar geniş yayılmışdır.

Elburus dağlarının şimal yamaclarında dəniz səviyyəsindən 
1000 metr yüksəkliyə qədər sahələrdə yüksək məhsuldar sarı- 
podzol (kül) və qonur torpaqlar yayılmışdır. Bu sahələr şimali 
İranda əsas əkinçilik rayonlarıdır. Burada quru suptropiklərə xas 
olan qonur dağ-meşə torpaqlarıda yayılmışdır.

Elbrus dağlarının cənub yamaclarında acıq rəngli boz (açıq- 
boz) torpaqlar üstünlük təşkil etdiyindən onlar suni suvarma və 
digər aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilməsini tələb edirlər. Bu 
tədbirlərin həyata keçirilməsi həmin torpaqlardan yüksək və 
keyfiyyətli məhsul əldə ediləməsinə şərait yaradır. [2.3.8]

iranın Miyanə bölgəsi ərazisi əkinə yararlı torpaqlarda cöl 
təcrübələri aprılmasından öncə torpaq və su nümunələri götürül
müş və həmin nümunələrdən kimyəvi təhlil edilmişdir.

Cədvəl 1

Göstəricilər
Təkrarlar

1 2 3 Təkrarlar orta
Fosfor (P2O5) 11,6 7,6 9,2 9,4

Kalium (KjO) mübadilə olunan 110,0 110,0 110,0 110,0
Üzvi maddə % 12,5 12,5 12,5 12,5

Karbon (CO20% 2,1 2,1 1,9 2,0
Fiziki gil % 46 45 44 45

Lil % 40 42 44 42
Qum % 14 13 12 13

Torpaq nümunələrində aparılmış bəzi aqrokimyəvi və fiziki - 
kimyəvi təhlillərin nəticələri cədvəl 1 -də verilmişdir.

Cədvəldən göründüyü təcrübə sahəsi torpaqlarında fiziki 
gilin miqdarı 45%, lil-42 %, qum isə 13% təşkil etmiş, torpaqda 
karbonun miqdarı 2,0%, üzvi maddənin miqdarı 12,5% mübadi
lə olunan kalium 110 mq/kq, mənimsənilən fosfor isə 9,4 mq/kq 
müəyyən edilmiçdir.
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Torpaqların qranulometrik tərkibi üzrə təhlillərin nəticələ
rindən müəyyən olunmuşdur kə, tədqiq edilən torpaqlar gillicəli 
torpaqlara aiddir. Qranulometrik tərkibə görə qiymətləndirilməsi 
isə aşağıdır.

Tədqiqat ərazisindən su nümunələri də götürülərək təhlillər 
aparılmışdır. Təhlillərin nəticələri cədvəl 2-də verilmişdir.

Cədvəl 2

Təcrübə aparılan sahənin su nümunələrinin təhlili

Göstəricilər (mq/kq) Nəticə rəqəmlə
hco?- 5,2
coS 0,01

CL 11,4
SO42 3,5

Amionların cəmi 20,11
Ca2++Mg4+ 10,0

Ca2+ 6,40
M?+ 3,60
Na+ 9,75

Kationların cəmi 19,75

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi su nümunələrində НСОз-5,2; 
СОз-0,01; Cl-11,4 və SO4-3,5 mq/ekv olmaqla anionların cəmi 
20,11 mq/ekv təşkil etmişdir.

Təcrübə aparılan ərazinin iqlim xüsusiyyətləri də tədqiq 
edilmişdir. Belə ki, Miyanə bölgəsi ərazisinin qışı soyuq quru, 
yayı isə isti keçir. Yayın maksimum istilik dərəcəsi 40°C qışda 
isə temperatur -22°C düşür. Yağıntıların illik miqdarı 350 irim
dir. Ən çox yağıntılar oktyabr-noyabr aylarından başlayaraq 
yarım otlaqlannadək davam edir. Təcrübə sahəsində havanın 
tempetaturu yay aylarında 32-3 7°C, qışda isə -2°C-yə çatır.
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Nəticə

iranın Şərqi Azərbaycan vilayəti Miyanə bölgəsi cöl təcrü
bələri aparılan torpaqların aqrokimyəvi, aqrofiziki və aqroeko
loji xüsusiyyətləri səciyyələndirilmişdir.

Müəyyən olunmuşdur ki, suvarma şəraitində istifadə olunan 
bu torpaqlar əsas qida elementləri ilə zəif təmin olunmuşdur. 
Torpaqların fiziki xüsusiyyətləri araşdırılan zaman qranulometrik 
tərkibcə ağır gillicəli torpaqlara aid olduğu müəyyən edilmişdir.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ ПО АГРОХИМИЧЕСКИМ И 
ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ

Мамедов Г.М., МовахедиМ-А.

Изучены агрохимические, водно-физические и агроэколо
гические характеристики орошаемых почв в условиях Восточно- 
Азербайджанской области Ирана.

В результате исследований выявлено, что изучаемые почвы 
слабо обеспечены основными питательными элементами. Уста
новлено также, что эти почвы по гранулометрическому составу 
относятся к тяжелым суглинистым металлам.

INSPECTING SOIL ON AQROCHEMISTRY AND WATER- 
PHYZICAL PROPERTIES

Mammadov G.M., Movahedy M.A.

Was given agrochemistry, watter-phyzical and agroecological 
characteristics on irrigation soils in the condition of East-Azerbaijan s 
region of Iran.

In the results of investigations was determined, that this soils had 
low degree of nourishing elements. And was established, that 
granulometric structure of this soils are heavy clay soils.
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UOT 631.811.633.11

BAKI-TİFLİS-CEYHAN NEFT KƏMƏRİ BOYU 
TORPAQLARDA MAKRO VƏ MİKROELEMENTLƏRİN 

YAYILMA QANUNAUYĞUNLUQLARI

Axundova Ə.B., Nağıyeva D.Ş.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Giriş

Hər-hansı qəza nəticəsində neftin sızma və ya dağılması 
ətraf mühitin, o cümlədən, torpaqların da neftlə çirklənməsi ilə 
nəticələnir. Bu çirklənmə prosesinin qarşısının alınması problem 
olaraq qalır. Torpağa sızan xam neft onun tərkibinə mənfi təsir 
göstərməklə bərabər flora, faunasına, insan orqanizminə və 
ümumiyyətlə bütün ekosistemə zərərli təsir göstərir.

Torpaq landşaftın əsas ekoloji göstəricisidir, onun keyfiyyə
tinin hansı səviyyədə olduğunu özündə əks etdirir və ekosis
temin digər elementlərinə də təsiri böyükdür. Torpaq, biosferin 
tərkib hissəsi kimi, onun digər komponentləri ilə müqayisədə 
daha çox yüklənir. Neftin çıxarılması, emalı, yüz km-lə daşın
ması məhz quruda (torpaqda) həyata keçirilir ki, bu da torpaq
ların istər lokal, istərsə də geniş miqyasda çirklənməsinə gətirib 
çıxarır. Torpaqlar üzvi birləşmələr, turşular, qələvilər və s. ibarət 
xam neftin və neft tullantılarının təsirinə məruz qalır.

Neftin əmələ gəlməsi yerin dərin qatlarında baş verdiyinə 
görə onun tərkibində mikroelementlərin, o cümlədən, ağır metal
ların olması da təbiidir. Bu ağır metallar da torpağın əsas texno- 
gen çirkləndiriciləridir.

Neftlə texnogen çirklənmə prosesində torpaqları səciyyələn
dirən bütün amillər: bioloji, fiziki, kimyəvi amilllər dəyişir, 
bunun nəticəsində ekosistem özünün olduğu təbii vəziyyətini 
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dəyişmiş olur. Torpağa daxil olan kimyəvi birləşmələr nəticədə 
biogeosenozlarda mövcud olan geokimyəvi balansı pozur və bu 
pozulma özünü təbii mühitin fiziki vəziyyətinin dəyişilməsində, 
həmçinin torpaqlarda toksik maddələrin toplanmasında, ayrı- 
ayrı mikroelementlərin akkumulyasiyasında və miqrasiyasında 
göstərir [4].

Qeyd etmək lazımdır ki, neftlə çirklənmə nəticəsində 
torpaqların aqrokimyəvi xassələri dəyişir: mineral qida element
lərinin, xüsusən bitki tərəfindən mənimsənilə bilən formalarının 
miqdarı azalır.

Ümumiyyətlə torpaqların neftlə texnogen çirklənməsi onu 
səçiyyələndirən: bioloji, fiziki, kimyəvi, aqrokimyəvi və s. amil
lərə təsir edir. Bu təsir landşaftın funksiyalarının uzun müddətli 
dəyişməsi yolu ilə baş verir. Neftlə çirklənmiş ekosistem özünün 
olduğu təbii vəziyyətini mütləq dəyişir. Bu ekosistemin yeni 
şəraitə uyğunlaşması və özünün funksional həlgədə təxminən 
əvvəlki vəziyyətinə dönməsi və ya tamam deqradasiya etməməsi 
bir çox faktorların birlikdə təsirindən asılı olur. Həmçinin qeyd 
etmək lazımdır ki, ekosisitenı özünü qorumaq, növ tərkibini 
saxlamaq və ayrı-ayrı növlər arasında əlaqənin təkrarən davam
lılığını mühafizə etmək xüsusiyyətinə malikdir. Məsələn, torpa
ğın təbii birləşməsi olan humus maddəsi tərəfindən neftin bir-bi
rinə zidd olan komponentlərinin xeyli hissəsi, o cümlədən ağır 
metallar da adsorbsiya olunur, onlar həll olmayan kompleks xe- 
lat birləşmələrinin əmələ gəlməsi yolu ilə neytralizə edilir ki, bu 
da neftin toksikozluq təsirini xeyli azaldır. Torpaqda olan və ya 
sonradan ona daxil olan maddələrin transformasiyası da torpağın 
əsas funksiyalarından biridir. Bu funksiyanın əsas mahiyyəti, 
toz, atmosfer çöküntüləri, səth və qrunt sulan, bitki və heyvan 
qalıqları ilə torpağa daxil olan maddələrin dəyişdirilməsidir. 
Torpağın antropogen xarakterli birləşmələri mənimsəyə bilən və 
müəyyən dərəcədə özündə zərərsizləşdirən xüsusi bir süzgəc 
olmasına baxmayaraq, neftdən təmizlənməsi çox mürəkkəb pro
sesdir. Bu prosesin sürəti temperaturdan, torpağın tərkibi, rütu- 
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bətliyi kimi amillərdən və torpağa qəza nəticəsində sızmış, 
dağılmış neftin tərkibindən, qatılığından asılıdır. Neftlə çirklən
miş torpaqların münbitliyinin təbii yol ilə bərpası digər texnogen 
çirklənmiş torpaqlarla müqayisədə çox ləng gedir.

Yüksək dərəcədə (>15%) neftlə çirklənmiş torpaqlarda orta 
dərəcədə (<5%) çirklənməsindən fərqli olaraq bitkilər repressiv 
kimi xarakterizə olunur. Məhz qəza ilə əlaqədar neftin dağılması 
və ya sızması torpaqları kənd təsərrüfat bitkilərinin istifadəsi 
üçün yararsız hala salır.

Tədqiqatın obyekti və metodikası

Neftlə çirklənmiş torpaqlarda akkumulyasiya olunmuş ağır 
metallar torpaq biotasmın həyat fəaliyyətinə neqativ təsir göstə
rir. Onlar torpaqda əsasən kök sisteminin çox inkişaf etmiş, ağır 
metalların yayılmasının texnogen-akkumulyativ tipinə uyğun üst 
qatında toplanır, bu da bitkinin boy və inkişafına mənfi təsir 
göstərir, qida zəncirinə keçmək təhlükəsi yaradır. Torpaq və 
bitkilərdə ağır metalların miqdarının nizama salınması (norma- 
laşdırılması) təbii mühitin faktorlarının birlikdə təsiri çox 
mürəkkəb bir proses olsada, qismən aradan qaldırıla bilir. Belə 
ki, torpaq reaksiyası, humusun miqdarı, əsaslarla doyma dərə
cəsi, qranulometrik tərkib torpaqlarda ağır metalların miqdarını 
dəyişə bilər (azalda da bilər, artıra da bilər).

Tədqiqatın obyekti təbii şəraitinə görə bir-birindən fərqlənən 
Abşeron Kür-Araz düzənliyi və Gəncə-Qazax bölgələrindən 
keçən 442 km məsafədə Gürcüstan sərhəddinə qədər BTC neft 
kəməri boyu yayılan torpaqlardır [5].

Bu torpaqlar boz-qonur, boz-çəmən və boz-qəhvəyi tiplərə 
aiddir. Neft kəmərinin keçdiyi ərazinin Abşeron bölgəsində 
əsasən boz-qonur, Kür-Araz düzənliyində boz-çəmən, Gəncə- 
Qazax bölgəsində isə boz-qəhvəyi tip torpaqlar yayılmışdır [3].

Qeyd edildiyi kimi neftlə çirklənmə nəticəsində torpaqların 
aqrokimyəvi xassələri dəyişir: mineral qida elementləri xüsusən 
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bitki tərəfindən mənimsənilə bilən formalarının miqdarı azalır, 
neftin tərkib hissəsi olan ağır metalların miqdarı artır. Bu 
baxımdan istər makro (NPK), istərsə də mikroelementlərin, o 
cümlədən, ağır metalların təyin edilməsi zəruridir. Bu məqsədlə 
kəmərin keçdiyi hər üç bölgənin səciyyəvi sahələrində 0-75 sm 
dərinlikdə kəsimlər qoyulmuş, 0-25; 25-50; 50-75 sm qatlardan 
torpaq nümunələri götürülmüş, onlarda mikroelementlər, humus, 
pH, qranulometrik tərkib, udulmuş ammonyak, nitrat azotu, 
mütəhərrik fosfor, mübadiləvi kalium təyin edilmişdir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, götürülmüş torpaq 'nümunələrində hər-hansı 
mikroelementlərin təhlili üçün seçilməsində 2 mülahizəyə 
istinad edilmişdir: 1. Canlı orqanizmlərin inkişafında əvəz olun
mayan mikroelementlər; bu mikroelementlər biofil elementlər də 
adlanır (Mn, Mo, Co, Zn, Cu və s.). 2. Ətraf mühitin əsas çirk- 
ləndiriciləri kimi qəbul olunmuş mikroelementlər, o cümlədən 
ağır metallar (Cd, Pb, Cr və s.) [1,2].

Bu nümunələrdə mikroelementlərin ümumi formaları ilə 
bərabər canlı orqanizmin inkişafında mühüm rol oynayan 
mikroelementlərin mütəhərrik formaları da təhlil edilmişdir.

Mikroelementlərin, o cümlədən, ağır metalların ümumi for
ması atom-absorbsiyon üsulla «Simadzu 6800» elektrotermik 
yapon istehsalı olan aparatda təyin edilmişdir. Mütəhərrik for
maları pH - 4,8 olan asetat ammonium bufer məhlulunda man
qan persulfat ammonium, molibden-ammonium rodonit, kobalt- 
nitroza-R duzu, sink-ditizon, mis-dietilditiokarbomat metodu ilə 
təyin edilmişdir. Udulmuş ammonyak D.P.Konev, nitrat azotu- 
Qrandval-Lyaju, mütəhərrik fosfor - B.P.Maçiqin, mübadilvi 
kalium - P.B.Protasov üsulu ilə təyin edilmişdir.

PH potensiometr humusun təyini Tyurin metodu ilə aparıl
mışdır.

Təhlilin nəticələri göstərir ki, torpağın 0-25 sm qatında 
humusun miqdarı 3,14-1,3 % arasında dəyişir. Humusla mikro
elementlər arasında olan sıx korelyativ əlaqə, daha doğrusu, 
humusun mikroelementlər! özünə birləşdirmə xüsusiyyəti mik- 
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roelementlərin 0-25 sm qatda toplanmasından və aşağı qatlarda 
uyğun olaraq azalmasında aydın görünür.

Təhlilin nəticələri göstərir ki, Cd, Pb kimi təhlükəli, toksik 
sayılan elementlərin miqdarı boz-qonur torpaqların 0-25 sm 
qatında miqdarı 0,67 ilə 1,14 mq/kq arasında, Pb isə 34-48 
mq/kq arasında dəyişir. Bu toksik elementlərin miqdarının nis
bətən yüksək olması torpaq nümunələrinin götürüldüyü sahənin 
texnogen təsir altında olan sahəyə yaxın olması ilə əlaqədardır. 
Udulmuş ammonyak, mütəhərrik fosfor və mübadilvi kalium 
BTC xəttinin 150, 203, 205-ci km-dən götürülmüş boz-çəmən 
tipinə aid torpaq nümunələrində 0-75 sm dərinlikdə, uyğun 
olaraq 8,62- 24,25 mq/kq, 7,77-13,33 mq/kq, 85,5-183,19 mq/kq 
arasında dəyişir. Boz-qəhvəyi torpaqlarla boz-çəmən torpaqlara 
nisbətən istər torpağın üst, istərsə də aşağı qatlarında qida 
elementləri ilə zəif təmin olunmuşlar.

Nəticə

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri boyu torpaqlar Ə.N.Güləhmə- 
dov, F.Q.Axundov qradasiyasına görə fosfor və kaliumla zəif 
təmin olunmuşlar.

Mikroelementlər tipindən asılı olmayaraq əsasən torpağın 
humus qatında akkumulyasiya olunmuşdur. Cd və Pb istisna 
olmaqla mikroelementlərin BTC neft kəməri boyu torpaqlarda 
miqdarı klark daxilindədir. Mikroelementlərin, o cümlədən ağır 
metalların miqdarı bu torpaqlarda geniş intervalda dəyişir. Ağır 
metalların torpaqlarda tədqiqi ekoloji şəraitin daha düzgün və 
dolğun əks etdirilməsini, lokal monitorinqin yüksək elmi 
səviyyədə aparılmasını təmin edir.
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАКРО И 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ ВДОЛЬ 

НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН

Ахундова А.Б., Нагиева Д.Ш.

В статье рассмотрен вопрос по изучению содержания макро и 
микроэлементов, в том числе тяжелых металлов в почвах вдоль 
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Выявлено, что содержание макро и микроэлементов в 
анализируемых почвах колеблется в пределах их кларковых 
значении. При этом исключение составляют Cd и РЬ.

Полученные результаты позволяют провести оценку экологи
ческого состояния почв и могут быть использованы в мониторин
говых исследованиях для решения проблем сельского хозяйства.
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OBJECTIVE LAWS OF SPREADING OF MACRO AND 
MICROELEMENTS ON THE SOILS ALONG OIL PIPELINE 

OF BAKI-TBILISI-CEYHAN

Akhundova A.B., Nagiyeva D.Sh.

The article deals with the question under the study of the 
composition of macro and microelements including heavy metals in 
soils placed along the oil-pipeline of Baku-Tbilisi-Ceyhan/

It is revealed that the composition of macro and microelements in 
the analyzing soils vibrates in limits of their dark importance/ under 
this exception Cd and Pb are formed.

The got results allow to carry out the value of the ecological 
condition of the soils and can be used of monitoring investigations for 
the solution of the problem of agriculture.
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UOT.631.46

SUBTROPİK ZONANIN TORPAQLARININ 
MÜNBİTLİYİNİN ARTIRILMASINDA ƏKİN 

DÖVRİYYƏLƏRİNİN ROLU

Orucova N.H.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Giriş
Torpaq münbitliyinin artırılmasında torpaqda fasiləsiz baş 

verən fiziki-kimyəvi, bioloji və biokimyəvi proseslərin rolu böyük
dür. Yüksəkmolekullu qeyri-spesifik üzvi birləşmələrin hidrolitik 
parçalanması qarşılıqlı əlaqədar olan bir çox proseslərlə bağlıdır və 
sonda oksidləşdirici-reduksiyaedici fermentlərin iştirakı ilə humu
sun əmələgəlməsi formalaşır. Humus torpağın effektif münbit
liyinin əsas göstəricilərindəndir. Torpaq örtüyünün deqradasiyası
nın əsas göstəricilərindən biri torpağın humus vəziyyətinin öyrənil
məsidir [4]. Müxtəlif qrup mikroorqanizmlərin kəmiyyət və keyfiy
yətcə miqdarı torpağa daxil olan bitki qalığının kimyəvi tərkibi ilə 
bərabər torpaq humusunun vəziyyətindən, ehtiyatından və profil 
boyu paylanmasından asılıdır.

Tədqiqatın metodu. Suvarma şəraitində tədqiqat obyekti
nin torpaqlarında əkin dövriyyələrində daimi əkinlə müqayisədə 
humusun miqdarı vegetasiyanın əvvəlində (martda) və sonunda 
(oktyabrda) öyrənilmişdir. Humusun miqdarının təyinində 
Tyurin metodundan istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın obyekti. Quru subtropik zona olan Abşeron 
bölgəsinin suvarılan boz-qonur torpaqları, tərəvəz və yem bitki
ləri və Şirvan düzünün suvarılan boz-çəmən torpaqları, tərəvəz 
və yem bitkiləri; yarımrütubətli subtropik zona olan Quba- 
Xaçmaz bölgəsinin suvarılan allüvial çəmən-meşə torpaqları, 
tərəvəz və yem bitkiləri; rütubətli subtropik zona olan Lənkəran 
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bölgəsinin suvarılan qleyli-sarı torpaqlar, tərəvəz bitkiləri. Mü
qayisə üçün əkin dövriyyəsindəistifadə olunan tərəvəz bitkiləri 
daimi əkində becərilmişdir.

Alman nəticələrin təhlili. Suvarılan boz-qonur torpaqlarda 
б-tarlalı tərəvəz-yem əkin dövriyyəsində (I sxem) yem bitkiləri 
33,3%, tərəvəz bitkiləri 66,7%, 5-tarlalı tərəvəz-paxlalılar əkin 
dövriyyəsində (II sxem) tərəvəz bitkiləri 60% və paxlalı bitkilər 
40% təşkil etmişdir [1, 3]. I sxemdə becərilən bitkilər altında 
humusun miqdarı əkin qatında (AI[a) 1,23-1,88% və ehtiyatı 38,2- 
60,6 t/ha, əkinaltı qatda (AIna) uyğun olaraq 1,09-1,73% və 38,2- 
60,6 t/ha intervalda dəyişmişdir. II sxemdə humusun miqdarı və 
ehtiyatı becərilən bitkilər altında 0-50 sm qatda uyğun olaraq 
1,18-1,49% və 39,0-49,0 t/ha arasında tərəddüd etmişdir, (şəkil 
1). Birillik yonca+arpa və ikiillik yonca, ağbaş kələm+pomidor və 
tərəvəz lobyası variantlarında humusun miqdarının və ehtiyatının 
artması müşahidə edilmişdir. Əkin dövriyyələrinə yoncanın və 
tərəvəz lobyasının daxil edilməsi sələf kimi özündən sonra əkilən 
bitkilər altında humusun miqdarının və ehtiyatının artmasına 
müsbət təsir göstərmişdir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 
suvarılan boz-qonur torpaqlarda əkin dövriyyəsində becərilən 
bitkilər altında humusun miqdarı əkin və əkinaltı qatlarda 1,12- 
1,88%, ehtiyatı 39,2-60,6 t/ha, daimi əkində uyğun olaraq 0,64- 
1,32% və 22,4-41,3 t/ha arasında olmuşdur. Suvarılan boz-çəmən 
torpaqlarda 4-tarlalı tərəvəz-yem əkin dövriyyəsinin 50%-ni yem 
bitkiləri və 50%-ni tərəvəz bitkiləri təşkil etmişdir. Aparılan 
tədqiqatlar martda birillik yoncaı altında humusun miqdarının 
1,52% və oktyabrda 1,79%, ehtiyatının müvafiq olaraq 46,4 və 
54,6 t/ha, ikiillik yonca altında 1,63 və 1,97%, 49,7 və 60,lt/ha 
olduğunu göstərir. Boz-çəmən torpaqlarda humusun miqdarı əkin 
dövriyyəsində becərilən bitkilər altında əkin qatında 1,56-1,80% 
olmaqla daimi əkində becərilən eyniadlı bitkilərlə müqayisədə 
yüksək olmuşdur.

Suvarılan allüvial çəmən-meşə torpaqlarda б-tarlalı tərəvəz- 
yem əkin dövriyyəsinin 33,3%-ni yem bitkiləri, 66,7%-ni 
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tərəvəz bitkiləri təşkil etmişdir. Dörd tarlanın üçündə cərgəarası 
becərilən bitkilər, birində soğan olmuşdur.

Şərti işarələr
1, 2,3, 6,9,11 - 6-tarlaIı tərəvəz-yem əkin dövriyyəsi
4, 7,12,15 - 5-tarlalı tərəvəz-paxlalılar əkin dövriyyyəsi,
5, 8,10,13,14,16 - daimi əkin
1. birillik yonca+arpa
2. ikiillik yonca
3, 4,5 - qarpız
6, 7,8 - kartof
9,10 - sarımsaq
11,12,13 - ağbaş kələm
14 - pomidor
15,16 - tərəvəz lobyası

Şəkil 1. Suvarılan boz-qonur torpaqlarda humusun ehtiyatı 
(t/ha) ( 0-50 sm qatda, orta)
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Şərti işarələr

1,2,3, 5 - əkin dövriyyəsi
4, 6 - daimi əkin
1. birillik yonca+arpa
2. ikiillik yonca
3, 4 - xiyar
5, 6 - pomidor

Şəkil 2. Suvarılan boz-çəmən torpaqlarda humusun ehtiyatı 
(t/ha) (0-50 sm qatda, orta)

Əkin dövriyyəsinə daxil olan yonca, pomidor, ağbaş kələm, 
soğan və xiyar bitkiləri altında humusun miqdan əkin qatında 
(AI^) 2,53-3,47 və əkinaltı qatda (AIna) 2,02-3,01%, daimi 
əkində uyğun olaraq 1,92-2,31% və 1,63-2,01%, ehtiyatı əkin 
dövriyyəsində 0-50 sm qatda 70,8-100,9 və daimi əkində 55,3- 
67,3 t/ha intervalda dəyişmişdir.

Suvarılan allüvial çəmən-meşə torpaqlarda bitkilərin daimi 
əkində becərilməsi nəticəsində altı il eyni bitkinin bir sahəyə 
əkilməsi dehumifıkasiya prosesinin artmasına və humus mad
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dələrinin parçalanması hesabına bitkilərin qidalanmasına səbəb 
olmuşdur. Daimi əkində becərilən bitkilər altında humusun miq
darı əkin qatında (Al'a) 1,92-2,31%, humus ehtiyatı 57,1-68,7 t/ha, 
əkinaltı (AIna ) qatda uyğun olaraq 1,63-2,01% və 53,4-65,8 t/ha 
intervalda dəyişmişdir. Daimi əkində becərilən bitkilər altında 
humusun miqdarı vegetasiyanın sonuna kimi azalmağa doğru 
getmişdir. Son 50 ildə intensiv istifadə nəticəsində qleyli-san 
torpaqlarda humusun miqdarı və ehtiyatı azalmış, mexaniki 
tərkibi nisbətən yüngülləşmiş, torpaq mühiti turşulaşmış, əkin 
dövriyyəsi olan sahələrdə humusun nisbətən sabitləşməsi müşa
hidə olunmuşdur [2]. Qleyli-san torpaqlarda tətbiq edilən beş- 
tarlah əkin dövriyyəsində 60% tərəvəz bitkiləri və 40% birillik 
paxlalılar olmuşdur. Suvarlan qleyli-san torpaqlarda əkin döv
riyyəsində becərilən bitkilər altında humusun miqdan əkin və 
əkinaltı qatlarda 2,91-4,17% və ehtiyatı 97,5-127,2 t/ha, daimi 
əkində uyğun olaraq 2,39-3,46% və 80,1-105,5 t/ha arasında 
dəyişmişdir.

Tədqiq olunan torpaq tiplərinin müqayisəsi göstərir ki, hu
musun miqdarının və ehtiyatının nisbətən az miqdanna suvarılan 
boz-qonur torpaqlarda, çox miqdarına suvarılan qleyli-san tor
paqlarda təsadüf olunmuşdur. Suvarma şəraitində boz- qonur, 
boz-çəmən, allüvial çəmən-meşə və qleyli-san torpaqlarda 
humusun miqdarı və ehtiyatı əkin dövriyyəsində daimi əkinə, 
əkin qatında əkinaltı qata nisbətən çox olmuşdur. Yonca, tərəvəz 
lobyası kimi paxlalı bitkilər altında humifikasiya və daimi 
əkində dehumifikasiya prosesi üstünlük təşkil etmişdir.
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Şəkil 3. Suvarılan alluvial çəmən-meşə torpaqlarda humusun 
ehtiyatı (t/ha) ( 0-50 sm qatda, orta)

Şərti işarələr

1, 3,6, S-əkin 
dövriyyəsi
4, 5,7, 9 - daimi 
əkin
1, 2 - pomidor
3 - ağbaş kələm
4 - daimi ağbaş 
kələm
5 - silos üçün 
qarğıdalı
6 ,7 - baş soğan
8 ,9 - tərəvəz 
lobyası

Şəkil 4. Suvarılan qleyli-sarı torpaqlarda humusun ehtiyatı 
(t/ha) ( 0-50 sm qatda, orta)
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Daimi əkində bitkilər tərəfindən qida maddələrinin birtərəfli 
istifadəsi humus maddələrinin minerallaşmasını intensivləşdirir. 
Tədqiq olunan torpaqlarda becərilən bitkilər altmda onlarm bio
logiyasından, sələf bitkilərdən asılı olaraq humusun miqdarı və 
ehtiyatı müxtəlif istiqamətdə dəyişmişdir. Müqayisədə suvarılan 
boz-qonur və boz-çəmən torpaqlarda humusun miqdan və ehti
yatı nisbətən az olmuşdur. Suvarma şəraitində boz-qonur, boz- 
çəmən, allüvial çəmən-meşə və qleyli-san torpaqlarda humusun 
ıniqdan və ehtiyatı əkin dövriyyəsində daimi əkinə, əkin 
qatında əkinaltı qata nisbətən çox olmuşdur. Əkin dövriyyəsində 
becərilən bitkilər altında humusun miqdarının və ehtiyatının 
artması və stabilləşməsi, daimi əkində minerallaşması prosesi 
getmişdir.

Nəticələr

Torpağın effektiv münbitliyinin əsas göstərici olan humusun 
miqdarının və ehtiyatının suvarılan torpaqlarda əkin dövriyyə
sində stabilləşməsi, daimi əkində bütün variantlarda vegetasiya
nın sonuna kimi azalması müəyyən edilmişdir.
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РОЛЬ СЕВООБОРОТОВ В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ 
ПОЧВ СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Оруджева Н.И.

С целью сохранения плодородия почв и получения 
стабильных урожаев овощных культур в орошаемых серо-бурых 
(in WRB - Irragic gypsic calsisols), в лугово-сероземных (in WRB - 
Irragic calsisols), в аллювиально-лугово-лесных (in WRB - Irragic 
mollic luvisols) и в желтоземно-глеевых (in WRB - Irragic gleyic 
luvisols) почвах в овоще-кормовых и овоще-бобовых севооборо
тах изучено содержание гумуса и определена продуктивность 
севооборота.

ROLE OF CROP ROTATIONS AT INCREASE OF FERTILITY 
SOILS OF SUBTROPICAL ZONE

Orujova N.H.

With the purpose of preservation of fertility почв and receptions 
of stable crops of vegetable cultures in irrigated gray-brown (in WRB 
- Irragic gypsic calsisols), in gray-meadow (in WRB - Irragic 
calsisols), in alluvial meadow-forestry (in WRB - Irragic mollic 
luvisols) and in yellowish-clayey (in WRB - Irragic gleyic luvisols) 
soils in a vegetable-fodder and a vegetable-bean crop rotations it is 
studied the maintenance humus and efficiency of a crop rotation is 
certain.
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UOT.631.811-.631.84

QUBA-XAÇMAZ ZONASINDA MİNERAL 
GÜBRƏLƏRİN MÜXTƏLİF NORMA VƏ 
NİSBƏTLƏRİNİN KARTOF BİTKİSİNİN

MƏHSULDARLIĞINA VƏ KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

Bağırova B.C., Bağırov H.C.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Giriş

Azərbaycanda becərilən ən mühüm bitkilərdən biri də kar
tofdur. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan 
fermerlərinin 70%-i kartof becərir. Əsas istehsal əraziləri Gəncə, 
Tovuz, Gədəbəy, Qusar və Cəlilabaddır. Məhsuldarlıq Azərbay
canda Beynəlxalq səviyyə ilə müqayisədə aşağı olaraq qalır 13 t/ha. 
Hollandiyada və Almaniyada orta məhsuldarlıq 40 t/ha-dır.

Kartof dünya miqyasında geniş yayılmış və insanın qidası 
baxımından çox böyük əhəmiyyətə malik kənd təsərrüfatı bitki
sidir. Tərkibindəki qida maddələrinə və dad keyfiyyətinə görə 
kartof ikinci çörək adlandırılır. Kartof həm qiymətli qida məhsu
lu, həm də heyvandarlıqda yem kimi və müxtəlif texniki məq
sədlər üçün istifadə olunur.

Kartofdan yüksək və sabit məhsul alınması üçün keyfiyyətli 
toxum materialı seçilməsi, kartofun bioloji xüsusiyyətləri, 
torpaq-iqlim şəraiti mütləq öyrənilməli, aqrotexniki tədbirlərin 
vaxtında və keyfiyyətli aparılması lazımdır.

Respublikamızda aparılan təcrübələrdən alınan nəticələrin və 
tövsiyyələrin təsərrüfatlara tətbiqi göstərir ki, Azərbaycanın müx
təlif zonalarında yüksək kartof məhsulu yetişdirmək və əhalinin 
kartofa olan tələbatım il boyu təmin etmək mümkündür [1]. 
Bütün bunları nəzərə alaraq Quba-Xaçmaz zonasında mineral 
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gübrələrin kartof bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyət göstə
ricilərinə təsiri elmi cəhətdən öyrənilmişdir.

Kartof bitkisindən yüksək məhsul almaq üçün aqrotexniki 
tədbirlər sistemində əsas amillərdən biri gübrələrin düzgün və 
səmərəli istifadə edilməsidir.

Mineral gübrələrdən səmərəli istifadə edilməsi, torpağın 
aqrokimyəvi səciyyəsini, o cümlədən torpaqda qida maddələri
nin miqdarını və bitkinin qida maddələrinə olan tələbini öyrən
mək şərti ilə yerinə yetirilə bilər.

Tədqiqatın obyekti (bölgə), aparılma metodu və 
öyrənilmə səviyyəsi: Tədqiqat Quba-Xaçmaz zonasımn Aşağı 
Zeyid kəndində suvarılan şəraitdə çəmən-meşə torpaqlarında 
aparılmışdır. Çöl təcrübələri 4 təkrarda 7 variantda qoyulmuş və 
təcrübə materialı kimi kartofun « Marfona»sortundan istifadə 
edilmişdir.

Tətqiqatda əsas məqsəd torpağın potensial münbitliyini 
nəzərə almaqla mineral gübrələrin müxtəlif norma və 
nisbətlərinin kartof bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə 
təsirini öyrənmək olmuşdur.

Təcrübə sahəsinin aqrokimyəvi səviyyəsini öyrənmək üçün 
gübrə verilməmişdən əvvəl sahədən konvert üsulu ilə torpaq 
nümunələri (0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 sm-lik) qatlardan 
götürülmüş və onlarda qida maddələrinin ümumi və 
mənimsənilən formalarının miqdarı təyin edilmişdir.

Çöl təcrübələri aşağıdakı variantlar üzrə aparılmışdır:
1. Nəzarət (gübrəsiz)
2. N90P90K90
3. N90P90K120
4. N90P90K150
5. N120P120K90
6. N120P120K120
7. N120P120K150
Əkinlərə qulluq və aqrotexniki tədbirlər kartof bitkisi üçün 

qəbul olunmuş aqronomik göstəricilərə uyğun olaraq aparılmışdır.
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Tarla təcrübələrində azotun ammonium şorası (34%-li), 
fosforun sadə superfosfat (18-li), kaliumun kalium sulfat (47%- 
li) formalarından istifadə edilmişdir.

Mineral gübrələr illik normanı üç yerə bölməklə üç müddət
də: əkin vaxtı, cücərtilərin çıxışı və gönçələmə mərhələlərində 
verilmişdir.

Alman məhsul bir hektarda sentnerlə ifadə olunmuşdur. 
Variantlar üzrə məhsul hesabatı Meşeryakovun riyazi hesablama 
metodu ilə aparılmışdır. Kartofda yumrunun xüsusi çəkisinə 
görə nişastanın miqdarı təyin edilmişdir.

Təhlil və müzakirə: Torpaqların aqrokimyəvi səciyyəsi 
dedikdə əsasən torpaq mühitinin reaksiyası, torpaqda olan qida 
maddələrinin ehtiyatı və formaları başa düşülür. Torpaqdakı qi
da maddələrinin bitki tərəfindən mənimsənilən formalarının öy
rənilməsi daha vacibdir. Təcrübə sahəsinin çəmən-meşə torpaq
larının aqrokimyəvi səciyyəsi öyrənilmişdir. Tədqiqat nəticəsin
də müəyən olunmuşdur ki, torpağın 0-20 sm-lik qatmda ümumi 
humus 2,93%, 80-100 sm-likdə azalaraq 0,80% təşkil edir. 
Profil üzrə bu torpaqlarda ümumi azot 0,159-0,065%, ümumi 
fosfor 0,141-0,061%, ümumi kalium 2,41-1,35% olmuşdur. 
Asan hidroliz olunan azotun 1 kq torpaqda miqdarı 112-35; suda 
həll olan ammonyak 8,00-2,38; udulmuş ammonyak 24,24- 
10,14; nitrat azotu 6,53-1,56; suda həll olan fosfor 5,45-1,11; 
mütəhərrik fosfor 20,16-5,20; suda həll olan kalium 60,25- 
18,07; mübadilə olunan kalium 191,59-84,35mq arasında dəyi
şir, qida maddələrinin miqdarı aşağı qatlara getdikcə azalır. Tor
paq məhlulunun reaksiyası əsasən qələvidir (pH 7,6-8,0).

Qeyd etmək lazımdır ki, əsas qida elementlərinin ümumi 
miqdarının çox olması bu torpağın bitki tərəfindən mənimsənilə 
biləcək qida maddələri ilə təmin olunma dərəcəsini göstərə bil
məz. Bu torpaqlar azot, fosfor və kaliumun bitki tərəfindən 
mənimsənilən formalan ilə zəif dərəcədə təmin olunmuşdur. 
Buna görə də kartof bitkisindən yüksək məhsul almaq üçün tor
pağa mineral gübrələrin verilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.

Bir sıra müəlliflər [4,5,6] tədqiqatlarında mineral gübrələrin 
kartof bitkisinin məhsuldarlığına müsbət təsirini müəyyən 
etmişlər.
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Tədqiqatçılar göstərmişdir ki, kartof bitkisindən yüksək 
məhsul almaq üçün torpaq tiplərindən asıh olaraq təsiredici 
maddə hesabı ilə hektara 60-100 kq azot, 70-120 kq fosfor, 80- 
180 kq kalium gübrələri verilməlidir [2].

Aparılan tədqiqatları yekunlaşdıraraq müəlliflər qeyd edirlər 
ki, kartofun kalium qidasına tələbkarlığı vegetasiya fazalarından 
asılı olaraq dəyişir. Belə ki, ən çox tələbkarlıq gönçələmə və çi
çəkləmə fazalarında baş verir. Həmin dövrdə kalium gübrəsinin 
verilməsi məhsuldarlığı artırır və kartofun keyfiyyətini xeyli 
yaxşılaşdırır. Kartof vahidində kaliumun miqdarı azotdan 1,5 və 
fosfordan 3,5 dəfə çoxdur. Deməli, yüksək və sabit kartof məh
sulu almaq üçün azot-fosforla birlikdə kalium gübrələrinin veril
məsi vacib şərtlərdən biridir.

Mineral gübrələrin səmərəli təsiri bitkidən alınan məhsul artı
mı ilə ölçülür. Təcrübədə yoxladığımız gübrələrin bütün norma və 
nisbətləri kartof bitkisinin məhsuldarlığım artırmışdır (cədvəl).

Cədvəl

Mineral gübrələrin müxtəlif norma və nisbətlərinin kartof 
bitkisinin məhsuldarlığına təsiri (Xaçmaz rayonu, Aşağı Zeyid 

kəndi, «Marfona» sortu) 2008-ci il

№ Variantlar

Təkrarlar

Orta məhsul,sen/ha

Artım

I II III IV

se
n/

ha

1 Nəzarət (gilbrəsiz) 110 112 109 107 109,5 -
2 N90P90K90 141 139 142 144 141,5 32,0 29,2
3 N90P90KL20 144 148 146 150 147,0 37,5 34,2
4 N90P90K150 155 153 156 152 154,0 44,5 40,6
5 N120P120K90 189 192 195 191 191,7 82,2 75,1
6 N120P120K120 196 199 197 195 196,7 87,2 79,6
7 N120P120K150 206 204 209 210 207,2 97,7 89,2

HCP0t95=5,07sen/ha 
P=0,87% 
V=l,79
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Cədvəldən göründüyü kimi mineral gübrələrin müxtəlif 
norma və nisbətləri içərisində ən əlverişlisi təsiredici maddə 
hesabı ilə hektara N120P120K150 verilmiş variantı olmuşdur. 
Belə ki, bu variantda məhsul artımı nəzarət (gübrə siz) varianta 
nisbətən 97,7 sen/ha və ya 89,2% təşkil etmişdir.

Buna görə də azot-fosfora nisbətən kalium gübrələrinin yük
sək normada verilməsi məsləhət görülür.

Kartof yeyinti, yem və texniki bitki kimi istifadə olunur. 
Ona görə də onun keyfiyyətinin öyrənilməsi vacibdir. Sənayedə 
əsas məqsəd becərilən kartof məhsulundan nişasta almaqdır. 
Güblərdən düzgün və səmərəli istifadə edilməsi nəinki məhsul
darlığı artırır, hətta kartofun keyfiyyətini yaxşılaşdırır və uzun 
müddət saxlamaq mümkün olur.

Belə ki, gübrələr düzgün verildikdə yumrular iri olur, nişas
tanın miqdarı yüksək, dadı yaxşı, vitaminlərin və duzların artımı 
çox olur. Kartofun itkisi azalır.

Müəlliflər [3,7] fosfor və kalium gübrələrin kartof yumrur 
cuqlarmda nişastanın toplanmasına müsbət təsirini öz tədqiqat
larında müəyyən etmişlər.

Təcrübədə yoxladığımız mineral gübrələrin bütün norma və 
nisbətləri kartof məhsulunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmışdır.

Ən yüksək keyfiyyət göstəricisi N120P120K150 verilən 
variantda nəzərə çarpır. Burada nişastanın miqdarı 24,2% 
olmuşdur. Nəzarət (gübrəsiz) variantda isə nişastanın miqdarı 
21,4% olmuşdur. Belə nəticəyə gəlmək olur ki, N120P120KI5Ö 
verilən variantda nəzarətə nisbətən artım 2,8% olmuşdur.

Nəticələr

1. Quba-Xaçmaz bölgəsində kartof bitkisi altında olan 
çəınən-meşə torpaqları respublikada qəbul edilmiş torpaqların 
qida maddələri ilə təmin olunma qradasiyasına əsasən qida 
maddələri ilə zəif təmin olunmuşdur. Yüksək kartof məhsulu 
almaq üçün bu torpaqlara müəyyən normada və nisbətlərdə 
gübrələrin verilməsi zəruridir.
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2. Mineral gübrələrin müxtəlif noma və nisbətlərinin kar
tof bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri öyrənilmiş
dir. Gübrələrin müxtəlif noma və nisbətləri içərisində ən əlveriş
lisi təsiredici maddə hesabı ilə hektara N120P120K.150 verilmiş 
variantı olmuşdur. Belə ki, bu variantda məhsul artımı nəzarət 
(gübrəsiz) varianta nisbətən 97,7 sent/ha və ya 89,2 % təşkil 
etmişdir. Ən yüksək keyfiyyət göstəricisi də bu variantda nəzərə 
çarpır. Burada nişastanın miqdarı 24,2% olmuşdur. Nəzarət 
(gübrəsiz) variantında isə nişastanın miqdarı 21,4% olmuşdur. 
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, N120P120K150 normada verilən 
variantda nəzarətə nisbətən artım 2,8% olmuşdur.
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ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ НОРМЫ И СООТНОШЕНИЙ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТИ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
КАРТОФЕЛЯ В КУБА-ХАЧМАЗСКОЙ ЗОНЕ

Багирова Б.Дж., Багиров Х.Дмс.

Проведенные исследования показали что в Куба-Хачмазской 
зоне различные нормы у соотношения минеральных удобрений 
способствовали повышению урожайности культуры картофеля. 
Среды различных норм и соотношений удобрений в расчете на 
действующее вещество на гектар самым приемлемый вариантам 
оказался N120P120K150. таким образом, в этом варианте повы
шении урожайности по отношению к контрольному (без 
удобрения) составило 97,7 сент/га и 89%. Самое высокое 
качество также наблюдается в этом варианте. Здесь количество 
крахмала составило 24,2%. Можно прийти к такому выводу, что в 
заданном N120P120K150 варианте по отношению к контроль
ному повышение урожайности составило 2,8%.

THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT NORM AND 
RELATIVITIES OF MINERAL FERTILIZERS ON 
PRODUCTIVITY OF POTATO PLANT IN GUBA- 

KHACHMAZ ZONE

Bagirova B.J., Bagirov H.J

At the result of the researches carried out it was determined that 
the different norm and relativities of mineral fertilizers increased the 
productivity of potato plant in Guba-Khachmaz zone. Among of the 
various norm and relativities of fertilizers, the most fruitful one, 
N120P120K150 was given to the hectare as the influencing matter. So 
in this case increasing of harvest, in control case approximately 97,7% 
centner/hec or 89,2% are obtained. The most showing may be 
observed in this case. Here the amount of amylum is 24,2%. We may 
come to the conclusion that N120P120K150 causes 28% increasing is 
obtained in comparison with control variant.
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UOT 631.811

ÖMRÜNÜN ÜÇÜNCÜ İLİNDƏ VERDİYİ 
TOXUMLARDAN BECƏRİLƏN AĞBAŞ KƏLƏMİN 

İNKİŞAFI VƏ MƏHSULDARLIĞI

Əliyev Ş.A., Babayev V.R.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

Ağbaş kələm qədim qiəmətli tərəvəz bitkisidir və Azərbay
canda geniş becərilir. Onun qiymətli toxumlarını artınb bir neçə 
illik ehtiyat yaratmaq lazımdır.

Lakin kələm şəraitdən asılı olaraq iki il və daha artıq müd
dətdə yaşaya bilir [1]. O, birinci vegetasiyada iri yarpaq qruppu 
və onun ortasında (gövdənin başında) əmtəə kələm saydığımız 
«baş» əmələ gətirir. Bu başları kəsib yığdıqdan sonra gövdənin 
aşağısında olan tumurcuqlardan balacabaşçıqlar əmələ gətirir. 
Bu vəziyyətdə qışı keçib istilik mərhələsini tamamlayır, ikinci 
vegetasiyada toxum verir və bunun üçün 80-100 gün orta sut
kalıq temperaturu +2°+6° olan dövr olmalıdır. Belə olmasa 
kələm ikinci ildə özəkləyib toxum verə bilmir və çoxillik olur, 
toxumu 3-cü vegetasiyada verir. 2-ci və 3-cü vegetasiyalarda 
toxum vermiş bitkinin meyvəli - toxumlu budaqlarını kəsib yığ
saq kök, gövdə və budaqların aşağı hissəsini bitdiyi yerdə sax
lasaq və suvarmanı, digər qulluq işlərini davam etdirsək gövdə 
və budaqlarda olan tumurcuqlar oyanır, kiçik yarpaq qrupları, 
başcıqlar əmələ gətirir və növbəti (2-4-cü) yazda da özəkləyib 
toxum verir. Beləliklə kələm çoxillik bitki olmaqla eyni bitki 2- 
3 və daha çox dəfə toxum məhsulu verir.
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Beləliklə eyni bitkidən bir-iki baş (kələm) məhsulu və 2-3 
və daha çox toxum məhsulu almaq olur [1,2,3].

Qeyd etdiklərimiz əsasında bir çox tədqiqatlar aparıb kələmi 
çoxillik bitki kimi becərib, eyni bitkidən bir neçə il toxum 
məhsulu almaq üsulunu işləyib hazırlamışıq [1].

Başqa bir tədqiqatda ömrünün 2-4-cü illərində verdiyi 
toxumlardan ərzaqlıq kələm becərilməsi öyrənilmiş və bunun 
əsasən yaxşı nəticə verdiyi qeyd olunmuşdur [3]. Yəni eyni 
bitkidən ömrünün 3-cü və 4-cü illərində alınan toxumlardan 
normal kələm məhsulu becərmək olur və bu halda əmtəə kələm 
məhsuldarlığı çox aşağı düşmür.

Deyilənləri nəzərə alaraq Gəncə şəraitində ömrünün 3-cü 
ilində alınmış (ikinci) toxum məhsulundan əmtəə kələm becər
mək üçün 2005-2006-cı illərdə təcrübə apardıq. Təcrübə Der- 
bentskaya mestnaya və Amager 611 sortları üzərində aparıldı. 
Derbentskaya mestnaya uluçşennaya payızlıq sort olduğu üçün 
2O.IX-da toxumları açıq şitillik ləklərinə səpilib, hazır şitillər 5- 
10. Xl-da daimi yerinə köçürülmüşdür. Amager 611 sortu yazlıq 
orta sort kimi 20.IV-də toxumları açıq şitillik ləklərinə səpilib, 
hazır şitillər l-10.VI-da daimi yerinə köçürülmüşdür. Hər sortun 
təcrübə ləki 40-42 m2, təcrübənin təkrarlığı 4 qat idi.

Əkinlərə bölgədə kələm üçün qəbul edilmiş qaydalarda 
qulluq edilmiş, bitkilər üzərində fenoloji müşahidələr və kələm 
məhsulunun uçotu həyata keçirilmişdir. Təcrübənin materi allan 
qısa şəkildə cədvəldə verilir.
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Çoxillik üsula (ömrünün 3-cü ilində) alınmış toxumlardan 
becərdikdə ağbaş kələmin yetişmə vaxtları və məhsuldarlığı 

(2005-2006-cı illər orta hesabla)

Variantlar Sortlar Səpin 
tarixi

Yetişmə 
tarixi

Məhsuldarlıq

t/ha %

I ömrünün ikinci 
ilində alınmış toxum 

nəzarət

Derbentskaya 
mestnaya 

uluçşennaya
20.IX 25.IV- 

5.V 36 100

Amager 611 20.IV 10-20.XI 48 100

П ömrünün üçüncü 
ilində alınmış toxum

Derbentskaya 
mestnaya 

uluçşennaya
20.IX 20.IV-5.V 34 94

Amager 611 20.IV 20.IV-5.V 47 97,9

Cədvəldən göründüyü kimi, ömrünün 3-cü ilində alman 
(ikinci) toxum məhsulundan becərdikdə 1-ci toxum məhsulun
dan becərildiyi qədər (94-97%) əmtəə kələm məhsulu verir. 
Burada məhsuldarlığın 2,1% azalması 3-cü ildə alman toxumla
rın nisbətən xırdalaşması, cücərmə enerjisinin azalması ilə 
əlaqədardır.

Adətən aqrotexniki məsələlər öyrənilərkən yeni aqrotexniki 
tədbir variantı nəzarət variantından ən azı 10% artıq məhsul 
verdikdə onu istehsalata məsləhət görürlər, yəni artım səhvlik 
dairəsindən çıxdıqda.

Bizim irəliki tədqiqatda standarta uyğun toxum məhsulunun 
kələm bitkilərinin ömrünün 3-cü ilində də alma bilməsi sübut 
edilmişdi [1,2,3]. Bu tədqiqatda isə həmin toxumların nəzarət 
variantdakma çox yaxın miqdarda əmtəə kələm məhsulu verə 
bilməsi sübut olunur. Buradan aydın olur ki, əgər ömrünün II 
ilində verdiyi toxum olmasa, məhsulun ömrünün III ilində ver
diyi toxumdan becərmək olar. Əgər bu toxumlar da olmasa de
məli əmtəə məhsulu almaq olmaz. Bu səbəbdən ömrünün III 
ilində verdiyi toxumu da istehsalatda tətbiq etmək olar, seleksi
yada isə az. miqdarda olan qiymətli seleksiya materialını bu 
üsulla sürətlə artırmaq olar. Toxumu iriliyinə görə seçməklə 
effekti də artırmaq olar.
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Nətiəcəbr

Təcrübənin materiallarını ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticə
lərə gəlmək olar:

1. Ağbaş kələm istər payızlıq, istərsə də yazlıq sortlarının 
ömrünün üçüncü ilində verdikləri toxumlardan ərzaqhq kələm 
becərmək olar və bu halda bitkilər kələmin ömrünün ikinci ilik
də verdiyi toxumlardan becərildiyi kimi inkişaf edir və onun 
səviyyəsində əmtəə kələm məhsulu verə bilir;

2. ömrünün üçüncü ilində verdiyi toxumdan becərərkən kə
ləmin məhsuldarlığının cüzi miqdar azalması həmin toxumların 
ucuz başa gəlmək və qısa müddətdə daha çox toxum alınması 
imkanı ilə əvəzlənə bilər.

Ona görə bir çox hallarda belə toxumlar becərmək və istifa
də etmək yeni imkan sayılır.

Ədəbiyyat
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3. Şamilov R.K. Əliyev Ş.A. Ömrünün 2-4-cü illərində verdiyi 
toxumlardan becərdikdə ağbaş kələmin bioloji-təsərrüfat xüsusiyy
ətləri. AKTA-nın elmi əsərləri. Gəncə 2002.

РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ БЕЛОКОЧАННОЙ 
КАПУСТЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ИЗ СЕМЯН, 

ПОЛУЧЕННЫХ В ТРЕТЬЕМ ГОДУ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ

Алиев Ш.А., Бабаев В.Р.
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Разработан многолетний способ выращивания семян 
белокочанной капусты, получены семена трехлетних растений, из 
которых выращена товарная капуста сортов Амагер 611 и 
Дербентская местная улучшенная. Урожайность капусты при 
этом составила 94-97,9% от урожайности капусты, выращенной 
из семян, полученных от двухлетних растений тех же сортов. 
Сделан вывод о возможности об использовании семян, получен
ных от трехлетних растений белокочанной капусты.

DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF WHITE 
CABBAGE AT GROWING FROM SEEDS OBTAINED IN THE 

THIRD YEAR OF PLANT LIFE

Aliyev Sh.A., Babayev V.R.

Perennial way of white cabbage seeds’ growing was developed, 
seeds of the triennial plant have been obtained from commercial 
cabbage with Amager 611 and Derbentskaya vestnaya uluchshonnaya 
sort. In this case productivity of the cabbage grown up from the seeds 
consists of 94-97,9%, the same seeds were obtained from the biennial 
plant. We have come into conclusion that application of the seeds 
obtained from the triennial white cabbage plant may be impossible.
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UOT.631.811

GÜBRƏ NORMALARININ, SUVARMALARIN VƏ BİTKİ 
SIXLIĞININ PAMBIĞIN LİF ÇIXIMINA VƏ 1000 ƏDƏD 

TOXUMUN KÜTLƏSİNƏ TƏSİRİ

Seyidəliyev N.Y., Xəlilov X.Q.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyası

Elmin və qabaqcıl təcrübənin naliyyətlərini pambıqçılıqda 
tətbiq etməklə xam pambığın struktur göstəricilərini dahada ar
tırmaq olar.

Ölkəmizin sosial və iqtisadi inkişafında pambıqçılığın inki
şaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Pambıq respublikamızın qiymətli sərvətidir. Onda ən yüksək 
dərəcədə sellüloza vardır.

Bu gün pambıqçılıqla məşğul olan hər bir fermer və digər 
torpaq mülkiyyətçiləri xəstəlik və zərərvericilərə davamlı, yük
sək lif çıxımına malik olan məhsuldar sortlar əkməlidirlər.

Pambığın mahhcından və toxumundan bir çox müxtəlif 
çeşidli qiymətli məhsullar almır. Əlavə olaraq çoxlu vitaminlər, 
boy stimulyator maddəsi almaq mümkündür. Pambığın yarpaq 
və gövdəsi preslənib istehsal olunarsa, o taxta kəpəyi və taxta 
yonqularından hazırlanmış piltəni əvəz edə bilər.

Pambığın tullantılarından defoliant və desikantlar əldə edilir. 
Onlardan ağ kristal formada olan endotolu göstərmək olar.

Pambıq əkən fermerlər bilməlidirlər ki, pambıq yüksək 
keyfiyyətli bal verən bətkilərdəndir. Pambıq əkilən rayonlarda 
pambıq bitkisi çiçəklədiyi dövrdə digər bitkilərdə çiçək qalmır. 
Pambıq isə demək olar ki, iyul ayının əvvəlindən oktyabrın 
sonunadək müəyyən qədər çiçəyə malik olur.
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Bu qiymətli bitkinin mahlıcından, toxumundan və bitkinin 
digər hissələrindən 1200-dən çox müxtəlif material və əşya əldə 
etmək olar.

Pambıq bitkisinin məhsuldarlığının və lif keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi istiqamətində çox şaxəli elmi-tədqiqat işləri 
aparılır. Lakin kompleks tədbirlərin, o cümlədən bitki sıxlığının, 
suvarmaların (adi su ilə maqnitləşdirilmiş suyun), gübrələrin 
norma və verilmə üsullarının müəyyənləşdirilməsi istiqmətində 
çox az tədqiqat işləri aparılmışdır.

Pambıq su sevən bitkidir. Suvarmaların düzgün təşkil 
edilməsi bol məhsulun alınması üçün zəmin yaradır. Suvarmanı 
heç bir aqrotexniki tədbirlə əvəz etmək olmaz. Suvarmaların 
miqdarı torpaqda olan nəmlikdən və torpaq iqlim şəraitindən 
asılıdır. Suvarmalar tez-tez aparıldıqda və torpaqda nəmlik 
həddindən artıq olduqda bitkinin kökləri əsasən torpağın üst 
qatında (35-50 sm-lik layda) inkişaf edir.

Pambıq bitkisinin ilk inkişaf dövrlərində normadan artıq və 
erkən aparılan suvarma torpaq temperaturunu soyudur, torpağı 
kipləşdirir, onun hava rejimini pozmaqla mikroorqanizmlərin 
fəaliyyətini zəiflədir, belə halda bitki çox boy atır, gövdəsi nazik 
olur və yerə yatmağı meyl edir. Odur ki, qısa bir müddətdə su 
çatışmamazlığı olarsa, bitki çoxlu miqdarda bar orqanlarını 
tökür və nəticədə məhsuldarlıq azalır. Yalnız çiçəkləmənin 
əvvəlində aparılan suvarmalarda kök sistemi yaxşı inkişaf edir 
və üzərində çoxlu bar orqanları olan kol əmələ gəlir. Qrunt 
suları nisbətən dərin olan torpaqlarda və temperatur yüksək olan 
rayonlarda çiçəkləməyə qədər su vermək lazımdır. Çünki 
pambıq bitkisi çiçəkləmədən yetişməyə qədər suya daha çox 
tələbkar olur.

Suvarma sularında, xüsusən şoran torpaqlar olan zonada 
ionların toksiki təsirini azaltmaq üçün müxtəlif kimyəvi və fiziki 
aktivləşmə üsullarından istifadə edilir. Bu üsullardan ən asan 
başa gələni suvarma suyunun maqnit sahəsindən buraxılmasıdır.
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Bunun üçün PMU-1, UMO-100-10 cihazlarından istifadə etmək 
daha sərfəlidir.

Yüksək maqnit induksiyası olan maqnit sahəsi kalsium 
karbon qazının mikrokristallaımın tezliklə irilənməsinə, koaqul- 
yasiya olunmasına və həll olmayan çöküntülərin üzvi maddə 
kimi aşağı çökməsinə, karbon qazının kəsafətinin artmasına 
səbəb olur ki, bu da öz növbəsində torpağı duzlardan yuduqda 
və sahələri suvardıqda suyun qələvəşdirici xassəsini artırır. Su 
maqnitləşən zaman qazların ayrılma prossesi güclənir ki, bu da 
suyun filtirasiya və həlletmə qabiliyyətini artırır.

Suyun maqnitləşdirilməsi digər fiziki və kimyəvi aktivləş
dirmə üsullarından asan və dəfələrlə ucuz başa gəldiyi üçün 
iqtisadi cəhətdən çox əlverişli hesab olunur.

Maqnitləşdirilmiş su torpaqlardan duzların yuyulma prosse- 
sini 2 dəfə artırır. Oksigenin kəsafətini 10%-ə qədər çoxaldır ki, 
bunlarda pambıq bitkisinin inkişafına, məhsuldarlığına və onun 
keyfiyyətinə öz müsbət təsirini göstərir.

Pambıq məhsulunun armasma və onun keyfiyyətinin yaxşı
laşmasına ən tez təsir göstərən amillərdən biri bitkiyə verilən 
gübrələrdir. Burada məqsəd bitkinin inkişaf fazalarından asılı 
olaraq onların bioloji tələbini ödəmək üçün torpaq münbitliyini, 
gübrələrin fiziki-kimyəvi xassəsini nəzərə alaraq torpağa verilə
cək qida maddələrinin optimal normasını, gübrələrin verilmə 
nisbətini, vaxtını, üsul və texnikasını müəyyən etməkdən ibarət
dir. Bu qaydalara düzgün əməl etdikdə yüksək və sabit məhsul 
almaq mümkün olur.

Pambıq əkinlərində bitki sıxlığının düzgün müəyyənləşdiril
məsi ən vacib amillərdəndir. Sahədə bitki sıxlığı yuvalarda düz
gün yerləşdirilməklə nə qədər çox olarsa, məhsul və məhsulun 
keyfiyyəti göstəriciləri də bir o qədər yüksək olar.

Nisbətən seyrək və hər yuvada bir bitki olduqda bitki sürətlə 
inkişaf edir və onların üzərində çoxlu meyvə orqanları əmələ 
gəlir. Bitki sıxlığı daha çox olduqda isə bitkilərin boyu nisbətən 
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alçaq olur. Bu da bitkidə olan bar elementlərinin sayma mənfi 
təsir göstərir.

Təcrübə sahəsində lif çıxımım müəyyən etmək üçün hər 
təkrardan yığılmış xam pambıqdan 100 qram çəkilib, sonra lif 
pambıqdan ayrılır.

Pambıq lifinin əsas texnoloji xassələri onun uzunluğu, 
nazikliyi, möhkəmliyi, elastikliyi və qıvrımlığıdır.

Barayev X., Xadjikurbanov D. (1993) Türkmənistan Respub
likası şəraitində optimal suvarma rejimini tətbiq etdikdə hek
tardan məhsuldarlığın 5-8 sentner artmasını müşahidə etmişdirlər.

Veliyeva M.A., Cabbarov Ə.R., Zaytsev V.V. (2006) AzETPİ- 
in şəraitində pambıq bitkisinin inkişafında, böyüməsində və 
məhsuldarlığın artırılmasında,toxumun və lifin keyfiyyətinin 
yüksəlməsində vegetasiya suvarmalarının xüsusi əhəmiyyət kəsb 
etməsini göstərmişdirlər. Beləki pambıq bitkisini adi şırımlara 
suvardıqda və ehtiyatı olmayan əkinlərdə dəyişən şırımlarla və 
axırıncı vegetasiya suvarmasının şmmarası aparılması fermerlər 
üçün daha sərfəlidir.

Tağıyev R.Ə. (2007) AzETİ-şəraitində müxtəlif aqrobioloji 
şəraitdə pambıq bitkisinin lifinin və toxumunun daha keyfiyyətli 
formalaşmasına təsir edən optimal variantları elmi şəkildə aşkar 
etmişdir.

Tədqiqat işi Beyləqan rayonunun «İlqar», Ağcabədi rayonu
nun «Qığılcım» KFT-da aparılmış, hal-hazırda isə davam 
etdirilir. Hər iki rayonun torpaq-iqlim şəraiti nisbətən oxşardır. 
Pambıq bitkisində lif çıxımı əsas təsərrüfat göstəricilərindəndir 
və böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti vardır. Lif çıxımının 
yüksək olması məhsuldarlığın yüksək olması deməkdir.

Lif çıxımı sortun irsi əlamətlərindən daha çox asılıdır. 
Tətbiq olunan hər bir aqrotexniki tədbirlərin lif çıxımına təsiri 
böyükdür.

Hektara 100 min bitki sıxlığı olan variantda 4 suvarma 
apardıqda hektara N200P175K50 gübrə norması tətbiq etdikdə 
(Mil düzü) lif çıxımı 36,6% olmuşdur. Bitki sıxlığı 160 min/hek 
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olan variantda həmin göstərici 36,1% olmuşdur. Həmin gübrə 
normasında və bitki sıxlığı zəminində maqnitləşdirilmiş su ilə 
suvarma apandqda lif çıxımı 37,1%-ə qədər artmışdır.

Gübrə normasını N250P200K175 kq/hek tətbiq etdikdə lif 
çıxımı xeyli artmışdır. Qeyd olunan artım Qarabağ regionunda 
da özünü əks etdirmişdir.

Kompleks aqrotexniki tədbirlər pambıq bitkisində 1000 
ədəd toxumun kütləsinidə müsbət təsir etmişdir. Bütün hallarda 
bitki sıxlığı 100 min/hek olan variantlarda daha çox artım 
olmuşdur.

Cədvəl

Gübrə normalarının, suvarmaların və bitki sıxlığının 
lif çıxımına və 1000 ədəd toxumun kütləsinə təsiri

Variantlar Lif çıxımı 
%-Jə

1000 ədəd 
toxumun 

kütləsi qramla

Suvarma rejimi
Gübrə 

normaları 
kq/hek

Bitki 
sıxlığı 

min/hek Be
yl

əq
an

 
ra

yo
nu

nuoX
u 

ıpeqeəŞv Be
yl

əq
an

 
ra

yo
nu

A
ğc

əb
əd

i 
ra

yo
nu

1-3-0 
(adi su)

N200P175K50 100 36,8 36,6 106,2 107,1
160 36,1 36,0 104,1 104,4

N250P200K75 100 37,0 36,8 107,2 1063
160 36,4 363 1053 1053

1-3-0 
(maqnitləşdirilmiş 

su ilə suvarma)

N200P175K50 100 37,1 37,1 107,2 108,0
160 36,9 36,8 105,4 105,7

N250P200K75 100 37,1 37,2 118,0 116,7
160 36,8 36,7 108,6 1103

Əgər 1-3-0 suvarma sxemində, N200P175K50 kq/hek gübrə 
norması və 100 min/hek bitki sıxlığı olan variantda 1000 ədəd 
toxumun kütləsi 106,2-107,1 qram olmuşdursa, 160 min/hek 
bitki sıxlığı olan variantda 104,1-104,4 qram olmuşdur. Hər iki 
bölgədə ən yüksək göstərici 1-3-0 suvarma sxemində maqnit
ləşdirilmiş su ilə suvarma aparıldıqda və hektara N250P200K75 
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kq gübrə norması, 100 min ədəd bitki sıxlığı olan variantda əldə 
olunmuşdur.

Nəticə

Respublikamızın Mil və Qarabağ zonalarında pambıq bit
kisindən yüksək keyfiyyətli lif və toxum əldə etməkdən ötəri 1- 
3-0 suvarma sxemində maqnitləşdirilmiş su ilə suvarma aparıl
malı, hektara N250P200K75 kq normasında gübrə verilməli və 
hektara 100 min ədəd bitki sıxlığı saxlamaq lazımdır.
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хлопчатника» Ашхабад 1993 год, стр. 32-38

3. M.A.Vəliyeva, Ə.R.Cabbarov, V.V.Zaytsev «Pambıq bitkisinin 
vegetasiya suvarmalarının şırımlarla keçirilməsinin məhsuldarlığa 
təsir» Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. Bakı - 2006. №7-8, səh. 41

4. N.Y.Seyidəliyev «Pambığın mıhsuldarlığını artıracaq bitki 
sıxlığının, suvarmaların və gübrə normalarının müəyyənləş-dirilməsi» 
Gəncə - 2004, 126 səh.

ВЛИЯНИЕ НОРМ УДОБРЕНИЙ, ЧИСЛА ПОЛИВОВ И 
ГУСТОТЫ РАСТЕНИЙ НА ВЫХОД ВОЛОКНА И ВЕС 1000 

СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Сейдалиев НИ, Халилов ХГ.

Установлено положительное влияние схем поливов 1-3-0 с 
внесением удобрений N250P200K75 кг/га под культуру хлопчат
ника в условиях Миль-Карабахской зоны.
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INFLUENE OF THE NORM OF FERTILIZERS, A QUANTITY 
OF IRRIGATION AND DENSITY OF THE PLANTS, GOING 

OUT OF COTTON FIBRE AND THE WEIGHT OF 1000 
NUMBERS OF THE GRAIN OF THE COTTON PLANT

Seyidaliyev N. ¥., Khalilov Kh. G.

1-3-0 irrigation regime 166 thousand piece plant density and 
N250P200K75 kg/ha fertilizer norm are used then more product will be 
produced in the Mill and Karabakh regions.
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UOT 631.8

FOSFOR VƏ KALİUMUN ATMOSFER ÇÖKÜNTÜLƏRİ 
VƏ SUVARMA SULARI İLƏ TORPAĞA DAXİL OLMASI

Məmmədov M.İ.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqro kimya İnstitutu

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ən geniş sahələrindən biri də 
üzümçülükdür. Üzüm bitkisi torpaqdan xeyli miqdarda qida maddələri aparır. 
Bunlar torpağa qaytarılmadıqda o öz münbitliyini itirir, məhsul vermə 
qabiliyyəti azalır.

Tədqiqatlarlar 2005-2008-ci illərdə Şəmkir rayonu «Yeni 
həyat» kəndinin açıq-şabalıdı (açıq-qəhvəyi) torpaqlarında apa
rılmışdır. Əsas məqsəd müxtəlif vasitələrlə torpağa daxil olan 
qida maddələrinin öyrənilməsi olmuşdur.

Akademik D.N.Pryanişnikov qida maddələrinin dövranının 
idarə olunmasında mineral gübrələrin rolunu xüsusi qeyd et
mişdir. O, illər üzrə məhsuldarlığın aşağı olmasını qida maddə
lərinin defisiti ilə əlaqələndirmişdir və uzun tarixi dövr əkinçi
likdə balansın mənfi olmasını qeyd etmişdir. Ona görə də məh
suldarlığı yüksəltmək üçün öz tədqiqatları və xarici tədqiqatlara 
əsasən göstərmişdir ki, 75-80%-dən az olmayaraq azot və ka
lium bitki tərəfindən istifadə edilir. Fosforun isə tam olaraq 
torpağa qaytarılmasını tövsiyyə etmişdir. [5]

Azərbaycan torpaqlarında kaliumun defisiti əsasən kalium 
gübrələrinin çatışmaması hesabına əmələ gəlir. Çıxan kaliumun 
bir hissəsi verilmiş gübrələrlə bərpa olunur. Müəyyən hissəsi isə 
məhsulla aparılmış kaliumun peyinlə torpağa qaytarılması 
hesabınadır. Bunlara baxmayaraq respublika əkinçiliyində bütün 
kənd təsərrüfatı bitkiləri altında kalium defısitdə qalır [4].

Qida balansının idarə olunmasım öyrənərkən daxil olan və 
çıxan hissəsini aydınlaşdırmaq lazımdır. Balansın çıxan his
səsinə- məhsulla qida maddələrinin çıxarılması və üzüm kolları- 
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nm quru və yaşıl budanması aiddir. Balansın daxil olan hissəsinə 
mineral gübrələr, toxum materialları, atmosfer çöküntüləri və 
suvarma suları ilə daxil olan qida maddələri aiddir [1].

Atmosfer çöküntüləri ilə daxil olan qida maddələrinin 
miqdarı bir sıra alimlər tərəfindən öyrənilmişdir [1-6].

Qida maddələrinin atmosfer çöküntüləri ilə daxil olan 
miqdarını öyrənmək məqsədi ilə Gəncə meteroloji məntəqədən 
Şəmkir rayonu üçün aylar üzrə atmosfer çöküntülərindən 
nümunələr götürülərək fosfor və kaliumun miqdarı iki il (2006- 
2007-ci illər) ərzində öyrənilmişdir (cədvəl 1).

Cədvəl 1

Şəmkir rayonu şəraitində atmosfer çöküntüləri ilə azot, fosfor və 
kaliumun daxil olması və miqdarı (kq/ha)

Aylar

2007-ci il 2008-ciil

Yağıntının miqdan 
(mm) PıO5 KjO

Yağıntı 
nm miqdarı 

(mm)
PıOs K3O

III 65,5 0,42 0,69 23,5 0,16 044
III-FV 58,9 048 0,70 60,1 0,40 0,72
V-VI 30,9 0,08 047 37,5 0,23 0,56

VII-VIII 30,8 0,06 0,44 32,1 0,21 0,52
IX-X 85,3- 0,21 0,89 47,4 048 0,49

XI-XII 24,5 0,16 047 22,7 0,13 032
Cəmi: 295,9 141 3,46 2234 1,41 2,95

Cədvəldən göründüyü kimi ayar üzrə atmosfer çöküntülərinin 
miqdarı 24,5-85,3 mm (2006-1 il), 22,7-60,1 mm (2007-ci il) 
arasında dəyişmişdir. İllik ümumi miqdan isə 223,3-295,9 mm ol
muşdur. Atmosfer çöküntülərinin Ən az müşahidə olunduğu XI- 
XII aylar ərzində fosforun miqdan 0,13-0,16 kq/ha, kaliumun 
miqdarı isə 0,32-0,37 kq/ha olmuşdur. Atmosfer çöküntülərinin 
miqdan artdıqca qida maddələrinin miqdan da artmışdır.
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Atmosfer çöküntülərinin miqdarı 60,1-85,3 mm olduqda 
fosforun miqdarı 0,20-0,40 kq/ha olmuşdur. Atmosfer çökün
tüləri ilə illik 1,31-1,41 kq/ha fosfor, 2,95-3,46 kq/ha kalium 
torpağa daxil olmuşdur. Digər daxil olma qida maddələrinin 
suvarma suları ilə gəlməsidir. Suvarma sularının qida maddələri 
ilə zəngin olması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də qida 
maddələrinin balansını öyrənərkən suvarma sularının tərkibində 
olan qida maddələrinin öyrənilməsi vacibdir.

Təcrübə sahəsi Şəmkir çayından ayrılmış kanalın suyu ilə 
suvarılır. Suvarma normasına əsasən hektara düşən azot, fosfor 
və kaliumun miqdarı öyrənilmişdir (cədvəl 2).

Cədvəldən göründüyü kimi suvarma sularının tərkibində 
0,94-1,20 mq/1 suda həll olan fosfor və 17,58—17,70 mq/1 suda 
həll olan kalium olmuşdur.

Beləliklə, aydın olmuşdur ki, atmosfer çöküntülərindən 
fərqli olaraq suvarma suları ilə torpağa bitkilərin mənimsəməsi 
üçün suda həll olmuş formada müəyyən qədər qida maddələri 
daxil olmuşdur.

Nəticələr

1. Atmosfer çöküntülərinin tərkibində hər il daxil olan 
fosforun cəmi illik miqdarı 1,31-1,41 kq/ha, kaliumun miqdarı 
isə 2,95-3,46kq/ha olmuşdur.

2. Suvarma sularının tərkibində 0,94-l,20mq/l suda həll 
olan fosfor və 17,58-17,70mq/l suda həli olan kalium olmuşdur.

3. Bütövlükdə, suvarma suları ilə daxil olan suda həll 
olan fosfor 1,039-1,326kq/ha, suda həll olan kalium isə 19,51- 
19,67kq/ha olmuşdur.

4. Atmosfer çöküntülərindən fərqli olaraq suvarma suları 
ilə torpağa bitkilərin mənimsəməsi üçün suda həll olmuş 
formada müəyyən qədər qida maddələri daxil olmuşdur.
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ПОСТУПЛЕНИЕ ФОСФОРА И КАЛИЯ С 
АТМОСФЕРНЫМИ ОСАДКАМИ И ПОЛИВНЫМИ 

ВОДАМИ В ПОЧВУ

Мамедов М.И

С целью регулирования питательного баланса в светло- 
каштановых (серо-коричневых) почвах Гянджа-Казахского 
региона изучено поступление фосфора и калия с атмосферными 
осадками и поливными водами.

Была установлена, что ежегодное поступление фосфора с 
атмосферными осадками составляет 1,31-1,41кг/га, а калия 2,95- 
3,46кг/га. Поступление фосфора с поливными водами составляет 
1,039-1,326кг/га, а калия - 19,51-19,67кг/га.
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ENTERING OF PHOSPHORUS AND POTASSIUM THE SOIL 
BY ATMOSPHERIC PRECIPITATIONS AND IRRIGATIVE

WATERS

Mamtnadov MJ.

Entering of phosphorus and potassium the soil by atmospheric 
precipitations and irrigative waters was studied with the purpose of 
regulation of nurtitions balance in light-chestnut (grey-brown) soils in 
the region of Ganja-Gazakh. It was established that yearly entering of 
phosphorus with the atmospheric precipitations forms 1.31-1.41 kg/ha, 
but potassium 2.95-3.46 kg/ha. Entering of phosphorus with the 
irrigative waters forms 1.039-1.326 kg/ha, but potassium 19.51-19.67 
kg/ha.
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UOT.631.4

AZƏRBAYCANDA BİOLOJİ TƏDQİQATLAR

Məmmədov Q.M., Babayev R.R.
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokiınya institutu

XX əsrin birinci yarısında ölkəmizdə təhsilin və elmin 
inkişafının məntiqi yekunu kimi 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası təsis olunmuş və xalqımızın zəngin mədəni irsinin 
tədqiqi ilə bərabər təbii ehtiyatların öyrənilməsi, bioloji tədqiqat
ların aparılması, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, elmdə digər istiqa
mətlərdə akademik araşdırmaların həyata keçirilməsi sistemli 
xarakter almışdır.

Hazırda Azərbaycanda elmi araşdırmalar ali təhsil müəssələ- 
rində və 8 O-dan artıq elmi tədqiqat institutunda 30 minə yaxın 
elmi işçi tərəfindən həyata keçirilir.

1945-ci ildən AMEA yarandığı vaxtdan etibarən Azərbaycan 
Respublikasında biologiya elimləri üzrə tədqiqat mərkəzi kimi 
AMEA-nın Biologiya Elimləri bölməsi fəaliyyətə başlamışdır. 
Onun struktruna hal hazırda 8 elmi -təşkilat o cümlədən, Botanika, 
Zoologiya, Fiziologiya, Genetik Ehtiyatlar, Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya, Mikrobiologiya institutları və eləcədə Mərkəzi 
Nəbatat (Botanika) bağı və Mərdakan Dendrarisi daxildi.

AMEA Biologiya Elimləri Bölməsinin tədqiqat müəssisələri 
barədə geniş məlumata www.science.az saytında tanış olmaq olar.

Biologiya Elimləri Bölməsi Azərbaycanın flora və faunası
nın torpaq ehtiyatlarının öyrənilməsi və mühafizəsinin tədqiqi 
səhiyyənin tibbi-bioloji problemlərin həlli, bitkilərin qidalan
ması, bitki sortlarının və heyvan cinlərinin yaradılması, kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin və heyvanların ziyanvericilərdən və xəstə
liklərdən qorunması, fiziologiya və genetika elmlərinin bəzi 
nəzəri problemlərinin öyrənilməsi sahəsində elmi tədqiqatlar 
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aparılmış və hal hazırda da davam etdirilir. AMEA-nın yaran
masından 1 il sonra «AMEA-nın xəbərləri» (Biologiya elimləri 
seriyası) jurnalı nəşrə başlamışdır.

Biologiya Elimləri Bölməsinin son illərdəki əsas elmi 
istiqamətləri aşağıdakılardır:

- Azərbaycanda flora fauna, mikroorqanizmlər, torpaq örtüyü 
və biomüxtəlifliyin davamlı inkişafının öyrənilməsi;

- Genofondun və torpaq ehtiyatlarının mühafizəsi, qorunması 
və səmərəli istifadəsinin öyrənilməsi;

- Canlılların həyat fəaliyətinin molekulyar-genetik və fiziki- 
kimyəvi əsaslarının tədqiqi və s. təşkil edir.

Bununla əlaqədar Biologiya Elimləri Bölməsinin elmi idarə
ləri tədqiqat fəaliyyətlərini əsasən Respublikamızda və həm
sərhəd ərazilərdə flora, faunanın biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, 
müasir ekoloji şəraitdə qorunması və səmərəli istifadəsi, kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlıq proseslərinin müasir mole
kulyar-genetik üsüllarla araşdırılması, molekulyar biologiya, 
biokimya, biofizika, gen biotexnologiyası, bioinformatika, bio- 
genetika üsüllarından istifadə etməklə ətraf mühitin amillərinə 
qarşı bitkilərin davamlı mexanizimlərinin öyrəniləsi; orqanizm
lərin inkişafının ekoloji-fizioloji və biokimyəvi əsaslan; torpaq
ların ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi; münbitliyinin bərpası, 
mühafizəsi və yüksəldilməsi; bitki məhsuldarlığının idarə olun
masının aqrokimyəvi əsasları; Xəzər dənizinin ekoloji və bioloji 
sərvətlərinin bərpası; mikroorqanizimlərin ekologiyası və bio
kimyası və s. problemlərinin həllinə yönəldilmişdir.

Bilologiya Elimləri Bölməsi özünün bütün fəaliyəti dövrün
də kənd təsərrüfatı və tibbi profilli elmi təşkilatların və ali təhsil 
(tədris) müəssələrinin müvafiq kafedralarına elmi-metodik rəh
bərlik etməklə aparılan tədqiqatları əlaqələndirir.

Bilologiya Elimləri Bölməsinin elmi təşkilatlarında hazırda 
1429 əməkdaş o cümlədən 674 elmi işci, 433 nəfər elmlər dok
toru və namizədləri və 60 aspirant çalışır.
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Bu göstəricilər AMEA-mn ayn-ayn müəssələri üzrə aşağı
dakı kimidir.

Xs Elmi tədqiqat 
müəssəsinin adı

Əməkdaşların 
ümumi sayı

Elmi 
işçilərin 
ümumi 

sayı

Alimlik 
dərəcəsi 
olan elmi 
işçilərin 

sayı

Aspirantların 
sayı

1 Botanika 
İnstitutu 269 131 93 9

2 Zoologiya 
İnstitutu 219 124 85 8

3 Fiziologiya 
İnstitutu 167 103 49 15

4
Genetik
Ehtiyatlar 
İnstitutu

287 122 79 10

5
Torpaqşünaslıq 
və Aqrokimya 
İnstitutu

182 108 76 8

6 Mikrobiologiya 
İnstitutu 73 48 21 6

7 Mərkəzi 
Botanika bağı 105 23 21 4

8 Mərdəkan 
Dendrarisi 127 15 11 -

Bundan başqa bioloji tədqiqatlar Azərbaycan Respublika
sının Təhsil Nazirliyi sistemində də aparılır ki, bura Bakı Dövlət 
Universitetinin, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin və 
Gəngə Dövlət Universitetinin Biologiya fakültələrini və digər ali 
məktəblərdə fəaliyyət göstərən ekologiya və biologiya istiqamət
li kafedralarında göstərmək olar. Ölkəmizdə bioloji tədqiqatlar 
eyni zamanda Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı və Səhiyyə Nazir
likləri sisteminə daxil olan ayrı-ayrı elmi-tədqiqat müəssələrinin 
müvafiq şöbə və laboratoriyalarında da davam etdirilir.

Bilologiya Elimləri Bölməsinin alimləri müxtəlif Elmi 
cəmiyyətlərin işində fəal iştirak edirlər. Hal hazırda bölmənin 
nəzdində aşağıdakı elmi cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir.

- Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar;
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-Zooloqlar;
-Botaniklər;
- Bitki fizioloqları;
-Torpaqşünaslar
- İnsan və heyvan fizioloqları;
- Mikrobioloqlar cəmiyyəti fəaliyyət göstərir
Son dövrlərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində Bioloq alim

lər bir sıra mühüm nəticələr almışlar. Bu nəticələrdən aşağıdakı
ları qeyd etmək olar.

Molekulyar biologiya, gen mühəndisliyi, bioinformaika və 
s. kimi yeni istiqamətlər əsasında mühit amillərinə qarşı davamlı 
bitki sortları seçilmiş, yüksək məhsuldarlığın nəzəri əsaslan 
işlənilmişdir. Bu prinsiplərin seleksiya işində istifadəsi əsasında 
yüksək məhsuldarlığa və dən keyfiyyətlərinə malik Azərbayca
nın taxıl sahələrinin böyük hissəsini təşkil edən bir sıra bərk və 
yumuşaq buğda sortları yaradılmışdır.

Çoxillik zooloji tədqiqatların ümumiləşdirilməsi əsasında 
Azərbaycan və Rus dillində üç dilik «Azərbaycanın heyvanlar 
aləmi» və «Azərbaycanda ev heyvanlannın biomüxtəlifliyi» 
fundamental əsərlər nəşr olunmuşdur.

Torpaqların aqrokimyasmın, torpaq kadastırmm elmi 
əsasləarı, torpaqların bonitirovkası və ekoloji qiymətləndiril
məsi, torpaq deqradoasiyasınm elmi və nəzəri əsasları istiqamə
tində dəyərli nəaliyətlər əldə edilmişdir. «Azərbaycan torpaqları
nın ekoloji qiymətləndirilməsi xəritəsi (1:600000 miqyasında)», 
«Azərbaycanın Torpaq Atlası» çap olunmuşdur.

Genetik ehtiyatların orta və uzunmüddətli saxlanmasını tə
min etmək məqsədilə Azərbaycanda ilk dəfə Milli Gen Bankı 
yaradılmışdır. Bu bank Beynəlxalq bitki Genetik Ehtiyatlan 
İnstitutu (İRGRİ), Bitki genetik ehtiyatlan üzrə Avropa Əmək
daşlıq Proqramı (ECP/GR), BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatı (FAO) və s. beynəlxalq təşkilatların üzvüdür.

Azərbaycanda su hövzələrinin o cümlədən Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunun mikrobioloji monitorinqi, ekoloji vəziy
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yəti, bioloji məhsuldarlığı, onların məqsədyönlü istismarı müha
fizəsi və s. məsələlər elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.

Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növlərinin kolleksiyası 
toplanmış, onlann bioekoloji xüsusiyyətləri və səmərəli istifa
dəsi yolları öyrənilmişdir.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Мамедов Г.М., Бабаев Р.Р.

Изучены основные научно-исследовательские направления 
биологических центров Азербайджанкой Республики и прведены 
важнейшие результаты исследований проведенных в области 
биологических наук.

BIOLOGICAL RESEARCHES IN AZERBAIJAN

Mammadov G.M., Babayev R.R.

The main scientific-research direction of the biological centres of 
our Azerbaijan Republic has been studied and the most important 
results of the investigations carried out on the sphere of the bioilogical 
sciences have been given.
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MONOKULTURA ŞƏRAİTİNDƏ PAMBIQ BİTKİSİNƏ 
FASİLƏSİZ UZUN MÜDDƏT ÜZVİ VƏ MİNERAL 

GÜBRƏLƏRİN TƏTBİQİNİN TORPAQ MÜNBİTLİYİNƏ
VƏ PAMBIĞIN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ

İbrahimov A.C., Hüseynova N.Y.
Azerbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu

Torpaqda üzvi maddələrin az və yaxud çox olması münbitliyi 
göstərən amillərdən biri sayılır. Bunu sürətləndirən, münbitliyin 
yaranmasım və məhsuldarlığı artıran üzvi və mineral gübrələrdir.

Bir çox alimlərin apardığı tədqiqatlar göstərir ki, üzvi və 
mineral gübrələrin fasiləsiz uzun-müddət tətbiqi torpaqda bir 
qayda olaraq üzvi maddələrin, humusun, ümumi və bitki 
tərəfindən mənimsənilən qida maddələrinin artmasına, bununla 
yanaşı torpaq münbitliyinin yaxşılaşsma səbəb olur. 
(M.A.Belousov, Z.M.Kapelkova, L.K.Şevtsova, P.M.Sapoşnikov, 
B.M.Kodin, V.A.Piseskaya, X.O.Güləhmədov, Ə.N.Güləhmədov, 
İ.T.Rzayev, M.b.Rəcəbov, A.C.İbrahimov, Y.S.Xəlilov, 
M.A.Məmmədov, N.Y.Hüseynova və başqaları).

Lakin bu haqda kifayyət qədər məlumat olmasına baxmaya
raq, Azərbaycan respublikasının bir çox fermer və kiçik kəndli 
təsərrüfatlarının suvarılan əkinçilik şəraitində son vaxtlara qədər 
gübrələrin fasiləsiz uzunmüddət tətbiqinin, əkin sahələrinin 
xeyli məhdudluğu nəzərə alınsa, monokultura şəraitində gübrə
lərin torpağa verilməsinin böyük əhəmiyyətini göstərir və bunun 
öz aktuallığım saxlamasının necə faydalı olması nəzəri cəlb edir.

İşin gedişatından məlum olur ki, tarlalı növbəli əkinlər hələ 
də tam tətbiq olunmadığından, pambıq bitkisi, həmişə əksər 
uzunmüddət eyni sahədə becərilir ki, nəticədə torpaq azda olsa 
öz münbitliyini itirir. Buna görə də yüksək pambıq məhsulu əldə 
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etmək üçün torpaqda, monokultura şəraitində qida maddələrinin 
miqdarı və pambıq bitkisinin məhsuldarlığı öyrənilmişdir. 
Bunların nəticələri cədvəllərdə öz əksini tapır.

Cədvəl 1

Fasiləsiz pambıq əkinlərində üzvi və mineral gübrələrin 
uzunmüddət tətbiqinin torpaq münbitliyinə təsiri

Qida maddələrinin torpaqda miqdarı (təcrübə qoyulmamışdan qabaq, 1957-ci 
il məlumatı)

Dərinlik 
(sm-Iə)

Ümumi 
humus 
(%-lə)

Ümumi 
azot 

(%-lə)

1 kq torpaqda mq-la
Mütəhər. 

Azot
Mütəh. 
Fosfor

Mütəh. 
Kalium

0-15 1,74 0,104 4,0 13,5 223
15-30 1,67 0,094 3,3 12,8 212
30-45 1,35 0,081 1,5 6,3 187

Cədvəlin rəqəmlərindən göründüyü kimi (təcrübə qoyulma
mışdan qabaq) açıq-şabalıdı torpağın üst qatında (şum qatında), 
yəni 0-15 sm-də humus 1,74%, ümumi azot 0,104%, 1 kq 
torpaqda mq-la mütəhərrik azot 4,0 mq, mütəhərrik fosfor 13,5 
mq, mütəhərrik kaliumun miqdarı isə 223 mq-a bərabər olmuş
dur. Dərinlik artdıqca onların miqdarı getdikcə azalmışdır.

Bu torpağın anna qatında suda həll olan duzlara təsəddüf 
edilmir. Mexaniki tərkibcə təcrübə qoyulmuş, açıq-şabalıdı tor
paq münbit olmaqla, əkin qatı yüngül və ya orta gillicəli, aşağı 
qat isə qumsaldır.

Təcrübə qoyulmuş sahə istər ümumi, istərsədə bitkinin 
istifadə etdiyi qida maddələri ilə az təmin olunmuş, ona görədə 
gübrələnmə sisteminə ehtiyacı vardır. Bu torpaqda qrunt suları 
10-12 metrdə yerləşir.

Təcrübə sahəsində əkilən pambıq bitkisinə bütün illər 
(1957-ci ildən sonra) indəyə qədər sxem üzrə üzvi və mineral 
gübrələr, fasiləsiz verilmişdir. Nəticələr göstərmişdir ki, 
uzunmüddət fasiləsiz olaraq gübrələrin pambıq altına verilməsi 
torpaqda üzvi maddələrin, humusun, bitki tərəfindən mənimsə
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nilən qida maddələrinin, azotun, fosforun, kaliumun miqdarının 
artmasına və onların torpaqda eyni səviyədə qalmasına müsbət 
təsir etməklə yanaşı torpaq münbitliyinə və bitkinin məhsuldarlı
ğına və boyuna da təsiri olmuşdur.

Cədvəl 2

Qida maddələrinin torpaqda miqdarı (təcrübə qoyulduqdan 
sonra, 3 ildə orta rəq.)

№ Variantlar Dərinlik (sin
lə)

Humus 
(%-lə)

1 kq torpaqda mq-la
azot fosfor kalium

1 Nəzarət
0-15 1,65 20,8 18,0 255
15-30 1,58 17,5 15,3 210
30-45 135 12,0 8,4 195

2 9 ton peyin 
(hər il)

0-15 1,85 34,0 22,5 304
15-30 1,70 25,0 19,0 235
30-45 1,65 22,5 123 209

3 18 ton peyin 
(2 ildə 1 dəfə)

0-15 1,95 46,5 27,4 355
15-30 1,85 32,5 22,5 256
30-45 1,73 27,0 19,0 220

4 36 ton peyin 
(təs.it.qəd.)

0-15 2,10 58,5 29,5 410
15-30 1,97 43,0 25,0 285
30-45 1,80 38,0 17,5 229

5
9 ton peyin + 

ХадРздКде 
(hər il)

0-15 2,40 59,5 30,5 455
15-30 2,00 50,0 25,0 295
30-45 1,85 45,4 173 229

Cədvəllərdən göründüyü kimi təcrübənin nəzarət (gübrəsiz) 
variantında, humus üst qatda (0-15 sm) 1,65%, azot 20,8 mq/kq, 
fosfor 18,0 mq/kq, kalium 255 mq/kq olduğu halda, gübrələrin 
verildiyi variantlarda qida maddələrinin artdığı müşahidə olunur. 
Belə ki, hektara 9 ton peyin + 90 kq azot və fosfor, 45 kq kalium 
verilmiş variantda humusun miqdarı nəzarət varianta nisbətən 
hektarda 7,5% (tonla 2,9 ton) artmışdır.

Digər peyin verilmiş variantda yüksək normada 2 ildə 1 dəfə 
hektara 18 ton peyin verildikdə (var.3) üzvi maddələrin, 
humusun bir sözlə qida maddələrin toplanması nisbətən az 
(hektarda 3%, tonla isə 1,2 ton) olmuşdur.
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Beləliklə nəticə göstərir ki, gübrələrin, 1-ci olaraq üzvi güb
rənin (peyinin) tətbiqi torpaq münbitliyini bir səviyyədə saxlayır.

Torpaqda ümumi azotun artmasına, ən çox gübrələrin bir
likdə verilməsi müsbət təsir göstərmişdir. Göründüyü kimi tor
paqda ümumi azotun artımı 9 ton peyin + mineral (NPK) gübrə
lərin birlikdə verilmiş 5-ci variantında çox olmuşdur. Hektara 
daim 9 ton peyin ilə mineral gübrə verilən variantında mütəhər
rik fosforun miqdarı, nəzarət varianta nisbətən 1 kq torpaqda 
12,5 mq/kq artıq olmuşdur. Peyin tətbiq olunmuş variantlarda, 
mütəhərrik fosforun azalması peyinin tərkibində ki, mikroorqa- 
nizmlər tərəfindən nisbətən udulması ilə izah olunur. Bunu 
aradan qaldırmaq üçün torpaqda mütəhərrik fosforun miqdarını 
artırmaq üçün peyin həmişə mineral gübrə ilə birlikdə veril
məlidir. Bunu kalium gübrəsi üçündə söyləyə bilərik. Təcrübədə 
üzvi və mineral gübrə verilən 9 ton peyin + N90 P90 K45 (hər il) 
məhsul artıq olub, hektardan 31,1 s/ha, artım 7,7 s/ha bərabər 
olmaqla, daha üstün olmuşdur (Cədvəl 3).

Beləliklə bu təcrübədən alınan nəticə göstərir ki, fasiləsiz, 
uzunmüddət üzvi və mineral gübrələrin birlikdə pambıq altına 
verilməsi torpaqda üzvi maddələrin, humusun, ümumi və bitki 
tərəfindən mənimsənilən qida maddələrinin miqdarının art
masına, onların torpaqda eyni səviyədə qalmasına müsbət təsir 
göstərir. Tədqiqat göstərir ki, monokultura şəraitində gübrələri 
(fosfor və peyini) yüksək normada verdikdə uzunmüddət öz 
təsirlərini saxlayır, odur ki, sahələrə peyin və fosfor gübrəsi 
verdikdə bu gübrələrin sonrakı təsirini nəzərə olmaq lazımdır.

Beləliklə tədqiqatın aparılması aşağıdakı nəticələrə gəlməyə 
imkan vermişdir:

1. Vahid sahənin (monokultura) məhsuldarlığının artması 
torpaq münbitliyinin yaranması gübrələrin tətbiqindən asılıdır.

2. Apardığımız təcrübənin nəticələri göstərir ki, gübrələrin 
uzunmüddət verilməsi açıq-şabalıdı torpaqda humusun, azotun, 
ümumi və mütəhərrik fosforun artması bu torpağın münbitli
yinin artmasına səbəb olur.

3. Hər il pambıq monokulturası altına 9 ton peyin + N90 P90 
K45 (hər il) gübrələri birlikdə verildikdə sahədən 30-35 s/ha 
pambıq məhsulu almaq mümkündür. Çoxillik tarla təcrübələri 
bunu tamam təsdiq edir.
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ДЕЙСТВИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ 
ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ МОНОКУЛЬТУРЫ

Ибрагимов А.Д, Гусейнова Н.Ю.

Применение длительного систематического внесения органо
минеральных удобрений благоприятно влияет на накопление 
питательных веществ и соответсвенно стабилизирует плодородие 
почвы, что в свою очередь повышает урожай и качество хлопка- 
сырца.

THE EFFECT OF LONG SYSTEMATIC USE OF ORGANIC- 
MINERAL MANURE ON SOIL FERTILITY

AND HARVEST OF COTTON PLANT UNDER 
MONOCULTURE CONSOLATIONS

İbrahimov A.D., Hüseynov N. Y.

The long systematic use of organic mineral favorably affects on 
accumulating of nutritionus feed and accordingly stabilizes the soil 
fertility, which rises the harvest an quality of cotton.
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УДК. 581

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА У ПЕРЕКРЕСТНО 

ОПЫЛЯЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ

Мамедли С.А.
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана

Исследовано экологическое нестабильность генома у 
растений Nicotiana tabacum L. Показано увеличение количе
ства хромосомных аберраций у растений Mo Mi и М2. 
Уровень хромосомных аберраций зависел от дозы облуче
ния и способа опыления растений.

Введение. В основе экологической проблемы, реально 
угрожающей нашему дальнейшему существованию, лежит 
множество факторов. Но если отдельные из них являются 
величинами переменными, изменчивыми, то несколько 
фактора по праву можно считать основополагающими в 
силу их неизменности, постоянства. Именно они и препят
ствуют любым попыткам успешного решения проблемы. 
Поэтому все попытки решения экологической проблемы 
стандартными методами обречены на провал. Спасать 
разрозненные части неделимого организма, спасать весь 
организм целиком, перекрыв каналы загрязнения невоз
можно. Экология пытается установить причину заболева
ний в непосредственной связи с окружающей средой, при 
этом учитывается большое разнообразие экологических 
факторов, нозологических форм заболеваний и генети
ческих особенностей человека. Физические, химические 
агенты - обычные загрязнители окружающей среды. Осо
бенности образа жизни человека (злоупотребление алкого
лем, курение) также могут быть включены в список фак
торов риска [1-3]. Индуктором заболевания у человека 
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могут быть различные причины. С одной стороны, это 
генетические дефекты наследственного аппарата, прояв
ляющиеся в виде пигментной ксеродермы, синдрома Дауна и 
др. С другой стороны, средовые воздействия в сочетании с 
генетическими изменениями формируют огромное количе
ство нозологических форм заболеваний. На основе этого 
можно сделать вывод, что рост числа хронических заболева
ний во многом определяется факторами окружающей среды 
(абиотическими и биологическими). Согласно литературным 
данным всех ежегодных смертей в мире обусловлены 
действием окружающей среды и неправильным образом 
жизни, большинство злокачественных новообразований 
вызывается факторами окружающей среды и только 10% 
другими факторами. Анализ причин, приводящих к он
кологическим заболеваниям, показывает, что главные из них 
экологически небезопасные продукты -питание, курение и т.д.

Несмотря на обширные исследования, радиобиологи не 
достигли единого, полного и общепризнанного представ
ления о механизме действия природных и химических 
радиопротекторов, что отчасти является следствием ограни
ченности современных познаний о развитии радиационного 
поражения при поглощении энергии ионизирующего 
излучения живыми организмами [4]. Представления о 
механизме защитного действия сосредоточены вокруг двух 
основных групп: 1 радиохимические механизмы - по этим 
представлениям, радиозащитные вещества либо их 
метаболиты непосредственно вмешиваются в первичные 
пострадиационные радиохимические реакции (химическая 
модификация биологически чувствиительных молекул- 
мишеней созданием смешанных дисульфидов между SH- 
группой аминокислоты белковой молекулы и SH-группой 
протектора; передача водорода протектора пораженной 
молекуле-мишени; инактивация окислительных радикалов, 
возникающих преимущественно при взаимодействии 
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ионизирующего излучения с водой пораженной ткани); 
2)Биохимико-физиологические механизмы- эти представле
ния объясняют действие радиозащитных веществ их влия
нием на клеточный и тканевый метаболизм. [1,4]- Проблема 
понимания механизма радиозащитного действия химиче
ских и природных веществ тесно связана с выяснением 
закономерности развития пострадиационных, изменений. 
Любая существенная информация в этих областях основных 
радиобиологических исследований уточняет наши 
представления о механизмах как радиационного поражения, 
так и радиозащиты. Радиационно-индуцированная эколо
гическая нестабильность-одна из форм общей генетической 
нестабильности, проявляющаяся в ответ на действие радиа
ционного фактора. Изучение закономерностей экологи
ческой нестабильности у растений имеет важное фундамен
тальное и прикладное значение, в частности, для 
прогнозирования отдаленных последствий облучения 
различных видов растений с целью сохранения их 
генофонда [1-7].

Целью данного исследования было изучение радиационно- 
индуцированной нестабильности генома у растений Nicotiana 
tabacum L. зависимости ее проявления от способа опыления. С 
целью изучения стимуляции ионизирующим излучением 
проявлений экологической нестабильности в последующих 
поколениях растений семена табака Nicotiana tabacum L. 
предварительно облучали в дозах 1, 2.5 и 5 Гр, а затем 
выращивали растения на протяжении трех поколений [2,6].

Объекты и методы исследования. Облучение семян 
растений проводили на установке «Исследователь» (60Со) 
при мощности дозы 0,02 Гр/с и установке “Рхунд” (60Со) 
при мощности дозы излучения 0,5-1 Гр/мин. Контрольные и 
облученные семена проращивали на влажной фильтро
вальной бумаге в чашках Петри при 30-32°С. Часть 
проростков использовали для цитогенетического анализа, 

513



остальные растения выращивали в лабораторных условиях, 
а затем высаживали в открытый грунт. Для определения 
уровня радиационно-индуцированной нестабильности 
генома у проростков поколений Mo, Mi и М2 подсчитывали 
количество хромосомных аберраций в корневой меристеме. 
Для изучения влияния перекрестного опыления на уровень 
нестабильности генома в поколениях растений, часть 
соцветий у взрослых растений, произраставших в полевих 
условиях, изолировали с помощью защитных колпачков, 
предохраняя от перекрестного опыления и обеспечивая тем 
самым принудительное самоопыление.

Результаты и обсуждение. Невозможность изолиро
вания генетического аппарата организмов от различных 
стрессовых факторов окружающей среды, например, как 
ионизирующие излучение, предопределила необходимость 
дополнительного стимулирования биологических возмож
ностей организмов, позволяющих им адаптироваться к 
действию этих компонентов биосферы. Этого можно 
достигнуть с регуляциями устойчивости организмов, био
логически активных соединений. Известно что, протекторы 
оказывают свое действие, корректируя процессы клеточ
ного метаболизма, стимулируя или подавляя их[1,2].

Определение выхода ХА в Mi и М2 поколениях расте
ний табака, полученных из однократно облученных семян, 
показало, что во всех случаях выход ХА имеет дозозависи
мый характер, постепенно увеличиваясь с ростом дозы 
облучения. В обоих поколениях выявлены достоверные 
отличия между вариантами с перекрестным опылением и 
самоопылением[2].

При сравнении количества структурных изменений 
хромосом у вариантов с перекрестным опылением в поколе
ниях Mi и М2 видно, что в М2 происходит уменьшение 
количества ХА приблизительно в 1,3 раза при всех дозах 
облучения. При самоопылении уменьшение количества ХА 
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во втором поколении также происходит, но в меньшей, 
продолжая оставаться на достаточно высоком уровне.

Таким образом, при изучении выхода ХА и рост расте
ний у трех последующих поколений табака, выращенных из 
семян, исходно получивших разные дозы острого 
облучения, было показано, у них происходит увеличение 
выхода ХА, которое сохраняется в последующих поколе
ниях. Полученные результаты можно считать доказатель
ством существования индуцированной облучением геном
ной нестабильности у растений табака, степень проявления 
которой зависит от дозы облучения и способа опыления 
растений [рис.1 и 2].

Еще показано, что эффект радиостимуляции сопровож
дается изменением интенсивности многих физиологических 
процессов-фотосйнтеза, транспорта ассимилянтов, накопле
ния в клетках веществ, усиления процессов биосинтеза 
(нуклеиновых кислот, белков и других соединений), 
повышения активности некоторых ферментов, модифи
кациями фитогормонального баланса, отмечается также 
повышение проницаемости клеточных мембран [2-5]. 
Однако эти процессы нельзя считать первичными, пос
кольку они являются следствиями изменения функциони
рования регуляторных систем организма. Облучение семян 
значительно повышало выход ХА в корневой меристеме 
проростков Mo-поколения (рис. 2.), причем максимальный 
эффект был отмечен при дозе облучения 2.5 Гр. Изучение 
динамики ростовых процессов у растений в полевых 
условиях показало утрату стимуляционных эффектов и 
ингибирование роста побега у растений облученных 
вариантов в течении вегетации (рис. 1.).

Таким образом, выявленный в лабораторных условиях 
стимулирующий эффект предварительного облучения семян 
на рост растений во время онтогенеза нивелировался у 
растений, произраставших в полевых условиях [рис.1].
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В литературе представлен значительный эксперимен
тальный материал относительно способности иони
зирующего излучение стимулировать рост и развитие 
растений. Так для разных источников излучения показано 
ускорение прорастания семян многих видов растений, 
повышение полевой всхожести, стимуляция роста 
проростков, увеличение высоты растений, ветвления, 
повышения интенсивности фотосинтеза, массы сухого 
вещества растений и их отдельных органов, более раннее 
цветение, повышение семенной производительности и тому 
подобное [ 1,2,7].

Рис. 1. Динамика роста побега у растений табака Nicotiana 
tabacum, выросших из облученных семян, в полевых условиях

О - дата цветения.
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—о— перекрестноопыляющ ие-М 1
—О— перекрестноопыляющие-М2

—О— самоопыляющ ие-М 1
—О— самоопыляющ ие-М2

Рис. 2. Сравнительный анализ образования хромосомных 
аберраций в корневой меристеме проростков табака Nicotiana 

tabacum поколений Mi и М2 при перекрестном опылении и 
самоопылении. По оси абсцисс - доза облучения, Гр; по оси 

ординат - частота аберрантных клеток, у.е.

Растительные клетки обнаруживают высокую чувстви
тельность, как к облучению, так и к влиянию химических 
поллютантов, в частности, тяжелых металлов. Поэтому метод 
также пригоден и для изучения геномной нестабильности.

Полученные результаты свидетельствуют об увеличе
нии выхода ХА в Mi и М2 поколениях растений табака, 
полученных из однократно облученных семян. Во всех 
случаях выход ХА имеет дозозависимый характер, 
постепенно увеличиваясь с ростом дозы облучения. В обоих 
поколениях выявлены достоверные отличия между 
вариантами с перекрестным опылением и самоопылением.

517



Литература

1. Мамедли С.А. Механизм генозащитного действия 
ретинол-ацетата. Киев. Логос-2004. 145С.

2. Мамедли С.А. Радиационно-индуцированная нестабиль
ность генома у растений и бактерий. Баку. Элм. -2007. 256С.

3. Кунах В.А. Геномная изменчивость соматических клеток 
растений. 6. Изменчивость и отбор в процессе адаптации к 
условиям выращивания in vitro // Биополимеры и клетка. - 2000. 
-16, №3.-С. 159-185.

4. Методичш вказ!вки до спецпрактикуму „Експерименталь- 
ний мутагенез” для студенпв бюлопчного факультету / У поряди. 
Пронша О.В., Рушковсысий С.Р., Александрова O.I., Лазаренко 
Л.М., Козерецька I.A. - К.: Фкосоцюцентр, 2002. - 24 с.

5. Rank J., Jensen A.G., Skov В., Pedersen L.H., Jensen К. 
Genotoxicity testing of the herbicide Roundup and its active 
ingredient glyphosate isopropylamine using the mouse bone marrow 
micronucleus test, Salmonella mutagenicity test, and Allium 
anaphase-telophase test И Mutat. Res. - 1993. - № 300. - P. 29-36.

6. Попадьин К.Ю. Эволюция полового размножения: роль 
вредных мутаций и мобильных элементов // Журн. общ. биол. - 
2003. - Т. 64, № 6. - С. 463-478.

7. Гродзинський Д. М. Парадигми сучасноТ радюбюлогй И 
Проблеми безпеки атомних електростанщй i Чорнобиля. - 2005. - 
Вип.З.Ч. 2.-С. 9-16.

518



ÇARPAZ TOZLANAN BİTKİLƏRDƏ GENOMUN QEYRİ 
STABİLLİYİNİN EKOLOJİ CƏHƏTLƏRİNİN

AŞKARLANMASI

Məmmədli S.A.

Çarpaz tozlanan Nicotiana tabacum bitkisində genomun qeyri- 
stabilliyini müəyyənləşdirmək məqsədilə Mo> M(, М2 nəsli üzərində 
tədqiqat aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, mitozun anafaza 
mərhələsində qamma radiasiyanın təsirindən xromosomlarda baş ve
rən qırılmalar çarpaz tozlanmanın nəticəsində nisbətən tənzimlənmiş 
olur. Qamma radiasiyanm təsiri bitkilərin çiçəklənmə fazasında özünü 
göstərir və bitkinin boy artımı ləngiyir.

DEFINITION OF ECOLOGICAL SIDES OF GENOME 
INSTABILITY AT PLANTS

Mammadli S.A.

There have been carried out an investigation work on Mo 
generation of cross-pollination Nicotiana tabacum plants. It have 
been specified that chromosome aberrations which caused by the 
gamma irradiation at the anaphase level of mitosis are comparatively 
reduced as the result of cross-pollination.
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UOT.631.4

KATEXÇAY HÖVZƏSİNİN ALLÜVİAL-ÇƏMƏN 
TORPAQLARINDA YAYILMIŞ BİTKİLƏRDƏ 

MİKROELEMENTLƏRİN MİQDARI
VƏ BİOLOJİ UDMA ƏMSALI

Səlimova Ş. C.
AMEA Torpaqşünaslq və Aqrokimya İnstitutu

Giriş

Mikroelementlərin bitkidə miqdarı və onların torpaq, bitki 
sistemində miqrasiyasının öyrənilməsi canlı orqanizmin həyat 
fəaliyyətindəki rolu ilə əlaqədardır. Mineral elementlərin, o 
cümlədən mikroelementlərin bitkiyə daxil olmasının əsas 
mənbəyi torpaqdır. Buna görə də Səzən bitkilər torpağın hər 
hansı bir elementlə təmin olunmasını göstərən indikator rolunu 
oynayır.

Məlumdur ki, ətraf mühitdə; torpaq, su və bitkidə kimyəvi 
elementlərin, o cümlədən mikroelementlərin (orqanizmdə cüzi 
miqdarda - 10’3%-dən 10'12%-ə qədər olan kimyəvi elementlər) 
bitkiyə daxil olması onların ətraf mühitdəki miqdarından 
bilavasitə asılıdır. Həmçinin mikroelementlərin bitki tərəfindən 
mənimsənilməsi onun bioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri ilə 
bərabər mənimsənilən elementin xassələrindən də asılıdır. 
Torpaqda gedən biokimyəvi proseslərdə mikroelementlərin rolu 
müxtəlifdir və hər hansı elementin konkret rolu torpaqdakı digər 
mikroelementlərin iştirakı ilə əlaqədardir. Mikroelementlərin, o 
cümlədən ağır metalların bitki tərəfindən bioloji udma 
intensivliyi torpaq və bitki arasında olan əlaqəni xarakterizə 
edir. Bu isə bioloji udma əmsalı (BUƏ) ilə ifadə olunur. BUƏ 
bitkinin tərkibində hər hansı kimyəvi elementin miqdarının 
həmin elementin torpaqdakı miqdarına olan nisbətim göstərir. 
Elementin torpaqdakı miqdarı dedikdə əsasən kök sisteminin 
yayıldığı (dərinlik) torpaq qatındakı miqdarı nəzərdə tutulur. 
Bioloji udma əmsalına görə təkcə elementin bitkiyə daxil olma 
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intensivliyi yox, həm də bitkinin seçicilik qabiliyyəti haqqında 
fikir söyləmək olar (1,3). Mikroelementlərin torpaq, bitki 
sistemində dəyişilməsi bir-birinə əks iki prosesin - bitki 
tərəfindən elementin mənimsənilməsi və bitki qalıqlarının 
minerallaşaraq torpağa qaytarılması prosesinin nəticəsidir.

Tədqiqatın obyektivə metodikası

Böyük Qafqazın Katexçay hövzəsi ərazisində yayılmış 
allüvüal-çəmən torpaqlarda və bu torpaqlara məxsus müxtəlif 
növ bitkilərdə ağır metallar tədqiq olunmuş və onların torpaq,- 
bitki sistemində miqrasiyası, bioloji udma əmsalları (BUƏ) 
öyrənilmişdir.

Katexçay hövzəsinin relyefi çox mürəkkəb quruluşa 
malikdir. Bu mürəkkəblik özünü torpaq örtüyünün formalaş
masında da göstərir. Belə ki, ərazidə çayların subasar və cavan 
terraslarında, gətirmə konuslarında, qısa müddətli dövrü səthi və 
qrunt sularının aktiv fəaliyyəti şəraitində çəmən ot bitkiləri 
altında allüvüal-çəmən torpaqlar formalaşır. Allüvüal-çəmən 
torpaqlar üçün dənəvari-topavari strukturalı humuslu-çimli qat, 
qranulometrik tərkibi çox mürəkkəb, torpaqəmələgətirən 
süxurların müxtəlif mənşəli, gilli-gillicəli və qumsal-çaydaşlı 
çöküntülərdən təşkil olunması səciyyəvidir. Bu torpaqlar üçün 
xarakterik olan əsas cəhət torpaq profilində bəzən bir-birini əvəz 
edən müxtəlif mexaniki tərkibli layların olmasıdır.(6). Allüvüal- 
çəmən torpaqlarda humusun miqdarı üst qatda 2,5-5 %, alt qatda 
0,8-1,34 % -ə qədər, torpaq mühiti neytral, asan həll olan 
duzların miqdarı isə çox cüzidir. Rütubətliliyin bu torpaqlrda 
çox zəif, bəzən isə profil boyu aşağı qatlara getdikcə nisbətən 
artdığı müşahidə olunur.(4)

Qeyd etmək lazımdır ki, bu torpaqda hər hansı mikro- 
elementin o cümlədən ağır metahn tədqiq üçün seçilməsində 2 
mülahizəyə istinad edilir.

1. Canlı orqanizmin inkişafında əvəz olunmayan mikro- 
clcmentlər (Mn, Mo, Co, Zn, Cu və s)

2. Ətraf mühitin əsas çirkləndiriciləri kimi sayılan mikro- 
elcnıcntlər, o cümlədən ağır metallar (Cd, Pb) (2;5).
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Allüvüal-çəmən torpaqlarda və ona məxsus bitkilərdə 
mikroelementlərin təyin edilməsi üçün qoyulmuş kəsimlərdən 
torpaq, bu kəsimlərin ətrafındakı sahələrdən bitki nümunələri 
götürülmüş və təhlil edilmişdir.

Mikroelementlərin o cümlədən ağır metalların istər torpaqda 
istərsə də bitkidə ümumi forması atom- absorbsion üsulu ilə, 
“Şimadzu 6800” elektrotermik Yapon istehsalı olan aparatda 
təyin edilmişdir. pH-patonsiometr, humusun təyini Tyurin, 
qranulometrik tərkib isə Kocinski metodu ilə aparılmışdır. 
Bioloji udma əmsalları( BUƏ) M.A.Qlazovskinin formulasına 
əsasən hesablanmışdır.

BUƏ= bitkidə elementin miqdarı 
torpaqda elementin miqdrı

Təhlil və müzakirələr

Təhlilin nəticələrindən məlum olur ki, allüvüal-çəmən torpaqla
rının üst qatında (0-25 sm) Mn-nın miqdarı 960-1065 mq/kq, МО- 
1,5-2,0, Cu-27,2-31,4, Co-6,2-7,4, Zn-42,6-54,2, Ni-16,7-42,4, V- 
25,5-29,4, Pb-9,2-!2,0, Cd-1,26-1,30 arasında dəyişir ki, bu da on
ların torpaqda tərəddüd dairəsinin geniş olduğunu göstərir (Cədvəli).

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi allüvüal-çəmən torpaqlarda 
Mn, Cu, Cd istisna olmaqla mikroelementlərin miqdarı klark daxi- 
lindədir. Təhlil olunan torpaq nümunələrində profil boyu torpağın 
üst qatından aşağı qatlara getdikcə mikroelementlərin miqdarının 
azalması müşahidə olunur. Mikroelementlərin belə azalması tor
paqlarda humus və qranulometrik tərkibin azalması ilə əlaqədardır.

Cədvəldən göründüyü kimi ağır metalların ağac və kol bitkilə
rində istər yarpaq istərsə də budaqlarda toplanması çox az fərqlənir. 
Məs; manqanın ağ akasiyanin yarpaqlarında miqdarı 390 mq/kq, 
qafqaz böyürkəninin yarpaqlannda 430mq\kq, uyğun olaraq molib- 
den 0,7-1,2, kobalt-2,1 ilə 2,2; mis 2.8-6.0. sink 4,7-4,8; nikel 24,0- 
21,0. vanadium 6.1-7.3.qurğuşun 8.2-12.5 kadmium 0.8-1.2 mq\kq- 
dır (havada quru maddə).
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Mikroelementlərin miqdarının ağac və kol bitkilərinin yar
paqlarında belə dəyişməsi digər mikroelementlərə də aiddir.

Eyni ilə mikroelementlərin bu nisbətdə paylanması budaq
larda da müşahidə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, manqanın 
torpaq və bitkilərdə miqdarı digər mikroelementlərə nisbətən 
daha böyük kəmiyyətlə ifadə olunur. Təhlil olumuş bitki 
nümunələrində manqanın miqdarı 188-430 mq/kq olduğu halda 
torpaq bitki sistemində manqann bioloji udma əmsalı 0,26-0,45 
arasında dəyişir. (Cədvəl 2). Bu isə bitkilər tərəfindən bioloji 
udulma intensivliyinə görə manqanın bioloji udulma sırasında 
III-zəif qrupa aid olması ilə əlaqədardır.(l)

Qeyd etmək lazımdır ki, bizim tədqiqatlarda torpaq, bitki 
sistemində bioloji udma əmsah(BUƏ) 0,11 ilə 1,60 arasında 
dəyişir. Yüksək bioloji udma əmsalı özündə müəyyən miqdar 
elementi toplamış bitkilərə məxsusdur.Əgər bioloji udma 
əmsah( BUƏ) >1,0 çoxdursa bu əsasən elementin torpaqdakı 
qatından asılı olmayaraq bitkinin müəyyən miqdar elementi 
toplamaq qabiliyyətindən asılıdır. Əgər BUƏ <1,0 aşağı olarsa 
bu bitkinin seçmə qabiliyyətinin aşağı olduğunu göstərir .

Təhlilin nəticələrindən göründüyü kimi ağır metalların 
miqdarı ot bitkilərində də çox fərqlənmir. Belə ki, ayı döşəyi, 
adi yovşan, adi əvəlik kimi ot bitkilərində qurğuşunun miqdarı 
uyğun olaraq 10,8; 11,0; 4,2; mq\kq, kadmiumun miqdarı isə 
1,0; 1,1; 0,3 mq\kq-dır. Qurğuşun və kadmiumun BUƏ isə bu 
bitkilərdə 0,97; 1,06; 0,34 -ə bərabərdir.

Nəticə

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, allüvüal- çəmən torpaq
larda təyin olunan ağır metalların miqdarı Mn, Cu, Cd istisna ol
maqla klark daxilindədir Müəyyən olunmuşdur ki, allüvüal- 
çəmən torpaqlarda (0-25 sm) mikroelementlərin miqdarının 
ümumi səviyyəsi aşağıdakı ardıcıllıqla dəyişir:

M n>Zn>Ni>Cu> V>Pb>Co>Mo>Cd.
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Hesablanmış BUƏ-nm təhlili göstərir ki, ağac və kol 
bitkilərində ağır metallar yarpaqlarda budaqlara nisbətən daha 
çox toplanır.

Bioloji udma aktivliyinə görə allüvüal- çəmən torpaqlara aid 
bitkilərdə ağır metalları aşağıdakı sıra ilə düzmək olar.

BUƏPb>BUƏMO>BUƏcd>BUƏNİ>BUƏco>BUƏzn>BUƏMn> 
BUƏv>BUƏCu

Alınan nəticələrə əsasən mikroelementlərin bitkilərdə 
toplanmasında onların növ xüsusiyyətlərinin təsirinin olduğunu 
qeyd etmək lazımdır.
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В АЛЛЮВИАЛЬНО
ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ И ПРИУРОЧЕННЫХ РАСТЕНИЯХ 

БАССЕЙНА Р.КАТЕХ-ЧАЙ И ИХ КБП

Салимова Ш.Дж.

В статье рассмотрен вопрос по изучению содержании 
микроэлементов, в том числе тяжелых в почвах и растениях 
расположенных вдоль бассейна р. Катехчай. и миграции их в 
системе почва-растение. Проведенные исследование показали, 
что микроэлементов в анализируемых почвах колеблется в 
пределах их кларковых значений. При этом исключение 
составляют Мп, Си, РЬ.

Полученные результаты позволяют провести оценку 
экологического состояния почв и могут быть использованы при 
разработке критериев бонитета почв мониторинговых 
исследований для решения проблем сельского хозяйства.

QUANTITY OF MICROELEMENTS AND BIOLOGICAL 
ABSORPTION COEFFICIENT (ВАС) OF THE PLANTS 
SPREAD IN THE ALLUVIAL-MEADOW SOIL IN THE

KATEKHCHAY BASIN

Salimova Sh.J.

The article deals with the problem under the study of the 
composition of microelements including heavy metals in the soils and 
plants of the basin in the river of Katekhchay and their migration in 
the microelements in the analyzed soils vibrates in limits of their dark 
importance? For this exception Mn, Cu, Pb are formed.

The got results allow to carry out the value of the ecological 
condition of the soils and can be used at elaboration of criteria of the 
soil bonitet, monitoring researches for the solution of the problem of 
agriculture.
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UOT 631.4.

YÜKSƏK MAQNEZtUMLU SERPENTİNİTİN CƏNUBİ 
MUĞAN DÜZÜ SUVARILAN BOZ-ÇƏMƏN TORPAQ
LARINDA MÜTƏHƏRRİK FOSFORUN MİQDARINA

2 İLLİK SONRAKI TƏSİRİ

Mehdiyev H.C., Məmmədova, B.H. Salmanov S.M. 
AMEA Torpaqşünasliq va Aqrokimya institutu

Respublikamızın düzənlik ərazilərinin çox hissəsində tor
paqdan kənd təssərüfatı bitkiləri altında uzun müddət ərzində 
istifadə edilməsi onun ekoloji mühitinin korlanmasına, məhsul
darlığının azalmasmasəbəb olmuşdur. Eləcə də torpağa uzun 
illər ərzində verilən mineral gübrələrin bitkilər tərəfindən az 
mənimsənilməsi nətiəsində, çətinmənimsənilən halda qalması 
nəticəsində torpaq öz münbitliyini itirmişdir. Alimlərimiz torpa
ğın ekoloji mühitinə mənfi təsir göstərən hallan aradan qal
dırmaq üçün yeni-yeni araşdırmalar aparırlar. Bu sahədə apardı
ğımız araşdırmalar, torpağın ekoloji mühitini yaxşılaşdırmaqla, 
bitkinin məhsuldarlığım artırmaq, eləcə də xarici ölkələrdən 
baha qiymətə ölkəmizə gətirilən mineral gübrələrin mənim
sənilmə səmərəliliyinin artmasına nail olmaq məqsədi daşıyır.

Tədqiqatımızın əsas məqsədi də qeyri-ənənəvi torpaq-yaxşı- 
laşdırıcılardan istifadə etməklə, torpaqdan ekoloji sağlam və 
təmiz məhsul əldə etmək və fosforun bitki tərəfindən mənim
sənilmə səmərəliliyini artırmaqdır. Hal-hazırda torpaqların fos
forla çirklənmə problemi aktual bir məsələ olmaqla, suvarma 
əkinçiliyi geniş inkişaf etdiyi regionlarda öz əhəmiyyətini itir
mir. Bu baxımdan istifadə etdiyimiz qeyri-ənənəvi torpaqyaxşı- 
laşdıncı olan serpentinitin superfosfat gübrəsi fonunda istifadə 
olunması böyük əhəmiyyətə malikdir. Serpentinit, torpaqda fos
for birləşmələrinin mənimsənilə bilən halda qalmasına şərait 
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yaratmaqla yanaşı, torpaqlarda əninaltı qatların bərkiməsinin də 
qarşısını alır.

Tədqiqat obyekti olaraq, Cənubi Muğan düzü suvarılan və 
antropogen təsirlərə məruz qalan Salyan rayonunun Seyid 
Sadıxlı kəndinin fermer təsrrüfatına məxsus olan torpaq 
sahələrindən kəsimlər götürülmüşdür. Rayonun ərazisi buradan 
keçən Kür çayının fəaliyyəti nəticəsində yaranan alluvial 
süxurlar üzərində əmələ gəlmişdir. Kür çayının gətirmə 
materialları hesabına lilli çöküntülər, onun məcrasını dövrü 
olaraq doldurmuş və nəticədə axar suların səviyyəsi qalxmış, 
çayların suyu ətraf yerləri basmış, subasarlar lilli çöküntülərlə 
örtülmüşdür.

Cənubi Muğan düzündən gətirilmiş boz-çəmən və çəmən- 
boz torpaqları metodikaya uyğun olaraq laborator təcrübəyə 
hazır-lanmışdır. Təcrübənin sxemi aşağıdakı kimidir;

1. Nəzarət
2. 100 q.t. +0,5 q superfosfat
3. lOOq.t +0,5 q superfosfat +2 q serpentinit
4. 1 OOq.t +2q serpentinit
Tərcübələr pambıq və taxıl altında qoyulmuşdur. 

Təcrübələrdən alınan nəticələr aşağıdakı kimi təhlil edilmişdir;
1. Bitkilərin boy artımının ölçülməsi;
2. Torpaqda mütəhərrik fosforun təyini.
Laboratoriya şəraitində Cənubi Muğan düzü suvarılan və 

antropogen təsirlərə məruz qalan çəmən-boz və boz-çəmən 
torpaqlarında yüksək maqneziumlu serpentinitin superfosfatla 
birlikdə, eləcə də tək verildiyi variantlarda səmərəliliyi, eləcə də 
taxıl və pambıq bitkisinin boy artımına ilkin və sonrakı təsirinin 
müqayisəli təhlili, aşağıdakı cədvəldəki nəticələr əsasında veri
lmişdir. 2007-ci ildə pambıq və taxıl altındakı torpaqlara 
serpentinitin superfosfatla verildiyi birinci illik nəticələri ilə, 
2008-ci ildə serpetinit verilmədiyi ildəki sonrakı təsiri, 
müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. (Cədvəl 1; 2.).
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Alman nəticələrdən göründüyü kimi, nəzarət variantı ilə 
müqayisədə, serpentinit həm tək və eləcə də superfosfatla 
birlikdə verilən variantlarda bitkilərin boy artımının 
dinamikasında serpentinitin təsiri, həm serpentinit verilən ili, 
həm də verilməyən ikinci ili özünü aydın göstərir. Belə ki, taxıl 
bitkisinin boyu əgər serpentinitin superfbsfotla verildiyi 
variantda birinci ilə 39,6 sm olmuşdursa ikinci ili 24,3 sm 
olmuşdur, eləcə də bu müqayisə serpentinitin tək verildiyi 
variantda da aydın görünür. Belə ki əgər birinci ildə taxılın boy 
artımı 35,3 sm olmuşdursa, ikinci ildə 23,1 sm olmuşdur.

Taxıl bitkisinin boy artımı (sm)
Cədvəl 1

№ Təcrübənin sxemi 2007-ci il 2008-ci il
1 Nəzarət 33,6 20,1
2 100 q.t+0,5 superfosfat 39,2 23,6
3 100 q.t+0,5 s/f+2q serp. 39,6 24,3
4 100 q +2q serp. 353 23,1

Cədvəl 2
Pambıq bitkisinin boy artımı (sm)

№ Təcrübənin sxemi 2007-ci il 2008-ci il
1 Nəzarət 4,1 2,8
2 100 q.t+0,5 s/f 6,5 4,1
3 100 q.t+0,5 q s/f+2q serp. 9,3 5,2
4 100 q. t+2q serp. 6,2 43

Pambıq bitkisinin boy artımına da serpentinitin təsiri özünü 
göstərir. Belə ki, əgər təkcə superfosfat verilən variantında illərə 
uyğun olaraq 6,5 və 2,8 sm olmuşdursa, serpentinitin super- 
fosfartla birlikdə verildiyi variantda uyğun olaraq 9,3 və 5,2 sm, 
tək verildiyi variantda isə 6,2 və 4,3 sm olmuşdur.

Serpentinitin superfosfatla birlikdə verildiyi variantlarda, 
bitkinin boy artımına təsiri, serpentinitin verilmədiyi ildə də 
özünü göstərir. Bu onu qeyd etməyə əsas verir ki, serpentinit 
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nəinki verildiyi ildə, həçminin sonrakı illərdə də torpaqda öz 
təsirini saxlayır. Belə ki, serpentinit torpaqda əlverişli su və hava 
rejminə yaxşı təsir edir və bitkilərin torpaqdakı qida 
elementlərini mənimsənilməsinə yaxşı şərait yaradır. 
Serpentinitin torpaqda mütəhərrik fosforun miqdarına təsirini 
təyin etmək üçün torpaqdan nümunələr götürülmüş və alınan 
nəticələr aşağıdakı cədvəldə illər üzrə müqayisəli şəkildə 
verilmişdir. (Cədvəl 3.)

Cədvəl 3 
Torpaqda mütəhərrik fosforun miqdarına 

serpentinitin təsiri

№ Təcrübənin sxemi
P2O5 mq/kq

Pambıq Taxıl
2007 2008 207 2008

1 Nəzarət 13,23 11,36 13,23 11,36
2 100 q.t+0,5 s/f 21,90 18,75 22,11 18,50
3 100 q.t+0,5 q ,s/f+2q serp. 26,34 23,24 27,56 22,13
4 100 q.t +2q serp. 15,21 13,56 15,98 13,84

Cədvəldən göründüyü kimi sonrakı ildə təkcə superfosfat və 
serpentinit verilən variantda torpaqda Р2О5-Й1 miqdarı uyğun 
olaraq pambıq altında 18,75 və 13,56 mq/kq, taxıl altında isə 
18,50 və 13,84 mq/kq olmuşdur. Superfosfatın serpentinitlə 
birlikdə verildiyi variantda fonla müqayisədə uyğun olaraq 
pambıq altında 23,24 mq/kq və taxıl altında 22,13 mq/kq 
olmuşdur.

Buradan belə nəticə çıxaramaq olar ki, təkcə superfosfat 
verilən variantda PsOs-in miqdarının azalmasının səbəbi, tor
pağın udma kompleksində superfosfatın udularaq çətinmənimsə- 
nilən hallara keçməsidir. Eləcə də nəzarət variantı ilə müqayi
sədə təkcə serpentinit verilən variantda serpentinitin həm veril
diyi il, həm də sonrakı ildə Р2О5-Й1 miqdarı xeyli çox olmuşdur. 
Bu isə serpentinitin torpaqdakı РгОз-ш çətinmənimsənilən hala 
keçməsinin zəiflətməsini göstərir.
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Ən yaxşı göstərici bütün variantlarla müqayisədə serpentinitlə 
superfosfatın birlikdə verildiyi variantda olmuşdur. Belə ki, əgər 
serpentinit verilən ildə pambıq altında PaOs-in miqdarı 26,34 
mq/kq olmuşdursa, sonrakı ildə 23,24 mq/kq olmuşdur. Eynilə 
də, taxıl altında uyğun olaraq 27,56 və 22,13 mq/kq olmuşdur. 
Bu onu qeyd etməyə inkan verir ki, serpentinit nəinki verildiyi 
ildə, eləcə də sonrakı illərdə də superfosfatın torpaqda çətinmə- 
nimsənilən hala keçməsini zəiflətməklə, onun bitki tərəfindən 
mənimsəniləbilən halda qalmasına imkan verir. Serpentinit 
verildiyi illərdə belə, torpaqda PjOs-in miqdarına təsir edə bilir. 
Bu isə torpaqda Р2О5-Й1 yığılıb qalmasını zəiflətməklə, 
gübrələrin mənimsənilmə səmərəliliyini artırır və torpağın 
ekoloji mühitinin yaxşılaşdırı-lmasına şərait yaradır.

Nəticə

1. Alınan nəticələrə əsasən onu qeyd etmək olar ki, 
serpentinit superfosfatla birlikdə torpaqda fosforun çətin 
mənimsəniləbilən hala keçməsini zəiflətməklə, torpaqda bir sıra 
zəif rabitəli birləşmələr əmələ gətirir ki, bunlar da torpağın su- 
fiziki və qida rejimlərinin yaxşılaşdırlmasına əlverişli şərait 
yaradır. Bu isə bitkinin boy artımına yaxşı təsir göstərir.

2. Ən optimal variant 0,5q superfosfatla 2q serpentinit 
verildiyi variantlar olmaqla bitkinin boy artımına, həm torpaq 
daxili kütlənin inkişafına, həm də fosforun miqdarına və 
mənimsənilmə səmərəliliyinin artmasına nəinki verildiyi il, həm 
də sonrakı ildə də təsiri daha yaxşı olmuşdur.
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ДВУХЛЕТНЕЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКО МАГНИЕВОГО 
СЕРПЕНТИНИТА НА КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО 
ФОСФОРА ОРАШАЕМОЙ ПОЧВЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ

МУГАНСКОЙ СТЕПИ

Мехтиев Г.Д, Маммедова Б.Г. Салманов С.М

Выявлено, что по сравнению с другими нетрадиционными 
минеральными сырями, серпентинит не только улучшает водно- 
фиизческие и физико-химические свойства почв, но и 
положительно влияет на обменные реакции.

Установлено, что серпентинит положительно влияет на 
динамику питательных элементов почв и растений. При внесении 
серпентинита на фоне минеральных удобрений увеличивается 
усвояемость питательных элементов, снижается поглощение и 
закрепление фосфорной кислоты минеральной частью почвы. 
Действие серпентинита замедляет процессы превращение 
питательных элементов в труднодоступные формы.

TWO-YEAR INFLUENCE OF MAQNESIUM CERPENTINE 
ON THE QUANTITY OF MOBILE PHOSPHORUS OF THE 

IRRIGATIVE SOIL IN THESOUTHERN PART OF THE 
STEPPE OF MUGAN

MehdiyevH.D., Mammedova B.Q., Salmanov S.M.

In the result of carried out vestigations it was determined that 
serpentinite to a market on the water-phuzical meadow-grey soil 
having heavy mechanical structure.

In result of the carried out the laboratory investigations it was 
determined-that-we application of serpentinite with mineral fertilizers 
or separately in soil, weakening of phosphours difficult obtaining by 
the plant, very increase the effectiveness of obtaining of pzoshours by 
the plant.
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UOT.581.5

LƏNKƏRAN ASTARA BÖLGƏSİ ÜZRƏ YEMLƏRİN 
MİKROELEMENT TƏRKİBİ

Həsənova A.F.
AMEA Torpaqşünaslıq voAqrokimya İnstitutu

Aparılmış bir sıra elmi-tədqiqat işlərin nəticəsi və qabaqcıl 
heyvandarların iş təcrübəsi göstərir ki, mal-qaradan daha yüksək 
məhsul almaq üçün onlar hər şeydən əvvəl qida maddələri ilə 
zəngin olan müxtəlif yem qarışıqlarından tərtib edilmiş tam 
qiymətli yem paylan ilə yeniləndirilməlidir (1,2).

Məlumdur ki, heyvan orqanizminin normal inkişafı və həyat 
fəaliyyəti üçün lazım olan qida maddələri, o cümlədən mikro- 
elementlər əsasən bitki yemləri hesabına ödənilməlidir. Bitkilər 
isə həmin elementləri torpaqdan mənimsəməlidir. Demək, 
torpaqda mövcud olan mikroelementlərin (bitki tərəfindən 
mənimsənilə bilən) miqdarı yem bitkilərinin kimyəvi tərkibinə, 
bu da öz növbəsində heyvan orqanizminin elementlərlə nə 
dərəcədə təmin olunmasına təsir göstərir. Buna görə də yemləmə 
şəraitindən asılı olaraq heyvanların mikroelementlərə olan 
tələbatının ödənilməsi də müxtəlif olur. Bununla əlaqədar olaraq 
hər bir bölgə üzrə tipik yem payları tərtib edildikdə yerli yem
lərin tərkibində olan qida maddələrinin, birinci növbədə protein 
və mineral maddələrin miqdarı mütləq müəyyənləşdirilməlidir. 
Çünki yerli yemlərin kimyəvi tərkibi öyrənilmədən heyvanlar 
üçün yem paylan tərtib edildikdə qida maddələri göstəriciləri 
kimi başqa bölgələrin, xüsusən də keçmiş İttifaq üzrə qəbul 
edilmiş orta göstəricilərdən istifadə etmək lazım gəlir. Bu da çox 
vaxt düzgün nəticə vermir. Ona görə ki, hər bir bölgənin, hər bir 
rayonun, hətta hər bir təsərrüfatın belə öz spesifik iqlim, torpaq 
və digər xüsusiyyətlərinə görə yemlərin tərkibində olan bu və ya 
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digər qida maddələrinin miqdarı kəskin sürətdə fərqlənə bilər. 
Bu baxımdan respublikanın ayrı-ayrı bölgələri üzrə mövcud olan 
yerli yemlərin mikroelement tərkibinin öyrənilməsi həm nəzəri, 
həm də praktiki cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir (3). 
Tədqiqat üçün Lənkəran-Astara bölgəsinin tərkibinə daxil olan 
6 rayonun (Lənkəran, Astara, Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Cəlilabad) 38 təsərrüfat ərazisindən 50 növdən olan 500-ə yaxın 
bitki nümunələri götürülmüşdür. Müxtəlif yem növlərinin 
tərkibində mikroelementlərin toplanma miqdarı aşağıdakı 
cədvəldə verilmişdir.

1 kq natural yemdə mikroelementlərin miqdarı milliqramla

Yemlər N Mis Sink Manqan Kobalt Selen
Əkmə otlar

Yonca 36 7,26 6,71 45,70 0,280 0,053
Xaşa 8 8,47 5,70 47,68 0,276 0,059
Arpa 25 5,03 2,34 30,00 0,237 0,050

Vələmir 28 4,52 2,60 31,68 0,220 0,052
Raps 9 4,60 3,34 3936 0,268 0,043
Perko 4 8,95 8,50 45,00 0,236 0,043

Yem noxudu 6 9,70 8,76 56,66 0,290 0,062
Təbii biçənək otları

Çöl noxudu 25 8,80 6,24 52,06 0,347 0,063
Üçyarpaq yonca 30 7,65 7,04 45,22 0,375 0,060

Lərgə 7 9,60 7,87 54,64 0,277 0,064
Xəşənbül 4 9,44 8,13 53,00 0,210 0,055

Çəmən qırtıcı 10 2,98 11,57 23,25 0,276 0,053
Tülkü quyruğu 11 4,98 3,16 35, 0,236 0,053
Çobantoxmağı 4 2,75 11,86 2232 0,247 0,054
Pişik quyruğu 14 6,90 4,18 36,93 0,285 0,055

Çovdar 5 3,18 4,78 31,40 0,235 0,052
Qiyaqotu 9 4,13 12,80 33,70 0,165 0,046

Buğdayıot 5 5,90 12,82 35,60 0,244 0,052
Quzuqulağı 7 5,50 3,80 33,85 0,186 0,044
Bağayarpağı 2 4,67 12,25 37,00 0,428 0,044

Sülləyən 2 3,50 3,70 30,25 0,290 0,055
Qurdotu 12 8,25 5,75 42,50 0,160 0,055
Çığotu 2 5,50 235 42,50 0,265 0,054
Biyan 12 8,13 4,25 40,35 0,230 0,055
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Boymadərən 2 3,25 2,15 30,25 0,233 0,048
Qamış 12 6,00 4,00 39,50 0,175 0,041
Yovşan 4 4,75 3,00 31,60 0,148 0,047

Tarlaotu 6 6,13 12,62 40,50 0,198 0,049
Dənli-paxlalı qarışıq otlar 13 5,50 3,76 31,20 0,263 0,056
Paxlah-dənli qarışıq otlar 9 8,97 6,94 51,72 0,204 0,052

Dənli qarışıq otlar 19 3,50 4,90 30,27 0,305 0,050
Təsərrüfatda tədarük edilən yemlər

Çəmən otu 12 5,75 4,53 38,21 0,223 0,049
Meşə otu 14 4,75 8,19 45,13 0,189 0,054

Yonca otu 14 5,50 5,13 39,88 0,220 0,048
Vələmir otu 3 4,00 2,75 32,25 0,185 0,089

Dağ otu 2 3,90 2,88 29,12 0,237 0,055
Ot unu (yonca) 4 6,75 4,25 41,00 0,875 0,050
Buğda küləşi 12 3,42 4,60 26,20 0,158 0,036
Arpa küləşi 14 9,50 5,25 37,00 0,190 0,049

Qarğıdalı silosu 9 4,19 3,44 31,50 0,210 0,042
Yem çuğunduru 5 3,50 4,75 36,40 0,160 0,037

Arpa dəni 15 3,25 4,20 24,50 0,160 0,038
Qarışıq yem 21 8,32 4,77 27,50 0,177 0,040
Palıd qovası 14 2,85 0,80 24,20 0,140 0,033

Beləliklə mikroelement tərkibi bitkinin növündən asılıdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, tərkibində mikroelementlərin toplanma 
qabiliyyətinə görə paxlalı bitkilər digər bitkilərdən üstünlüyü ilə 
fərqlənirlər. Ümumiyyətlə, tərkibində toplanan mikroelement
lərin miqdarına görə, bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərinə görə 
onları üç qrupa (aşağı, orta və yüksək) bölmək olar: taxıl fasi
ləsinə aid olan bitkilərin tərkibində mikroelemntlərin miqdarı 
aşağı, taxıl fəsiləsi ilə paxla fasiləsinə aid müxtəlif ot qarışı
ğından olan bitkilərdə orta, paxlalılara aid olan bitkilərin tərki
bində isə mikroelementlərin miqdarı yüksək səviyyədə olur. Bu 
fərqi cədvəldəki rəqəmlərdən aydın görmək olar.

Nəticə: Ümumiyyətlə, tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, 
bitkilərin mikroelement tərkibi daim sabit qalmır. O, müxtəlif 
amillərdən: torpaq, iqlim, relyef və hava şəraitindən, bitkinin 
inkişaf fazasından, kübrələnməsindən, aqrotexniki qulluq 
qaydalarından, bitkilərin növündən, sortundan, toplanma və 
saxlanma qaydalarından və digər amillərdən asılı olaraq dəyişir.
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КОРМАХ 
ЛЕНКОРАНЬ-АСТАРИНСКОЙ ЗОНЫ

Гасанова А.Ф.

В статье даны сведения о содержании микроэлементов в 
кормах Ленкорано-Астаринской области. Было проаннализи- 
ровано более 500 растительных кормов, согласно ПДК выявлено 
недостаточное содержание таких микроэелементов, как Со, Zu и 
Си, что необходимо учитывать при кормлении селькохозяй- 
ственных животных.

THE CONTAINING OF MICROELEMENTS IN THE STERN 
OF LENKORAN-AST ARA REGIONS

Gasanova A.F.

In the article has given information about contain of micro
elements in the of Lenkoran-Astara region. Was analyzed wore than 
500 standards and determined, that in the fodder plants of region 
accord norms are absent norm contain of Co, Zn and Cu. This fact is 
necessary take into account at suckling agricultural animals.
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UOT. 635; 631.816

MÜXTƏLİF NORMA, NİSBƏT VƏ ÜSULLARLA
VERİLMİŞ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN PAMBIQ 

BİTKİSİNİN QURU MADDƏSİNƏ, KÖK KÜTLƏSİNƏ 
VƏ MƏHSULA TƏSİRİ

Cəfərova S.F.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Torpaq münbitliyinin artırılmasında və kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsində gübrələrin rolu 
əvəzedilməzdir.

Elm və təcrübə sübut etmişdir ki, bütün kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin, o cümlədən pambığın məhsuldarlığı torpağın mün
bitliyindən və torpağa verilən qida maddələrinin miqdarından 
bilavasitə asılıdır.

Yüksək məhsul alınmasının təməlini gübrələrin düzgün 
normada, nisbətlərdə, müddətlərdə və səmərəli üsullarla veril
məsi təşkil edir.

Aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsasən demək olar ki, 
pambıq bitkisi də kənd təsərrüfatı bitkiləri kimi üzvi və mineral 
qida maddələrinə qarşı çox tələbkardır. Belə ki, hər ton pambıq 
məhsulu orta hesabla torpaqlardan 50 - 60 kq azot, 15 - 30 kq 
fosfor və 60 - 70 kq kalium apanr.

Pambıq ən qiymətli texniki bitkilərdən olmaqla, xalq təsər
rüfatı üçün onun becərilməsi və məhsuldarlığın artırılması bö
yük əhəmiyyətə malikdir.

Tədqiqat obyekti və metodikası. Tədqiqat obyekti - 
pambıq bitkisidir. Təcrübə qoyulmazdan əwəl sahədən torpaq 
nümunələri götürülüb analiz edilmiş və topagın aqrokimyavi 
göstəriciləri müəyyən edilmişdir. Aparılmış kimyəvi analizlər 
nəticələr göstərir ki, Ucar rayonu boz - çəmən topaqlarmm əkin 
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qatmda ümumi humusun miqdarı 0 - 20 sm qatda 2,32, 20 - 40 
sm qatda 1,36%, 40 - 60 sm - lik qatda 0,30% və 60 - 80sm - li 
qatda isə 0,28% - dir. Ümumi azotun miqdarı da müvafiq olaraq 
üst qatda 0,125, alt qatda isə 0,06% təşkil edir.

Asan hidroliz olunan miqdarı 29,4 - 97,3 mq/kq -dir. Digər 
aziotlu birləşmələr aşağıdaki miqdardadır: udulmuş ammonyak 
azotu 2,7 - 18,7 mq/kq; nitrat azotu 0,9-3,7 mq/kq - dir. Torpaq 
məhlulun reaksiyası zəif və orta qələvidir. Təcrübə sahəsinin 
torpaqlarında ümumi fosfor 0,10-0,14%, mütəhərrik fosfor isə 
3,9-19,6 mq/kq - dır. Ümumi kalium isə 0,06 - 3,28% mübadi- 
ləvi kalium isə 235 - 159 mq/kq təşkil edir. Qəbul edilmiş qra- 
dasiya görə bu torpaqlar qida elementləri ilə zəif təmin olunmuş 
hesab edilir, ona görə də sahəyə gübrə verilməsi zəruridir.

Təcrübə 4 təkrardan və hər təkrarın sahəsi 50 k.v.m. 
olmuşdur.Tədqiqatm məqsədi pambıq bitkisinə verilən mineral 
gübrələrin müxtəlif dozalarının səmərəsini öyrənməkdən və 
bunun əsasında mineral gübrələrin ən səmərəli dozalarının 
aşkara çıxarmaqdan ibarətdir. Bu məqsədlə 2006-2007 - ci 
illərdə AMEA - mn Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutu Ucar 
dayaq məntəqəsinin boz - çəmən torpaqlarında tədqiqatlar 
aparmışdır. Hər il torpağın hər hektarına Neo-ısc P90-210; K30-150; 
hesabı ilə mineral gübrələr verilmişdir. Pambıq bitkisinin 
veqetasiya dövrünün uzun müddət çəkməsi və müxtəlif mərhələ
lərində qida maddələrinə tələabatın müxtəlif olması torpağa güb
rələrin hissə - hissə verilməsinə tələb edir. Bitkilər veqetasiya 
dövründə tam qida maddələri ilə təmin etmək üçün onlara əlavə 
gübrə verilir. Müəyyən edilmişdir ki, bitkilər tərəfindən 
gübrələrin tam mənimsənilməsi əlavə gübrələrin verilmə 
müddətindən,üsulundan, norma və nisbətlərindən asılıdır.

Əlavə gübrələr 2 üsulla; 1) Adi üsulla yəni gübrələri dağınıq 
halda cərgələrin orta hissəsinə verməklə;2)gübrələrin cərgələrin 
yanından verilmə. Gübrələr 3 müddətdə verilmişdir; 1. Toxum ilə 
eyni vaxtda, gübrəni toxumdan 3 - 4 sm aralı, 10 —12 sm dərinliyə 
verilmişdir. Gübrəni qönçələmə zamanı kökdən 10 - 15 sm aralı və 
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10 - 13 sm dərinliyə və çiçəklənmənin əvvəlində, kökdən 15-20 
sm aralı və 10-15 sm dərinliyə basdırılmışdır. Mineral gübrələri 
müxtəlif norma, nisbətlərində, üsullarla verilməsi bitkidə quru 
maddənin toplanmasına müxtəlif dərəcədə təsir göstərmişdir. 
Alman nəticələr aşağıdaki 1№ li cədvəldə verilmişdir.

Alınmış nəticələrin təhlili göstərir ki, gübrələri istər adi 
qaydada (yəni cərgələrin orta hissəsinə) verilsin, istərsə də yeni 
qayda da, hər iki qaydada müxtəlif norma, nisbətlərdə verilmiş 
mineral gübrələrin təsiri nəticəsində quru maddənin miqdarı 
45,2 - 68,8 q arasında olmuşdur. Ən yüksək nəticə Nıso; Pi8o 
К120; olan variantda alınmışdır.Əgər gübrələri cərgə aralarının 
orta hissəsinə verilən üsulla, cərgələrin yanından verilən üsulları 
müqayisə etmək, görərik ki, bitkidə quru maddənin ən çox 
miqdar cərgələrin yanından verməklə toplanmışdır. Belə ki, əgər 
gübrələri adi qayda ilə verdikdə bitkinin tam yetişmə 
mərhələsində gübrələrin təsirindən quru maddənin miqdarı 45,2 
- 68,8 q olduğu halda, gübrələri cərgələrin yanından verdikdə 
isə 50,3 - 95,2 arasında olmuşdur.

Bitkidə quru maddə kütləsinin çox toplanması, kök 
sisteminin güclü inkişafı bitkilərin gümrah və yaxşı inkişaf 
etmələri ilə əlaqədardır.

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki,pambıq bitkisini 
vaxtında qida maddələri ilə təmin etdikdə,onda bitki öz inkişaf 
mərhələlərində normal qidalanmanın nəticəsində bitkinin 
məhsuldarlığıda yüksəlir.

Müxtəlif norma,nisbətldərdə, müddət, üsullarda verilmiş 
mineral gübrələrin pambıq bitkisinin kök sisteminə təsiri də 
öyrənilmişdir.Apanlan tədqiqatlar göstərir ki,mineral gübrələrin 
müxtəlif norma,nisbət və üsullarla verilməsi nəticəsində kök 
sistemi güclü inkişaf edir və torpaqdan qida maddələri 
mənimsəmək qabiliyyəti artır. Bitkinin tam yetişmə mərhə
ləsində gübrəsiz variantda pambıq bitkisinin çəkisi 6,8 q olduğu 
halda, mineral gübrələrin müxtəlif norma, nisbətdə 
(NcoPçoKaoiNşoP^oKöO; N120P150K9O; N15oP15oK-120; N]5oP21oK150.) 
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verilməsi nəticəsində bitkinin kök kütləsinin çəkisi 9,1-18,4 q 
olmuşdur.Gübrələri cərgələrin orta hişsəsinə dağınıq halında 
verdikdə kök kütləsinin çəkisi 9,1-18,4 q olduğu halda, gübrələri 
cərgələrin yanında verdikdə isə kök kütləsinin çəkisi 10,7-20,4 q 
arasında olmuşdur.Ən yüksək nəticə gübrələri cərgənin 
yanından verməklə N150P180K120 variantından) alınmışdır.

Cədvəl
Müxtəlif norma,nisbət və üsullarla verilmiş mineral gübrələrin 

pambıq bitkisinin quru maddəsinə,kök kütləsinə və məhsula təsiri

Təcrübənin 
variantları

Bir bitkidə 
Quru maddə

Bir bitkidə kökün 
quru çəkisi

Pambıq 
məhsulu s/ha
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s/ha %

Gübrələri cərgələrin orta hissəsinə verdikdə

Nəzarət gübrəsi 9,3 15,4 40,2 3,3 5,1 6,8 17,1 - •
10,1 15,8 45,2 4,1 6,9 9,1 19,2 2,1 12

NeePijoKeo 10,4 16,1 48,4 5,16 7,3 10,8 23,6 6,5 38

NnePıseKw» 12,3 20,5 54,6 6,7 8,9 12,7 25,7 8,6 50

NimPimKim 15,1 25,7 68,8 7,9 10,8 18,4 27,4 10,3 60

NittPiteKıs»
10,2 18,5 65,3 6,4 8,1 16,3

25,2 8,1 47

p/E 1,92/0,90

Gübrələri cərgələrin yanından verdikdə

Nəzarət 11,7 16,3 48,9 3,5 5,7 6,9 18,3
NwPwKje 12,0 17,4 50,3 4,8 8,3 10,7 22,8 4,5 25
NmPi»K« 12,6 18,8 53,7 7,9 10,1 14,1 27,3 9,0 50
N12oP15©K»o 16,5 21,7 69,3 10,1 12,9 17,6 29,3 11,0 60

NısoPısüKııe 18,7 26,9 95,2 13,1 15,4 20,4 32,1 13,8 75

N’i8oPjloKi9e 16,2 25,3 79,4 11,7 13,4 16,6 29,9 11,6 63

p/E 1,46/1,02

Pambıq bitkisi inkişafının ilk dövrələrində az miqdarda 
fosfor, kalium, azotla təmin edildikdə, kök sisteminin inkişafı
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üçün şərait yaranır və o sürətlə inkişaf edir. Nəticədə yaxşı in
kişaf etmiş köklər torpağın alt qatında geniş yayılıb, orada olan 
qida maddələrindən tam istifadə edərək bitkinin gövdə his
səsinin boy artmasına şərait yaradır. Bundan başqa,yaxşı inkişaf 
etmiş kök sistemi torpağın aşağı qatlarına doğru gedir və orada 
olan sudan daha səmərəli istifadə edir ki, nəticədə bu da bitkini 
quraqlığa daha davamlı edir. Beləliklə müxtəlif norma, 
nisbətlərdə verilmiş mineral gübrələrin təsiri nəticəsində pombıq 
bitkisinin boyu sürətlə artır ,kök sistemi güclü inkişaf edir, 
bitkinin quru maddə kütləsi artır və nəhayət pombıq bitkisinin 
məhsuldarlığı yüksəlir. Gübrələri cərgələrin orta hissəsinə 
verdikdə pambıq bitkisinin məhsulu 2,1-10,3 s/ha artdığı halda 
gübrələri cərgələrin yanından verdikdə isə 4,5-13,6 s/ha artır. Ən 
yüksək məhsul Nısq P90 K120 variantından alınmışdır.

Nəticələr

1. Aparılan çöl tədqiqatları ümumiləşdirilərək aşağıdakı 
nəticələr alınqmışdr.

2. Pambıq bitkisinin böyüməsi, inkişafı və məhsulun 
formalaşması mineral gübrələrin düzgün,vaxtında və səmərəli 
üsulla verilməsi ilə əlaqədar olaraq dəyişir.

3. Aparılan tədqiqatdan müəyyən edilmişdir ki,əlavə gübrə
ləri cərgələrin orta hissəsinə verilmə üsuluna nisbətən gübrələri 
cərgələrin yanından verilmə üsulu daha sərfəlidir. Belə ki, 
bitkilərə gübrələr yandan vermək bitkilərin qida maddələri ilə 
təmin olunmasını yaxşılaşdırır. Əlavə gübrələri cərgələrin 
yanından verdikdə dida maddələri köklərə yaxın olduqlarına 
görə, bitkilər tərəfindən daha yaxşı mənimsəlinir və azot 
itkisinin qarşısı alınır.

4. Gübrələrin iqtisadi səmərəliliyini artırmaq və onların 
tətəbiqinin ətraf mühitə neqativ təsirini azaltmaq və məqsədi ilə 
əlavə gübrələri cərgələrin yanından verdikdə daha səmərəli və 
iqtisadi cəhətdən əlverişlidir.

543



Ədəbiyyat

I .F.H.İsayeva Pambığın becərilmə texnologiyası. Ucar dayaq 
məntəqəsi. Bakı 2001, səh 28-38.

2 .F.H.İsayeva CB-3 defalinatmın pambıq bitkisinə təsiri.Müasir 
təbiətşünaslığın nəzəri və praktiki problemləri (məqalələr və tezislər) 
Bakı, 2002-ci il, səh.41-52.

3 .Беспалов Н.Ф., Зеленин H.H. Применение минеральных и 
органических удобрений под хлопчатник. Минеральное питание 
с/х культур, урожай и качество продукции. М., 1989, с. 120-124.

4 .Белоусов М.А. Физиологические основы корневого 
питания хлопчатника.Ташкент,1975, с.151.

5 .Амирсаидов С.Б. Прогрессивная технология производства 
хлопка и повышения. Тр.Союз ПИХИ, 1986, 60. с.25-28.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ НОРМ СООТНОШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА КОРМОВУЮ МАССУ, НАКОПЛЕНИЕ

СУХОГО ВЕЩЕСТВА И УРОЖАЙНОСТЬ 
ХЛОПЧАТНИКА

Джафарова С.Ф.

По изучении влияния способов и сроков внесения различных 
доз удобрений на урожайность хлопчатника, возделываемого на 
сероземное - луговой почве, установлено, что наибольшим 
содержанием сухого вещества и хорошо развитой корневую 
системой характеризовались участки, где использовали мине
ральные удобрения в дозе Н^П^Кпо-
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INFLUENCE OF DIFFERENT NORMS AND METHODS OF 
APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS IN ROOT 

SYSTEM, ACCUMULATION OF DRY MATER AND 
PRODUCTIVITY OF COTTON

Jafarova S.F.

Under studying of norms and methods of appilication of 
mineral fertilirers in productivity of cotton, cultivated in serozem- 
meadow soil, it iz establiched that the areas where mineral fertilizers 
are used in dose of N]5oPlgoK]2o are characterized by the most 
maintenance of dry substance and well-developed root system.
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UOT.631.812

ABŞERONUN BOZ-QONUR TORPAQLARINDA ÜZVİ 
TƏRKİBLİ TULLANTILARDAN ALINMIŞ 
GÜBRƏLƏRİN SOYA BİTKİSİNƏ TƏSİRİ

Talıbova S.T.
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Abşeronda üzvü gübrə kimi yaxantı sularının quru qalığın
dan, bitki qalıqlarının, məişət kompostu, Abşeron kanalının lili 
və mineral gübrələrin təsirinin həm soyanın inkişafına və 
keyfiyyətinə təsirini və həmçinin torpaqda hansı dəyişikliklər 
əmələ gətirməsini öyrənmək təcrübənin əsas məqsədidir [1 ;2].

Təcrübə aqrokimyəvi metodikaya əsaslanaraq Abşeronun 
Hövsan Zeytunçuluq Şirkətinin bazasının suvarılan boz-qonur 
torpaqlarında aparılmışdır. Təcrübə 7 variantda, 3 təkrarda, hər 
bir variant 50 m2 olmaqla qoyulmuşdur.

«Komsomolka» soya sortundan istifadə edilmişdir.

Təcrübənin sxemi:

1 .Nəzarət gttbrəsiz 4.Məişət kompostu 20t/ha
2-Yaxantı sularının quru qalığı 5.Abşeron kanalının lili 20t/ha 
20i/ha
3.Bitki qalığı 20t/ha ö.NeoPjoK^o (101 peyinə ekv.)

7.N30P15K30+ YSQQ 10 t/ha

Analizlər aşağıdakı metodlar üzrə aparılmışdır. Ümumi 
humus İ.B.Tyurin, ümumi azot Keldal, suda həll olan humus, 
nitratlar - kalorometrik metodu, disulfofenol turşusu ilə, 
ammonyak - kolorometrik metodu, Nessler reaktivi ilə, suda 
həll olan fosfor metodu ilə, pH-suda həll olan- potensiometr 
metodu ilə, nəmlik - alüminium stəkanlarında 8 saat 105°C-də 
qrutmaqla alınmışdır.
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Soya torpağın qidalanma rejiminiə çox tələbkardır. Bitkilər 
azotu kök yumrucuq bakteriyaları vasitəsilə havadan mənimsə
məklə fosfor, kalium, maqnezium və başqa qida maddələrinə 
dənli bitkilərlə müqayisədə daha çox tələbkardır.

Fosfor - kalium gübrələri kök yumrucuqlarının əmələ gəlmə
sinə müsbət təsir göstərməklə bitkilərin fizioloji fəahğın artırır. 
Azot gübrələri isə əksinə olaraq, soya bitkisində kök yumrucuq- 
larınm əmələ gəlməsini ləngindir. Lakin vegetaiyamn əvvəlində 
kök yumrucuğu bakteriyalarının səmərəli fəaliyyəti başlanana 
qədər və paxla əmələgəlmə fazasında atmosfer azotunun mənim
sənilməsi başa çatdığı dövrdə azot gübrələrinin verilməsi böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

Cərgəarası 60 sm qoyulması daha məqsədəuyğun hesab 
edilir. «Komsomolka» soya sortu tez yetişən sorta aid olduğu 
üün vegetasiyanın axırında bitkinin sıxhğı hektara 450 min bitki 
hesab olunur, bunu nəzərə alaraq hektara 500-650 min ədəd 
toxum səpmək lazımdır. Vegetasiya müddətində 10-12- a qədər 
suvarma aparılır.

Vegetasiya müddəti 120-125 gündür. Təcrübə qoyulmazdan 
əvvəl torpağın aqrokimyəvi xassəsini öyrənmək üçün 0-20, 20- 
ДО, 40-60, 60-80, 80-100sm-də aqrokimyada qəbul edlməsi 
qayda üzrə torpaq, nümunələri götürülmüş və laboratoriyada 
analiz edilmişdir və nəticələr 1 №-li cədvəldə verilmişdir.
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Cədvəl 1
Abşeronun Hövsan Zeytunçuluq Şirkətinin bazasının suvarılan 

boz-qonur torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyətləri
D

ər
in

lik
 sm

-I
ə

i 1

HUMUS AZOT FOSFOR KALİUM

S

j Ümumi | S/h 
ol

an
 m

q/
kq

 

ı__
__

__
__

__
__

__
_

Ü
m

um
i %

U
du

lm
uş

 
N

/N
H

, m
q/

kq

N
itr

at
 a

zo
tu

 
İV

/N
'O

j m
q/

kq

Ü
m

um
i %

S/
h 

ol
an

 m
q/

kq

Q
əl

əv
id

ə h
/o

 m
q/

kq

Ü
m

um
i %

M
O

ba
di

lə
vi

 
m

q/
kq

0-20 M 80 0,16 15,0 3,9 0,14 23 12,8 2,4 370 8,0
20-40 13 78 0,15 14,6 3,7 0,12 2,0 12,5 2,2 360 8,0
40-60 1,0 75 0,13 13,8 33 0,08 M 11,6 2,0 330 8,2
60-80 0,8 64 0,12 11,0 2.5 0,07 1.0 10,0 13 300 8,4

80- 
100 0,4 55 0,10 93 2,0 0,05 0,6 83 1,5 270 8,4

Analiz nəticələrindən görünür ki, təcrübə sahəsindəki tor
paqlar qida maddəsi ili zəif təmin olunmuşdur və onun məh
suldarlığın artırmaq üçün gübrələrdən istifadə edilməsi vacibdir.

Soya bitkisinin inkişaf müddətində bitkinin boyu ölçülmüş və 
2№-li cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl 2
Soya bitkisinin gübrələrdən asılı olaraq inkişaf dinamikası

№ Variantlar Budaqlama 
mild, sm

Paxlanın 
əmələgəlmə 

vaxtı sm

Tam 
yetişməvaxtı 

sm

Artım 

sm

1 Nəzarat gübrəsiz 15 50 70 -

2 YSQQ20t/ha 20 56 85 15

3 Bitki qalığı 20t/ha 17 53 82 12

4 «Abşeron» komp. 
20 t/ha 25 60 90 20

5 Lil 20t/ha 23 58 88 18

6 NeePaoKfio 27 62 92 22

7 NMP]5K»+YSQQ 
10 t/ha 40 75 100 30
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Cədvəldən görünür ki, bütün gübrə verilən variantda artım 
nəzarət gübrəsiz varianta daha artıq olmuşdur. Ən yüksək 
göstərici mineral gübrə Abşeron kompostu verilmiş variantda 
olmuşdur (30sm). Məhsul uçotu aparılmış və nəticələr cədvəl 3- 
də verilmişdir.

Yemçilikdə soyanın yaşıl kütləsindən, dənindən və 
küləşindən istifadə edir lər. Yaşıl yem, quru ot və silos kimi 
istifadə olunur.

Yaşıl yem - soyanın yaşıl kütləsində orqanizm üçün zəruri 
olan bütün qidalı maddələr vardır. Yaşıl yem kimi onu uzun 
müddət birinci çiçəyin əmələ gəlməsindən paxlaların tam 
dolmasına qədər istifadə etmək olar. Bu təxminən 45-50 gün və 
bəzən daha çox davam edir.

Cədvəl 3

Üzvi və mineral gübrələrin soya bitkisinin 
məhsuldarlığına təsiri

№ Variant Məhsuldarlıq 
dən sent/hek.

Artım 
sent./hek.

1000 
dənin 
çəkisi 

qr.
1 Nəzarət (gübrəsiz) 25 120
2 YSQQ-20t/ha 30 5 135
3 Bitki qahğı-20t/ha 27 2 125
4 «Abşeron» kompostu-20t/ha 32 7 145
5 Lil-20t/ha 28 3 130
6 NğoP зоКбо 28 3 128
7 NjoPijKjo+YSQQ lOt/ha 36 11 200

Soya otu - qidalı qaba yem olub heyvandarlıqda daha geniş 
istifadə olunur. 100 kq soya otunda 47-54 yem vahidi o, 
cümlədən 11,4-15 kq həzm olunan zülal vardır.

Silos - məqsədi ilə aşağı yaraslarda paxlalar saralmağa 
başlayanda başlamaq lazımdır. Silosun 100 kq quru maddəsində 
65,7-70,8 yem vahidi vardır. Cecə (jmıx) və spot - soya 
ılənindən yağ istehsalı zamanı əlavə məhsul olaraq alınır. Bu 
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heyvandarlıqda qüvvəli zülalı yemdir. Cəcədə 40,9% zülal, 
5,7% yağ, sprotunda isə 43%zülal və 1,2% yağ vardır.

Küləş - soya dən məqsədi ilə yığıldıqdan sonra onun kü
ləşindən də istifadə etmək olar. Onun kütləsində 3,9-4,8% zülal 
və 1,5-2,9% yağ vardır,bir kq soya küləşində 0,32 yem vahidi 
vardır. Cədvəldən görünür ki, bütün üzvi gübrə verilmiş 
variantlarda bu göstəricilər nəzarət gübrəsiz varianta görə daha 
çox olmuşdur.

Cədvəl 4-də gübrələrin soya bitkisinin ientensiv inkişaf 
dövründə və vegetasiyanın axırında torpağın kimyəvi tərkibinə 
təsirinin nəticələri verilmişdir. Göstəricilər vegetasiyanın sonuna 
getdikcə azalmışdır, gübrəsiz nəzarət variantına görə yüksək 
olaraq qalmışdır.
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Məsələn: ümumi azot Abşeron kompostu hektara 20 ton 
verilmiş variantda 0,70%, N30P15K30 və YSQQ hektara 10 ton 
verilmiş variantda 0,90% olmuşdur ki, gübrəsiz nəzarətdə 0,14% 
təşkil etmişdir. Bu göstəricilər fosfor və kaliumda da analoji 
olmuşdur.

Nəticə

Abşeron torpaqları qida maddələri ilə zəif təmin olunduğun
dan, təcrübədə istifadə olunan bütün gübrə verilmiş vriantlarda 
bitkinin inkişafı yaxantı sularının quru qalığı 10t/ha və N30P15K30 
verilmiş variantda daha yüksək olmuşdur.

Bu göstəricilər soya bitkisinin həm intensiv fazalarında, həm 
məhsuldarlıqda, həm də keyfiyyət göstəricilərində özünü göstər
mişdir. Bu variantda bitkinin hündürlük 1 metrə qədər inkişaf 
etmişdir, gübrəsiz nəzarət variantına görə 30 sm çox olmuşdur. 
Məhsuldarlıq da 36 sentner olmuşdur, bu da nəzarətə görə 30% 
çoxdur. Keyfiyyət göstəricilərindən toxumda 37% zülal, 25% 
yağ, nəzarətə gübrəsiz variantda bu göstərici 22%, 18% təşkil 
etmişdir.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА КУЛЬТУРУ СОИ В 

УСЛОВИЯХ СЕРО-БУРОЙ ПОЧВЫ АБШЕРОНА

Талыбова С.Т

В данной статье изучается влияние оптимальных норм и 
соотношений вносимых, минеральных удобрений совместно с 
органическими удобрениями на урожайность культуры сои в 
условиях орошаемой серо-бурой почвы Абшерона.

INFLUENCE OF THE FERTILIZER GOT FROM 
ORGANIC STRUCTURAL WASTES ON SOYA PLANT IN 

GRAY-BROWN SOILS OF ABSHERON

TalibovaS.T.

The annual growth of the production of nutrients is connected with 
the intensive use of fertilizers at application of which increases the 
danger of pollution of the environment by them, especially by mineral 
fertilizers. In connection with this arises the necessity of the study of 
the influence of optimal norms and correlation of bringing mineral 
fertilizers in parameters of soil fertility with organic fertilizers. Our 
investigations are devoted to them.
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УДК. 581.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И ГЕНПЛАЗМА ОРЕХА ГРЕЦКОГО

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Ибрагимов З.А.
Азербайджанский Государственный Аграрный 

Университет

Орех Грецкий (Juglans regia L.) принадлежит к роду 
орех (Juglans} семейства ореховые (Jug landace а). Пред
ставители рода Juglans фрагментарно распространены на 
северном полушарии и лишь некоторые виды на 
Американском континенте произрастая в тропической зоне 
проникают в южное полушарие. Род Juglans объединяет 21 
вид, 7 из которых произрастает в Северной Америке (I.J. 
californica S. Wats.,2. J. hindsii Rehder, 3.J. major Heller, 4. 
Jmicrocarpa Berl., 5. J. mollis Engelm., 6. J. nigra L., J.J. 
cinerea L.}, 3 вида распространены в Центральной Америке 
(8. J. olanchana Standi., 9. J. steyermarkii Mann., 10. J. 
guatemalensis Mann.,} и 4 вида встречается в Южной Аме
рике (11. J. australis Griesb., 12. J. boliviano Dode, 13. J. 
venezuelensis Mann., 14. J. neotropica Diels.}. На Дальном 
Востоке и Восточной Азии (Курильские о-ва, Япониия) 
произрастает 4 вида (15. J. Mandshurica Maxim., 16. J. 
ailantifolia Carr., 17. 7 sieboldiana Maxim., 18. J. Cordiformis 
Maxim.}, 2 вида произрастает в Центральной Азии и 
Гималаях (19. 7 sigillata Dode, 20. J. cathayensis Dode} и 
лишь один вид (21. J. regia L.} естественно распространен 
на Евроазиатском континенте [9, 14]. Род Juglans, давшее 
название семейству занимает особое место в нем, все виды 
рода Juglans имеют съедобное ядро, отличаясь лишь 
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выходом и извлекаемостью ядра (процентным содержанием 
и легкостью отделения). Широкое распространение в куль
туре для получения товарных орехов получил лишь один 
вид- грецкий орех {Juglans regia). Термин Juglans 
происходит от латинских слов Jovis и Glans, что означает 
«желудь Юпитера». Поскольку древние римляне так же 
называли и каштан, то для их различия ореху добавили 
regia, что означает «королевский» [4, 11].

На Земном шаре существуют три первичных генцентра 
разнообразия и происхождения ореха грецкого: 
1 .Преднеазиатский (Турция, Иран, Закавказье, Туркменистан). 
2.Среднеазиатский (Республики Средней Азии, Афганистан, 
Пакистан, северо-западная Индия). 3. Китайский (Западный и 
Центральный Китай) [1]. Азербайджан, будучи одним из 
очагов первичного генцентра разнообразия, сыграл 
исключительно важную роль в формировании вторичных 
генцентров ореха грецкого в Европе и Америке.

Первичные генцентры имеют исключительно важное 
значение для селекционеров и генетиков, поскольку в них 
исторически складывался структурный генофонд видовых 
популяций [2]. Генплазма1 естественных популяций диких 
сородичей играет незаменимую роль в постоянном 
обновлении и стабилизации культурных сортов и форм [13].

1 Генплазма - исходный селекционный материал, будь то семена, 
пыльца, черенки, листья, меристематические или другие ткани 
растительного происхождения

Азербайджан располагает богатым генплазма мате
риалом грецкого ореха, что обусловлено широким природ
ным рангом биоразнообразия и древней историей домес
тикации этого реликтового вида [5, 10, 12]. Азербайджан 
одни из первичных очагов разнообразия и происхождения 
ореха грецкого. Естественные ореховые рощи спонтанно 
встречаются в горах Большого и Малого Кавказа.
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Нахичевань издревле славится своими тонкокорыми 
сортами и формами ореха.

Рассматривая вопрос естественного распространения 
ореха грецкого на Кавказе ряд исследователей придержи
вались мнения, что «...на Кавказе грецкий орех в диком 
состоянии достоверно известен только для Талыша...» [2]. 
На остальной территории, как всего Кавказа, так и в 
пределах Азербайджана, естественные ореховые рощи 
рассматривались как одичавшие остатки древней культуры 
[3, 7]. Вопреки этому, на спонтанное (фрагментарное) 
естественное произрастание ореха грецкого в лесах Закав
казья указывают другие исследователи [6, 10]. Древность и 
естественное происхождение ореха грецкого на Малом 
Кавказе в пределах Азербайджана подтверждает тот факт, 
что орех является спутником платана восточного на терри
тории Баситчайской платановой рощи, которая появилась 
еще в меловом периоде [10]. Произрастание представи
телей Гирканской флоры - дуба каштанолистного в 
Исмаиллинском и железного дерева в Габалинском районах 
указывает на естественное происхождение ореха грецкого 
на Кавказе. Результаты молекулярных анализов подтвер
дили филогенетическое родство популяций ореха грецкого 
из Талыша и Большого Кавказа.

Чистые ореховые насаждения в горах Большого и 
Малого Кавказа, а также Талыша представлены в виде 
небольших рощиц площадью 3-5 га, общая площадь 
которых составляет 600-800 га. На обширной площади 
грецкий орех встречается в составе смешанных лесов с 
преобладанием в составе до 80-90 %. Частым спутником 
ореха в смешанных насаждениях являются бук, каштан, 
клен, яблоня, груша, граб (Fagus orientalis, Castanea sativa, 
Acer velutinum, A. Lae turn, Malus orientalis, Pyrus caucasica, 
Carpinus caucasica ), а в горах Талыша-хурма Кавказская, 
дуб каштанолистный, железное дерево, дзельква граболи- 
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стная (Diospyros lotus, Quercus castaneifolia, Parrotia persica, 
Zelkova carpinifolia).

На южных склонах Большого Кавказского хребта, 
Малого Кавказа и в горах Талыша в пределах Азербайджана 
грецкий орех естественно произрастает на площади 25 тыс. 
га и широко культивируется [12].Одиночные вековые 
деревья, биогруппы частый спутник смешанных 
широколиственных лесов, а чистые ореховые рощи 
вкрапливаются в состав горных лесов по горным ущельям 
вдоль рек.

Тонкокорыми формами грецкого ореха издревле 
славится Нахичевань, где его культура была развита, 
вероятно, задолго до нашей эры. В результате длительного 
отбора путем народной селекции выведены такие известные 
сорта как «Кахази», «Дервиш папак», «Катан киойяах», 
«Назик габыг» и др. [5, 12]. Грецкий орех здесь в 
Ордубадских садах отличается крупным размером плодов, 
большим выходом ядра (76%), высоким содержанием жира 
(73%), исключительно тонкой скорлупой [10]. В Ордубад
ских садах выведены такие сорта как «Араз», «Ордубад», 
«Суграи», «Дисар», «Сейфи» и др. [8]. В Нахичевани 
встречаются формы с очень тонкой, мелкосетчатой скор
лупой, которая иногда не полностью покрывает ядро (т.н. 
голоядерные формы). Тонкокорые формы ореха отличаются 
высоким процентом выхода ядра

Для изучения биоразнообразия ореха грецкого в 
Азербайджане были организованы научные экспедиции 
(2007-2008 гг.). Целью экспедиций было изучение распро
странения, обследование насаждений, оценка биоразно
образия, а также сбор генплазма коллекции ореха грецкого. 
Во время экспедиции внутривидовая изменчивость изуча
лось методом морфологического описания. Для оценки 
биологического разнообразия и генетической структуры 
популяций был собран материал для молекулярных 
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анализов. После предварительной морфологической оценки 
с ценных по комплексу хозяйственных признаков деревьев 
была собрана генплазма коллекция орехов. Генплазма 
коллекция предназначалась для закладки на хранение в 
Генетические банки США (Национальная Лаборатория по 
Клонированию и Генплазма Хранилище, NCGR USDA 
,Davis California).

Грецкий орех в Азербайджане характеризуется богатым 
биоразнообразием как в естественных популяциях, так и в 
культуре, чему во многом способствовало семенной способ 
размножения на протяжении многих веков. Грецкий орех по 
своей биологии, будучи гетерозиготным, является 
полиморфным видом. Полиморфизм широко проявляется в 
морфологических показателях плодов (эндокарпа). По 
комплексу хозяйственных показателей плодов (масса, 
форма, цвет, поверхность и толщина скорлупы, извле
каемость и процентное содержание ядра и др.) собрана 
генплазма коллекция, включающая 71 образец. Собранная 
коллекция депонирована в генплазма хранилище (NCGR 
USDA,Davis California).

Морфологический метод не позволяет достоверно оце
нить биологическое разнообразие и генетическую 
структуру популяций. Для оценки биологического разно
образия и генетического сходства (различия) популяций 
выполнены хлоропласт-ДНК (хп-ДНК) анализы. Материал 
(свежие листья) для проведения хлоропласт-ДНК анализов 
был собран с 6-ти генетически обособленных популяций 
грецкого ореха - три из Большого Кавказа (Г абала, 
Исмайыллы, Шеки) и три из Талыша (Биласар, Гирканский 
Национальный Парк, Селигавул) и испытаны по 12 
аллелям, используя стандартные протоколы хлоропласт- 
ДНК анализов [16]. Анализы выполнены автором в 
Национальной Лаборатории по Клонированию и Генплазма 
Хранилища США (NCGR UCDA , Davis California) на 
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капиллярном генетическом анализаторе (ABI Prism 3100) с 
программным обеспечением сбора данных (РЕ/Applied 
Biosystems, Version 1,2). Оценка генетического родства 
проведено по результатам UPGMA анализа с использо
ванием методики Вагнера для построения филогенетиче
ского дерева [Distance Wagner methods, 15].

Результаты хлоропласт-ДНК анализов по 12-ти локусам 
(аллелям) в пределах популяций гетерозиготность характе
ризует наличием от 2-х до 10-ти аллелей при среднем их 
количестве 5,6 аллелей. Популяций отличаются как по 
частоте встречаемости, так и по составу для 10-ти из испы
танных 12-ти аллелей. Популяции грецкого ореха, включен
ные в исследование, показали существенный уровень 
биологического разнообразия как внутри, так и между 
популяциями по 12 аллелям.

Результаты молекулярных анализов (хп-ДНК анализов) 
позволяют выяснять эволюционную взаимосвязь популяций 
на основе построения (конструкции) филогенетического 
дерева. Для конструкции филогенетического дерева вида 
(популяций) применяется метод невзвешенных парных 
групп с использованием арифметических средних (UPGMA- 
unweighted pair group method using arithmetic means). 
Невзвешенный парно-групповой метод (НПГМ) предпо
лагает постоянную скорость эволюции для всех линий вида, 
использует информацию о расстояниях (иногда называемую 
фенетикой). Генное дерево строится согласно данным о 
последовательности ДНК данного гена, суммированных из 
вариантов последовательности внутри популяции (6 
популяций по 32 варианты в каждой). Генетические разли
чия между локусами популяций позволяют определить 
биологически значимый путь и проводить кластеризацию 
популяций, которые имеют наименьшее генетическое 
расстояние (Фиг. 1.).
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Филогенетическое дерево состоит из узлов и ветвей, 
соединяющих узлы. Наружный, или терминальный узел 
обозначает таксон вне рассмотрения. Деревья подраз
деляются на укоренившиеся- если указывается наличие 
общего предка, и на не укоренившиеся - если отсутствуют 
данные о предках. Для предоставления корня неукоренив- 
шемуся дереву, обычно необходима внешняя группа - 
таксон, который палеонтологически отделился раньше. 
Таковым для грецкого ореха является лапина (Pterocarya 
pterocarpa) [14].

Популяции ореха грецкого на Кавказе и Талыша 
характеризуются общностью филогенезиса (Фиг. 1.)
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Среди групп популяций Талыша популяция из Биласар 
показало значительное дифференцирование от популяций 
Гиркан и Селигавул, которую можно рассматривать как 
сородич Кавказских популяций.

Точно также, популяция Габала сформировало группу 
популяций на Большом Кавказе, показав умеренную 
дифференциацию от популяций Исмайыллы и Шеки. 
Несмотря на общность филогенезиса, популяции из 
Талыша, в целом, эволюционно более продвинуты (древ
ние) и показали существенное расхождение от популяций 
Кавказа. Рассмотрение филогенетического дерева позволяет 
утверждать, что популяции ореха грецкого на Кавказе 
являются дочерними таковых из Талыша

Многие коммерческие сорта ореха на сегодняшний день 
не существовали бы, если бы не генплазма диких 
сородичей. Генплазма диких популяций ореха грецкого 
является общенациональным достоянием, требует охраны, 
рационального использования и консервации.

Литература

1. Вавилов Н. И. Проблемы происхождения, география, гене
тика, селекция растений, растениеводства и агрономии // Избран
ные сочинения в 5-ти томах. М.-Л., 1958-1965, том V, с. 14-78.

2. Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. Л., 
изд-во «Колос», 1971, с. 543-547.

3. Гроссгейм А. А. Растительные богатства Кавказа //Изд-во 
МОИП, М., 1952, 632с.

4. Команич И. Г. Биология, культура, селекция грецкого 
ореха. Кишинев, «Штиинца», 1980, 144с.

5. Кулиев А. И. Высококачественные сорта и формы 
грецкого ореха в Азербайджане //Труды АзербНИИЛХА. Барда. 
1973. Том 11. С. 85-88.

6. Кулиев А. И. Распространение ореха грецкого в 
Азербайджане // Труды АзербНИИЛХА. Барда. 1968. Том 8. С. 
63-70.

562



7. Медведьев Я. С. Деревья и кустарники Кавказа/Описание 
дикорастущих и одичавших древесных растений Кавказа с 
указанием их распространения, свойств и употребления //Изд-во 
Кавказского общества сельского хозяйства. Тифлис, 1883. С. 236- 
243.

8. Раджабли А. Д. Грецкий орех // В кн. Плодовые растения 
Азербайджана. Баку, «Азернешр», 1966. С. 200-209.

9. Рихтер А. А., Ядров А. А. Грецкий орех. М., 
Агропромиздат, 1985, 215 с.

10. Сафаров И. С. Платан восточный, орех грецкий и их 
значение в озеленении и лесонасаждениях. Баку, 1981, 60 с.

11. Форде Г. И. Грецкий орех// В кн. Селекция плодовых 
растений. Перевод с английского под ред. проф. X. К. Еникеева. 
М., Колос, 1981, с. 596-604.

12. Ибрагимов 3. А. Греций орех (Juglans regia L.): биология, 
экология, распространение и выращивание. Баку, 2007, 86 с.

13. İbrahimov Z. A., McGranahanG. Н., Leslie С.А., 
Aradhiya М.К. Persian walnut improvement in Azerbaijan // Annals 
of agrarian science. 2007. Vol. 5. № 4. P. 18-21.

14. Malli K. Aradhiya, Daniel Potter, Fangyon Gao, Charles J. 
Simon (2007).Tree Genetics & Genomes, 3, p. 363 - 378.

15, . Swafford, D. L. (1981). On the utility of the distance Wagner 
procedure. Advances in Cladistics 1,25-44.

16. Cheng, F. S., S. K. Brown, and N. F. Weeden. A DNA 
extraction protocol from various tissues in woody species. 1997. Hort 
Science 32.

ADİ QOZUN AZƏRBAYCANDA YAYILMASI, BİOLOJİ 
MÜXTƏLİFLİYİ VƏ GENPLAZMASI

İbrahimov Z.A.

Azərbaycan Cənubu Qafqazda adi qozun (Juglans regia L.) ilkin 
yayilma, müxtəliflilik və mədəniləşdirmə mərkəzidir. Məkan və 
zaman baxımdan Böyük və Kiçik Qafqazda, Talış dağlarında mühit 
şəraitinin geniş dəyişmə amplitudası və uzunmüddətli təkamül yolu 
burada qozun zəngin bioloji müxtəlifliyinin yaranmasina səbəb 
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olmuşdur. Bioloji müxtyəliflik genplazma materialı yaradaraq ilk 
növbədə genetik ehtiyat kimi çıxış edir. Təbii populyasiyalarda 
genplazma kolleksiyasi (71) toplanaraq beynəlxalq genetik bankda 
uzunmüddətli saxlanması təmin olunmuşdur (ABŞ). Heteroziqot növ 
olub Xloroplast-DNT analizləri nəticəsində sınanılam 12 alleldən 
qenomunda allelərin miqdarı 2-10 arasında dəyişərək qenomu orta 
hesabla 5,6 allel daşıyıcısıdır. Həm Talişda, həm də Qafqazda təbii 
yayılması filogenetik baxımda öz təstiqini tapmışdır. Talışda təkamül 
baximdan daha qədimi olub divergensiya nəticəsində Qafqaz 
pulyasiyaları yaranmışdır.

PERSIAN WALNUT SPREADING, BIODIVERSITY AND 
GERMPLASM IN AZERBAIJAN

İbrahimov Z.A.

The Caucasus nation of Azerbaijan is regarded as one of the 
centers of origin, diversity, and domestication of walnut. Walnut 
shows a wide range of adaptations to a multitude of environments 
created by the mountain ranges consisting of the Greater and Lesser 
Caucasus Mountains in the north and the Talysh Mountains in the 
south, where the diverse Tertiary relic Hyrcan flora presents a wide 
range of diversity in J. regia. Analysis of genetic structure and 
differentiation using 12 microsatellite loci of six walnut populations, 
three each from the Greater Caucasus and the Talysh, revealed a 
moderate range of variation. The observed number alleles ranged 
from 2 to 10 alleles with a mean of 5.6 alleles per locus.

Among the Talysh populations, the population from Bilasar 
showed considerable differentiation from the remaining two 
populations from Hyrkan and Seliqavul as well as the ones from the 
Caucasus. The distance Wagner tree showed a similar trend, except 
that the population from Gabala differentiated from the remaining two 
populations from the Caucasus while the trend for the Talysh 
populations remains similar to UPGMA analysis. Overall, the Talysh 
populations are probably evolutionarily more advanced and exhibited 
significant divergence from the Caucasus populations.
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UOT.631.811

FERMER TƏSƏRRÜFATLARINDA ZƏİF DÜŞMÜŞ ÇAY 
PLANTASİYALARININ MƏHSULDARLIĞININ

BƏRPASINDA MİNERAL VƏ ÜZVİ GÜBRƏLƏRİN 
ROLU

1Axundov F.H., 2N.H.Nəzərova
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Universiteti1 
Az-ETB və SBİ-nun Lənkəran Çayfilialı2

Azərbaycanın Lənkəran-Astara rütubətli subtropik bölgəsin
də çayçılığın inkişaf etdirilməsi ötən əsrin 30-cu illərindən baş
layaraq ardıcıl dövlət tədbirləri və elmi tədqiqat işləri əsasında 
həyata keçirilmiş, nəticədə çayçılıq respublika kənd təsərrüfa
tının ən öncül sahələrindən birinə çevrilmişdir. Ölkə çayçılığınm 
intensiv inkişafı təmin edilmiş, əhalinin çaya olan təlabatı yerli 
Azərbaycan çayı istehsalı hesabına 65-70% -ə çatdırılmışdır.

Azərbaycanda ötən əsrin 80-cı illərin sonu və 90-cı illərin 
əvvəllərində baş vermiş məlum hadisələr çay təsərrüfatlarından da 
yan keçməmişdir. Çay plantasiyalarına xidmət işləri dayandı
rılmışdır. Plantasiyalara aqrotexniki qulluq-xüsusən suvarma, 
gübrələmə, budama və i.a işlər aparılmadığından fermer təsərrü
fatlarında çay kollan qismən zəif düşmüş və ya tam məhv olub 
sıradan çıxmışdır.

Zəif düşmüş çay plantasiyalarını yaxşılaşdırmaq, onların 
mah-mil darlığını bərpa etmək məqsədilə Azərbaycan Elmi- 
Tədqiqat Bağ-çılıq və Subtropik Bitkilər İnsititutunun Lənkəran 
Çay filialının yardımçı təcrübə bazasında və eyni zamanda ayrı- 
ayrı fermer təsər-rüfatlarmda apardığımız təcrübələrdən məlum 
olmuşdur ki, bu kimi plantasiyalarda mineral və üzvi gübrələrin 
tətbiqi vacib aqrotexniki tədbirlərdəndir. Tədqiqatlarımızda ilk 
növbədə plantasiyaların zəif düşməsi səbəbləri öyrənilmiş
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(Кулиев Ф.А., Назарова Н.Г. 2005) və bundan sonra mineral 
və üzvi gübrələrin tətbiqi kompleks aqrotex-niki tədbirlər 
içərisində öyrənilmişdir.

Təcrübənin metodikası və sxemi. Əsas tədqiqat işləri 
Lənkəran Çay filialının zəif düşmüş çay plantasiyalarında 1950- 
ci və 1970-80-cı illərdə salınmış son 10-15 il ərzində 
məhsuldarlıqdan tədricən düşmüş 2 hektar çay plantasiyasında 
aparılmışdır.

Təcrübənin sxemi
1 .Nəzarət (gübrəsiz), 2. Lüpin (səpin qabağı siderat (3 ildə 1 

dəfə),
3.N100P100K100, 4. N15oP15oK1OO, 5.N200P2O0K150, 6. N250P250K200;

7. N100P150K30 + Peyin 20 t/ha, 8.Peyin 40 t/ha.
Təcrübə 4 təkrardan ibarət olmuş, hər səməmin (bölmənin) 

sa-həsi 100 m2 götürülmüşdür. Torpaqda makroelementlərin 
təyini ümumi qəbul edilmiş metodikaya əsasən 
(Агрохимические методы исследования почвы; 1975;М) 
aparılmışdır:

Çay kollarının zoğvermə biologiyası və intensivliyi hər 
variantda 0,25 m2 sahədə (50 x 50 sm = 2500 sm2 =0.25 m2 ) 
dörd təkrarda öyrənilmişdir.

Bu məqsədlə yazda, şpaler budamadan sonra, müəyyən 
kötüklər ayrılaraq etiketkalanmışdır. Zoğların boy atması üzə
rində aparılan müşahidələr hər 5 gündən bir aparılmışdır.

Çay bitkisinin generativ fəaliyyəti isə kolların çiçəklənmə 
biologiyası və meyvəəmələgəlmə xüsusiyyətləri əsasında öyrə- 
niljnişdir.

Tədqiqatın təhlili. Lənkəran çay filialında çay kollarında 
yaşıl yarpaq məhsulunun bərpa edilməsi və məhsuldarlığın 
artırılması məqsədilə tətbiq edilən mineral və üzvi gübrələrin 
zəif düşmüş çay plantasiyalarına təsiri aşağıda qeyd edilən 
cədvəllərdə verilir.
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Metodikaya uyğun olaraq tətbiq etdiyimiz variantlar üzrə 
çay kollarında fenoloji müşahidələr, kolun vegetativ və gene- 
rativ orqanlarına təsiri aşağıda göstərilən cədvəldə verilmişdir.

Cədvəldən aydın görünür ki, nəzarət variantına nisbətən çay 
kollarının vegetasiyaya başlanması bəs qədər mineral gübrələrlə 
tə-min olunmuş variantlarda (5 və 6-cı variantlarda), həmçinin 
üzvi və mineral gübrələrlə yaxşı təmin edilmiş 7-ci variantda 6- 
14 gün tez başlamış və vegetasiyanın sonu da 5-10 gün uzun 
olmuşdur. Bu halı generativ orqanların inkişafında da, misal 
üçün çiçəklənmənin baş-lanmasmda və toxum vermədə də 
nəzarətə nisbətən üstün olması aydın görünür. Azərbaycanda çay 
plantasiyaları adətən toxumdan ye-tişdirilmiş əkin materialı ilə 
salınır.

Cədvəl 1. 
Çay kollannda fenoloji müşahidələrin nəticələri

Variantlar

İlb
r Vegetasiya Çiçəkləmə Toxum vermə Bir koli» 

çiçəklərin 
sayt 

(ədədlə)

Bir kolda 
toxumlannn 

sayı 
(ədədlə)başlanğıc sonu başlanğıc: sonu başlanğıc sonu

Nəzarət 
(gübrəsiz)

2006 23.П1 21.X 7.X 5.XI 14.XI 26. XI 43 10

2007 23.III 20.X 10. X 15.XI 17.XI I.XII 48 17

2008 23. III 16.X 30.X 15.XI 18.XI I.XII 44 18

Lüpin

2006 17.III 27.X 4.X 1.XI 5.XI 21.XI 50 15

2007 18.III 3I.X 5.X 5.XI 14.XI 25.XI 53 19

2008 22.111 24.X 5.X 3.X1 16X1 27.XII 55 22

2006 23.III 2I.X 7.X 2.XI 12.XI 25.XI 65 16

2007 22.111 24.X 6.X 4.XI 13.XI 22.XI 60 18

2008 21.III 28.X 25.X 2.XI 15.XI 24.XII 71 1»

NutfiKKlH

2006 22.III 2S.X 7.X I.XI 12.XI 23.XI 86 22

2007 21.111 26.X 6X 3.XI 13.XI 20.XI 76 20

1<ИМ 10.111 29.X 25. IX 4.XI 15.XI 22.XI1 84 24

>006 10.111 15.X 3.X 30.X 7.XI 21.XI 100 36

КИ17 10.111 18.X 4.X I.X 8.XI 19.XI 80 38

КИМ 16.111 I.XI 25.IX 4.XI 12.XI 20.XI1 96 41
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NjsePjsoKjoo

2006 I8.III 30.X 3.X 30.X 7.XI 20.XI 123 47
2007 19.III 30.X 4.X 1.X 9.XI 20.XI 112 47
2008 15.Ш 5.XI 25.IX 22.XI I0.X1 22.XII 127 52

NjoüPisoKjb 
+ peyin 20 

t/ha

2006 16.Ш 30.X 3.X 30.X 2.XI 20.XI 150 56

2007 16.III 29.X 2.X 30.X 4.XI 22.XI 140 53

2008 14.III 8.X 25. IX 25.XI 5.XI 28.X 151 63

Respublikamızın özünəməxsus torpaq - iqlim şəraitində 
suvarma tətbiq etmədən tam keyfiyyətli toxum materialının əldə 
edilməsinin mümkün olmaması haqda bu sahə üzrə aparılmış 
çoxsaylı elmi - tədqiqat işləri sübut etmişdir (Məmmədov M.A., 
1955, Quliyev F.A., 1993 və s.). Çay plantasiyalarında yaz-yay 
aylarında tətbiq edilən süni suvarmalar, bitkinin vegetativ 
orqanlarının inkişafını yaxşılaşdırmaqla yanaşı, onun generativ 
fəaliyyətinə də müsbət təsir göstərməsi tədqiqatlarımızda - müx
təlif mineral və üzvi gübrələrin suvarma fonunda tətbiqində də 
aydın müşayət olunmuşdur. Mineral və üzvi gübrələrin birgə 
tətbiqi zamanı çay kollarının toxum əmələ gətirməsi (6-cı və 7- 
ci variantda) digər variantlara nisbətən daha yüksək olması 
məlum olmuşdur. Zəif düşmüş çay plantasiyalarında müxtəlif 
mineral və üzvi gübrələrin yaşıl çay yarpağı məhsulunun me
xaniki tərkibinə təsirini apardığımız tədqiqatlarda aydınlaş
dırılmışdır.

Məlum olmuşdur ki, torpağın su rejiminin nizamlanması, 
bitkinin inkişaf etdiyi mikroiqlim şəraitinin və onun qida 
rejiminin yaxşılaşdırılması yüksək və keyfiyyətli yaşıl çay 
yarpağı məhsulunun almmasmda mühüm rol oynayır. Bu 
baxımdan çay plantasiyalarında suvarma tətbiqi fonunda mineral 
və üzvi gübrələrin yarpaq məhsulunun mexaniki tərkibinə təsiri 
yuxarıda göstərilən cədvəldən daha aydın görünür. Nəzarət 
(gübrəsiz) variantında normal fleşlərin miqdarı yığılmış yaşıl 
yarpaq məhsulunda 53.9% və kar fleşlərin miqdarı isə 46,1% 
təşkil etdiyi halda, mineral və üzvi gübrələrin tətbiqi hesabına 
bu müsbət normal fleşlərin hesabına artmışdır. Ən yaxşı 
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keyfiyyətə 7 variantda nail olunmuşdur. Bu variantlarda yarpaq 
məhsulunun 68%-dən çoxunu normal fleşlər təşkil etmişdir. 
Sözsüz ki, yaşıl çay yarpağı məhsulunda normal (zərif) fleşlərin 
çoxluğu istehsal olunan quru çayın tərkibində keyfiyyət 
göstəricilərinin də yüksək olmasını təmin etmiş olur. Bizim 
apardığımız təcrübədə çay kollarının qida elementləri ilə 
(N]5oPi5oK.ıoo) təminatı şəraitində normal (zərif) fleşlərin çox 
olması 67.5-68.3% müşahidə edildiyi halda, üzvi gübrələrin 
tətbiqinin də bu sahədə rolu xeyli yüksək olmuşdur.

Az.ETB və SBİ-nin Lənkəran çay filialında (Talıblı Q.A. 
(1955), Quliyev F.A. (1982) aparılmış çoxillik təcrübələr 
göstərir ki, çay plantasiyalarına mineral və üzvi gübrələr bitkinin 
yaşından, vəziyyətindən və torpağın münbitliyindən asılı olaraq 
tətbiq edilməlidir.

Cədvəl 2
Zəif düşmüş çay plantasiyalarında mineral və üzvi gübrələrin 

yaşd çay yarpağı məhsuldarlığına təsiri

Vatiantlar

2006-cı il 2007-ci il 2008-ci il 3 ildən orta

M
əh

su
l, 

s/h
a Artım

M
əh

su
l, 

s/h
a Artım

M
əh

su
l, 

s/
ha

 ' 
.__

__
__

__
__

__
__

_
j

Artım

M
əh

su
l, 

s/h
a Artım

İ

s/h
a

s/h
a ej

S £

Nəzarət gQbrəsiz 10.5 - - 13.0 - 14.4 - - 12.6 - -

Lüpin 12.2 1.7 16.2 15.0 2 15.4 17.1 2.7 18.8 14.8 2.2 17.5

NıooPıooKıoo 13.7 3.2 30.1 17.0 4 30.8 19.2 4.8 33.3 16.3 3.7 29.4

Nj5Qpl5oKlW 15.0 4.5 42.9 18.1 5.1 39.2 20.3 5.9 41.0 17.8 5.2 41.3

NjooPjooKijo 18.0 7.5 71.4 21.0 8.0 61.5 24.2 9.8 66.8 21.1 85 67.5

N250P250K200 18.0 7.5 71.4 21.2 8.2 63.1 24.3 9.9 68.8 21.2 8.6 68.3
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NiooPisoKm+ Peyin 20 
t/ha 16.2 5.7 54.3 19.9 6.9 53.1 22.6 8.2 56.9 19.6 7.0 55.6

Peyin 40 t/ha 14.1 3.6 34.3 18.1 5.1 39.2 20.8 6.4 44.4 17.7 5.1 40.8

P (%-lə) 2.58 1.51 1.17

E (s/ha-lə) 0.38 0.27 0.24

Xüsusilə azot gübrəsinin verilməsi diferensial həyata keçiril
məlidir. Bu zaman bitkinin məhsuldarlığı da nəzərə alınmalıdır. 
Belə ki, plantasiyaların 20-30 sen/hek məhsuldarlığı şəraitində 
azot gübrəsinin verilmə norması 250 kq/ha, 30-50 sen/ha-da 
300kq/ha və 50-70 sen/ha-da isə 350 kq/ha təsiredici maddə 
hesabı ilə götürülməsi tövsiyə olunur.

Mineral və üzvi gübrələrin müxtəlif dozada zəif düşmüş çay 
plantasiyalarının məhsuldarlığına təsirinə gəldikdə isə (cədvəl 2) 
aydın olur ki, çay bitkisinin Lənkəran-Astara bölgəsi şəraitində 
mineral qidalanması onun becərildiyi torpağın optimal su-hava 
rejiminin normal təmin olunmasından çox asılıdır. Onu da 
müəyyən etmişlər ki, bölgə şəraitində mineral gübrələrin effekt
liyi ən çox torpağın su rejiminin nə dərəcədə tənzimlənməsindən 
asılıdır. Bu baxımdan bizim apardığımız təcrübə şəraitində 
ümümi suvarma fonunda tətbiq edilən müxtəlif dozada mineral 
və üzvi gübrələr zəif düşmüş çay plantasiyalarının məhsuldar
lığına müxtəlif dərəcədə təsir göstərmişdir.

Cədvəldən göründüyü kimi gübrə tətbiq edilmədiyi şəraitdə 
(nəzarət variantında) üç ildə orta məhsuldarlıq 12.6 sen/ha təşkil 
etdiyi halda, istər mineral və istərsə də üzvi gübrələrin tətbiqi 
zamanı zəif düşmüş çay plantasiyalarının məhsuldarlığının art
ması müşahidə olunmuşdur. Ən yüksək məhsuldarlıq göstəri
ciləri mineral gübrəbrin N200P200K150 tətbiqi zamanı (variantlar) 
əldə edilmişdir.

Mineral və üzvi gübrələrin birgə tətbiq edilməsi də yaşıl 
yarpaq məhsuluna bəs qədər yüksək təsir göstərmişdir. Bu 
variantlarda (variant 7) orta məhsuldarlıq 19.6 sen/ha yaxın ol
maqla, nəzarətə nisbətən artım 55.6%-ə çatmışdır. Cədvəldən 
onu da görmək olar ki, mineral və üzvi gübrələrin tətbiq edildiyi 
digər variantlarda da məhsuldarlığın yüksəlməsi müşahidə 
edilmişdir.

570



Nəticələr

Zəif düşmüş çay plantasiyalarının vəziyyətinin yaxşılaşdı
rılması və yaşıl çay yarpağı məhsulunun bərpası məqsədilə üç il 
müddətində (2006-2008 illər) aparılmış elmi-tədqiqat işlərindən 
aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:

1. Zəif düşmüş çay plantasiyalarında ilk növbədə kolların 
zəifləməsinin səbəbləri müəyyən edilməli və bunun əsasında 
lazımi tədbirləri həyata keçirməli;

2. Zəif düşmüş çay plantasiyalarının vəziyyətindən və 
yaşından asılı olaraq bu və ya digər aqrotexniki tədbirlər həyata 
keçirilməlidir. Bu kimi yaşlı plantasiyalarda cavanlaşdırıcı 
budamaların aparılması da məqsədə müvafiq sayılmalı;

3. Mineral və üzvi gübrələrin - peyin və ya siderat bitki
lərin cərgəaralarına səpini, zəif düşmüş çay plantasiyalarında 
bitkilərin fenofazalannm normal keçməsinə və həm də generativ 
orqanlarının fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir;

4. Zəif düşmüş çay plantasiyalarında yaşıl çay yarpağı 
məhsulunun mexaniki tərkibinin yaxşılaşmasında mineral və 
üzvi gübrələr mühüm rol oynayır. Daha keyfiyyətli yarpaq 
məhsulu nisbətən yüksək dozada mineral və həmçinin üzvi 
gübrə tətbiq edilən variantlarda (5, 7 variantlar) - N200P200K150 
və N100P150K30 + peyin 20t/ha əldə edilmişdir. Bu variantlarda 
normal fleşlərin miqdarı yarpaq məhsulunun 68.3%-dən çoxunu 
təşkil etmişdir.

5. Mineral və üzvi gübrə lərin tətbiqi zəif düşmüş çay plan
tasiyalarında yaşıl yarpaq məhsulunun artırılmasında mühüm rol 
oynayır. Ən yüksək yarpaq məhsulu təcrübə sahəsində mineral 
gübrələrin tətbiqində N200P200K150 (5-ci variantda) əldə edil
mişdir. Bu variantlarda nəzarətə nisbətən məhsuldarlıq daha 
yüksək olmuşdur. Mineral və üzvi gübrələrin birgə tətbiqi də 
məhsuldarlığı 55.6%-dən çox yüksəltmişdir.
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