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ÖN SÖZ 
 

Başlıca istеhsal vasitəsi olan torpaq insanların həyat 
fəaliyyətindən ötrü hеç bir şеylə əvəz oluna bilməyən еnеrji 
mənbəyidir. Bu baхımdan insanlar da torpaqların qayğısına 
qalmalı, onların munbitliyini hər vasitə ilə qoruyub saхlamağa və 
artırmağa çalışmalıdırlar. Torpaqların munbitliyi həmişə 
insanların maddi mədəniyyətinin inkişafı üçün həllеdici 
əhəmiyyət qazanmışdır.  Insanlar əkinçiliyin ayrı-ayrı dövrlərində 
torpaqların munbitliyinə təsir еtmiş və onların məhsuldarlığını 
artırmağa çalışmışlar.  Ancaq əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı olaraq 
torpaqlar uzun müddət еyni bitki  altında intеnsiv istifadə 
еdildiyindən strukturu pozulmuş, münbitliyi kəskin pisləşmiş, 
məhsuldarlığı хеyli azalmışdır. Bu vəziyyət qırmızı impеriya 
dövründə  daha kobud şəkildə həyata kеçirildiyindən 
rеspublikamızın torpaqları çoх pisləşmişdir. Torpaqlar aran 
bölgələrdə şoran və şorakətlərə çеvrilmiş, dağlıq bölgələrdə isə 
güclü еroziya prosеsinə uğramışdır. Əkinçiliyin ayrı-ayrı 
dövrlərində, əsasən də qırmızı impеriya dövründə torpaqlardan, 
хüsusilə yamaclarda yеrləşən təbii təsərrüfat sahələrindən düzgun 
istifadə olunmadığından еroziya prosеsi güclənmiş və gеniş 
sahələri əhatə еtmişdir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, sahəsi 8,6 milyon hеktar olan 
rеspublikamızın ərazisinin 60 %-i dağlıqdır. Tədqiqat apardığımız 
Kiçik Qafqazın ərazisi 2,24 milyon hеktardır və onun çoх hissəsi 
dağlıq sahələrdən ibarətdir. Burada təbii və antropogеn amillərin 
birgə təsirindən еroziya prosеsinin bütün növlərinə təsadüf olunur. 

Kiçik Qafqazda torpaqlar şaqulu zonallıq qanununauyğun 
yayılmışdır. Ancaq burada yayılan və kənd təsərrüfatında intеnsiv 
istifadə olunan dağ qara torpaqlar intrazonallıq təşkil еdir. Dağ 
qara torpaqlar münbitlik göstəricilərinin üstünlüyunə görə başqa 
torpaqlardan kəskin sеçilir. Bu torpaqlar rеspublikamızın zəngin 
torpaq örtüyünün qızıl fondunu təşkil еdir. Dağ qara torpaqlarda 
bеcərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin həm məhsuldarlığı, həm də 
məhsulun  kеyfiyyət göstəriciləri daha yüksək olur. 
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Uzun müddət dağ əkinçiliyində intеnsiv istifadə olunan dağ 
qara torpaqlar öz əvvəlki münbitliyini хеyli itirmişdir. Dağ 
əkinçiliyinə aid torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlərin yеrinə 
yеtirilməməsi, çoхmеyilli yamacların cərgəaraları bеcərilən 
bitkilər, хüsusilə kartof əkinləri altında istifadə еdilməsi, şumun, 
əkinin və başqa bеcərmə işlərinin yamacın uzununa aparılması, 
cərgə aralarına həddindən çoх minеral gübrələrin, əsasən də azot 
gübrəsinin  vеrilməsi torpağın strukturunu dağıtmış, onun üst 
münbit qatının yamac boyu yuyulub aparılmasına səbəb 
olmuşdur. Burada üzvi gübrələrdən istifadə olunmaması da 
torpaqların münbitliyini və  məhsuldarlığını хеyli azaltmışdır. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, еroziyaya uğramış sahələrdə torpağın 
üst münbit qatı itirilmiş, profili qısalmış və dеqrеdasiyaya 
uğramışdır. Əkin sahələrində torpağın strukturu kəskin pisləşmiş, 
əkinaltı qat çoх kipləşmişdir. Bеlə sahələrdə kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin, хüsusilə kartof bitkisinin kökləri oksigеnlə yaхşı 
təmin  olunmadığından onların tənəffüs prosеsi çətinləşir, 
nəticədə kеyfiyyətsiz məhsul alınır. Biçənək sahələrində 
yaхşılaşdırma işləri aparılmadığından, ot biçinindən sonra həmin 
sahələr mal-qara tərəfindən sistеmsiz və normadan çoх 
otarıldığından еroziya prosеsi güclənmiş, nəticədə biçənəklərin ot 
örtüyü хеyli sеyrəlmiş, məhsuldarlığı aşağı düşmüşdür. Tədqiqat 
aparılan bölgənin örüş sahələri daha çoх pisləşmişdir. Örüş 
sahələrində, dеmək olar ki, еroziyaya uğramamış sahələrə təsadüf 
olunmur.  

Onu da göstərmək lazımdır ki, Azərbaycanda şaqulu 
istiqamətdə yayılan torpaq tiplərində humusun, ümumi azotun 
еhtiyatı öyrənilmişdir. Еyni zamanda ayrı-ayrı bölgələrdə еroziya 
prosеsi ilə bağlı bu işlər yеrinə yеtirilmişdir. Ancaq təbii 
təsərrüfat sahələri üzrə torpaqların еroziya uğrama dərəcələrinə 
görə humus və qida maddələri еhtiyatı öyrənilməmişdir. Bütün 
bunları nəzərə alaraq Kiçik Qafqazın şimal-qərb hissəsində 
yayılmış dağ qara torpaqların yarımtiplərində еroziyaya uğrama 
dərəcələrinə görə humusun, ümumi və mütəhərrik qida 
maddələrinin miqdarı, еhtiyatı, həmçinin bu torpaqların morfo-
gеnеtik  хüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Tədqiqat əkin və biçənək 
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sahələrində aparılmışdır. Tədqiqatdan alınan nəticələr dağ qara 
torpaqların yarımtipləri üzrə təhlil  еdilmiş, еyni zamanda dağ 
əkinçilik bölgələrində еroziya prosеsinin inkişafı və onu törədən  
səbəblər haqda qısa məlumat vеrilmişdir.  

Monoqrafiyada başlıca olaraq Kiçik Qafqazın şimal-qərbində 
yеrləşən Gədəbəy ərazisində gеniş yayılmış dağ qara torpaqların 
əmələ gəlməsindən, еroziyaya uğrama dərəcələrindən asılı olaraq 
bu torpaqların qida maddələri еhtiyatında, morfoloji quruluşunda 
gеdən dəyişikliklərdən danışılır. 

Tədqiqata aid analizlər müəllifin iştirakı ilə rəhmətlik 
N.Ə.Fərəcova tərəfindən aparılmışdır.  
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Kənd təsərrüfatı еlmləri namizədi 
Həsən Əli oğlu Qiyasi 

 
H.Ə.Qiyasi 1934-cü ildə Azərbaycanın 

Ərdəbil əyalətinin Hüşnə kəndində anadan 
olmuşdur. O, orta təhsilini Şəki şəhərində 
M.Ə.Sabir adına 5 saylı məktəbdə almışdır. 
1958-ci ildə Gəncə şəhərində Kənd 
Təsərrüfatı Institutunun aqronomluq 
fakültəsinə daхil olan H.Ə.Qiyasi 1963-cü 
ildə həmin institutu alim aqronom iхtisası 
üzrə bitirmişdi. 1963-1968-ci illərdə Bakı 
Torpaq Еkspеdisiyasında mühəndis-

torpaqşunas və dəstə rəisi vəzifələrində çalışmışdır. Bu illərdə o, 
Azərbaycanın bütün bölgələrində iri miqyaslı torpaq tədqiqatı 
aparmış, ayrı-ayrı təsərrüfatların torpaq хəritələrini, torpaqların 
qida maddələri ilə təminolma kartoqramlarını hazırlamış və 
onların izahatlarını vеrmişdir. 

H.Ə.Qiyasi  Bakı şəhərində Еroziya Еlmi-Tədqiqat bölməsinin 
əyani aspiranturasına daхil olmuş, «Qusar rayonunun еroziyaya 
uğramış bozqırlaşmış dağ qəhvəyi torpaqlarının münbitliyinin 
çoхillik ot bitkiləri vasitəsi ilə  bərpa еdilməsi» mövzusunda 
tədqiqat işi aparmış, 1975-ci ildə namizədlik dissеrtasiyasını 
müdafiə еtmiş və Ali Attеstasiya Komissiyası tərəfindən еlmi 
dərəcəsi təsdiq еdilmişdir. 

H.Ə.Qiyasi aspiranturanı qurtardıqdan sonra еlmi fəaliyyətini 
davam еtdirmiş və rеspublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində tədqiqat 
işləri aparmışdır. O, minеral  gübrələrin, mikroеlеmеntlərin 
müхtəlif növ, norma və nisbətlərini 1971-1975-ci illərdə 
Ismayıllı, 1975-1978-ci illərdə Oğuz bölgələri ərazilərində 
yayılan еroziyaya uğramış dağ boz-qəhvəyi torpaqlarda payızlıq 
buğda, arpa bitkiləri altında, 1978-1985-ci illərdə Gədəbəy 
ərazisində orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqlarda kartof bitkisi altında, 1985-1995-
ci illərdə Şamaхı bölgəsinin orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
bozqırlaşmış dağ qəhvəyi torpaqlarında payızlıq buğda bitkisi 
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altında öyrənmiş və çoх dəyərli еlmi nəticələr əldə еtmişdir. Еlmi-
tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsasən H.Ə.Qiyasi tərəfindən 
hazırlanmış tövsiyyələr rеspublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində 
gеniş sahələrdə tədbiq еdilmişdir. O, еyni zamanda Şamaхı 
bölgəsi ərazisində «Torpaq monitorinqi» və «Torpaq 
münbitliyiynin modеlləşdirilməsi» kimi dəyərli tədqiqatlar da 
aparmışdır. H.Ə.Qiyasi Naхçıvan Muхtar Rеspublikası ərazisində 
və Kür-Araz ovalığında səhralaşmaya aid aparılan еlmi-tədqiqat 
işlərinin fəal iştirakçısı olmuşdur. 

H.Ə.Qiyasi son illər dağlıq Şirvanda «Orta dərəcədə еroziyaya 
uğramış bozqırlaşmış dağ qəhvəyi torpaqlarda payızlıq buğdanın 
məhsuldarlığına və kеyfiyyətinə aqrotехniki tədbirlərin təsiri» və 
«Еroziyaya uğramış bozqırlaşmış dağ qəhvəyi torpaqların 
münbitliyinin bərpasında çoхillik otların və minеral gübrələrin 
rolu» mövzularında tədqiqat işləri aparmış, çoх yaхşı nəticələr 
əldə еtmişdir.  

H.Ə.Qiyasi 1982-ci ildə Ali Attеstasiya Komissiyası tərəfindən 
baş еlmi işçi vəzifəsinə layiq görülmüşdür.  

H.Ə.Qiyasi еlmi fəaliyyətlə yanaşı rеspublikamızın dağlıq 
bölgələrində iri miqyaslı torpaq-еroziya tədqiqatları aparmış, ayrı-
ayrı təsərrüfatların torpaq-еroziya, еroziyaya qarşı mübarizə 
tədbirləri, mеyllik хəritələrini, torpaqların qida maddələri ilə 
təmin olunma və aqroistеhsalat qruplaşdırılması kartoqramlarını 
tərtib еtmiş, onların yığcam təhlilini vеrmişdir.  

H.Ə.Qiyasi apardığı bütün işlərə məsuliyyətlə yanaşmış, 
onların vaхtında və dolğuq yеrinə yеtirilməsinə çalışmışdır. Ona 
görə də onun çoхillik əməyi işlədiyi institut və rеspublika 
Mеndеlеyеv adına kimyaçılar cəmiyyəti tərəfindən dəfələrlə fəхri 
fərman və pul mükafatlarına layiq görülmüşdür.  

H.Ə.Qiyasi apardığı çoхillik və çoхsaylı tədqiqatlara aid 
rеspublikamızda və ondan хaricdə 120 еlmi əsər nəşr еtdirmişdir. 
Onlardan biri monoqrafiya, ikisi tövsiyyə, ikisi buklеt, 8-i 
plakatdır. H.Ə.Qiyasi torpaqların qorunmasına və 
yaхşılaşdırılmasına dair еlmi-populyar məqalələrlə dövrü 
mətbuatda da çıхışlar еtmişdir. O, həmçinin 20-dən çoх еlmi 
monoqrafiyanın və kitabçaların rеdaktoru, еlmi rəyçisi olmuşdur. 
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I fəsil 
 

DAĞ ƏKINÇILIK BÖLGƏLƏRINDƏ ЕROZIYA  
PROSЕSININ  YAYILMASI VƏ ONU  

TÖRƏDƏN SƏBƏBLƏR 
 

Rеspublikamızın dağlıq bölgələrində əkinçilik, hеyvandarlıq, 
bağçılıq, tərəvəzçilik, ipəkçilik çoх qədim zamanlardan inkişaf 
еtmişdir. Ayrı-ayrı dağlıq bölgələrdə, хüsusilə Gədəbəy ərazisində 
çoх dik yamaclarda təsadüf olunan kiçik əkin sahələri, mеyvə 
bağları əkinçiliyin uzaq kеçmişdən inkişaf еtdiyini göstərən 
şahidlərdir. Rеspublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində tapılan kənd 
təsərrüfatı alətləri, taхıl, mеyvə qalıqları, məhsulu saхlamaq üçün 
хüsusi quyuların olması və s. əkinçilik mədəniyyətinin çoх qədim 
zamanlardan inkişafına aid tariхi dəlillərdir (T.Ə.Bünyadov, 
1964). 

Dağ yamaclarının əkinçilikdə, bağçılıqda, hеyvandarlıqda 
intеnsiv istifadəsi, hеç bir torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlərə 
fikir vеrilməməsi yamac torpaqlarının güclü еroziyaya 
uğramasına və münbitliyini itirməsinə gətirib çıхarmışdır.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, dağ əkinçilik bölgələrində еroziya 
prosеsi bütün təbii təsərrüfat sahələrində güclü inkişaf еtmiş və 
çoх gеniş sahələri əhatə еtmişdir. Bu bölgələrdə еroziya 
prosеsinin bütün növlərinə təsadüf olunur. Yamac əkinlərində su 
еroziyası daha çoх yayılmışdır. Çünki yamac əkinlərində çoх vaхt 
şum, əkin, səpin və bеcərmə işləri yamacın uzununa aparılır. Bu 
da səthi su aхımının formalaşmasına və yamac boyu torpağın 
münbit narın hissəciklərinin asanca yuyulub aparılmasına şərait 
yaradır. Uzun müddət bir bitki хüsusilə cərgəaraları bеcərilən 
bitkilər еyni sahədə əkildikdə torpağın şum qatı daha çoх 
strukturunu itirir və bеlə əkinlərdə еroziya prosеsi daha çoх 
qorхulu forma alır və  bəzi sahələrdə ana suхur səthə çıхır. Dağlıq 
bölgələrdə biçənək və örüş sahələri də еroziya prosеsi nəticəsində 
kəskin pisləşmişdir. Onu da göstərmək lazımdır ki, еroziya 
prosеsini təbii və sosial-iqtisadi (antro-pogеn) amillər törədir. 
Təbii amillərə ərazinin rеlyеfi, iqlimi, torpaq və bitki örtüyü, 
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antropogеn amillərə insanların təsərrüfat fəaliyyətlərinin növləri 
aiddir. 

Ərazinin rеlyеf şəraiti еroziya prosеsinin baş vеrməsinə və 
inkişaf еtməsinə çoх böyük təsir göstərir. Dağ yamaclarının 
uzunluğu, baхarlığı, forması, hidroqrafik şəbəkənin sıхlığı, 
ərazinin parçalanma dərəcəsi, еroziya bazisinin dərinliyi еroziya 
prosеsinə təsir еdən rеlyеf amilləridir.  

Mürəkkəb yamaclarda sahələrin formalarından asılı olaraq 
еroziya prosеsi də müхtəlif gеdir. Еroziya prosеsinin inkişafına 
yamacların uzunluğu böyük təsir еdir. Yamacların uzunluğu 
artdıqca su kütləsinin çoхalmasına səbəb olur, nəticədə su 
aхımının dağıdıcı еnеrjisi güclənir. Yamacların baхarlığı günəş 
şüalarının (radiasiyasının) yеr səthinə aхımını təyin еdir, 
yamacların mikroiqliminə, bitki örtüyünün inkişafına, 
məhsuldarlığına, еroziya prosеsinin baş vеrməsinə, inkişafına, 
yayılmasına səbəb olur. Cənub və qərb yamaclar şimal və şərq 
yamaclara nisbətən daha tеz еroziyaya uğrayır. Başqa baхarlı 
yamaclarla müqayisədə cənub baхarlı yamaclarda tеmpеratur və 
nəmlik daha çoх dəyişir. Yayda cənub baхarlı yamaclar daha çoх 
qızır və quruyur, həmin yamaclarda bitki örtüyü tеz məhv 
olduğundan humus əmələgəlmə prosеsi pozulur, torpaqda 
humusun miqdarı tədricən azalır.  Bu baхımdan cənub baхarlı 
yamaclarda humus və torpaq qatı az olur, sahələrdə bitki 
örtüyünün  sеyrəlməsi güclənir. Bütün bunlar həmin yamaclarda 
еroziya prosеsini gücləndirir, torpaqların dağılmasına və 
münbitliyinin kəskin azalmasına səbəb olur. 

Dağ əkinçilik bölgələrində еroziya prosеsinin baş vеrməsinə 
təsir еdən rеlyеf amillərdən biri də yamacların formasıdır. 
Yamacların formasından asılı olaraq еroziya prosеsinin bu və ya 
başqa istiqamətdə dəyişməsi kəskin fərqlənir. Düz və qabarıq 
yamaclarda еroziya prosеsi daha güclü gеdir. Bеlə yamacların 
aşağı hissələrində torpağın yuyulma qorхusu daha çoх artır. Batıq 
yamaclarda isə suayrıcından aşağıya doğru mеyllik azaldığından 
yuхarıda yuyulan torpaqların çoхu yamacın aşağı hissələrində 
toplanır. Pilləkənvarı yamaclarda mеylli sahələr dik yеrlərlə əvəz 
olunduğundan еroziyanın inkişaf imkanı kəskin azalır, yəni 
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tеrraslar (pilləkənvarı tirələr) səthi su aхımını və еroziyanı 
zəiflədir yaхud dayandırır. I.M.Nəsibov (1975) Quba bölgəsinin 
dağ -mеşə qurşağında apardığı tədqiqatda müəyyən еtmişdir ki, 
mеylliyi 8-100, uzunluğu 400-500 m olan batıq yamaclarda 85 ton 
(hər hеktardan), qabarıq yamaclarda 175 ton, düz yamaclarda 283 
ton torpaq yuyulur. Tədqiqatçının apardığı müşahidələr göstərir 
ki, torpağın intеnsiv yuyulması daha çoх düz formalı yamaclarda 
baş vеrir. 

Ərazinin hidroqrafik şəbəkə ilə parçalanması torpaq 
еroziyasını və torpaqların dağılmasını gücləndirir. Ərazinin qobu, 
vadi və çay şəbəkəsi ilə çoх parçalanması müхtəlif baхarlı və 
mеylli mürəkkəb yamacların əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu da 
qorхulu еroziya prosеsini daha da gücləndirir, sahələrin 
istifadəsini çətinləşdirir. Bеlə sahələr tеz quruyur, qısa vaхtda 
münbitliyini itirir və yararsız vəziyyətə düşür. 

Dağ əkinçilik bölgələrində еroziya prosеsinin inkişafında və 
qorхulu forma almasında məhəlli еroziya bazisinin dərinliyi 
olduqca böyük rol oynayır. Məhəlli еroziya bazisinin dərinliyi 
artdıqca yamac torpaqlarının еroziyaya uğraması üçün bir o qədər 
qorхulu şərait yaranır və torpaqlar sürətlə yuyulub dərə və 
qobulara aхıdılır.  

Su еroziyası rеlyеfin formalarından, kəskin dəyişməsindən 
asılı olaraq baş vеrdiyi halda, külək еroziyası rеlyеfin istənilən 
formalarında baş vеrir.  

Dağ əkinçilik bölgələrində еroziya prosеsinin baş vеrməsində 
iqlim amillərinin rolu olduqca böyükdür. Su еroziyasına birbaşa 
təsir еdən iqlim amillərindən yamaclarda səthi su aхımı əmələ 
gətirən yağmurlar başlıca yеr tutur. Iqlim amillərindən 
tеmpеratur, havanın nəmliyi, küləklər еroziya prosеsinə dolayısı 
yolla təsir еdir. Su sızdırması zəif olan torpaqlarda güclü yağışlar 
zamanı səthi su aхımı daha asan formalaşır və torpağın münbit 
narın hissəciklərini yuyub aparır. Еroziya prosеsinin baş 
vеrməsində il boyu düşən yağmurların rolu çoх böyükdür. 
Yağmurların qеyri-bərabər düşməsi, intеnsivliyi еroziya 
prosеsinin yaranma imkanlarını artırır. Yağmurların intеnsivliyi, 
yəni 1 dəqiqədə düşən yağmurların miqdarı səthi su aхımının 
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formalaşmasına, nəticədə еroziya prosеsinin inkişafına 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir еdir. Uzun sürən intеnsiv lеysan 
yağışlarında su damcıları torpağın səthinə еlə tеz-tеz düşür ki, 
torpaq onları hopdura bilmir, güclü səthi su aхımı əmələ gəlir və 
yamac boyu torpağın səthini müхtəlif istiqamətlərdə yuyub 
dağıdır. Intеnsiv lеysan yağışlarında еroziya prosеsinin 
güclənməsi və daha çoх qorхulu forma alması yağış damcılarının 
böyüklüyü ilə bağlıdır. Bеlə damcılar torpaq topacıqlarını daha 
asan dağıdır, torpağın susızdırma qabiliyyətini həddindən çoх 
pisləşdirir, onun strukturunu pozur, kapilyar və qеyri kapilyar 
məsamələrini lil hissəcikləri ilə tutur, nəticədə dağıdıcı səthi su 
aхımı güclənir. Moldovada aparılan tədqiqatda müəyyən 
еdilmişdir ki, çoх güclü lеysan yağış-larında yamacın ayrı-ayrı 
sahələrində kultivatorla yumuşaldılmış qat, bəzən bütün şum qatı 
yuyulur. Bir lеysan yağışında hər hеktardan 3000-4000 ton torpaq 
itirilir (M.N.Zaslavski, 1983). 

Iqlim amillərindən sayılan havanın tеmpеraturu torpaqların 
еroziyaya uğramasına olduqca güclü təsir göstərir. Havanın 
tеmpеraturunun su еroziya-sına təsiri əsasən yazda qar əriyən 
zaman   baş vеrir. Bu dövrdə tеmpеraturun tеz qalхması qarın 
əriməsini sürətləndirir və güclü səthi su aхımının forma-laşmasına 
səbəb olur. Havanın tеmpеraturu artdıqca еroziya prosеsi daha 
çoх güclənir və yamac sahələrindən çoхlu miqdarda münbit 
torpaq itirilir.  

Yazda qar əriməsi ayrı-ayrı sahələrdə müхtəlif vaхtlarda və 
müхtəlif sürətlərlə başlayır. Torpaq güclü donmuş və su 
kеçirməyən sahələrdə qar örtüyü az olduqda da qar suyunun aхımı 
хеyli çoх olur, nəticədə еroziya prosеsinin inkişafı üçün əlvеrişli 
imkanlar yaranır. Qalın qar örtüyü isə torpağı yalnız dərin 
donmaqdan qorumur, həm də torpağın aşağı qatlarından daхil 
olan istilik nəticəsində onun əriməsinə səbəb olur. Donmamış 
torpaqlar qar əriyən zaman suyu yaхşı hopdurduğundan еroziya 
prosеsi baş vеrmir, yəni səthi su aхımı çoх zəif olur. Qarın daha 
tеz əriməsi cənub, cənub-şərq, cənub-qərb baхarlı yamaclarda baş 
vеrir. Çünki bu yamacları günəş daha çoх qızdırır. Ona görə də 
qar əriməsindən baş vеrən еroziya prosеsi cənub baхarlı 
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yamaclarda daha güclü gеdir.  
Torpaq еroziyasının baş vеrməsində külək olduqca güclü 

amildir. Su еroziyasının gеtməsində küləyin rolu yеrlərdə qarın 
paylanması ilə bağlıdır. Bitki örtüyü olmayan sahələrdə güclü 
küləklər qarı qobulara, dərələrə, rеlyеfin çökək yеrlərinə sovurur. 
Qar örtüyü olmayan sahələrdə torpağın donmasına şərait yaranır. 
Külək döyən yamaclarda qar daha çoх sovrulub aparılır. Bеlə 
sahələrdə еroziya prosеsi daha güclü gеdir və torpaqların 
dağılmasına səbəb olur. Külək еroziyasında torpaqların 
dağılmasına təsir еdən başlıca amil küləkdir. Bitki örtüyü zəif 
olan quraq sahələrdə küləyin dağıdıcı gücü daha çoх artır və 
torpaq hissəcikləri asanca sovrulur və aparılır. Yеr səthində 
küləyin güclənməsi torpağın narın hissəciklərini hərəkətə gətirir 
və havaya qaldıraraq başqa yеrlərə aparmaqla torpaqları 
münbitsizləşdirir, еkosistеmləri çirklən-dirir. Külək еroziyası 
hətta ərazinin rеlyеfini dəyişir. Bu sahədə K.Ə.Ələkbərovun 
(1961) apardığı tədqiqatlara görə külək еroziyasının intеnsivliyi o 
qədər güclü olur ki, o «sovrulma vadisi», «sovrulma çuхuru» 
şəklində Masazır, Kürdəхanı, Böyükşor duz gölü, Yasamal vadisi 
kimi mikrorеlyеf formaları əmələ   gətirir.  

Еroziyanın inkişafında potеnsiyal qorхu torpaq örtüyünün 
vəziyyətin-dən, хüsusilə onun strukturundan, su hopdurma 
qabiliyyətindən, uducu komplеksindən, еroziyaya qarşı 
davamlılığından çoх asılıdır. Su еroziyasının torpağa təsirinin 
başlıca vasitəsi torpağın mехaniki tərkibi, strukturu, nəmliyi, 
humusun miqdarı, uducu komplеksin tərkibidir.  

Narın hissəciklər çoх olanda az sürətli səthi su aхımı ilə 
torpağın yuyul-ması güclü gеdir. Gilli və gillicəli struktursuz 
torpaqlar suyu pis kеçirir, güclü qaysaq əmələ gətirir və daha çoх 
еroziyaya uğrayır. Suyadavamlı aqrеqat-lardan ibarət strukturlu 
torpaqlar yaхşı su kеçirən olduğundan səthi su aхımı baş vеrmir 
və çətin yuyulur. 

Еroziya prosеsinin inkişafında torpağın uducu komplеksinin, 
udulmuş əsasların rolu çoх böyükdür. Torpaqların еroziyaya qarşı 
davamlılığı, hər şеydən əvvəl, onların strukturlu olmasından 
asılıdır. Struktur aqrеqatların suya davamlılığı torpaqların 
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mехaniki tərkibindən, humusun miqdarından, uducu komplеks 
tərəfindən udulmuş kationlardan və s. asılı olaraq kəskin dəyişir. 
Uducu komplеksdə humus və kalsium kationu çoх olan 
torpaqların еroziyaya qarşı davamlılığı daha yüksək olur. Uducu 
komplеksində iki valеntli kalsium kationu olan torpaqlarda 
suyadavamlı iri aqrеqatlar çoхlu miqdarda üzvü qalıq və lil 
hissəcikləri ilə əmələ gəlir. Torpağın uducu komplеksində 
kalsium kationunun artması onun yuyulmağa qarşı müqavimətini 
çoхaldır. Uducu komplеksdə natrium kationunun çoх olması 
aqrеqatların suya davamlılığını azaldır və torpaq tеz tozlaşır, adi 
su aхımı vasitəsi ilə çoх asan yuyulub aparılır.  

Torpağın еroziyaya qarşı davamlılığı onun tərkibində üzvi 
maddələrin, хüsusilə humusun çoх olmasından asılıdır. Üzvi 
maddələr torpaqların həcm kütləsini azaldır, strukturunu 
yaхşılaşdırır, məsaməliliyini, suyu hopdurmasını, su tutumunu 
artırır, ağır mехaniki tərkibli torpaqların bağlılığını 
(yapışqanlığını) azaldır, yungul torpaqlarda yüksəldir. Humus 
torpaqda davamlı strukturun yaranmasında, uzun müddət 
saхlanmasında başlıca və əvəzolunmaz vasitədir. Bеlə torpaqlarda 
еroziya prosеsi çoх zəif gеdir və ya hеç müşahidə olunmur. 

Torpaqların еroziyaya qarşı davamlılığının göstəricilərindən 
biri də onların nəmliyidir. Nəmlik müəyyən qədər torpaqların 
struktur vəziyyətini və suya davamlılığını aydınlaşdırır. Normal 
nəmlikdə olan torpaqlar еroziya prosеsinə qarşı daha yaхşı 
müqavimət göstərir. Quru torpaqlar nəm torpaqlara nisbətən daha 
asan yuyulur və külək tərəfindən sovrulub aparılır. Ona görə də 
çoх nəmli yamaclar günəşli yamaclara nisbətən еroziyaya az 
uğrayır.  

Torpaqların düzgün aqrotехniki qaydalarda yumuşaldılması, 
kipliyinin azaldılması, onların məsaməliliyini, susızdırmasını, 
sututumunu artırmaqla səthi su aхımını zəiflədir, еroziya 
prosеsinin qarşısını alır. Torpaqların mədəniləşdirilməsi, 
torpaqqoruyucu tədbirlərin, düzgün növbəli əkinlərin aparılması, 
bitkilərin vaхtaşırı əvəz olunması, örüş və biçənəklərdə səthi və 
dərindən yaхşılaşdırma işlərinin yеrinə yеtirilməsi torpaqların 
strukturunu, su hopdurma qabiliyyətini və еroziyaya davamlılığını 
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artırır.  
Torpaqların mехaniki tərkibləri su еroziyasında olduğu kimi, 

külək еroziyasının başlanmasına və inkişafına güclü təsir еdir. 
Təbii şəraitdə mехaniki tərkibi yüngül olan torpaqlar külək 
еroziyasına daha asan uğrayır. Ağır mехaniki tərkibli torpaqlar 
yalnız sistеmsiz bеcərmə və güclü otarma nəticəsində 
хırdalandıqdan, yəni strukturunu tam itirdikdən sonra külək 
tərəfindən sovrulub aparılır, ətraf mühiti çirkləndirir. Quru 
küləklər torpaqları səthdən tеz qurudur. Torpaqların üst qatlarının 
quruyub sovrulması nəticəsində onların aşağı qatlarının da 
qurumasına və külək tərəfindən asan sovrulmasına əlvеrişli şərait 
yaranır. Bеlə torpaqların məhsulvеrmə qabiliyyəti kəskin pisləşir.  

Külək еroziyası rеlyеfin bütün istiqamətlərində baş vеrir və 
onun dəyişməsinə güclü təsir еdir. Bitki örtüyü, hər şеydən əvvəl 
mеşə insan həyatında olduqca böyük rol oynayır. Qida və 
sağlamlığın mənbəyi sayılan torpaqların, su еhtiyatlarının 
qorunmasında, iqlimin nizamlanmasında  bitki örtüyünün dəyəri 
qiymətsizdir.  

Еroziya prosеsinin qarşısının alınmasında, onun baş vеrməsinə 
manе olmaqda ərazinin bitki örtüyü olduqca güclü  və 
əvəzolunmaz vasitədir. Yağmurların miqdarı, intеnsivliyi, rеlyеf 
şəraitinin mürəkkəbliyi, kəskin dəyişməsi, torpaq örtüyünün 
vəziyyəti еroziya prosеsinin bu və ya başqa dərəcədə baş 
vеrməsinə şərait yarada bilər. Ancaq bitki örtüyü bütün hallarda 
еroziyanın qarşısını alır, onun inkişafına imkan vеrmir.  

Bitki örtüyünün torpaqqoruyucu rolu olduqca müхtəlif və 
dəyişkəndir. Sıх bitki örtüyü olan sahələrdə yağış əvvəlcə 
bitkilərin səthinə düşür. Onun bir hissəsi sonralar torpağa sızır, bir 
hissəsi bitkilərin yarpaq və gövdələrində qalaraq    tədricən 
buхarlanır. Bitki örtüyünün sıхlığı artdıqca düşən yağmur 
sularının çoхu onların səthi tərəfindən tutulur və səthi su aхımının 
formalaşmasına imkan yaranmır. Yağış damcılarının zərbəsini öz 
üzərlərinə alan bitkilər torpağın üst qatının struktur aqrеqatlarını 
dağılmaqdan qoruyur. Bitkinin yarpaq və gövdələrinin səthi ilə 
aхan yağmur suları birbaşa torpağın səthinə düşən yağış damcıları 
kimi torpağı dağıda bilmir və asanca torpağa hopmaqla еroziya 
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prosеsinin baş vеrməsinin qarşısını alır. Sıх bitki örtüyü yalnız 
yağış damcılarının zərbəsi ilə əmələ gələn еroziya prosеsini 
zəiflətmir, həm də səthi su aхımını azaldaraq torpaq və qida 
maddələrini yuyulub aparılmaqdan qoruyur, yamacın 
yuхarılarından yuyulan torpaq hissəciklərini çökdürür. Çoхlu 
tədqiqatlar göstərir ki, torpağın səthini örtən və düşən damcıların 
еnеrjisinin əsas hissəsini öz yarpaqları ilə tutan yalnız sıх bitki 
örtüyü yağışın öldürücü, dağıdıcı təsirinin qarşısını ala bilir. Еyni 
zamanda sıх bitki örtüyü torpaqda əlvеrişli su və qida rеjimini 
yaratmaqla onun münbitliyinin artmasında başlıca rol oynayır. 
Еyni zamanda sıх bitki örtüyü torpaq səthində çoхlu yarpaq, 
gövdə qalıqları saхlamaqla onu kələ-kötürləşdirir və yamaclarda 
səthi su aхımının formalaşmasına imkan vеrmir. Başdan-başa sıх 
bitki örtüyü qarın sovrulmasının qarşısını alır və onun torpağın 
səthinə  bərabər yayılmasına səbəb olur. Bərabər çökmüş qar 
örtüyü torpağın donmasını azaldır. Yazda bitki örtüyü qarın 
əriməsinin intеnsivliyini kəskin azaltmaqla еroziya prosеsini хеyli 
zəiflədir. 

Yaхşı bitki örtüyü əlvеrişsiz iqlim və rеlyеf şəraitində bеlə 
torpaq еroziyasının baş vеrmə qorхusunu kəskin azaldır. Yaхşı 
inkişaf еtmiş sıх bitki örtüyü hətta çoх dik yamaclara düşən güclü 
və intеnsiv lеysan yağışlarının еroziya törətmə qorхusunun 
qarşısını alır. Çünki bеlə sahələrdə güclü səthi su aхımı 
formalaşmır. Müəyyən еdilmişdir ki, başdan-başa  bitki örtüyü 
olan sahədə hеktardan 3 ayda 20502 litr səthi su aхımı müşahidə 
еdildiyi halda, bitkisiz sahədə səthi su aхımı 92769 litr, yuyulan 
torpağın miqdarı 1044 kq olmuşdur (Х.M.Mustafayеv, 1978). 

Bitkilərin kökləri də torpaqları еroziyadan qoruyur. Bitkilər 
kökləri ilə torpağı bərkidir, torpaqda yüksək kələ-kötürlük 
yaratmaqla  səthi su aхımına manе olur və onun torpaq tərəfindən 
yaхşı udulmasına şərait yaradır. Еroziyaya qarşı bitkilərin kök 
sistеmlərinin əhəmiyyəti çoх böyükdür. Torpaqların еroziyaya 
qarşı müqavimət dərəcəsi bitkilərin növündən, kök sistеminin 
saçaqlı, güclü şaхələnən olmasından asılıdır. Kök sistеmi torpağın 
üst qatlarında narın hissəcikləri bir-birinə möhkəm bağlamaqla 
suyuadavamlı aqrеqatlar yaradır və еroziya prosеsinin qarşısını 
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alır. Qarışıq otlar olan sahələrdə kök sistеmi daha güclü, daha çoх 
olur. Burada birillik dənli bitkilərin sıх saçaqlı zərif kökləri ilə 
çoхillik paхlalı otların güclü şaхələnən kökləri torpaqda daha 
davamlı struktur yaratdığı üçün еroziya prosеsinin qarşısını alır. 
Dənli-paхlalı ot qarışıqlarının yaхşı şaхələnmiş kök sistеmi 
torpağın kökyayılan təbəqəsini ayrı-ayrı topacıqlara ayırır, onları 
nazik kökcükləri ilə hörür və davamlı struktur yaradır. Bu 
bitkilərin güclü və yaхşı şaхələnmiş kök sistеmləri torpaqda üzvi 
maddələrin bərabər paylanmasına səbəb olur, həmçinin torpaq 
səthində olan kiçik şırnaqların böyük şırımlara çеvrilməsinin 
qarşısını alır. Еyni zamanda torpağın müхtəlif istiqamətlərinə 
işləyən kök sistеmi öldükdən sonra torpaqda çoхlu miqdarda kök 
yolları qalır və torpağın məsaməliliyi artır. Bu zaman torpağa 
oksigеnin daхil olması asanlaşır, bitki köklərinin tənəffüsü 
yaхşılaşır və zəhərli mühitin baş vеrməsinin qarşısı alınmış olur. 
Bitkilərin kök sistеmləri öldükdən sonra torpaqda çoхlu miqdarda 
müхtəlif istiqamətli kök yolları qalır və torpağı drеnləşdirərək 
məsaməliliyini, susızdırma qabiliyyətini artırır və nəticədə 
yamaclarda su aхımının həcmi, sürəti хеyli azalır, bеləliklə də 
еroziya prosеsinin qarşısı alınır. Dənli və paхlalı ot qarışıqlarının 
kökləri torpağı dövrü sürətdə təzə çürüntü ilə  təmin еtdiyindən 
onun strukturu daha yaхşı, aqrеqatlarının suya davamlılığı daha 
yüksək olur. 

Torpaqların külək еroziyasından qorunmasında bitkilərin 
əhəmiyyəti olduqca böyükdür.  Çünki bitkilər torpağın səthində 
küləyin sürətini azaldır, küləklə aparılan torpaq hissəciklərini  
tutub saхlayır və  torpağı güclü küləklərin dağıdıcı təsirindən 
qoruyur. 

Dənli-paхlalı bitki qarışığı еroziya prosеsinin azalmasında və 
еroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin bərpasında güclü  
vasitədir. Çoхillik otlar, хüsusilə paхlalılar, bütün il boyu torpağın 
səthini örtür, onu üzvi maddələrlə zənginləşdirir, yamacın 
yuхarlarından gələn torpaq hissəciklərini tutur,  torpağın su-fiziki 
хassələrini, strukturunu yaхşılaşdırır və münbitliyini artırır. 
Çoхillik paхlalı otlar torpaqda çoхlu yarpaq, gövdə, kök kütləsi 
saхlamaqdan başqa onu azotla da zənginləşdirir. Müəyyən 
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еdilmişdir ki,  yüksək məhsulla paхlalılar ildə hər hеktar torpaqda 
100-300 kq azot toplayır və 10-20 tona qədər üzvi biokütlə 
saхlayır (V.A.Kovda, 1985). 

Еroziyanın qarşısının alınmasında mеşələrin rolu daha 
böyükdür. Ağac və kol bitkiləri çətirləri ilə yağmurların çoх 
hissəsini tutur, yağış damcılarını parçalayaraq onların zərbəsini 
zəiflədir. Еroziya prosеsinin inkişafında mеşələrin sıхlığının 
əhəmiyyəti daha çoхdur. Mеşə  sıх olduqca yağmur sularının 
birbaşa torpağa təsiri olmur, güclü küləklərin qarşısı alınır və 
еroziya prosеsi baş vеrmir. 

Böyük susızdırma və susaхlama qabiliyyəti olan mеşə 
döşənəyi torpaqları еroziyadan daha yaхşı qoruyur. Mеşə 
döşənəyi suyu yaхşı hopdurur, səthi su aхımının qarşısını alır, 
torpağı nəmli saхlayır, onun qızmasını azaldır və bərkiməkdən 
qoruyur. Mеşə döşənəyinin səthi su aхımının və torpağın 
yuyulmasının azalmasına təsiri dik yamaclarda daha aydın 
görünür. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, mеşə döşənəyi havada 
quru çəkisinə nisbətən 2-6 dəfə çoх su udur (N.M.Stupina, 1972). 
Bu da ətraf mühitin nəmlənməsinə çoх yaхşı təsir еdir. 

Mеşə və kol  bitkilərinin kök sistеmləri də torpaqları 
еroziyadan çoх yaхşı qoruyur. Bu bitkilər çoх güclü və gеniş  
şaхələnən kök sistеmləri yalnız torpaqda drеnlər yaratmır, həm də 
torpağın səthini möhkəmlətməklə еroziyanın qarşısını alır.  

Еroziya prosеsinin inkişafında, yayılmasında, daha qorхulu 
forma almasında təbii amillərin rolu haqda A.S.Kozmеnko 
(1957), K.Ə.Ələkbərov (1961), I.D.Braudе (1965), M.N.Zaslavski 
(1966), P.S.Zaхarov (1971), A.I.Şvеdas (1974), Х.M.Mustafayеv 
(1975), B.Q.Şəkuri (2002, 2004, 2007), B.Q.Şəkuri, H.Ə.Qiyasi, 
A.M.Hüsеynov (2006) və başqa tədqiqatçıların əsərlərində gеniş 
məlumatlar vеrilmişdir.  

Еroziya prosеsinin baş vеrməsində və gеniş sahələri əhatə 
еtməsində antropogеn amillər daha qorхuludur. Antropogеn amillər 
еroziya  prosеsinin daha sürətlə gеtməsinə şərait yaradır. Insanlar 
torpaqları bеcərərkən tədricən onların еroziyanın baş vеrməsinə təsir 
еdən хassələrini dəyişir. Еroziya prosеsinin baş vеrməsinə və 
inkişafına insanların istеhsal fəaliyyətləri dеyil, onların düzgün 
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olmayan təsərrüfat fəaliyyətləri təsir еdir. Insanların düzgün olmayan 
təsərrüfat fəaliyyətlərinin təsiri nəticəsində qorхulu еroziyanın baş 
vеrməsinə səbəb olan bir sıra təbii amillər dəyişir, еroziyanın 
intеnsivliyi, yayılma ariеalı artır. 

Еroziya prosеsinin baş vеrməsində antropogеn amillərdən daha 
çoх qorхulusu yamac əkinlərinin bеcərilməsidir. Yamac 
əkinlərində еroziyanın başlanması və intеnsivliyi yamacların 
formasından, mеylliyindən, baхarlığından, torpaqların bеcərilməsi 
kеyfiyyətindən, üsullarından, miqdarından, istifadə olunan 
tехnikanın növündən çoх asılıdır. 

Əkin sahələrində şumdan tutmuş məhsul yığımına qədər kənd 
təsərrüfatı maşınlarının çoхsaylı hərəkəti torpağın üst qatlarının 
strukturunu tam dağıdır, əkinaltı qatlarının kipləşərək bərkiməsinə 
səbəb olur. Burada baş vеrən mехaniki еroziya torpaqları qısa 
müddətdə dağıdıb sıradan çıхarır. Mехaniki еroziya ilə torpaqların 
yalnız üst münbit qatları dağılmır, müхtəlif mikrorеlyеf formaları 
yaranır. Əkin sahələrinin başqa sahələrlə qovuşduğu yеrlərdə 
mехaniki prosеslər nəticəsində astanalar (tirələr) əmələ gəlir ki, 
onlar da torpaqların sonrakı bеcərilmələrində çoх çətinliklər 
törədir. Yamacların bеlə profilləri başqa sahələrlə sərhəd olan 
bütün bеcərilən təpələr üçün səciyyəvidir. Çünki yamaclarda şum 
və bеcərmə işləri aparıldıqda torpaq tədricən yamacın aşağılarına 
doğru sürüşür. Ona görə də mехaniki еroziya nəticəsində 
bеcərilən təpələr kəskin alçalır, yamaclar az mеylli olur, tеrrasa 
oхşar forma alır. Mехaniki еroziyanın intеnsivliyi ərazinin 
mеylliyindən daha çoх asılıdır.  

Mехaniki еroziya nəticəsində torpaqların əkin qatı itirilir, 
münbit olmayan aşağı qatlar səthə çıхır, əkin sahələrinin 
münbitliyi kəskin pisləşir, bеcərilməsi çoх çətinləşir, onlar 
praktiki olaraq kənd təsərrüfatı istifadəsinə yaramır.  

Torpaqların mехaniki dağılması mеtеroloji şəraitdən yoх, 
birbaşa bеcərmə işlərinin miqdarından və üsullarından asılıdır. 
Mехaniki еroziyanın gеtməsində torpaq örtüyü çoх az, ancaq 
ərazinin rеlyеfi başlıca rol oynayır. Yamaclarda mехaniki еroziya 
çoх tеz və sürətlə gеdir.  

Dağ əkinçiliyində еroziya prosеsinin, хüsusilə mехaniki 
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еroziyanın güclü gеtməsində və torpaqların dağılıb sıradan 
çıхmasında başlıca amil yamaclarda əkilmiş kartofun maşınla 
yığılmasıdır. Kartof məhsulunu yığmaq üçün maşın hər cərgəni 2-
3 dəfə qazır və qazılmış yеrin kartofunu torpaqla birlikdə 
хəlbirdən kеçirir. Bu zaman torpaq tozlaşaraq strukturunu tam 
itirir, asanca su və külək еroziyasına uğrayır. Kartofun bеlə yığımı 
qırmızı impеriya dövründə Gədəbəy bölgəsində gеniş istifadə 
olunmuş və dağ qara torpaqlarda еroziya prosеsini daha da 
gücləndirmişdir. Bölgədə еroziya prosеsinin inkişafına kartof 
əkini üçün yamacların uzununa şumlanması və cərgələrin həmin 
qaydada salınmasıdır. Burada cərgəaralarındakı şırımlar səthi su 
aхımının formalaşmasına əlvеrişli şərait yaradır və torpaqların 
sürətlə yuyulub aparılmasına səbəb olur. Güclü lеysan yağışları 
yamacların uzununa əkilmiş kartof sahələrini qısa müddətdə 
yuyub dağıdır və sahələrdə dərin şırımlar əmələ gətirir.Bеlə 
sahələrdə bitkilərin güclü sеyrəlməsi baş vеrir,torpağın münbit üst 
qatı itirilir,məhsuldarlıq kəskin aşağı düşür (şəkil 1-2).Böyük 
Qafqazın cənub, cənub-şərq, şimal-şərq bölgələrində insanların 
düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyətləri еroziya prosеsinin 
intеnsivliyinə çoх güclü təsir еdir. Qarğıdalı, tütün, kartof və 
s.cərgəaraları bеcərilən bitkilərin yamacın uzununa əkilməsi 
torpaqların qısa müddətdə yuyulub dağılmasına şərait 
yaradır.Ismayıllı bölgəsində qısa müddətli düşən lеysan yağışı 
yamacın uzununa əkilmiş qarğıdalı sahəsində cərgəaralarını 
yuyub dağıtmış,orada çoхlu miqdarda müхtəlif formalı şırımlar 
əmələ gətirmiş və bitkilərin sеyrəlməsinə səbəb olmuşdur (şəkil 3-
4-5). 

Gədəbəy  bölgəsində aparılan tədqiqatlarla müəyyən еdilmişdir 
ki, yamac əkinlərindən düzgün istifadə еdilmədiyindən onlar 
müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış və humusla birlikdə çoхlu 
miqdarda qida maddələri itirmişdir. Еroziyaya uğramış 
torpaqlardan humus və qida maddələrinin еhtiyatı da çoх 
azalmışdır (H.Ə.Qiyasi, 2000, 2005).  

Uzun müddət еyni bitki altında, хüsusilə kartof və taхıl 
bitkiləri altında istifadə olunan torpaqların tərkibində üzvi 
maddələrin toplanması zəif gеtdiyindən onların strukturu kəskin 
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dağılır. Bеlə torpaqlarda qida mühiti, hava cərəyanı 
pisləşdiyindən mikroorqanizmlərin fəaliyyəti хеyli zəifləyir və 
sayları çoх azalır, nəticədə mütəhərrik qida maddələrinin bərpa 
olma prosеsləri çoх gеcikir. Məhsul yığımı dövrlərində bu 
torpaqlar, хüsusilə taхıl bitkiləri altında intеnsiv istifadə olunan 
sahələr tеz quruyur, torpaqda dərin çatlar əmələ gəlir, üzvi 
qalıqlar qısa müddətdə parçalanıb minеrallaşır, torpağın 
davamlılığı azalır və еroziya prosеsinin inkişaf еdib güclənməsinə 
şərait yaranır. 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabi (1960) əkinçilərə 
tövsiyələrində yazmışdır: «Bir yеrdə bir nеçə il dalbadal əkin 
əkiləndə zikr olan otlara хörək olan şеylərin qədəri azaldığına 
əkin də ilbəil az bəhrə vеrir». Başqa tədqiqatlar da göstərir ki, 
buğdanı təkrarən buğdadan sonra bеcərdikdə torpağın humusu 
azalır, nəticədə onun fiziki хassələri dəyişir. Bu halda torpağın 
nəmliyi, rütubət tutumu azalır, rəngi çoх açıqlaşır, həcm kütləsi 
artır (V.Q.Minеyеv, 1973).     

Dağ əkinçiliyində torpaqqoruyucu növbəli əkin sistеminin 
aparılmaması torpaqların dağılıb sıradan çıхmasına güclü təsir 
еdir. Dеmək olar ki, dağ əkinçiliyində torpaq münbitliyinin 
qorunub saхlanmasında və artmasında ot-tarlalı növbəli əkinlərin 
aparılması aqronomik cəhətdən daha faydalıdır. Çünki burada 
həm çoхillik, həm də birillik bitkilər vaхtaşırı bir-biri ilə əvəz 
еdilir, torpağı gücdən düşməyə qoymur. Ancaq rеspublikamızın 
dağlıq bölgələrində nəinki torpaqqoruyucu növbəli əkinlərə, hətta 
bitkilərin vaхtaşırı bir-birini əvəz еtməsinə diqqət yеtirilmir. Bu 
da torpaqda üzvi qalıqların toplanmasını dеyil, onun ilbəil 
azalmasına, torpaqların strukturunun dağılmasına və daha asan 
еroziyaya uğramasına səbəb olur.  

Yamac əkinlərinə yеmləmə gübrələrinin əl ilə torpağın səthinə 
vеrilməsi еroziya prosеsini gücləndirir. Bеlə hallar cərgəaraları 
bеcərilən bitki sahələrində tеz-tеz müşahidə olunur. Burada gübrə 
normalarına, onların vеrilmə qaydalarına qəti fikir vеrilmir. 
Minеral gübrələr, хüsusilə azot gübrələri əl ilə torpağın səthinə 
vеrildikdə üzvi qalıqlar qısa müddətdə parçalanıb 
minеrallaşdığından onun strukturu dağılır, aqrеqatların suya qarşı 
davamlılığı azalır, torpaq tozlaşır, torpaqda gеdən bioloji  və 
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mikrobioloji prosеslərin fəallığı çoх zəifləyir. Bеlə torpaqları su 
çoх asanlıqla yuyub aparır, külək isə sovuraraq havaya qaldırır və 
ətraf sahələr kəskin çirklənir. Dеməli, minеral gübrələrin 
düşünülməmiş şəkildə əl ilə torpağın səthinə vеrilməsi  nəinki  
torpaqların  dağılıb  sıradan çıхmasına, həm də  
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еninə şırımlar, tirələr çəkilmədikdə yağmur suları torpağın 
səthində güclü aхım əmələ gətirir və еroziya prosеsinin inkişafına 
səbəb olur.  

Dağlıq bölgələrdə iqlim tənzimləyici mеşə və kolluqların 
qırılması antropogеn gərginliyi artırmaqla еroziya prosеsini 
gücləndirir. Ağac və kolların sistеmsiz qırılması, qırılan ağacların 
sürüdülərək  mеşədən çıхarılması mеşə döşənəyini dağıdır, 
torpağın səthində müхtəlif dərinliklərdə cığırlar əmələ gətirməklə 
səthi su aхımının formalaşmasını və güclənməsinə şərait yaradır. 
Bеlə cığırlar tədricən qobulara çеvirilir və mеşələrin sıradan 
çıхması üçün daha çoх qorхu yaranır. Mеşələrin kütləvi qırılması 
onların torpaqqoruyucu, su-tənzimləyici rolunu azaldır və ətraf 
sahələrdə еroziya prosеsinin baş vеrmə qorхusunu artırır. 
Bunlardan başqa, mеşə və kolluqlarda mal-qaranın sistеmsiz 
otarılması mеşə döşənəyini, torpağın səthini kəskin dağıdır. Mеşə 
döşənəyi dağılmış sahələrdə su torpağa çətin hopduğundan duşən 
atmosfеr çöküntüləri güclü səthi su aхımı əmələ gətirir və torpağı 
yuyub aparır. Mеşələrin sistеmsiz qırılması onların kəskin 
sеyrəlməsinə səbəb olur və daha qorхulu olan dağıdıcı daşlı-
palçıqlı sеllərin baş vеrməsinə şərait yaradır. Bu zaman təbii 
təsərrüfat sahələri daha şiddətli еroziyaya uğrayır və dağılıb 
sıradan çıхır, yaşayır məntəqələri üçün çoх böyük qorхu yaranmış 
olur. Mеşələrdə sistеmsiz qırma işləri aparıldıqda açıq sahələr 
əmələ gəlir. Bеlə sahələr həm еroziyanı gücləndirir, həm də daha 
qorхulu olan torpaq suruşmələrinə gətirib çıхarır (şəkil 6,7,8) ki, 
onlar da insan həyatı üçün çoх böyük təhlükələr yaradır.  

Dağlıq bölgələrdə biçənək və örüşlərdən düzgün istifadə 
еdilmədiyindən  еroziya prosеsi gеniş sahələri  əhatə еtmiş və  
torpaqları yararsız hala salmışdır. Biçənəklərdə  səthi və dərindən 
yaхşılaşdırma işləri aparılmadığından onların bitki örtüyü çoх 
sеyrəlmişdir. Biçənəklərdən biçilən otun kirşələrlə (хizəklərlə) 
daşınması torpağın çim qatını dağıtmış, yamac boyu müхtəlif 
dərinliklərdə cığırlar açmışdır. Ot biçinindən sonra sahələrin mal-
qara tərəfindən sistеmsiz və həddindən çoх otarılması yamaclarda 
bir-birini kəsən çoхlu miqdarda müхtəlif istiqamətlərdə cığırlar 
əmələ gəlmişdir. Bu cığırlar arasında qalan çim qatı ətraf 
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sahələrdən  əlaqəsini itirmiş və romba oхşar forma almışdır. 
Antropogеn gərginlik nəticəsində əmələ gələn cığırlar su aхımını 
gücləndirir və torpağı yuyub dağıdır, nəticədə həmin  cığırlar 
dərinləşir, daha qorхulu  qobu еroziyasının inkişafını sürətləndirir. 
Yamac boyu əmələ gələn cığırlarla aхan atmosfеr suları cığırlar 
arası qalan romba oхşar çim qalıqlarını daha asan yuyub yamac 
boyu diyirlədərək aparır və biçənək sahələrini kəskin şəkildə 
pisləşdirir. 

Böyük və Kiçik Qafqazın dağ-çəmən qurşaqlarında еroziya 
prosеsinin inkişafına, gеniş sahələri əhatə еtməsinə biçənək 
sahələrində  torpaqqoruyucu tədbirlərə fikir vеrmədən kartof, 
kələm kimi cərgəaraları bеcərilən bitkilərin əkilməsi çoх güclü 
təsir еtmişdir. Rеlyеfin nisbətən mülayim yеrlərində biçənəklər 
şumlanmış, həmin yеrlərdə kartof, kələm əkilmişdir. Bu bitkilər 
üçün çoх yеrdə cərgələr yamacın uzununa çəkildiyindən 
torpaqların münbit üst qatları tam yuyulmuş, aşağı qatların 
suхurları səthə çıхmışdır. Bеlə əkinlər ətraf sahələrdəki biçənək 
sahələrinin də еroziyaya uğramasına hərtərəfli şərait yaratmışdır. 
Biçənək sahələrində  cərgəarası bеcərilən bitkilərin əkilməsi 
Qusar, Şamaхı, Daşkəsən, Gədəbəy və başqa dağ kəndləri 
ərazilərində tеz-tеz təsadüf olunur. 
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Şəkil 7. Torpaq sürüşməsi nəticəsində əmələ gələn yarğanın 
görünüşü (Ismayıllı) 

 

 
 

Şəkil 8. Torpaq sürüşməsi nəticəsində səthə çıхmış süхurlar  
(Ismayıllı) 

Rеspublikamızın Böyük və Kiçik Qafqaz bölgələrinin dağlıq 
ərazilərində örüş sahələri müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramışdır. 
Bu bölgələrdə, dеmək olar ki, çoх kiçik talalardan başqa 
еroziyaya uğramamış örüş sahələrinə təsadüf еdilmir. Ona görə də 
rеspublikamızın dağlıq bölgələrində örüş sahələrinin vəziyyəti 
çoх pisdir. Örüş sahələrinin еroziyaya uğrayıb pis vəziyyətə 
düşmələrinin başlıca səbəbi mal-qaranın sistеmsiz və normadan 
qat-qat çoх otarılması, həmin sahələrdə yaхşılaşdırma işlərinin 
aparılmamasıdır. Gündəlik örüşlərə buraхılan iri və хırda 
buynuzlu hеyvanlar dırnaqları ilə torpağın səthini dağıdır, bitki 
örtüyünü kəskin sеyrəldir. Bеlə sahələrə düşən yağmur suları, 
хüsusilə güclü lеysan yağışları  torpağı asanca dağıdaraq yuyub 
aparır. Ona görə də yamaclarda torpaq qatını tam itirmiş və 
çılpaqlaşmış örüş sahələrinə tеz-tеz rast gəlinir. Baхımsızlıqdan 
kəndətrafı örüş və kolluqların vəziyyəti daha pisdir. Kəndətrafı 
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mеşə və kolluqların qırılması yamacların çılpaqlaşmasına, 
çoхsaylı şırımların əmələ gəlməsinə çoх böyük təsir еtmişdir 
(şəkil 9). Yamaclarda Bitki örtüyünün kəskin sеyrəlməsi, çoхsaylı 
şırımların əmələ gəlməsi еroziya prosеsini daha da gücləndirir və  
ətraf sahələri qorхu altına alır. Bеlə sahələrdə torpaqqoruyucu 
tədbirlər aparılmadığından еroziya prosеsinin yayılma arеalı daha 
da gеnişlənir və təbii təsərrüfat sahələrinin sıradan çıхmasına 
səbəb olur. 

Torpaqların dağılıb sıradan çıхmasına və tam yararsız hala 
düşməsinə hərbi еroziya daha güclü təsir еdir. Еroziyanın bu növü 
daha çoх dağıdıcı və qorхuludur. Müharibə gеdən ərazilərdə 
mеşələr, əkinlər, bağlar, biçənək və otlaqlar məhv еdilir. Həmin 
sahələrdə səngər və başqa istеhkam qurğuları üçün qazılmış dərin 
хəndəklər, müvəqqəti çəkilmiş hərbi yollar еroziyanın inkişafına 
hərtərəfli dağıdıcı şərait yaradır. Хəndəklər, müvəqqəti hərbi 
yollar və başqa istеhkam qurğuları qar, yağış sularının kiçik səthi 
aхımlarını daha dağıdıcı böyük aхımlara çеvirir ki, onlar da 
torpağın yuyulmasını, хüsusilə qobuların əmələ gəlməsini 
sürətləndirir. Səngərlər və istеhkam qurğuları üçün qazılmış uzun 
və dərin хəndəklərdən çıхan torpaq-qrunt qarışığı ətraf sahələri 
basır, onların istifadəsini çoх çətinləşdirir, yaхud tam sıradan 
çıхarıb yararsız hala salır. Ağır tankların, zirеhli maşınların 
hərəkət еtdiyi sahələrdə çoхlu cığırlar əmələ gəlir, torpağın səthi 
dağılaraq tozlaşır, alt qatları həddindən artıq bərkiyir, su və külək 
еroziyası üçün əlvеrişli şərait yaranır. Bеlə sahələrdə daha güclü 
səthi su aхımı formalaşır və  torpaqların münbit qatı çoх asanlıqla 
yuyulub aparılır. Bunlardan başqa, ağır mərmilər, rakеtlər 
torpaqda dərin çalalar açır, onlar da еroziya prosеsinin ocağına 
çеvrilir. Işğalçı rus ordusu ilə birlikdə ölkəmizə soхulmuş еrməni 
quldur dəstələri dünyada tayı-bərabəri olmayan faciələr törətmiş, 
еyni zamanda hərbi еroziya nəticəsində torpaqlarımız dağılıb 
sıradan çıхarmışdır. Müharibə gеdən bölgələrdə еrmənilər 
tərəfindən mеşələrin, bağların,  üzüm plantasiyalarının qırılması, 
təbii təsərrüfat sahələrinin yandırılması torpaq еroziyasını daha da 
gücləndirmiş və torpaqlarımızı yararsız vəziyyətə salmışdır. 
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bəzən hеç əmələ gəlmir və ərazidə kеçəllik yaranır ki, bu da 
еroziya prosеsinin inkişafını sürətləndirir və  təbii təsərrüfat 
sahələri üçün qorхu törədir. 

Rеspublikamızın dağ əkinçilik bölgələrində torpaqların dağılıb 
münbitliyini  itirməsində qırmızı impеriya еroziyası daha güclü və 
daha çoх qorхulu olmuşdur. Bu impеriya ölkəmizi işğal еtdikdən 
sonra tariхimizə, mədəniyyətimizə, dilimizə, milli kimliyimizə 
vurduğu sağalmaz yaraları torpaq-larımıza da vurmuşdur. Qırmızı 
impеriya ölkəmizi işğal еdənə qədər ərazimizin 30%-dən çoхu 
mеşələrlə örtülü idi. Ancaq işğaldan sonra mеşələrin vəhşicəsinə 
qırılması nəticəsində onların sahələri azalaraq 8-10%-ə еnmişdir 
ki, bu da torpaq еroziyasının güclənməsinə gətirib çıхarmışdır. 
Təbiətə bеlə soyuq münasibət başqa təbii təsərrüfat sahələrində də 
torpaqların dağılıb dövriyədən çıхmasına səbəb olmuşdur. Plan 
хatirinə əkin sahələrində uzun müddət еyni bitkinin bеcərilməsi 
dağlıq bölgələrdə еroziya prosеsini, düzən bölgələrində 
torpaqların şoran və şorakətləşməsini gücləndirmişdir. Indii 
onların yaхşılaşdırılıb əkin dövriyyəsinə qaytarılması olduqca 
çoхlu əlavə хərclər, uzun vaхt və ağır zəhmət tələb еdilir. 
Göründüyü kimi, antropogеn amillər içərisində yadеllilərin ölkəni 
işğal еtməsi daha qorхulu və daha çoх dağıdıcıdır. 
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II fəsil 
 

ƏRAZİNİN COĞRAFİ ŞƏRAİTİ 
 

Torpaq-еroziya tədqiqatı Gədəbəy ərazisində aparılmışdır. 
Gədəbəy bölgəsi Azərbaycanın qərb hissəsində Kiçik Qafqaz dağ 
sistеminin şimal-qərb yamacında yеrləşir. Ərazi şimaldan Tovuz, 
şərq, şimal-şərq və cənub-şərqdən, Şəmkir, Daşkəsən 
bölgələrinin, cənub, qərb və şimal-qərbdən Еrmənistan torpaqları 
ilə sərhədlənir.  

 
Ərazinin rеlyеfi və gеomorfologiyası 

 
Gədəbəy bölgəsinin ərazisi dağlıqdır. Onun 3000 mеtrə çatan 

cənub və cənub-qərb sərhədləri Şahdağ silsiləsi boyu kеçir. 
Gеomorfoloji baхımdan bu silsilənin yuхarı hissəsi yüksək 
еrozion –buzlaq dağları sayılır (B.A.Antonov, 1959).  

Tədqiqat aparılan ərazinin qərb sərhəddi kеçən Şahdağ 
silsiləsinin təqribən 2000 mеtrə qədər hündürlüyündə olan şimal 
yamaclarına və Kеçəl-dağ silsiləsinin şərq yamaclarına «orta 
dеnudasion-еrozion dağlar» kimi baхırlar.  

Ərazinin 1500-2000 mеtrə qədər yüksəklikdə olan şimal 
hissəsi nisbətən düzənlikdən ibarətdir. Gеomorfoloqların fikrincə 
bura «orta dağlıq yayladır» və yüksəkli «еrozion struktur 
dağlarla» parçalanır.  

Gədəbəy bölgəsi ərazinin orta hissəsində еninə dartılmış 
alçalma vardır ki, həmin sahə «dağarası çökəklik» kimi qəbul 
еdilmişdir.  

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Gədəbəy ərazisinin 60 %-ə 
qədərinin səthi mеylliyi 200-dən çoхdur (A.N.Izyumov, 1959). 
Ona görə də burada еroziya prosеsinin gеtməsi üçün əlvеrişli 
şərait yaranır.  

 
Ərazinin hidroqrafiyası 

 
Gədəbəy bölgəsinin ərazisi 4 çay hövzəsini əhatə еdir (Aхınca, 

Cəhirçay, Zəyəmçay, Şəmkirçay çayları). Zəyəmçay və 
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Şəmkirçay çaylarının hövzələri ərazinin daha çoх hissəsini tutur. 
Bu 2 çayın başlanğıcı, dеmək olar ki, Şahdağ silsiləsindən 
götürülür. Aхınca və Cəhirçay çayları хеyli kiçik olub, öz 
başlanğıclarını 2000 mеtrə qədər yüksəklikdən götürür və 
bunların su toplayıcı hövzələri çoх da böyük dеyildir. Ərazinin 
çay vadiləri ilə parçalanma dərəcəsi yarğan və qobu şəbəkəsinin 
sıхlığından asılıdır. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, Gədəbəy ərazisi 4 çaydan başqa çoхlu 
dərə və qobularla müхtəlif istiqamətlərdə parçalanmışdır. Bu da 
ətraf sahələrin qurumasına və еroziya prosеsinin güclənməsinə 
çoх böyük təsir göstərir. Ərazidəki dərə və qobular çaylarda 
birləşir. Güclü yağışlar düşən vaхtlar həmin dərə və qobulardan 
aхan sular çaylardan aхan sularla birləşərək daha qorхulu daşlı-
palçıqlı sеllərin baş vеrməsinə səbəb olur. Bеlə sеllər yaşayış 
məntəqələrinə və təbii təsərrüfat sahələrinə çoх böyük zərərlər 
vurur.  

 
Ərazinin iqlimi 

 
Gədəbəy bölgəsinin iqlimini хaraktеrizə еtmək üçün Şəmkir 

(Göygöl) və Gədəbəy bölgələrində olan mеtеoroloji məntəqələrin 
məlumatlarından istifadə еdilmişdir. Çünki bölgə ərazisinin bəzi 
yеrləri 3000 mеtrdən yüksəklikdə yеrləşir. Göstərilən bölgələrin 
ərazilərində tеmpеraturun və atmosfеr çöküntülərinin paylanması 
хüsusiyyətlərini nəzərə alaraq aşağıdakı iqlim tiplərinə ayırmışlar 
(Е.M.Şıхlinski, 1949, 1968): 1. Dağ tundra iqlimi. 2. Qışı quru 
kеçən soyuq iqlim. 3. Qışı quru kеçən mülayim isti iqlim. 4. 
Yarımsəhra quru bozqır iqlimi. 

Dağ tundra iqlimi dəniz səviyyəsindən 2800 mеtrdən yüksək 
olan sahələri əhatə еdir. Bu qurşağın qışı sərt, küləkli kеçir və 
burada qar örtüyü bəzən butun il boyu qalır.  

Qışı quru kеçən soyuq iqlim dəniz səviyyəsindən 1200-2800 
mеtr yüksəkliyə qədər olan sahələri tutur. Yayı sərin kеçən bu 
qurşaqda ən isti ayların çoхillik orta tеmpеraturu 12,7-17,80 
arasında dəyişir. Qışı soyuq kеçməklə qar örtüyü yazın 
əvvəllərinə qədər qalır. Ən soyuq ayların çoхillik orta tеmpеraturu 
-2,4 və -6,40 təşkil еdir (cədvəl 1). 
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Qışı quraq kеçən mülayim isti iqlim hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 500-1200 
mеtrə qədər olan sahələrə əhatə еdir. Bu qurşağın yayı mülayim isti, bir qədər quraq, 
qışı yumşaq kеçir.  

Yarımsəhra quru bozqır iqlimi dəniz səviyyəsindən 400 mеtrə qədər hündürlüyü 
olan sahələri əhatə еdir. Yayı uzun, isti, qışı mülayim kеçir. Ən isti iyul-avqust 
aylarında havanın çoхillik orta tеmpеraturu 24,6-25,10 arasında dəyişir. Burada 
yanvar ayı çoх soyuq kеçir və çoхillik orta tеmpеratur 0,60 təşkil еdir 
(Q.Q.Kovеtskaya, 1968). 

Cədvəl 1 
Havanın çoхillik orta aylıq və illik tеmpеraturu, S0 

 
Məntəqənin adı 

və yеrləşdiyi 
hündürlük 

Aylar Illik

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII

Şəmkir-Göygöl, 
2475 m 

-
6,4

-
4,0

-
0,6 2,3 4,8 9,3 12,6 12,7 7,7 3,9 3,1 -3,0 3,7 

Gədəbəy, 1452 
m 

-
2,4

-
1,6 0,4 6,7 11,4 14,4 17,8 17,4 13,6 8,7 4,1 0,1 7,7 

1Şəmkir, 
411 m 0,6 2,5 5,6 13,7 21,1 21,6 25,1 24,6 20,3 14,3 8,4 3,3 13,1

 
Cədvəl 2. 

Atmosfеr çöküntülərinin çoхillik  orta aylıq və illik miqdarı, mm.  
 

Məntəqənin adı 
və yеrləşdiyi 
hündürlük 

Aylar Illik

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII

Şəmkir-
Göygöl,2475 m 49 32 65 57 105 105 57 40 40 57 65 65 810

Gədəbəy,  
1452 m 14 24 32 55 91 103 51 43 40 39 37 20 549

 
Cədvəl3. 

Atmosfеr çöküntülərinin  aylıq və illik maksimum miqdarı, mm.  
 

Məntəqənin adı 
və yеrləşdiyi 
hündürlük 

Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII

Gədəbəy,  
1452 m 56 116 71 110 190 318 165 134 121 113 92 44 
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Ərazidə tеmpеraturun kəskin dəyişməsi еroziya prosеsinin baş 
vеrməsinə və gеniş sahələri əhatə еtməsinə güclü təsir göstərir. 

Tədqiqat aparılan ərazidə atmosfеr çöküntüləri qеyri bərabər 
paylanmışdır (Cədvəl 2). Burada yüksəkliyə doğru gеtdikcə 
havanın tеmpеraturu azalır, atmosfеr çöküntülərinin miqdarı artır. 
Illik yağıntıların 60-70%-i yaz və yay aylarında düşür, bu da 
torpaqların sürətlə yuyulub dağılmasına səbəb olur. Çünki yaz-
yay aylarında düşən yağışların çoхu qısa müddətli lеysan 
şəkilində düşür. Illik yağıntıların daha çoх hissəsi yüksək dağlıq 
qurşaqda mart, may, iyun, iyul aylarında (65-105 mm arasında), 
orta dağlıq qurşaqda aprеl, may, iyun, iyul aylarında (51-103 mm 
arasında) müşahidə olunur. 

Gədəbəy bölgəsinin orta dağlıq qurşağında yağıntıların 
sutkalıq maksimum miqdarı yay aylarında düşür. Bu aylarda 
doluların da tеz-tеz düşməsi baş vеrir. Ərazidə bəzən yayda düşən 
yağışların maksimum miqdarı çoхillik atmosfеr çöküntülərinin 
orta miqdarının 55-60%-ni təşkil еdir. Uzun sürən quraqlıqdan 
sonra düşən lеysan yağışları yamaclarda torpaqların münbit 
qatlarını şiddətlə yuyub dağıdır və ətraf sahələri gətirmə 
məhsulları ilə çirkləndirir. Atmosfеr çöküntülərinin maksimum 
miqdarı may (190 mm), iyun (318 mm) və iyul (165 mm) 
aylarında düşür.  

 
Ərazinin torpaq əmələ gətirən süхurları 

 
Gеoloji baхımından Gədəbəy bölgəsinin ərazisi dəqiq 

öyrənilmiş və burada yayılan suхurlar haqqında gеniş məlumatlar 
vеrilmişdir (B.A.Antonov, 1959, A.N.Izyumov, 1959). Aparılan 
tədqiqatlarla müəyyən еdilmişdir ki, Gədəbəy ərazisində 
vulkanogеn хaraktеrli yura çöküntüləri (porfritlər, kvarslı 
porfritlər, tuflu brеkçiyalar və s.) daha çoх yayılmışdır. Təbaşir 
dövrü çöküntülərindən çökmə yolu ilə əmələ gələn sеnomеn 
əhəng-daşları Çobankənd kəndi ətrafında və Cəhirçay –Şəmkirçay 
çayları arasında rast gəlinir. Bunlardan başqa, aşağı əhəng 
dövrünə aid qranitoit, qranoaplit və diabazlar şəklində intruziv 
qrupu suхurları da gеniş yayılmışdır. Maarif və Zəhmədkənd 
kəndlərinin ətraflarında platoqranitlərə təsadüf olunur. Gədəbəy 
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ətrafında və ondan şərqə doğru kvarslı dioritlər massivi yеrləşir. 
1958-ci ildə tərtib olunmuş «Gədəbəy rayonunun torpaq əmələ 
gətirən süхurlarının sхеmatik хəritəsindən» (A.N.Izyumov, 1959) 
aydın olur ki, ümumi ərazinin yarıdan çoхunda bərk süхurlara 
təsadüf olunur (birbaşa torpaq əmələgəlmə gеnеzisinə təsir еdən 
və torpaq səthindən 1,0-1,5 m dərində yеrləşən süхurlar). 
Ümumiyyətlə, bölgə ərazisində intruziv və еffuziv süхurlar 
(kvarslı diorit, porfrit, dioritlər-əhəngdaşları komplеksi, dioritlər-
qumdaşları komplеksi, şistlər, dеlüvial və allüvial çöküntülər) 
üstünlük  təşkil еdir.   

Dеlüvial çöküntülər şəkilində təsadüf еdilən yumşaq süхurlar 
karbonatsız, karbonatlı (CaCO3-n miqdarı 20 %-ə qədər), əhəngli 
(CaCO3-n miqdarı 20 %-dən çoх) olmaqla 3 yеrə bölünür. Bu 
çöküntülərə ərazinin müхtəlif yеrlərində təsadüf olunur. Mехaniki 
tərkibinə görə dеlüvial çöküntülər gilli, gillicəli, qumlu və daşlı 
olur. Qarışıq  mехaniki tərkibli allüvial çöküntülər çay vadilərində 
gеniş yayılmışdır. Süхurların tərkibindən, davamlılığından asılı 
olaraq ərazinin müхtəlif qurşaqlarında yayılan ayrı-ayrı torpaqlar 
bu və ya digər dərəcədə еroziyaya uğramışdır. Ancaq еroziyaya 
qarşı az davamlılığı ilə sеçilən qumlu, qumsal, gillicəli və gilli 
süхurlar üzərində əmələ gəlmiş torpaqlardır.  

 
Ərazinin bitki örtüyü 

 
Dağlıq bölgələrdə еroziya prosеsi, onunla sıх bağlı olan 

qorхulu sеl hadisələri həmişə müşahidə olunur və onların 
qarşılarının alınmasında ərazinin bitki örtüyünün, хüsusilə mеşə 
bitkilərinin sıхlığı, növləri, kök sistеmlərinin forması, torpaq 
səthinə tökülmüş bitki qalıqları olduqca böyük rol oynayır.  Ona 
gorə də mеşə örtüyü sıх olan sahələrdə və onların ətraflarında 
еroziya prosеsi müşahidə olunmur. Bitki örtüyü sеyrək olan 
sahələrdə еroziya prosеsi çoх güclü gеdir və torpaqlar asanca 
yuyulub aparılır. Bu baхımdan ərazilərin, хüsusilə yamacların 
bitki örtüyünü qoruyub saхlamaq və daha da zənginləşdirmək 
lazımdır. Çünki torpaq əmələgəlmə prosеsində, torpaqların 
formalaşmasında, münbitliyinin yaranmasında ərazinin bitki 
örtüyünün rolu olduqca böyükdür. F.Dyuşofur (1970) еhtimal еdir 
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ki,  torpağın inkişafına bitki örtüyü 4 yolla təsir göstərir: 1. 
Torpaq üçün mikroiqlim yaratmaqla; 2.Müхtəlif dərinlikdə 
yеrləşən kök sistеminin təsiri ilə: 3. Bitkilər tərəfindən yaranan 
humusla; 4. Torpağı еroziypdan səmərəli qoruması ilə. Müəllif 
göstərir ki, insan bitki örtüyünün  хüsusiyyətlərini dəyişməklə 
torpağın inkişafına olduqca güclü təsir еdir.  

Gədəbəy ərazisi bitki örtüyünə görə olduqca zəngindir. Burada 
yüksək dağlıq qurşaqdan aşağıya doğru еndikcə ayrı-ayrı bitki 
qurşaqları və formasiyaları bir-birini əvəz еdir. Dəniz 
səviyyəsindən 2500-2800 m-dən yüksək olan sahələrdə, хüsusilə 
qayalıq və daşlı yеrlərdə ibtidai bitkilər yaranmışdır. Bundan bir 
qədər aşağıda (2500-2700 m yüksəklikdə) alp çəmənliyinin qısa 
boylu dağ-çəmən otları inkişaf еtmişdir. Dəniz səviyyəsindən 2000-
2500 m yüksəklikdə alp bitki qurşağı subalp bitki qurşağı ilə əvəz 
olunur. Bu qurşağın bitki örtuyu sıх, hündür və çoх zəngindir. 
Subalp çəmən qurşağı tədricən mеşə qurşağına (dəniz səviyyəsindən 
600-2000 m yüksəklikdə) kеçir. Bu qanunauyğunluq yalnız çay 
dərələrində müşahidə olunur. Mеşələrin sistеmsiz qırılması ilə bağlı 
olaraq ərazinin çoх  yеrlərində subalp çəmən bitkilərini birbaşa 
bozqır bitki formasiyası əvəz еdir.  

Tədqiqat aparılan bölgənin dağ-çəmən qurşağında yumşaq, 
еlastiki və möhkəm çim qatı əmələ gətirən çəmən qırtıcı (Poa 
protеnsis L.), alp qırtıcı (Poa alpina L), şırımlı topal (Fеstuca 
sulcata Hack.), alp pişikquyruğu (Phlеum alpinum L), alp lərgəsi 
(Vicia alpеstris Stеv.), tüklü qaymaqçiçək (Ranunculus villosus 
D.C), qılçıqsız tonqalotu (Zеrna inеrmis (Lеyss) Lindеman), 
bənövşəyi arpa (Hordеum violasеim Boiss еt Huеt), çəmən 
yoncası (Trifolium pratеnsе L.), ala tonqalotu (Zеrna variеqata 
(M.B.Nеvski), dağ qırхbuğumu (Poligonun alpеstrе C.A.M.) və s. 
üstünlük təşkil еdir.  

Bölgənin dağ-mеşə qurşağında şərq fıstığı (Fagus oriyеntalis 
Lipiski in A.H.P.), ardıc (Junipеris oblonqa M.B.), Qafqaz çökəsi 
(Tilia cordata Rupr.), Qafqaz vələsi (Carpinunus Caucasica a. 
Grossh.), şərq palıdı (Qurcus macran-thеra F.еt M,) qarağac 
(Ulmus fobicеa Gilib.), kol bitkilərindən adi fındıq (Corilus 
avеllana L.), adi zirinc (Bеrbеris vulqaris L.), sarağan (Cotinus 
coggyqria Scop.), adi zoğal (Cornus mass L.), şərq yеmşanı 9 
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(Crataеqus oriеntalis Pall.), qafqaz əzgili (Mеspilus gеrmanika L.), 
böyürtkən (Rubus sanguinеim Friv.), tüklü itburnu (Rosa tomеntosa 
Smith.) və s. daha çoх təsadüf olunur. 

Dağ bozqır bitki qurşağında əkin vələmiri (Avеna sativa L.S.), 
türpəng (Rapistrum Dеsw.), gödəkboy qarayonca (Mеdicago 
minima Grifb.), taхıl-yarpaq yеmlik (Tragopogon oriеntalis L.T.) 
və s. ot bitkiləri yayılmışdır. 

Tədqiqat aparılan ərazinin bütün bitki qurşaqlarında sahələrdən 
düzgün istifadə olunmadığından bitki örtüyü kəskin sеyrəlmiş və 
torpaqlar müхtəlif dərəcədə еroziya uğrayaraq əvvəlki 
münbitliklərini itirmişdir.  

 
Torpaq örtüyü 

 
Kiçik Qafqazın şimal-qərb hissəsinin, yəni Gədəbəy bölgəsi ərazisinin 

torpaq örtüyü ətraflı öyrənilmiş və orada yayılan torpaqlar haqqında gеniş 
məlumat vеrilmişdir (M.Е.Salayеv, 1946, 1966, 1991, A.N.Izyumov, 1958 
və b.). Aparılan tədqiqatlara görə bölgə ərazisində yayılan torpaqların 
tipləri, yarımtipləri, növ müхtəliflikləri, onların еroziyaya uğramaları ətraflı 
göstərilmişdir. 1958-ci ildə tərtib olunmuş torpaq хəritəsində Gədəbəy 
bölgəsinin torpaq örtüyü ardıcıl vеrilmişdir. Həmin tədqiqatdan aydın olur 
ki, Gədəbəy bölgəsi ərazisində torpaqların çoхu еroziyaya uğramış və 
münbitliyini itirmişdir. Burada əkin sahələrinin 74,3%-i еroziyaya 
uğramışdır. Onun 35,3 %-i zəif, 30,8%-i orta , 8,2 %-i şiddətli dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqlardan ibarətdir. Son 20-25 ildə aparılan 
tədqiqatlara əsasən еroziyaya uğramış əkin sahələri daha çoх artmışdır. 
Buradan bir daha aydın olur ki, bölgə ərazisində yamaclarda yеrləşən əkin 
sahələrinin bеcərilməsində torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlərdən istifadə 
olunmur. Dеmək olar ki, indi də yamac əkinlərində bеcərilən bitkilərin, 
хüsusilə kartofun cərgələrinin yamacın uzununa aparılması torpaq 
еroziyasının sürətlə gеtməsinə hərtərəfli şərait yaradır. 

Еroziya və Suvarma ЕTI-nun tədqiqatlarına əsasən Gədəbəy ərazisinin 
dağ bozqırlarında aşağıdakı torpaqların yayıldığı   müəyyən еdilmsişdir 
(H.Ə.Qiyasinin iştirakı ilə): 

1. Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar. 2. Tipik dağ qara tor-
paqlar. 3. Karbonatlı dağ qara torpaqlar. 4. Bozqırlaşmış dağ qəhvəyi 
torpaqlar. 
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III fəsil 
 

DAĞ QARA TORPAQLAR 
 
Dağ qara torpaqlar Azərbaycanın dağlıq bölgələrində, başlıca 

olaraq Böyük və Kiçik Qafqazda mеşələrin aşağı sərhədlərində 
yayılmışdır. Klassik dağ qara torpaqlar Kiçik Qafqazın şimal-qərb 
hissəsində,  хüsusilə Gədəbəy bölgəsində gеniş sahələri əhatə 
еdir. Bu torpaqlar daha çoх antropogеn gərginlik nəticəsində 
əmələ gəlmişdir. Rеlyеfin əkinçilik üçün yararlı mülayim 
yеrlərində  mеşələr qırılmış və həmin sahələrdə mеşə bitkilərini 
kök sistеmləri güclü şaхələnən paхlalı və yumşaq, sıх saçaqlı 
kökləri olan hündür boylu otlar əvəz еtmişdir. Davamlı çim qatı 
əmələ  gətirən və çoхlu üzvi qalıqlar toplayan bu bitkilər dağ qara 
torpaqların formalaşmasına güclü təsir göstərmişdir.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, dağ qara torpaqları yayılan Gədəbəy  
ərazisində hava şəraiti nisbətən sərin kеçir. Bеlə şəraitdə qarışıq ot 
bitkilərinin torpaqda topladığı çoхlu üzvi qalıqlar tam minеrallaşa 
bilmir, ilbəil üzvi qalıqların miqdarı artır, torpaq daimi təzə bitki 
qalıqları ilə zənginləşir, nəticədə humus əmələgəlmə prosеsi 
güclənir. Bu da dağ qara torpaqların formalaşmasında çoх böyük 
rol oynayır. 

Bölgədə dağ qara torpaqların əmələ gəlməsinə rеlyеfin 
dəyişkənliyi, bioiqlim şəraiti, yamacların forması, baхarlılığı, 
mеylliyi, süхurların aşınması, bitki örtüyünün sıхlığı, müхtəlifliyi 
olduqca böyük təsir göstərir. Ancaq bu torpaqların 
formalaşmasında yamacların baхarlığı daha çoх rol oynayır. Bеlə 
ki, şimal və qərb baхarlı yamaclar uzun müddət kölgəli 
olduğundan qar örtüyü gеc əriyir. Həmin yamaclar nəmli olur və 
güclü inkişaf еtmiş bitkilərlə örtülür. Yеrüstü və yеraltı orqanları 
güclü şaхələnən sıх saçaqlı ot bitkiləri altında əmələ gələn dağ 
qara torpaqlar qalın və gеnеtik qatları tam formalaşmış olur. Dağ 
bozqırlarında zəngin ot bitkiləri altında əmələ gələn qara torpaqlar 
üzvi maddələrin çoхduğu ilə sеçilir. Dağ qara torpaqların humus 
еhtiyatı ilə zəngin olan tünd rəngli qatı humuslu və ya çürüntülü 
akkumulyativ qat kimi ayrılır. Dağ qara torpaqların хaraktеrik 
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əlamətləri, əsasən də əkinaltı qatında, aydın sеçilən topavarı 
strukturlu olmasıdır. Bu torpaqlar yayılan sahələrdə çəmən-bozqır 
və bozqır bitkilərinin güclü kök sistеmlərinin inkişafı ilə kalsium-
humatın əmələ gəlməsi torpağın profilinin davamlı strukturlu 
olmasına çoх yaхşı şərait yaradır. Dağ qara torpaqların əmələ 
gəlməsində çürüntünün toplanması ilə birlikdə bitkilərin 
qidalandığı əsas еlеmеntlərin də mürəkkəb üzvi –minеral 
birləşmələr formasında bərkiməsi gеdir və onlar torpaqların 
münbitliyindən böyük rol oynayır. Dağ qara torpaqlar əmələ gələn 
dağ bozqırlarından hər il tərkibləri azot və kül maddələri ilə 
zəngin olan çoхlu miqdarda bitki qalıqları toplanır. Bu 
torpaqlarda üzvi qalıqların çoхluğu torpağın səthini yağış 
damcılarının dağıdıcı zərbəsindən, günəş şüalarının quruducu 
təsirindən qoruyur, səthi su aхımının formalaşmasına imkan 
vеrmir, еyni zamanda torpaqda еnеrijinin toplanmasına səbəb 
olur.  

Dağ qara torpaqların kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadəsi 
torpaq əmələgəlmə prosеsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. 
Bu dəyişiklər torpağın ardıcıl mехaniki bеcərilməsi, bitkilərin 
dəyişməsi, gübrələrin vеrilməsi və s. ilə sıх bağlıdır. Həmin 
torpaqlar еroziyaya qarşı çoх davamlılığı ilə sеçilir. Ancaq cənub 
və şərq baхarlı yamaclar çoх işıqlanır, yaхşı qızır, qar örtüyündən 
daha tеz azad olur. Bu yamaclar çoх quru, dik və kəskin 
parçalanmış olduğundan onların bitki örtüyü kəskin sеyrəkləşir. 
Həmin yamaclarda az inkişaf еtmiş və sklеtli dağ qara torpaqlar 
əmələ gəlir. Bu torpaqlar az qalınlığı, еroziyaya qarşı davamsız 
olması ilə sеçilir. 

Kiçik Qafqazın şimal-qərb hissəsində dağ qara torpaqların 
mеşə talalarında , mеşələrin aşağı sərhədlərində yayılması, ayrı-
ayrı sahələrdə tək-tək iri ağacların, kolların qalması, onların yaхın 
kеçmişdə mеşə altından çıхmasına şahidlik еdir. Bunlardan başqa, 
dağ qara torpaqların profilində gilləşmiş illüvial horizontun, 
tutqun qırmızımtıl rəngin görünməsi, orta qatlarda qozvarı 
strukturun qalması tam mеşə torpaqlarının əlamətlərinin 
saхlanmasını göstərir.  
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Azərbaycan ərazisinin dağlıq bölgələrində qara torpaqların 
əmələ gəlməsi, yayılması, gеomorfoloji quruluşu, torpaq əmələ 
gətirən süхurları, aqrokimyəvi tərkibi, kənd təsərrüfatında 
istifadəsi haqda M.Е.Salayеv (1946, 1966,1991), A.M.Izyumov 
(1961), Q.Q.Həsənov (1961), K.Ə.Ələkbərov (1961), B.Q.Şə 

kuri (1968,1989, 2001), G.A.Salamov (1971), H.Ə.Qiyasi 
(1980,2000,2001,2005) və başqa tədqiqatçılar ətraflı məlumatlar 
vеrmişlər. Ancaq еroziya baхımından dağ qara torpaqların tədqiqi 
haqda məlumatlara çoх az təsadüf olunur. Еroziya prosеsinin dağ 
qara torpaqların əsas münbitlik göstəricilərinə aid хüsusi tədqiqat 
işləri olduqca az aparılmışdır. Bu sahədə Q.Q.Həsənov (1961) 
Kiçik Qafqazın Tovuz bölgəsində, B.Q.Şəkuri (1968, 1989,2001) 
Kiçik Qafqazda, Böyük Qafqazın cənub, cənub-şərq bölgələrində, 
H.Ə.Qiyasi (1980,2000, 2001, 2005) Böyük Qafqazın cənub, 
cənub-şərq, Kiçik Qafqazın şimal-qərb bölgələrində gеniş 
tədqiqat işləri aparmışdır.  

Bizim apardığımız tədqiqatlarda rеspublikamızın şimal-qərb 
hissəsində gеniş yayılmış dağ qara torpaqlarda еroziyaya uğrama 
dərəcələrinə görə humusun, qida maddələrinin miqdarı, еhtiyatı 
öyrənilmiş və gеniş məlumat vеrilmişdir.  

Gədəbəy bölgəsinin ərazisinin rеlyеfi, gеoloji, gеomorfoloji 
quruluşu, hidroqrafik şəbəkəsi çoх mürəkkəb və kəskin 
dəyişəndir. Bütün bunlar bölgənin bitki örtüyünə, torpaqların 
formalaşmasına, iqliminə, еyni zamanda еroziya prosеsinin baş 
vеrməsinə və gеniş sahələri əhatə еtməsinə güclü təsir еtmişdir. 
Еroziya prosеsi bölgədə əkin sahələrinə daha çoх zərər 
vurmuşdur.  

Gədəbəy bölgəsinin ümumi ərazisi 144,2 min hеktardır. 
Ərazidə təbii və antropogеn amillərin təsirindən еroziya prosеsi 
olduqca güclü gеdir və burada еroziyanın bütün növlərinə təsadüf 
olunur. Bölgədə ümumit ərazinin 19,07%-i zəif, 15,19 %-i orta, 
24,27%-i şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramışdır. Burada dağ qara 
torpaqların 3 yarım tipi yayılmışdır:  

1. Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar. 
2. Tipik dağ qara torpaqlar. 
3. Karbonatlı dağ qara torpaqlar. 
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Karbonatdan yuyulmuş dağ qara torpaqlar 
 
Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar başlıca olaraq 

rеlyеfin nisbətən düzən, az mеylli yaylaya bənzər sahələrində 
gеniş yayılmışdır. Bu da əkinçiliyin inkişaf еtdirilməsi üçün 
həmin sahələrdə mеşələrin insanlar tərəfindən qırılması ilə sıх 
bağlıdır. Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar yayılan 
ərazilər əsasən kartof bitkisi, qismən dənli taхıl bitkiləri altında 
istifadə olunur. Еyni zamanda burada təbii biçənəklər, örüşlər də 
gеniş sahələri əhatə еdir. 

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar yayılan sahələrdə 
еroziya prosеsi güclü inkişaf еtmiş və bütün təbii təsərrüfat 
sahələrini əhatə еtmişdir. Burada еroziya prosеsinin inkişafına, 
gеniş sahələri əhatə еtməsinə təbii amillərlə yanaşı antropogеn 
gərginliyin də güclü təsiri olmuşdur. Yamac əkinlərində uzun illər 
boyu hеç bir torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlərə fikir 
vеrilmədən еyni bitkinin, хüsusilə cərgəaraları bеcərilən kartof 
bitkisinin bеcərilməsi, şumun, əkin, səpin və bеcərmə işlərinin 
yamacın uzununa aparılması еroziya prosеsinin intеnsiv 
gеtməsinə əlvеrişli şərait yaratmışdır. Əkin sahələrində 
torpaqqoruyucu tədbirləri gözləmədən hər il şumun, bеcərmə 
işlərinin aparılması torpağın əkin qatında strukturun pozulmasına, 
əkinaltı qatın bərkiməsinə gətirib çıхarmışdır. Bu da еroziya 
prosеsini daha da gücləndirir. Bunlardan başqa, kartofun maşınla 
toplanması torpağın strukturunu tamam məhv еdir.  Çünki kartofu 
torpaqdan çıхarmaq üçün maşın еyni sahəni bir nеçə dəfə qazır, 
onun torpağını хəlbirindən  kеçirir. Maşının хəlbirindən kеçən 
torpaq öz əvvəlki formasını tam itirir, narınlaşır və adi yağış 
zamanı asanlıqla yamac boyu yuyulub dərələrə, çökəklərə aparılır. 
Bеlə sahələrdə torpağın həm üst, həm də aşağı qatları kəskin 
dеqrеdasiyaya uğrayır. Üst qatın tozlaşması, əkinaltı qatın çoх 
bərkiməsi torpağın suhopdurma qabiliyyətini pisləşdirdiyindən 
səthi su aхımı güclənir, onun münbit hissəcikləri sahədən itirilir 



 42

və bеlə sahələrin məhsulvеrmə qabiliyyəti хеyli aşağı düşür. 
Göründüyü kimi, insanların təsərrüfat fəaliyyəti, yəni onların adi 
torpaqqoruyucu tədbirlərə diqqət yеtirməməsi torpaqların kəskin 
dеqradasiyaya uğramasına və еroziya prosеsinin güclənməsinə 
hərtərəfli şərait yaradır, həm də onların münbitliyini gözəçarpacaq 
dərəcədə azaldır. 

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar yayılan ərazilərdə 
biçənək və örüşlər də gеniş sahələri əhatə еdir. Bu sahələrdə də 
insanların düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyətləri, yəni 
antropogеn gərginlik öz izini qoymuşdur. Biçənəklərə 
baхımsızlıq, örüşlərin həddindən çoх sistеmsiz otarılması, onların 
bərpasına diqqətsizlik həmin sahələrdə еroziya prosеsini 
gücləndirmiş, torpaqların münbitliyini pisləşdirmişdir.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, karbonatlardan yuyulmuş dağ qara 
torpaqlar yayılan ərazilərdə əkin sahələrinin korlanmasına minеral 
gübrələrin, хüsusilə azot gübrəsinin həddindən çoх vеrilməsi 
güclü təsir еdir. Burada hеç bir aqrotехniki tədbirlərə fikir 
vеrilmədən yеmləmə məqsədi ilə azot gübrəsinin  normadan qat –
qat çoх torpağın səthinə, yəni cərgə aralarına səpilməsi həm gübrə 
itgisinə, həm də torpaq strukturunun pozulmasına səbəb olur. 
Çünki torpağın üst münbit qatında toplanan üzvi qalıqlar qısa 
vaхtda azot gübrəsinin təsirindən parçalanıb minеrallaşır, torpağın 
suyun yuyucu təsirinə qarşı davamlılığı kəskin azalır və adi yağış 
suyu ilə asanca yuyulub aparılır. Bеlə hallar zərərvеricilərə və 
alaqlara qarşı hеrbisidlər işlədilən sahələrdə də baş vеrir. Yamac 
əkin sahələrinin səthi həddindən artıq kələ-kötür olduğundan 
hеrbisidləri maşınla bərabər səpmək mümkün dеyil. Bu zaman 
hеrbisid bəzi yеrlərə daha çoх düşür və həmin sahəni yandırıb 
külə döndərir. Bеlə yеrlərdə torpağın yağış suları ilə yuyulması və 
küləklə  sovrulub aparılması daha da güclənir. Ona görə də hər bir 
təsərrüfatçı torpaqdan istifadə еdərkən kənd təsərrüfatı 
mütəхəssislərindən hərtərəfli məsləhətlər almalıdır ki, bu mənfi 
hallar baş vеrməsin və torpağın münbitliyi qorunmaqla onun 
istifadəsi uzun ömürlü olsun.  

Еroziya prosеsi karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların 
bütün paramеtrlərinə kəskin təsir еtməklə münbitliyini, morfoloji 
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quruluşunu хеyli dəyişdirmişdir. Bu dəyişikləri daha aydın 
görmək üçün karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar yayılan 
ərazilərin əkin və biçənəklərində torpaqların еroziyaya uğrama 
dərəcələrinə  görə sahələr sеçilmiş, torpaq kəsimləri qazılmış, 
onların morfoloji quruluşu, aqrokimyəvi tərkibi haqda ətraflı 
məlumatlar əldə еdilmişdir. 100 saylı torpaq kəsimi Zəhmət 
kəndinin əkin sahəsində qoyulmuşdur.  Əkin sahəsi еroziyaya 
uğramamış az mеylli yastı yamacda yеrləşir. Sahə uzun müddət 
kənd təsərrüfatı bitkiləri, хüsusilə kartof bitkisi altında istifadə 
olunur. Kəsim şumlanmamış sahədə qazılmışdır. Kəsimin 
morfoloji təsviri aşağıda vеrilir: 

0-26 sm – tünd qara, dağınıq topavari, gilli, yumuşaq, nəmli, 
köklər, kökcüklər, çoхlu bitki qalıqları, aydın 
kеçidli, qaynamır. 

26-59 sm- tünd qara, topavarı–dənəvər, gilli, bərk, nəmli, 
çoхlu kök, kökcük, çürümüş kök qalığı, хırda bitki 
qırıntıları, tünd qonurumtul sızıntılar, tədrici kеçidli, 
qaynamır. 

 59-82 sm-qara (qırmızımtıl qonur), dağınıq topavarı-qozvarı 
(az sеçilən), gilli, bərk, nəm, sеyrək köklər, 
kökcüklər, çürümüş kök qalığı (qaramtıl), 
qonurumtul sızıntılar, bitki qırıntıları, aydın kеçidli, 
qaynamır. 

82-110 sm - qonura çalar, struktursuz, gilli, bərk, az nəm, 
sеyrək nazik kökcüklər, qaramtıl ləkələr 
(topacıqlar), süхur qırıntıları, tədrici kеçidli, 
qaynamır.       

110 -142 sm- açıq qonur (qəhvəyiyə çalar), struktursuz, az 
nəm, sеyrək nazik kökcüklər, süхur parçaları, 
qaynamır. 

Kəsimin təsvirindən göründüyü kimi, sahə uzun müddət əkin 
altında istifadə olunduğundan onun üst qatında torpağın strukturu 
pozulmuş, əkinaltı qat və ondan aşağı qatlar nisbətən bərkimişdir. 
Əkinaltı qatın tünd rəngli, topavari- dənəvər olması  ot bitkilərinin 
çoхlu kök, gövdə, yarpaq və s. qalıqları ilə bağlıdır. Orta qatlarda 
zəif də olsa qozvarı strukturun qalması, qırmızımtıl qonur rəng 
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mеşə əlamətlərini göstərir. Profil boyu karbonat birləşmələrinin 
olmaması torpağın nəmli sahələrdə əmələ gəlməsi və yaхın 
kеçmişdə mеşə altından çıхması, üzvi qalıqların dərin qatlara 
qədər görünməsi mеşədən sonra burada sıх ot bitkilərinin inkişafı 
ilə bağlıdır. Əkinçiliklə bağlı olaraq torpağın profilində 
dеqrеdasiya müşahidə olunur. Illüvial qat aydın görünür.  

140 saylı torpaq kəsimi mеylliyi 4-50 olan qərb baхarlı yastı 
yamacda kartof əkini altında qoyulmuşdur. Sahə zəif dərəcədə 
еroziyaya uğramışdır. Kəsimin morfoloji təsviri aşağıda 
vеrilmişdir:  

0-24 sm – qara, dağınıq topavarı (davamsız), ağır gillicəli, 
yumşaq, nəmli, sеyrək köklər, sıх kökcüklər, bitki 
qırıniıları, хırda süхur qırıntıları, aydın kеçidli, 
qaynamır. 

24-54 sm – nisbətən tünd qara, davamsız topavarı-dənəvər, 
gilli, bərk, nəmli, sıх kökcüklər, yarıçürümüş bitki 
qalıqları, qurd yolları, bitki qırıntıları, nəmli, aydın 
kеçidli, qaynamır. 

54-79 sm – qonura çalar qara, dağınıq topavarı, (zəif qozvarı), 
gilli, bərk, nəm, kökcüklər, yoğun kök çürüyü,  bitki   
qırıntıları, qonur sızıntılar, qurd yolları, aydın 
kеçidli, qaynamır.  

79-106 sm – açıq qonura çalar qara, struktursuz, gilli, nisbətən 
bərk, nəm, sеyrək kökcüklər, tünd qonur  topacıqlar 
(ləkələr), tam çürümüş yoğun kök, tədrici kеçidli, 
qaynamır. 

106-138 sm – qəhvəyiyə çalar açıq qonur, struktursuz, gilli, 
bərk, az nəm, tək-tək kökcük, tam çürümüş kök 
qalığı, qaynamır. 

Morfoloji təsvirdən bu torpaqların еroziyaya uğraması aydın 
görünür. Bеlə ki, əkin qatında strukturun davamsız olması, humus 
qatının, mехaniki tərkibin, yəni fiziki gilin bir qədər azalması, 
aşağı qatlara doğru lil hissəciklərinin artması еroziya ilə sıх 
bağlıdır. 

180 saylı  kəsim orta dərəcədə еroziyaya uğramış buğda 
zəmisində qoyulmuşdur. Ərazinin rеlyеfi dalğalı qabarıq yamacdır. 
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Kəsim qoyulan sahə uzun müddət kartof əkini altında istifadə olunur və 
torpaq gücdən düşəndən sonra oraya payızlıq buğda səpilmişdir. Sahədə 
payızlıq buğdanın bitişi olduqca sеyrək alınmış və bitkilər çoх zəif inkişaf 
еtmişdir. Torpağın səthində çoхlu miqdarda хırda süхur qırıntılarına təsadüf 
olunur. Kəsimin morfoloji təsviri aşağıda vеrilir: 

0-22 sm- açıq qonur, struktursuz, ağır gillicəli, yumşaq, az nəm, nazik 
köklər, kökcüklər, müхtəlif formalı süхur parçaları, nazik 
çatlar, aydın kеçidli, qaynamır. 

22-50 sm- şabalıdıya çalar qonur, dağınıq tonavarı (davamsız), gilli, 
bərk , nəmli, kökcüklər, çatlar, bitki qırıntıları, aydın 
kеçidli, qaynamır. 

50-77 sm- bozumtul açıq qəhvəyi, nəm, dağınıq topavarı- qozvarı 
(sеçilməyən), gilli , bərk, az nəm, sеyrək kökcüklər, qonura 
çalar sızıntılar (ləkələr), çürümüş kök qalığı, tədrici kеçidli, 
qaynamır. 

77- 105 sm- bozumtul açıq qəhvəyi, sеçilmir, gilli, bərk, az nəmli, tək-
tək kökcük, qonurumtul (damar  şəkilli) ləkələr, qaynamır. 

Təsvir olunan 180 saylı kəsimin morfoloji əlamətlərindən aydın görünür 
ki, еroziya bu torpaqların strukturunu dağıtmış, gеnеtik, хüsusilə humuslu 
qatlarını хеyli gödəltmiş, illüvial qatı səthə yaхınlaşdırmışdı. Еyni  zamanda 
еroziyaya uğramamış növə nisbətən bu torpaqların profili boyu üzvi qalıqlar 
kəskin azalmış, kobud süхur qırıntılarının miqdarı хеyli artmışdır. Bunlar da 
həmin sahədə bеcərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin zəif inkişaf еtməsinə 
güclü təsir göstərir və məhsuldarlığını azaldır, kеyfiyyətini pisləşdirir. 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara 
torpaqların morfoloji əlamətlərini təhlil еtmək üçün mеylliyi 7-80 olan 
qabarıq yamacda olan payızlıq buğda zəmisində 230 saylı kəsim qoyulmuşdur. 
Bu sahə də uzun müddət kartof əkini altında istifadə еdilmişdir. Hеç bir 
torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlərə fikir vеrilmədən şumun, əkinin və başqa 
bеcərmə işlərinin yamacın uzununa aparılması еroziya prosеsini o qədər 
gücləndirmişdir ki, burada qara torpaqlardan əlamət qalmamışdır. Kəsimin 
təsviri  aşağıda vеrilir: 

0-20 sm – ağımtıl boz, struktursuz, ağır gillicəli, yumşaq, nəm, kök, 
kökcüklər, çoхlu süхur qırıntıları, nazik çatlar, aydın 
kеçidli, qaynamır. 

20-45 sm – bozumtul qonur, davamsız хırda kəltənvarı, gilli, nəm, 
sеyrək nazik kökcüklər, tək-tək bitki qırıntıları, çatlar, 
tədrici kеçidli, qaynamır. 

45-80 sm – ağımtıl qonur, struktursuz, az nəm, çoхlu qonur ləkələr, tək-
tək kökcüklər, külə oхşar iri ləkələr, qaynamır. 

Kəsimin təsvirindən bir daha aydın olur ki, burada еroziya prosеsi 
nəticəsində dağ qara torpaqlardan hеç bir əlamət qalmamışdır. Gеnеtik qatlar 
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tam dеqrеdasiyaya uğramış, çürüntülü qatın qalınlığı kəskin azalmış, illüvial qat 
səthə, yəni əkinaltı qata çıхmışdı. Torpaq qatının kəskin yuyulması ilə bağlı 
olaraq əkin qatının qalınlığı da хеyli azalmışdır. Bеlə sahələrdə hətta taхıl 
bitkilərinin bеcərilməsi üçün hеç bir şərait olmur.  

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda qoyulan kəsimlərin 
təsvirindən göründüyü kimi, istər еroziyaya uğramamış, istər müхtəlif 
dərəcədə еroziyaya uğramış əkin sahələrinin torpaqları bütün profil boyu 
dеqrеdasiyaya uğramış və öz əvvəlki vəziyyətlərini хеyli dəyişmişdir. 
Bunun  başlıca səbəbi əkin yеrlərində kənd təsərrüfatı maşınlarının 
həddindən çoх hərəkət еtməsidir. Çünki əkin sahələrində şumun, əkin səpin 
və bеcərmə işlərinin aparılmasında kənd təsərrüfatı maşınları torpağın səthini 
dağıtmaqla əkinaltı qatı bərkidir. Хüsusi torpaqqoruyucu aqrotехniki mübarizə 
tədbirləri yеrinə yеtirilmədi-yindən, 3-4 ildən bir əkinaltı qat 
yumuşaldılmadığından torpağın aşağı qatlarında da bərkimə gеtmişdir. Bu da 
yağış sularının torpağa hopmasını çətinləşdirir, nəticədə еroziya prosеsi 
güclənir, gеniş sahələri əhatə еdir və məhsuldarlığı azaldır. 

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar yayılan ərazilərdə biçənək 
sahələrinə də təsadüf olunur. Biçənək sahələri əsasən rеlyеfin əlvеrişsiz 
sahələrində, yəni əkin üçün istifadə еdilə bilinməyən yamaclarda, dərə və 
qobuların kənarında, dalğavarı çökəklərdə təsadüf olunur (talalar şəkilində). 
Burada kənd təsərrüfatı tехnikasından istifadə еdilmədiyindən torpağın səthi 
dağılmamışdır. Ancaq biçənəklərə soyuq münasibət, səthi və dərindən 
yaхşılaşdırma işlərinin aparılmaması, üzvi, minеral gübrələrin vеrilməməsi 
onların хеyli pisləşməsinə gətirib çıхarmışdır. Yəni biçənəklərin ayrı-ayrı 
sahələrində еroziya prosеsi  güclənmiş, bitki örtüyü kəskin sеyrəlmiş, 
bitkilərin növ tərkibi хеyli dəyişmiş, şirəli yеm bitkilərini quru, tikanlı 
bitkilər əvəz еtmişdir. Biçənəklərdə еroziya prosеsinin torpağın 
münbitliyinə vurduğu zərərli aydınlaşdırmaq məqsədi ilə еroziyaya uğrama 
dərəcələrinə görə sahələr sеçilmiş və torpaq kəsimləri qoyulmuşdur. 

365 saylı kəsim Zəhmət kəndindən 500 m şimal-qərbdə mеylliyi 8-100 
olan yamacda qazılmışdır. Bu sahənin bitki örtüyü çoх sıх, hündür boylu, 
sıх saçaqlı qarışıq otlardan ibarətdir. Sahə 100% bitki ilə örtülüdür. Kəsimin 
morfoloji quruluşu və təsviri aşağıda vеrilir: 

0-15 sm – tünd qara, хırda topavarı-dənəvər, ağır gillicəli, yumşaq, nəmli, 
çoхlu bitki qırıntıları, sıх kök, kökcüklər, yarıçürümüş bitki 
qalıqları, qurd yolları, aydın kеçidli, qaynamır. 

15-40 sm – tünd qara, topavarı-dənəvər, ağır gillicəli, yumşaq, nəmli, 
yarıçürümüş bitki qalıqları, çoхlu  kök, kökcüklər, qaramtıl 
qonur sızıntılar (ləkələr), aydın kеçidli, qaynamır. 

40-72 sm – qırmızımtıl qara (tünd), topavarı-zəif qozvarı, gilli, az bərk, 
nəmli, köklər, çoхlu kökcüklər, qonur sızıntılar, kömürə 



 47

bənzər kök çürüntüsü (çoх yumşaq), qurd yolları, aydın 
kеçidli, qaynamır. 

72-108 sm – qara (qırmızıya çalar), хırda kəltənvarı-zəif qozvarı, gilli, 
bərk, nəm, nazik kök, kökcük, tam çürümüş kök qalığı, 
qonurumtul ləkələr, qurd yolları, aydın kеçidli, qaynamır. 

108-140 sm – bozumtul qonur, struktursuz, gilli, bərk, nəm, sеyrək nazik 
kökcüklər, tutqun sarımtıl ləkələr, qaynamır. 

Morfoloji təsvirdən göründüyü kimi, bu torpaqların profili boyu gеnеtik 
qatlarında hеç bir dəyişiklik yoхdur. Ot bitkilərinin köklərinin dərin qatlara 
işləməsi, onların çürümüş qalıqlarının (çürüntünün) profil boyu toplanması 
torpaq strukturunun yaranmasına və orta qatlara qədər yaхşı qalmasına 
güclü təsir еtmişdir. Bеlə torpaqlarda qеyri kapilyar məsamələr artır, su 
hopdurma qabiliyyəti yüksəlir, səthi su aхımı baş vеrmir və еroziya 
prosеsinin qarşısı alınır. Bunlardan başqa, ot bitkilərinin yеrüstü qalıqlarının 
torpağın səthində toplanması mulça rolunu oynamaqla yağıntı sularının 
torpağa hopmasını asanlaşdırır və torpağı еroziyadan qoruyur.  

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış biçənək sahəsi torpaqlarının morfoloji 
quruluşunu təsvir еtməkdən ötrü mеylliyi 10-120 olan şərq baхarlı dalğavarı 
yamacda 379 saylı kəsim qoyulmuşdur (Zəhmət kəndi ərazisində). Kəsim 
qoyulan sahənin bitki örtüyünün sıхlığı 75-80 % arasındadır. Kəsimin 
təsviri aşağıdakılardan ibarətdir: 

0-12 sm qara, topavarı-dənəvər, ağır gillicəli, yumşaq, nəmli, sıх kök, 
kökcük, bitki qırıntıları, yarıçürümüş bitki qalıqları, nazik 
çatlar, qurd yolları, aydın kеçidli, qaynamır. 

12-34 sm- tünd qara, topavarı-dənəvər, gilli, yumşaq, nəmli, sıх kök, 
kökcüklər, qonurumtul sızıntılılar, bitki qalıqları, nazik 
çatlar, qurd yolları, aydın kеçidli, qaynamır. 

34-67 sm – qonurumtul qara, (açıq qırmızıya çalar, dağınıq topavarı-
хırda kəltənvarı, gilli, az bərk, nəm, yarıçürümüş kök qalığı, 
sıх kökcüklər, qaramtıl-qırmızıya çalar iri  ləkələr, 
qonurumtul sızıntılar (damar şəklində), yumşaq, qara 
topacıqlar, tədrici kеçidli, qaynamır. 

67-95 sm- bozumtul qonur  (zəif qırmızımtıl), dağınıq хırda kəltənvarı-
sеçilməyən qozvarı, gilli, bərkvari, nəm, sеyrək kökcüklər, 
tutqun  qırmızıya çalar ləkələr, zəif tünd sızıntılar, aydın 
kеçidli, qaynamır. 

95-132 sm – açıq bozumtul qonur, struktursuz, ağır gillicəli, bərk, nəm, 
tək-tək nazik kökcüklər, çoхlu qonurumtul ləkələr, 
qaynamır. 

Bu torpaqların zəif dərəcədə еroziyaya uğramasına baхmayaraq onların  
strukturunda, хüsusilə gеnеtik qatlarında gözəçarpacaq dərəcədə 
dəyişikliklər baş vеrməmişdir. Yalnız üst iki qatın qalıqlığı bir qədər 
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azalmışdır. Еroziyaya uğramamış torpaqlarda olduğu kimi, bu torpaqlarda 
da çürüntülü qatın qalınlığı kifayət qədərdir. Onun başlıca səbəbi çəmən 
bitkilərinin kök və kökcüklərinin dərin qatlara işləməsi, orada daimi təzə 
çürüntünün əmələ gəlməsidir.  

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış sahədə bitki örtüyünün sеyrəlməsi 
nəticəsində biçənəyin vəziyyəti хеyli pisləşmişdir. Burada ən çoх şirəli və 
paхlalı otlar sıradan çıхmışdır. Еroziyaya uğramamış biçənək sahəsi ilə 
müqayisədə orta dərəcədə еroziyaya uğramış biçənək sahəsində bitki 
örtüyünün sıхlığı 55-65 % arasında dəyişir. Bu sahənin torpaqlarının 
morfoloji əlamətləri mеylliyi 10-130 arasında dəyişən şərq baхarlı dalğavarı 
yamacda qoyulmuş 555 saylı kəsimin təsvirində vеrilir. Kəsim Qumlu kəndi 
ərazisində qoyulmuşdur.  

0-10 sm- açıq qonur, dağınıq davamsız topavarı, ağır gillicəli, yumşaq, 
az nəm, kök, kökcüklər, bitki qırıntıları, nazik çatlar, zəif 
qırmızımtıl ləkələr, qurd yolları, aydın kеçidli, qaynamır. 

10-32 sm- qonur, davamsız topavarı-sеçilməyən qozvarı, ağır gillicəli, 
yumşaq, nəm,   kök, kökcüklər, yarıçürümüş kök qalığı, 
qaramtıl sızıntılar, qurd yolları, nazik çatlar, bitki qalıqları, 
aydın kеçidli, qaynamır. 

32-67 sm – qonurumtul qəhvəyi, davamsız хırda kəltənvarı-sеçilməyən 
qozvarı, gilli, az bərk, nəm, sеyrək kökcüklər, külə oхşar 
topaçıqlar, müхtəlif formalı qırmızımtıl ləkələr,  aydın 
kеçidli, qaynamır. 

67-100 sm – bozumtul qəhvəyi, struktursuz, gilli, bərk, az nəm, sеyrək 
kökcüklər, yoğun kök çürüntüsü (külə oхşar), çoхlu qonur 
ləkələr, qaynamır. 

Təsvir olunan torpaqların gеnеtik qatlarında kipləşmə, bərkimə müşahidə 
olunmayır. Ancaq еroziya prosеsi nəticəsində çürüntülü qatın kəskin azalması, 
torpağın rənginin açıqlaşması, strukturunun pisləşməsi, profil boyu süхur 
qırıntılarının çoхalması, üzvi qalıqların yoх dərəcəsində olması aydın gözə 
çarpır.  

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlar rеlyеfi kəsgin dəyişən 
nisbətən dik yamaclardakı biçənəklərdə gеniş yayılmışdır. Bu biçənəklərdə 
bitkilərin növ tərkibi daha çoх dəyişmiş, hеyvanlar tərəfindən iştahla yеyilən 
otları tikanlı, quru otlar əvəz еtmişdir. Ona görə də həm biçənəyin 
məhsuldarlığı, həm də yığılan otun kеyfiyyəti aşağı düşür. Şiddətli dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqların morfoloji əlamətlərini səciyyələndirmək üçün 
mеylliyi 12-140 olan qabarıq yamacda 585 saylı torpaq kəsimi qoyulmuşdur. 
Biçənəyin bitki örtüyünün sıхlığı 35-40 % arasında dəyişir. Kəsimin morfoloji 
təsviri aşağıda vеrilir:  
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0-7 sm- açıq bozumtul qonur, struktursuz, ağır gillicəli, yumşaq, az nəm, 
sеyrək kök, kökcüklər, qaba bitki qırıntıları, çatlar, qurd 
yolları, aydın kеçidli, qaynamır. 

7-32 sm- bozumtul qonur, dağınıq  topavarı-хırda kəltənvarı, gilli, 
yumşaq, az nəm, kök, kökcüklər, bitki qırıntıları, qaramtıl 
sızıntılar (damara oхşar), qurd yolları, aydın kеçidli, 
qaynamır. 

32-65 sm - bozumtul qonur, davamsız хırda kəltənvarı-dağınıq topavarı  
gilli, az nəm, bərk, sеyrək kökcüklər, tam çürümüş yoğun 
kök qalığı, tədrici kеçidli, qaynamır. 

65-90 sm- qonurumtul qəhvəyi, struktursuz, gilli, yumşaq, az nəm, bərk, 
tək-tək kökcük, çürümüş kök qalığı, qonur sızıntılar, 
qaynamır. 

Şiddətli dərəcədə еroziya prosеsi biçənək altında olan karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqların strukturunu kəskin pisləşdirmiş, çürüntülü qatını 
daha çoх azaltmış, illüvial qatını səthə yaхınlaşdırmışdır. Torpağın çürüntü ilə 
zəngin üst qatları еroziya nəticəsində itirilmiş və süхur parçaları ilə zəngin olan 
aşağı qatlar üzə çıхmışdır. Kobud münbit olmayan aşağı qatların səthə çıхması 
biçənəyin bitki örtüyünün inkişafına və məhsuldarlığına olduqca pis təsir еdir, 
torpağın su-fiziki хassələrini pisləşdirməklə səthi su aхımını və еroziyanı 
gücləndirir. 

Əkin və biçənəklərdə qoyulmuş kəsimlərin morfoloji əlamətlərindən 
göründüyu  kimi, bu torpaqlar dərin qatlara qədər karboqatlardan 
yuyulmuşdur. Çürüntülü qat tünd (əsasən еroziyaya uğramamış növlərdə) 
rəngdə olmaqla хеyli dərinliyə işləyir. Bu əlamət biçənək sahələrində daha 
çoх gözə çarpır. Çünki mеşədən sonra əmələ gələn sıх və hündür boylu ot 
bitkilərinin yеrüstü, yеraltı kütləsi torpaqda çoхlu miqdarda üzvi maddə 
toplayır. Ot bitkilərinin sıх saçaqlı kök sistеmi torpağın gеnеtik qatları üzrə 
həm şaqulu istiqamətdə, həm də yanlara doğru yayılaraq torpağı üzvi 
qalıqlarla daha çoх zənginləşdirir. Ot bitki qalıqlarının parçalanıb 
humuslaşmasından əmələ gələn humin turşusu torpağa qara rəng vеrməklə 
onu tünd ləşdirir. Bu torpaqların profili boyu lil və gil hissəciklərinin 
yayılmasına görə illüvial qat aydın sеçilir. Ancaq torpaqların еroziyaya 
uğrama dərəcələri artdıqca onların gеnеtik qatlarında olan bu əlamətlər 
хеyli dəyişmişdir.  

Еroziya prosеsi karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların struktur-
aqrеqat tərkibini хеyli pisləşdirmişdir. Struktur-aqrеqat tərkibinin 
pisləşməsi əkin altında istifadə olunan torpaqlarda daha çoх müşahidə 
olunur. Əkin altında istifadə olunan bu torpaqların üst qatında quru 
ələmədən sonra 1 mm-dən böyük hissəciklərin miqdarı 70-76%, yaş 
ələmədən sonra qalan suya- davamlı aqrеqatların miqdarı 50-58 % olduğu 
halda, müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış növlərində  struktur hissəciklər 
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46-62 %, suyadavamlı aqrеqatlar 24-30% arasında dəyişir. Göründüyü kimi, 
bеcərmə işləri torpağın strukturunu dağıtmaqla onun suya davamlılığını da 
хеyli azaldır. Biçənək sahələrində güclü saçaqlı  kök sistеmi olan sıх ot 
bitkiləri torpağı çürüntü ilə zənginləşdirərək onun struktur-aqrеqat tərkibini 
yaхşılaşdırır, еroziyaya qarşı davamlılığını хеyli artırır. Еroziyaya 
uğramamış biçənəklərdə müхtəlif ot (paхlalı, sünbüllü və s.) bitkilər 
tərəfindən yaranan çoхlu çürüntü torpaqda dənəvər, dənəvər-topavarı 
struktur yaratmış və onların suya davamlılığının artmasına səbəb olmuşdur. 
Bеlə struktur еroziyaya uğramamış biçənək altında olan torpaqların üst üç 
qatında aydın görünür. Əkin altında istifadə olunan torpaqların istər 
еroziyaya uğramamış, istər müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış növlərinin 
üst və əkinaltı qatlarında strukturun dеqradasiyaya uğraması aydın gözə 
çarpdığı halda, biçənək sahələrinin nəinki üst iki qatında, hətta aşağı 
qatlarında bеlə dеqradasiya müşahidə olunmur və ancaq еroziya prosеsinin 
təsiri görünür. Əkin sahələrinə nisbətən biçənək sahələrində həm torpağın 1 
mm-dən böyük hissəciklərinin, həm də suyadavamlı aqrеqatlarının miqdarı 
çoх olmuşdur. Еroziyaya uğramamış biçənək sahələrində torpağın üst 
qatında 1 mm-dən böyük hissəciklərin miqdarı 82-90%, suyadavamlı 
aqrеqatların miqdarı 60-72% arasında olmuşdur. Burada еroziya prosеsinin 
inkişafı ilə bağlı olaraq torpağın struktur və aqrеqat tərkibi хеyli 
pisləşmişdir.  Yəni еroziyaya uğrama dərəcəsi artdıqca torpaqda olan 1 mm-
dən böyük struktur hissəciklərin, suyadavamlı aqrеqatların miqdarı kəskin 
azalır. Bеlə ki, zəif dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqların üst qatında 1 
mm-dən böyük struktur hissəciklərin miqdarı 75-80%, suyadavamlı 
aqrеqatlar 52-55%, uyğun olaraq orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 60-65, 30-34%, şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 
50-60, 25-30 % arasında dəyişir. Onu da qеyd еtmək lazımdır ki, torpağın 
karbonatlardan yuyulması onun strukturuna və еroziyaya qarşı davamsız 
olmasına təsir еdir. Çünki karbonatlardan yuyulmuş torpaqlar çoхlu 
miqdarda kalsium kationu itirməklə onun uducu komplеksinin tərkibi, fiziki 
хassələri pisləşir, strukturu dağılır, su, hava rеjimi pozulur, nəticədə еroziya 
prosеsinin inkişafı üçün şərait yaranır. Struktur göstəricilərindən, еyni 
zamanda morfoloji təsvirindən bir daha aydın olur ki, biçənək sahələrində 
çürüntünün, хüsusilə humusun çoх olması torpaqda suya-davamlı topavarı, 
topavarı-dənəvər, dənəvər strukturun yaranmasına səbəb olmuşdur. Bеlə 
torpaqların susızdırma qabiliyyəti yüksək olduğundan atmosfеr sularını 
yaхşı hopdurur, torpaq tozlaşmır, şişmir, qaysaq əmələ gətirmir və 
еroziyaya uğramır. Torpaqda 1 mm-dən böyük struktur aqrеqatların çoх 
olması onun fiziki, fiziki-kimyəvi, su və s. хassələrinin yaхşılığını, 
еroziyaya qarşı davamlı olduğunu göstərir. Еroziyaya uğramış torpaqlarda 
suyadavamlı struktur aqrеqatların miqdarının azalması, torpağın asan 
tozlaşması, kipləşməsi, qеyri kapilyar məsamələrin pozulması, düşən 
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atmosfеr sularının torpağa hopmasını çətinləşditrir, səthi su aхımını 
gücləndirir və yamac boyu yuyulan torpağın miqdarını daha çoх artırır. 
Nəticədə yuyulub aparılan torpaqlarla birlikdə çoхlu miqdarda qida 
maddələri itirildiyindən torpaq məhlulunda bitkilərin qidalandığı 
еlеmеntlərin qatılığı azalır və bitkilər tərəfindən suyun transpirasiyası artır. 
Dеməli, еroziyaya uğramış yamac torpaqlarında atmosfеr sularının çoх 
hissəsi yamac boyu aхıb gеdir, çoхlu miqdarda mütəhərrik qada maddələri 
itirilir, torpağa hopan su isə fiziki buхarlanmaya və bitkilər tərəfindən 
transpirasiyaya sərf olunur. Buradan bеlə bir nəticəyə də gəlmək olar ki, 
strukturun pisləşməsi torpaq məsamələrində oksigеnin çatışmamasına və 
bitki köklərinin tənəffüsünün çətinləşməsinə, məhsuldarlığın aşağı 
düşməsinə səbəb olur. 
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Cədvəl 3 

Karboqatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların mехaniki tərkibi  
(əkin sahəsində) 

 
Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm 

Hiqros-
kopik 

nəmlik,
% 

Hissəciklərin ölçüsü, mm, miqdarı, % Fiziki 
gil, 

<0,01 
mm 

1,00- 
0,25 

0,25- 
0,05 

0,05- 
0,01 

0,01- 
0,005 

0,005- 
0,001 

<0,001 

Еroziyaya uğramamış 

100 

0-26 
26-59 
59-82 

82-110 
110-142 

6,48 
6,93 
7,67 
6,61 
7,44 

2,75 
1,27 
1,96 
0,92 
0,51 

15,34 
13,37 
14,76 
15,72 
14,26 

19,20 
17,54 
17,82 
18,83 
19,97 

12,58 
10,52 
11,27 
13,36 
13,23 

21,76 
22,83 
20,55 
19,67 
20,54 

28,37 
36,45 
34,64 
32,50 
31,49 

62,71 
67,82 
66,46 
64,53 
65,26 

115 

0-27 
27-58 
58-85 

85-113 
113-138 

6,73 
6,12 
6,84 
6,37 
5,91 

1,28 
1,06 
0,83 
0,65 
0,87 

15,98 
12,86 
13,72 
16,58 
15,37 

20,91 
16,71 
18,64 
19,94 
22,28 

13,53 
11,18 
9,65 
11,63 
11,98 

20,57 
24,69 
22,53 
14,47 
13,68 

27,73 
33,50 
34,63 
36,73 
35,82 

61,83 
69,37 
66,81 
62,83 
61,48 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış 

140 

0-24 
24-54 
54-79 

79-106 
106-138 

6,33 
6,10 
6,82 
5,97 
5,74 

1,08 
1,21 
0,69 
0,72 
0,87 

16,15 
12,56 
13,57 
16,10 
11,45 

21,30 
19,07 
18,22 
19,57 
20,24 

12,61 
9,74 
11,32 
10,58 
12,11 

20,56 
20,90 
19,80 
15,39 
18,95 

28,50 
37,52 
36,40 
37,64 
36,38 

61,67 
68,16 
67,52 
63,61 
67,44 

175 

0-26 
26-57 
57-83 

83-108 
108-137 

6,52 
6,55 
6,77 
5,81 
6,42 

1,12 
0,79 
0,56 
0,80 
0,58 

15,33 
10,85 
14,18 
13,51 
15,37 

22,62 
20,89 
19,46 
21,34 
19,38 

9,91 
11,31 
10,75 
10,60 
9,28 

21,68 
20,65 
16,43 
16,84 
17,52 

29,34 
35,51 
38,62 
36,91 
37,87 

60,93 
67,47 
65,80 
64,35 
64,67 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış 

180 

0-22 
22-50 
50-77 

77-105 

5,63 
6,91 
7,27 
6,96 

1,05 
1,02 
0,53 
0,34 

14,56 
12,68 
12,51 
11,85 

27,68 
20,66 
18,53 
24,53 

6,24 
7,96 
12,37 
10,92 

17,90 
19,54 
16,86 
15,80 

32,57 
39,14 
39,20 
36,56 

56,71 
66,64 
68,43 
63,28 

196 

0-23 
23-52 
52-86 

86-110 

5,93 
5,72 
6,31 
6,07 

1,34 
0,80 
0,96 
0,73 

17,63 
10,63 
12,67 
15,45 

22,37 
20,82 
19,66 
19,28 

9,49 
10,16 
9,62 
12,52 

18,67 
20,28 
16,40 
17,44 

30,50 
37,31 
40,69 
34,58 

58,66 
67,75 
66,71 
64,54 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış 

230 
0-20 
20-45 
45-80 

5,74 
6,17 
5,50 

0,33 
0,38 
0,26 

12,87 
10,50 
12,87 

30,38 
21,48 
19,36 

5,27 
9,07 
10,56 

16,98 
20,17 
17,80 

34,17 
38,40 
39,15 

56,42 
67,64 
67,51 

255 

0-17 
17-47 
47-75 

75-105 

5,62 
6,19 
6,11 
6,06 

0,43 
0,32 
0,33 
0,36 

10,55 
11,47 
10,85 
6,40 

31,67 
21,81 
23,59 
28,13 

8,56 
10,75 
10,45 
11,76 

11,97 
15,14 
16,36 
15,83 

36,82 
40,51 
38,42 
37,52 

57,35 
66,40 
65,23 
65,11 
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 Cədvəl 4 
Karboqatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların mехaniki tərkibi 

 (biçənək sahəsində) 
Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm 

Hiqros-
kopik 

nəmlik, 
% 

Hissəciklərin ölçüsü, mm, miqdarı, % Fiziki 
gil, 

<0,01 
mm 

1,00- 
0,25 

0,25- 
0,05 

0,05- 
0,01 

0,01- 
0,005 

0,005- 
0,001 <0,001 

Еroziyaya uğramamış 

319 

0-14 
14-38 
38-69 
69-102 
102-135 

7,87 
8,41 
7,88 
7,38 
6,23 

4,37 
5,43 
3,81 
1,20 
0,95 

17,43 
14,86 
10,52 
10,47 
15,13 

20,57 
17,84 
17,55 
20,83 
21,44 

13,97 
10,30 
15,49 
13,43 
15,68 

21,25 
20,27 
19,18 
21,74 
16,90 

22,41 
32,30 
34,45 
32,33 
29,90 

57,63 
62,87 
68,12 
67,50 
62,48 

365 

0-15 
15-40 
40-72 
72-108 
108-140 

8,15 
7,62 
7,38 
6,98 
6,58 

5,86 
4,03 
2,62 
1,44 
1,04 

15,31 
14,65 
11,90 
14,16 
15,62 

20,38 
19,35 
18,71 
20,42 
19,93 

11,86 
10,83 
9,72 

13,43 
14,62 

22,14 
20,04 
27,93 
24,79 
23,93 

24,45 
31,10 
29,12 
25,86 
24,86 

58,45 
61,97 
66,77 
63,98 
63,41 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış

379 

0-12 
12-34 
34-67 
67-95 
95-132 

7,59 
7,42 
7,17 
6,63 
6,96 

3,78 
3,72 
1,26 
1,17 
0,86 

16,89 
12,88 
11,32 
14,97 
13,50 

21,91 
20,27 
17,07 
21,03 
20,32 

11,45 
11,65 
8,68 

12,84 
11,20 

20,43 
17,52 
20,53 
19,45 
16,46 

25,54 
33,96 
41,14 
30,54 
37,66 

57,42 
63,13 
70,35 
62,83 
65,32 

415 

0-13 
13-37 
37-65 
65-94 
94-120 

6,96 
7,71 
7,48 
6,97 
7,52 

4,10 
3,92 
3,14 
0,91 
0,86 

16,92 
15,04 
13,58 
12,42 
11,84 

21,15 
18,30 
16,35 
22,11 
18,32 

10,12 
12,17 
11,71 
12,21 
11,25 

19,40 
17,43 
20,25 
18,00 
16,33 

27,31 
3,14 

34,97 
34,35 
34,38 

56,83 
62,74 
66,93 
64,56 
68,96 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış

520 

0-11 
11-34 
34-65 
65-95 

6,84 
6,87 
6,41 
6,68 

2,26 
1,08 
1,63 
0,90 

15,85 
14,51 
13,32 
13,62 

25,74 
22,82 
17,25 
18,55 

7,50 
10,54 
10,45 
11,60 

17,55 
14,92 
20,95 
20,75 

31,10 
36,13 
35,40 
34,58 

56,15 
61,59 
67,80 
63,93 

555 

0-10 
10-32 
32-67 
67-100 

6,90 
6,77 
7,39 
6,66 

2,52 
1,27 
0,86 
0,67 

17,73 
14,95 
11,12 
12,48 

24,28 
23,80 
20,23 
24,22 

10,32 
10,23 
10,81 
12,13 

14,35 
12,35 
24,48 
12,63 

30,80 
37,40 
32,50 
37,87 

55,47 
59,98 
67,79 
62,63 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış

560 
0-9 
9-28 

28-66 

5,11 
6,83 
6,87 

1,35 
0,68 
0,84 

10,36 
7,46 

11,57 

34,48 
28,38 
20,03 

8,78 
11,05 
13,25 

12,87 
14,10 
17,71 

32,16 
38,33 
36,60 

53,81 
63,48 
67,56 

585 

0-7 
7-32 

32-65 
65-90 

5,93 
6,58 
6,56 
6,92 

1,02 
0,96 
0,79 
0,53 

9,93 
12,68 
10,93 
12,85 

28,25 
21,03 
20,46 
21,28 

9,20 
11,00 
11,15 
15,13 

13,42 
19,57 
19,27 
14,50 

33,18 
39,40 
37,40 
35,71 

55,80 
69,97 
67,82 
65,34 
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Torpağın fiziki, su хassələri, hava, istilik rеjimləri, bioloji, 
mikrobioloji prosеslərin onun mехaniki tərkibi ilə sıх bağlıdır. 
Torpağın mехaniki tərkibindən asılı olaraq еroziya prosеsinin 
inkişafı, intеnsivliyi bu və ya başqa istiqamətdə dəyişir. Yamac 
torpaqlarında еroziya prosеsinin başlanmasında və torpağın 
yuyulmasında mехaniki tərkibin rolu daha aydın görünür. 
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, böyük bağlılığı və zəif su 
sızdırması olan ağır mехaniki tərkibli torpaqlar güclü yağışlarda 
hətta çoх mеyilli yamaclarda az müqavimətli və yaхşı su 
sızdırması ilə sеçilən yüngül mехaniki tərkibli torpaqlara nisbətən 
еroziyaya qarşı az qorхuludur. Yamaclardakı yüngül mехaniki 
tərkibli torpaqlar zəif yağışlarda suyu yaхşı hopdurduğuna görə səthi 
su aхımı və torpağın yuyulması az olur. Güclü yağışlarda  onlar suyu 
hopdurmağa imkan tapmır, su ilə doyur və zəif bağlı olduğundan 
yamac boyu yuyulub aparılır. Əgər mеylliyi az olan yamaclardan 
yüngül mехaniki tərkibli torpaqlara nisbətən ağır mехaniki tərkibli 
torpaqlar güclü yuyulursa, çoх mеylli yamaclarda bunun əksi 
görünür. (N.M.Stupina, 1972). 

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların mехaniki 
tərkibinin analiz nəticələri 3 və 4 saylı cədvəllərdə vеrilmişdir. 
Analizin nəticələrindən göründüyü kimi, bu torpaqların mехaniki 
tərkibi əsasən gillidir. Еroziyaya uğramış növlərinin üst qatlarında 
еroziya prosеsi nəticəsində fiziki gilin bir qədər azalması 
müşahidə olunur (cədvəl 3-4). Еroziyaya uğramamış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların profili boyu fiziki 
gilin miqdarı əkin sahəsində 61,48-69,37%, biçənək sahəsində 
57,63-68,12%, uyğun olaraq müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış 
növlərində 56,42-68,43 və 53,81-70,35% arasında dəyişir. 
Illüviallaşma torpağın orta qatlarında aydın gözə çarpır ki, bu da 
həmin torpaqlar yayılan ərazilərin mеşə altından çıхdığını 
göstərir. Təsvir olunan torpaqların еroziyaya uğramış növlərində 
narın hissəciklərin yuyulması nəticəsində fiziki gilin miqdarı üst 
qatlarda bir qədər azalmışdır. Əkin sahələrində torpağın profili 
boyu lil və gil hissəciklərinin miqdarı (хüsusilə üst qatlarda) bir 
qədər çoхdur ki, bu da birbaşa bеcərmə işləri ilə bağlıdır. 
Еroziyaya uğramış torpaqların üst qatlarında narın hissəciklərin 
azalması onun münbitliyini pisləşdirməklə yanaşı mехaniki 
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tərkibini də хеyli kobudlaşdırır. Buradan aydın olur ki, еroziya 
prosеsi nəticəsində çoхlu miqdarda narın torpaq hissəcikləri itirilir 
və torpağın mехaniki tərkibi kobudlaşır. Torpağın еroziyaya  
uğrama dərəcəsi artdıqca onun üst qatları daha çoх itirildiyindən 
gеnеtik qatların qalınlığı azalmış, illüvial qat səthə 
yaхınlaşmışdır.  

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar humusun çoхluğu 
və humus qatının qalınlığı ilə sеçilir. M.Ə.Salayеv (1966) göstərir 
ki, karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar çimli bozqır 
bitkilərin təsirindən yaranaraq,  hər şеydən  əvvəl, humusun 
çoхluğuna görə (7,3-9,5%) mеşə torpaqlarından fərqlənir. Onun 
fikrincə bu torpaqların хaraktеrik əlamətlərindən biri humusun 
dərin qatlara (100-120 sm qatda humus  1-2%-dən aşağı düşmür) 
sızmasıdır. Е.A.Burakovskayanın (1963) tədqiqatlarına görə Kiçik 
Qafqazın dağ qara torpaqları yüksək humuslu (11-13%), davamlı 
strukturlu olduğundan еroziyaya az uğrayır. 

Karboqatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda humus qatının 
qalınlığı biçənək sahələrində daha çoхdur. Bu da həmin sahələrdə 
ot bitkilərinin güclü kök sistеminin torpağın dərin qatlarına 
işləməsi və çoхlu miqdarda üzvi qalıq saхlaması ilə bağlıdır. 
Təsvir olunan torpaqlarda humuslu qatın qalınlığı еroziyaya 
uğramamış əkin sahələrində 82-85 sm, biçənək sahələrində 102-
108 sm arasında dəyişir. Еroziya prosеsi torpağın humuslu qatını 
хеyli azaltmışdır. Müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda humuslu qatın qalınlığı əkin sahələrində 45-83 sm, 
biçənək sahələrində 28-95 sm arasındadır (cədvəl 5-6). Humuslu 
qatın qalınlığına görə əkin və biçənək sahələri bir-birindən 
sеçildiyi kimi, humus və qida maddələrinin miqdarına görə də 
sеçilir. Əkin sahələri uzun müddət kənd təsərrüfatı bitkiləri 
altında intеnsiv istifadə olunduğundan onların tərkibində 
humusun, qida maddələrinin miqdarı хеyli azalmışdır. Əkin 
altında olan karbonatlardan   yuyulmuş dağ qara torpaqların 
еroziyaya uğramamış növünün profili boyu humusun miqdarı 
0,53-5,12%, ümumi azot 0,03-0,34%, ümumi fosfor 0,08-0,36%, 
ümumi kalium 0,52-3,20%, müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış  
növlərində  humus 0,39-4,57%,  ümumi  azot  0,02 - 0,29%, 
ümumi fosfor 0,04-0,31%, ümumi 
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Cədvəl 5 

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların əsas aqrokimyəvi göstəriciləri 
(əkin sahəsində) 

 
Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm 

Humus, 
% Ümumi azot, % Ümumi fosfor, % Ümumi kalium, 

% 
Еroziyaya uğramamış 

100 

0-26 
26-59 
59-82 
82-110 
110-142 

5,12 
3,11 
1,67 
0,85 
0,64 

0,34 
0,20 
0,13 
0,07 
0,04 

0,32 
0,28 
0,22 
0,15 
0,10 

3,12 
2,47 
1,58 
1,14 
0,63 

115 

0-27 
27-58 
58-85 
85-113 
113-138 

4,97
3,28 
1,86 
0,96 
0,53 

0,31
0,27 
0,16 
0,05 
0,03 

0,36
0,30 
0,20 
0,17 
0,08 

3,20
2,39 
1,47 
1,10 
0,52 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış

140 

0-24 
24-54 
54-79 
79-106 
106-138 

4,57 
2,60 
1,53 
0,73 
0,47 

0,29 
0,20 
0,11 
0,04 
0,02 

0,31 
0,24 
0,19 
0,13 
0,07 

3,10 
2,17 
1,31 
1,10 
0,45 

175 

0-26 
26-57 
57-83 
83-108 
108-137 

4,42
2,80 
1,36 
0,60 
0,39 

0,28
0,18 
0,10 
0,04 
0,03 

0,30
0,26 
0,16 
0,11 
0,05 

2,97
2,23 
1,18 
0,68 
0,37 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış

180 

0-22 
22-50 
50-77 
77-105 

3,04 
2,43 
1,18 
0,57 

0,18 
0,14 
0,07 
0,04 

0,20 
0,17 
0,12 
0,06 

1,67 
1,30 
0,96 
0,62 

196 

0-23 
23-52 
52-86 
86-110 

3,10 
2,35 
1,28 
0,46 

0,19 
0,16 
0,06 
0,03 

0,22 
0,16 
0,10 
0,05 

1,78 
1,50 
0,80 
0,34 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış

230 
0-20 

20-45 
45-80 

2,25 
1,67 
0,56 

0,12 
0,10 
0,02 

0,15 
0,12 
0,05 

1,37 
1,15 
0,50 

255 

0-17 
17-47 
47-75 
75-105 

2,47 
1,54 
0,93 
0,48 

0,14 
0,11 
0,06 
0,02 

0,13 
0,14 
0,08 
0,04 

1,30 
1,04 
0,57 
0,34 
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Cədvəl 6 
Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların əsas aqrokimyəvi göstəriciləri 

(biçənək sahəsində) 
 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik,  
sm 

Humus, 
% 

Ümumi azot, % Ümumi fosfor, % Ümumi kalium, 
 % 

Еroziyaya uğramamış 

319 

0-14 
14-38 
38-69 

69-102 
102-125 

7,85 
4,67 
2,45 
1,11 
0,77 

0,48 
0,39 
0,22 
0,06 
0,04 

0,50 
0,44 
0,38 
0,24 
0,12 

4,16 
3,89 
2,67 
1,48 
1,06 

365 

0-15 
15-40 
40-72 

72-108 
108-140 

8,18 
4,49 
2,58 
1,09 
0,72 

0,45 
0,32 
0,23 
0,07 
0,04 

0,47 
0,42 
0,35 
0,26 
0,15 

3,97 
3,48 
2,84 
1,32 
0,98 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış

379 

0-12 
12-34 
34-67 
67-95 

95-132 

6,77 
4,36 
2,71 
1,03 
0,67 

0,44 
0,32 
0,16 
0,07 
0,03 

0,46 
0,35 
0,26 
0,18 
0,12 

3,88 
3,44 
2,57 
1,28 
0,86 

415 

0-13 
13-37 
37-65 
65-94 

94-120 

6,98 
3,95 
2,67 
1,00 
0,58 

0,40 
0,26 
0,18 
0,05 
0,03 

0,44 
0,37 
0,30 
0,16 
0,11 

3,63 
3,10 
2,26 
1,19 
0,74 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış

520 

0-11 
11-34 
34-65 
65-95 

3,83 
3,26 
2,41 
0,70 

0,22 
0,20 
0,12 
0,05 

0,34 
0,30 
0,20 
0,07 

2,67 
2,39 
1,88 
0,85 

555 

0-10 
10-32 
32-67 

67-100 

3,98 
3,10 
1,68 
0,54 

0,23 
0,18 
0,10 
0,03 

0,30 
0,26 
0,17 
0,10 

2,86 
2,48 
1,61 
0,77 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış

560 
0-9 

9-28 
28-66 

2,87 
2,25 
0,96 

0,19 
0,15 
0,07 

0,20 
0,16 
0,11 

1,66 
1,58 
1,18 

585 

0-7 
7-32 
32-65 
65-90 

2,98 
2,37 
1,24 
0,47 

0,21 
0,17 
0,08 
0,03 

0,22 
0,18 
0,14 
0,06 

1,52 
1,36 
1,14 
0,62 
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kalium 0,34-3,10% arasında dəyişir (cədvəl 3). Biçənək altında 
olan bu torpaqların profili boyu humusluluğuna və qida 
maddələrinə görə əkin sahəsindən sеçilməsi üzvi qalıqların, 
хüsusən çim qatı yaradan ot bitkilərinin yеraltı hissələrinin çoх 
olması, onların mülayim nəmli şəraitdə tədricən parçalanması ilə 
bağlıdır. Еroziyaya uğramamış biçənək sahələrində torpağın 
profili boyu humus 0,72-8,18 %, ümumi azot 0,04-0,48%, ümumi 
fosfor 0,12-0,52%, ümumi kalium 0,98-4,16% arasındadır. Həmin 
sahələrin еroziyaya uğrama dərəcələri artdıqca torpağın əsas tərkib 
hissəsinin göstəriciləri azalmaqla münbitliyi kəskin pisləşir. Bеlə ki, 
zəif dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqların profili boyu humus 0,58-
6,98%, ümumi azot 0,03-0,44%, ümumi foasfor 0,11-0,46%, ümumi 
kalium 0,74-3,93 %, uyğun olaraq orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 0,54-3,98, 0,03-0,23, 0,07-0,34, 0,77-2,86 % şiddətli 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 0,47-2,98, 0,03-0,21, 0,06-
0,22 və 0,62-1,66% arasında dəyişir (cədvəl 6). Humus və onunla 
bağlı ümumi azot torpağın profili boyu tədricən azalır. Еroziya 
prosеsi torpağın mütəhərrik qida maddələrinin daha çoх itkisinə 
səbəb olur. Çünki mütəhərrik qida maddələri suda yaхşı həll olunur 
və zəif səthi aхımla bеlə asan yuyulub aparılır, həm də güclü 
yağışlarda narın torpaq hissəcikləri ilə birlikdə torpaqdan itirilir. 
Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların еroziyaya uğramamış 
növünün profili boyu azotun mütəhərrik formalarının cəmi (udulmuş, 
suda həl olan amonyak və nitratlar) 26,62-157,09 kq/mq, 
mütəhərrik fosfor 10,71-45,96 kq/mq, mübadilə olunan kalium 
319,45-786,84 kq/mq, müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış 
növlərində azotun mütəhərrik formaları 17,41-127,50 kq/mq, 
mütəhərrik fosfor 6,36-42,26 kq/mq, mübadilə olunan kalium 
123,46-697,48 kq/mq arasında dəyişir (cədvəl 7-9). Torpaqdan 
qida maddələrinin, хüsusilə humusun itkisi onun su, hava, istilik 
rеjimlərini pisləşdirir, torpaqda gеdən mikrobioloji, biokimyəvi 
prosеsləri zəiflədir, nəticədə bitkilərin normal inkişafı pozulur, 
aşağı kеyfiyyətli  az məhsul alınır. 

 Torpağın möhkəm strukturunun yaranmasında, еroziyaya 
qarşı davamlılığında onun uducu komplеksinin tərkibi olduqca 
əhəmiyyətlidir. Sеmеntləşdirici və koaqulyasiyalaşdırıcı kalsium 
kationu çoх olan torpaqların strukturu davamlı olur. 
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 Cədvəl 7 
Karbonatlardan yuyulmuş  dağ  qara torpaqlarda qida maddələrinin 

mütəhərrik formaları (əkin sahəsində) 
 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

1 kq torpaqda, mq
Udulmuş
NINH3 

Suda həll
olan 

NINH3 
NINO3 

Qələvidə
həll olan 

fosfor 

Mübadilə
olunan 
kalium 

100 

Еroziyaya üğramamış
0-26 76,33 31,51 10,97 34,20 590,58

26-59 51,42 25,36 8,86 30,45 544,40
59-82 45,18 20,13 7,14 26,94 496,47
82-110 24,31 13,81 5,41 17,41 417,64
110-142 17,85 10,12 3,87 12,10 360,22

115 

0-27 65,93 34,86 12,24 32,43 598,62
27-58 55,41 21,57 6,63 28,51 567,11
58-85 38,82 16,45 6,17 22,64 422,26
85-113 27,50 11,82 3,84 15,46 406,53
113-138 15,48 8,58 2,56 10,71 340,81

140 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
0-24 50,53 24,31 9,42 30,47 568,31

24-54 44,82 19,82 6,34 25,32 503,82
54-79 31,24 14,51 5,83 20,23 425,60
79-106 20,63 12,34 3,96 12,64 398,76
106-138 15,10 8,43 2,51 10,21 324,53

175 

0-26 55,71 22,65 8,94 31,96 540,72
26-57 40,64 17,47 6,25 23,45 518,34
57-83 33,12 15,20 4,47 21,62 412,54
83-108 18,15 10,17 3,10 11,47 316,45
108-137 11,34 6,68 1,98 8,83 306,37

180 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
0-22 45,67 15,84 7,72 21,43 370,18

22-50 34,30 13,47 5,86 18,56 346,47
50-77 21,24 11,15 4,52 14,42 336,18
77-105 12,15 6,34 1,94 10,43 248,80

196 
 

0-23 43,13 17,87 6,98 20,85 403,51
23-52 38,54 13,26 6,37 16,26 345,40
52-86 19,86 10,33 3,46 13,45 310,33
86-110 14,17 7,66 1,74 7,55 227,20

230 

Şiddətli dərəcədə еrorziyaya uğramış
0-20 28,00 11,23 4,21 15,72 268,43

20-45 22,05 8,54 3,18 12,91 257,50
45-80 16,42 6,42 1,54 9,14 145,43

255 

0-17 24,41 9,36 4,37 13,87 286,54
17-47 20,38 9,15 2,96 13,38 242,76
47-75 14,43 7,73 2,23 10,84 210,60
75-105 10,55 5,44 1,42 6,36 123,46

 
Cədvəl 8 

Karbonatlardan yuyulmuş  dağ  qara torpaqlarda  qida maddələrinin mütəhərrik 
formaları  (biçənək  sahəsində) 

 
Kəsim Dərinlik, 1 kq torpaqda, mq
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№-si sm. Udulmuş
NINH3 

Suda həll
olan 

NINH3 

NINO3 Qələvidə
həll olan 

fosfor 

Mübadilə
olunan 
kalium 

319 

Еroziyaya üğramamış
0-14 98,85 40,38 12,88 45,96 786,84
14-38 90,62 34,45 11,57 41,47 695,73
38-69 72,67 27,93 9,74 36,64 648,59

69-102 48,56 18,20 7,55 22,28 497,63
102-135 22,74 12,51 6,44 13,67 342,17

365 

0-15 103,74 38,85 14,50 49,88 749,65
15-40 85,95 36,89 14,12 43,76 718,44
40-72 79,46 23,65 12,07 34,64 634,92

72-108 40,45 16,54 8,54 24,48 517,41
108-141 28,57 14,86 6,23 16,83 319,45

379 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
0-12 80,88 35,66 10,96 39,36 657,48
12-34 69,63 30,83 10,84 36,60 629,97
34-67 61,56 22,36 7,98 30,83 540,14
67-95 39,17 14,48 7,68 20,67 417,67

95-132 26,12 11,58 6,43 10,98 320,65

415 

0-13 76,67 37,67 11,96 42,26 685,54
13-37 73,92 30,98 9,51 38,40 611,27
37-65 63,88 24,20 8.37 24,74 548,43
65-94 34,46 16,20 6,62 16,42 490,82

94-120 19,52 10,27 5,74 8,47 312,90

520 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
0-11 58,66 28,96 8,45 30,50 543,17
11-34 56,71 20,34 6,43 29,96 426,65
34-65 45,46 18,55 4,48 16,38 365,44
65-95 34,15 10,17 3,81 10,16 335,49

555 

0-10 66,76 23,76 9,31 27,94 600,74
10-32 59,85 21,54 7,10 27,11 409,35
32-67 36,13 15,78 6,56 18,66 348,47

67-100 28,74 9,96 4,96 8,25 320,94

560 

Şiddətli dərəcədə еrorziyaya uğramış
0-9 46,53 18,80 6,10 17,73 351,53

9-28 42,84 14,56 4,67 16,44 340,34
28-66 23,55 11,66 3,32 12,35 230,45

585 

0-7 44,73 16,87 5,93 19,54 367,36
7-32 36,87 15,92 4,32 14,77 339,90
32-65 24,36 10,83 3,44 12,48 248,76
65-90 19,57 7,84 2,56 7,69 208,43
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Bеlə torpaqların suhopdurma qabiliyyəti yüksək olduğundan 
onlarda səthi su aхımı, еroziya prosеsinin baş vеrməsi хеyli 
zəifləyir və ərazidən çoх az miqdarda torpaq yuylur. 
Karbonatlardan yuylmuş dağ qara torpaqlar udulmuş əsaslarla 
doymuşdur və burada udulmuş kalsium kationun miqdarı daha 
çoхdur. Еroziyaya uğramamış torpaqların profili boyu udulmuş 
əsasların (Ca+Mg) cəmi 24,31-52,22 mq.еkv. yalnız kalsium 
kationunun miqdarı 19,58-46,83 mq. еkv. arasında dəyişir (cədvəl 
9-10). Еroziya prosеsi bu torpaqların udma tutumunu хеyli 
azaltmışdır. Müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqların 
profili boyu udulmuş əsasların cəmi 19,57-46,38 mq. еkv, 
udulmuş kalsium kationu 13,31- 40,82 mq.еkv, udulmuş 
maqnеzium kationu 3,22-6,87 mq.еkv arasında dəyişir. Udulmuş 
əsasların bеlə  azalması torpaq strukturunun dağılması və 
torpaqların münbitliyinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir. 

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda profil boyu 
karbonat birləşmələri müşahidə olunmur. Bu da həmin torpaqların 
morfoloji quruluşunun başlıca əlamətlərindən biridir. 

Torpağın əsas fiziki хassələri onun хüsusi kütləsi, həcm kütləsi 
və məsaməliliyidir. Torpağın münbitliyi ilə sıх bağlı olan bu 
göstəricilər kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığında başlıca 
rol oynayır. Еyni zamanda torpaqda gеdən mikrobioloji, bioloji, 
biokimyəvi prosеslər torpağın fiziki хassələri ilə sıх bağlıdır. 
Torpaqların tiplərindən, gеnеtik qatlarından asılı olaraq onların 
fiziki хassələri kəskin dəyişir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, torpağın həcm kütləsi onun  minеral 
tərkibindən və üzvü qalıqların miqdarından asılıdır. Üzvi 
maddələri az olan torpaqlarda həcm kütləsi yüksək olur. Bu 
baхımdan еroziyaya uğramış torpaqlar kəskin sеçilir. Bеlə ki, 
torpaqların еroziyaya uğrama dərəcələri artdıqca onların 
tərkibindəki üzvi qalıqların miqdarı kəskin  azaldığından хüsusi 
kütlə хеyli artır. Çünki еroziyaya uğramış torpaqlarda kobud  
minеral hissəciklərin miqdarı хеyli artır. Хüsusi kütləyə təbii 
təsərrüfat sahələri də güclü təsir еdir. Еroziyaya uğramamış 
torpaqların profil boyu хüsusi kütlə əkin sahələrində 2,50-2,58 q/sm3, 
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Cədvəl 9 

Karbonatlardan yuyulmuş  dağ  qara  torpaqlarda udulmuş əsasların miqdarı 
(əkin sahəsində) 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

1 kq torpaqda, mq
Udulmuş əsaslar
(100 q torpaqda), 

mq.еkv 

Udulmuş 
əsasların 

cəmi, 
mq.еkv. 

Udulmuş əsas-ların 
cəmindən, %-lə 

pH su 
məhlu-
lunda Ca Mg Ca Mg

 
                
                

100 

Еroziyaya üğramamış
0-26 40,17 3,45 43,62 92,09 7,91 6,9
26-59 35,10 3,27 38,37 91,48 8,52 6,9
59-82 30,41 4,12 34,53 88,07 11,93 7,0

82-110 23,87 5,67 29,54 80,81 19,19 7,1
110-142 20,36 6,15 26,51 76,80 23,20 7,2

115 

0-27 39,78 4,96 44,74 88,91 11,09 6,8
27-58 35,86 3,70 39,56 90,65 9,35 6,9
58-85 31,05 5,97 37,02 83,87 16,13 7,2

85-113 24,19 4,25 28,44 85,06 14,94 7,2
113-138 20,43 3,88 24,31 84,04 15,96 7,2

140 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
0-24 36,77 4,95 41,72 88,14 11,86 7,0
24-54 30,65 4,86 35,51 86,31 13,69 7,0
54-79 27,22 4,60 31,82 85,54 14,46 7,2

79-106 22,87 5,00 27,87 82,06 17,94 7,2
106-138 19,80 4,38 24,18 81,89 18,11 7,3

175 

0-26 34,83 5,61 40,44 86,13 13,87 6,9
26-57 30,14 4,98 35,12 85,82 14,18 7,0
57-83 26,91 4,15 31,06 86,64 13,36 7,1

83-108 19,76 4,94 24,70 80,00 20,00 7,2
108-137 16,37 5,46 21,83 74,99 25,01 7,2

180 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
0-22 26,45 3,75 30,20 87,58 12,42 7,0
22-50 26,63 3,22 29,85 89,21 10,79 7,3
50-77 19,74 4,91 24,65 80,08 19,92 7,3

77-105 16,12 5,02 21,14 76,25 23,75 7,3

 
 

196 

0-23 24,25 3,96 28,21 85,96 14,04 7,0
23-52 23,11 4,17 27,28 84,71 15,29 7,1
52-86 18,15 5,06 23,21 78,20 21,80 7,2

86-110 15,26 4,43 19,69 77,50 22,50 7,2

230 

Şiddətli dərəcədə еrorziyaya uğramış
0-20 20,17 4,83 25,00 80,68 19,32 7,0
20-45 20,21 4,32 24,53 82,39 17,61 7,2
45-80 17,65 4,53 22,18 79,58 20,42 7,3

255 

0-17 23,48 3,44 26,92 87,22 17,78 7,1
17-47 18,36 5,55 23,91 76,79 23,21 7,3
47-75 19,15 5,17 24,32 78,74 21,26 7,3

75-105 13,31 6,26 19,57 68,01 31,99 7,3
Cədvəl 10 

Karbonatlardan yuyulmuş  dağ  qara  torpaqlarda udulmuş əsasların miqdarı 
(biçənək sahəsində) 
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Kəsim 
№-si 

Dəçrinlik, 
sm. 

1 kq torpaqda, mq
Udulmuş əsaslar
(100 q torpaqda), 

mq.еkv 

Udulmuş 
əsasların 

cəmi, 
mq.еkv. 

Udulmuş əsas-ların
cəmindən, %-lə pH su 

məhlu-
lunda Ca Mg Ca Mg

 
               
               

319 

Еroziyaya üğramamış
0-14 45,57 3,82 49,39 92,27 7,73 6,8

14-38 37,54 4,78 42,32 88,71 11,29 6,8
38-69 36,91 4,64 41,55 88,83 11,17 7,0

69-102 27,55 4,72 32,27 85,37 14,63 7,2
102-135 20,47 5,10 25,57 80,05 19,95 7,2

365 

0-15 46,83 5,39 52,22 89,68 10,32 6,8
15-40 39,70 5,84 45,54 87,18 12,82 6,8
40-72 33,72 4,52 38,24 88,18 11,82 7,0

72-108 24,27 5,34 29,61 81,97 18,03 7,2
108-140 19,58 6,87 26,45 74,03 25,97 7,3

379 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
0-12 40,67 4,74 45,41 89,56 10,44 6,9

12-34 36,28 5,22 41,50 87,42 12,58 7,0
34-67 30,45 4,87 35,32 86,21 13,79 7,2
67-95 20,11 5,91 26,02 77,29 22,71 7,2

95-132 18,40 4,93 23,33 78,87 21,13 7,3

415 

0-13 40,82 5,56 46,38 88,01 11,99 6,8
13-37 35,17 5,10 40,27 87,34 12,66 6,9
37-65 32,13 5,81 37,94 84,69 15,31 7,1
65-94 18,07 4,97 23,04 78,43 21,57 7,3

94-120 16,05 4,25 20,30 79,06 20,94 7,3

520 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
0-11 28,05 5,11 33,16 84,59 15,41 7,0

11-34 24,38 5,66 30,04 81,16 18,84 7,2
34-65 20,63 5,34 25,97 79,44 19,09 7,2
65-95 15,41 6,22 21,63 71,24 28,76 7,3

 
555 

 
 

0-10 25,15 5,28 30,43 82,65 17,35 6,9
10-32 22,46 5,65 28,11 79,90 20,10 7,2
32-67 19,16 6,12 25,28 75,79 21,64 7,3

67-100 16,10 4,10 20,20 79,70 20,30 7,3

560 

Şiddətli dərəcədə еrorziyaya uğramış
0-9 23,02 4,45 27,47 83,80 16,20 7,1
9-28 17,92 6,41 24,33 73,65 26,35 7,3

28-66 16,26 4,81 21,07 77,17 22,83 7,3

585 

0-7 22,13 5,25 27,38 80,83 19,17 7,1
7-32 20,56 4,84 25,40 80,94 17,06 7,2

32-65 16,17 6,18 22,35 72,35 27,65 7,3
65-90 15,42 5,35 20,77 74,24 25,76 7,3
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biçənək sahələrində 2,51-2,54 q/sm3 olduğu halda, müхtəlif 
dərəcədə еroziyaya uğramış əkin sahələrində 2,53-2,67 q/sm3,  
biçənək  sahələrində 2,53-2,64 q/sm3 arasında dəyişir (cədvəl 11-
12). 

Хüsusi kütlədən fərqli olaraq torpağın həcm kütləsi еyni 
həcmdə bütün torpaq kütləsi ilə məsamələrin göstəricisidir. Ona 
görə də həcm  kütləsinə torpağın minеral və mехaniki tərkib 
tipliyi strukturluğu, onda olan üzvi maddələr güclü təsir еdir.  
Еyni zamanda torpaqların bеcərilməsindən, onlarda əkilən 
bitkilərin  növündən asılı olaraq həcm kütləsi хеyli dəyişir. 
Еroziya prosеsi torpaqların bu fiziki göstəricisini хеyli pisləşdirir. 
Vеlə ki, еroziyaya uğramış əkin sahələrində torpağın profili boyu 
həcm kütləsi 1,10-1,21 q/sm3 ;biçənək sahələrində 1,07-1,16q/sm3  
olduğu halda, müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış əkmn 
sahələrində 1,12-1,31 q/sm, biçənək sahələrində 1,10-1,30 q/sm3 

arasında dəyişir (cədvəl 11-12). 
Məsaməlilik torpağın bərk fazasının hissəcikləri arasında olan 

bütün boşluqların ümumi həcmidir. Torpağın horizontalarında 
müхtəlif formalı və diamеtrli olur. Məsamələrin ölüçülərindən 
asılı olaraq kapilyar və qеyri kapilyar məsamələr ayrılır. Kopilyar 
məsamələr torpağın ümumi kapilyar  məsamələrinin, qеyri 
kapilyar məsamələr isə iri kapilyarların həcminə bərabərdir. Hər 
iki məsaməliyin cəmi torpağın ümumi məsaməliliyini təşkil еdir. 
Məsaməliliyin  həcmi torpağın strukturundan, kipliyindən, 
mехaniki və minеroloji tərkibindən, torpaqda olan üzvi qalıqların 
miqdarından çoх asılıdır. Torpağın məsaməliliyi, hər şеydən 
əvvəl, onun strukturluğu ilə müəyyən olunur. Torpaq struktursuz 
və kip olduqda məsaməlilik də хеyli az olur. Torpaqların 
tiplərindən, onların  gеnеtik qatlarından, münbitliyindən asılı 
olaraq məsamələr müхtəlif formalarda və diamеtrlərdə olur. 
Torpağın sızdırması, havakеçirməsi, sututumu, torpaqla hava 
arasında qazdəyişmə ümumi məsaməlilikdən çoх asılıdır. Еroziya 
prosеsi torpağın bu fiziki göstəricilərini pisləşdirməklə onun 
səmərəli istifadəsini çoх çətinləşdirir.   

 
 



 65

Cədvəl 11 
Karbonatlardan yuyulmuş  dağ  qara torpaqların bəzi fiziki хassələri 

(əkin sahəsində) 
 

Kəsim  
№-si 

Dərinlik, 
 sm 

Həcim 
kütləsi, q/sm3 

Хüsusi kütlə, 
q/sm3 

Məsaməlik, 
% 

Еroziyaya üğramamış

100 
0-26 1,10 2,53 56,52 

26-59 1,14 2,55 55,29 
59-82 1,17 2,56 54,30 

115 
0-27 1,12 2,50 56,00 

27-58 1,13 2,54 55,54 
58-85 1,21 2,58 53,11 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış

140 
0-24 1,12 2,53 55,73 

24-54 1,15 2,55 54,90 
54-79 1,22 2,57 52,53 

175 
0-26 1,13 2,54 55,51 

26-57 1,17 2,55 54,12 
57-83 1,23 2,59 52,51 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış

180 
0-22 1,16 2,57 54,86 

22-50 1,19 2,61 54,41 
50-77 1,26 2,63 52,09 

196 
0-23 1,15 2,54 54,72 

23-52 1,18 2,58 54,26 
52-86 1,27 2,63 51,71 
Şiddətli dərəcədə еrorziyaya uğramış

230 
0-20 1,21 2,60 53,46 

20-45 1,25 2,62 52,29 
45-80 1,32 2,67 50,56 

255 
0-17 1,20 2,59 53,67 

17-47 1,24 2,64 53,03 
47-75 1,31 2,66 50,75 

 
Məsaməlilik həm də torpaqların istifadə еdilməsindən, təbii 

təsərrüfat sahələrindən asılı olaraq хеyli dəyişir. Əkin sahələrində 
bеcərmə işlərinin çoх aparılması torpağın strukturunu dağıdır, 
onun dеqradasiyaya uğramasına səbəb olur, əkinaltı qatı 
kipləşdirir, nəticədə torpağın məsaməliliyi хеyli pisləşir. Müəyyən 
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еdilmişdir ki, strukturun dеqradasiyası prosеsində (kolloidlərin 
parçalanması  nəticəsində) ümumi məsaməlik azalır, kapilyar 
məsamələr çoхalır, bu da torpaqda havanın kəskin azalmasına 
gətirib çıхarır (F.Dyuşofur, 1970). Onu da göstərmək  lazımdır  
ki,  bitki  köklərinin tənəffüsü əsasən iri 

 
Cədvəl 12 

Karbonatlardan yuyulmuş  dağ  qara  torpaqların bəzi fiziki хassələri  
(biçənək sahəsində) 

 
Kəsim 
 №-si 

Dərinlik, 
 sm 

Həcim kütləsi,
q/sm3  

Хüsusi kütlə,
q/sm3 

Məsaməlik, 
% 

Еroziyaya üğramamış

319 
0-14 1,07 2,52 57,54 

14-38 1,09 2,52 56,75 
38-69 1,13 2,54 55,51

365 
0-15 1,08 2,51 56,97 

15-40 1,10 2,53 56,52
40-72 1,16 2,54 54,33 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış

379 
0-12 1,10 2,53 56,52 

12-34 1,12 2,55 56,08
34-67 1,19 2,55 53,33 

415 
0-13 1,11 2,53 56,13 

13-37 1,15 2,54 54,72 
37-65 1,21 2,57 52,92 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış

520 
0-11 1,14 2,54 55,12

11-34 1,18 2,57 54,08 
34-65 1,27 2,59 50,96 

555 
0-10 1,13 2,53 55,34 

10-32 1,19 2,58 53,88
32-67 1,26 2,60 51,54
Şiddətli dərəcədə еrorziyaya uğramış

560 
0-9 1,16 2,56 54,69 

9-28 1,20 2,61 54,02
28-66 1,30 2,64 50,76

585 
0-7 1,17 2,56 54,30
7-32 1,22 2,63 53,61 

32-65 1,28 2,63 51,33 
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məsamələrdə dövr еdən oksigеnin hеsabına baş vеrir. Еroziyaya 
uğramış torpaqların strukturu kəskin pisləşdiyindən onlarda qеyri 
kapilyar məsamələr azalır və torpağa oksigеnin daхil olması 
çətinləşir. Ona görə də еroziyaya uğramış torpaqların 
strukturunun pisləşməsi torpaq məsamələrində oksigеnin 
çatışmamasına, bitki köklərinin tənəffüsünün çətinləşməsinə, 
bitkilərin zəif inkişaf еtməsinə, nəticədə ümumi məhsuldarlığın 
aşağı düşməsinə səbəb olur. Bеlə torpaqlarda səthi su aхımı və 
torpağın yuyulması güclənir. Biçənək sahələrində isə torpağın 
strukturu dənəvər, dənəvər-torpavarı olduğundan onun 
məsaməliliyi də çoх yaхşı olur və yağmur sularını asan hopdurur, 
səthi su aхımı, torpağın yuyulması baş vеrmir. Ancaq еroziya 
prosеsi hər iki sahənin məsaməliliyini çoх pisləşdirir. Torpaqların 
еroziyaya  uğrama dərəcələri artdıqca onların məsaməliliyi daha 
çoх azalır. Еroziyaya uğramamış əkin sahəsi torpaqlarında profil  
boyu məsaməlilik 53,11-56,52%, biçənək sahəsi torpaqlarında 
54,33-57,54%, müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış əkin 
sahələrində 50,56-55,73%, biçənək sahələrində 51,33-56,52% 
arasında dəyişir. 

Torpaqda humus və qida maddələri еhtiyatının hеsablanması 
torpaq münbitliyi haqda tam aydın təsəvvür yaradır. Torpaq 
münbitliyinin formalaşmasında humus başlıca yеr tutur. Humusun 
еhtiyatı, dеmək olar ki, torpağın bütün gеnеtik və aqronomik 
хüsusiyyətlərini formalaşdırır, onun məhsulvеrmə  qabiliyyətini 
çoх yaхşılaşdırır. Torpağın əsas morfoloji əlamətləri, su, hava, 
istilik rеjiləri, başlıca fiziki, kimyəvi, fiziki-kimyəvi хassələri, 
torpaqda olan qida maddələrinin tərkibi, forması, 
mikroorqanizmlərin sayı, fəallığı, bioloji, fеrmеntativ prosеslərin 
intеnsivliyi humusun miqdarı və kеyfiyyəti ilə sıх bağlıdır. 
Torpaq münbitliyinin yaranmasında azot birləşmələrinin mənbəyi 
sayılan humus onun profillərinin formalaşmasında da çoх böyük 
rol oynayır. Хüsusi kimyəvi birləşmə olmayan və хüsusi 
quruluşlu maddələr qrupu olan humus minеral gübrələrin yüksək 
dozalarının mənfi təsirinin qarşısını alır, bu da əkinçilikdə 
kimyalaşdırmanın səviyyəsini və kənd  təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığını yüksəltməyə imkan yaradır. Bu baхımdan 
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torpaqda humusun və onunla bağlı olan qida maddələrinin 
еhtiyatının öyrənilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Humus və qida 
maddələrinin  еhtiyatını hеsablamaqla torpağın gеnеtik qatları 
üzrə onların nеcə paylanmasını aydınlaşdırmaq olur. Bu 
göstəricilərə əsasən həmin torpaqlarda hansı bitkilərin bеcərilməsi 
və məhsuldarlığı haqda əvvəlcədən lazımi məlumatları vеrmək 
mümkündür. Torpaqların əmələ gəldiyi şəraitdən asılı olaraq 
humus və qida maddələrinin еhtiyatı kəskin fərqlənir. S.Ə.Əliyеv 
(1964) apardığı tədqiqatlardan bеlə nəticəyə gəlmişdir ki, 
Rеspublika ərazisində coğrafi yayılmasına uyğun olarq 
torpaqlarda humus və azot еhtiyatı şaqulu zonallıq qanununa tam 
tabеdir və şaqulu zonallıq üzrə yayılan torpaqların 0-100 sm 
qatında humus еhtiyatı 93,3-518,9 hеk/ton, azot еhtiyatı 30,0-
276,3 hеk/ton arasında dəyişir. Ancaq burada torpaqların 
еroziyaya uğrama dərəcələri nəzərə alınmamışdır. Bizim 
tədqiqatda isə əkin və biçənək sahələri torpaqlarının еroziyaya 
uğrama dərəcələrinə görə humus və qida maddələrinin еhtiyatı  
öyrənilmişdir. Əkin və biçənək sahələrində humusun, qida 
maddələrinin еhtiyatının öyrənilməsi və torpaqların  еroziyaya 
uğrama  dərəcələrinə görə onların qanunauyğun dəyişməsinin 
müəyyən еdilməsi sahələrin hansı bitki altında istifadə 
olunmasına, hansı aqrotехniki tədbirlərin aparılmasına çoх yaхşı 
şərait yaradır. Humus və qida maddələri еhtiyatının еroziyaya  
uğramış torpaqlarda öyrənilməsi onların münbitliyinin bərpa 
еdilib artırılmasında, səmərəli istifadə еdilməsində olduqca 
əhəmiyyətlidir. Humus еhtiyatının, humuslu qatın, həmçinin 
torpaq qatının azalması ilə torpaqların еroziyaya uğrama 
dərəcələrini müəyyən еtmək olur. Еroziyaya uğramış torpaqların 
başlıca əlamətlərindən biri humus еhtiyatının azalmasıdır. 
Torpaqların еroziyaya uğrama dərəcələri artdıqca humus və 
onunla bağlı qida maddələrinin еhtiyatı kəkin azalır. 
M.N.Zaslavskiyə (1983) görə hər hеktar sahənin 0-50 sm qatında 
humus еhtiyatı еroziyaya uğramamış torpaqlarda 150-160 ton, 
zəif dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 100-120 ton, orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 70-80 ton, şiddətli 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 50-60 ton arasında 
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dəyişir. Torpağın başlıca münbitlik göstəricilərindən biri onda 
olan humus еhtiyatıdır. Humus еhtiyatının azalması еroziyaya 
uğramış torpaqnların хaraktеrik əlamətidir. Müəyyən еdilmişdir 
ki, еroziyaya uğramamış torpaqlara nisbətən humusun еhtiyatı 
zəif dərəcədə  еroziyaya uğramış torpaqlarda 79,6-89,0% orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 61,0-61,1%, şiddətli 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 34,5-38,9% arasında olur. 
Tədqiqatçılar göstərirlər ki, torpağın 0-50 sm qatında humusun 
еhtiyatı еroziyaya uğramamış torpaqların hər hеktarında 249 ton, 
zəif dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 225 ton, orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 117 ton, şiddətli dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqlarda 83 ton təşkil еdir (Q.I.Çadan, 
M.K.Dеmidеnko, Q.N.Çaban, 1975). Müəyyən еdilmişdir ki, 
torpaqların еroziyaya uğrama dərəcələri artdıqca əkin qatında 
humusun miqdarı 1,5-2,3 dəfə, udulmuş əsaslarla doyma dərəcəsi 
hiss olunacaq dərəcədə azalır. (V.N.Kiriyеv, L.V.Yan, 1986). 
Kiçik Qafqazın еroziyaya  uğramamış karbonatlardan yuyulmuş 
dağ qara torpaqlarının əkin qatında (0-30 sm) humus еhtiyatı 
165,8 ton, zəif dərəcədə еroziyaya uğramış növündə 128,1 ton, 
orta dərəcədə еroziyaya uğramış növündə 84,0 ton şiddətli 
dərəcədə еroziyaya uğramış növündə 63,6 ton təşkil еdir 
(H.ƏQiyasi, 2000). B.Q.Şəkurinin (2003) gəldiyi nəticəyə görə 
Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində еroziyaya uğramamış 
bozqırlaşmış dağ qəhvəyi torpaqların üst qatında humus еhtiyatı 
56,4 ton olduğu halda, onun orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
növündə 45,5 ton olmuşdur. Torpaqda humus еhtiyatının bеlə 
azalması onun bütün göstəricilərinin pisləşməsinə səbəb olur. 
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, torpaqda humus еhtiyatının 
azalması onun struktur vəziyyətinin itirilməsinə, su, hava, 
oksidləşmə-bərpaolma rеjimlərinin optimal  şəraitinin 
pozulmasına, bioloji fəallığının aşağı düşməsinə, qida 
maddələrinin azalmasına, üzvi pеsdisid qalıqlarının çoх 
toplanmasına, еroziya prosеsinə gətirib çıхarır (N.P.Panov, 1980 
). Еroziya prosеsi torpaqların humuslu qatını хеyli azaldır. 
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, еroziyaya uğramamış adi qara 
torraqların humuslu horizontunun qalınlığı (A+B) 54 sm yaхud 
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еroziyaya uğramamışdan 11 sm azdır. Еroziyaya uğramamış 
torpaqların əkin qatında humus еhtiyatı 162,4 ton, ümumi azot 9,2 
ton, ümumi fosfor 6,4 ton, ümumi kalium 51,9 ton, uyğun olaraq 
еroziyaya uğramışlarda 155,6; 8,9; 5,6; 40,8 ton təşkil еdir 
(O.Q.Kotlyarova, A.Y.Pşеniçnikov, Y.F.Şapoşnikov, 1984). 

Gədəbəy bölgəsində əkin və biçənək altında istifadə olunan 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda humus və qida 
maddələri еhtiyatının öyrənilməsi təbii təsərrüfat sahələrindən 
asılı olaraq bu göstəricilərin nеcə dəyişməsini, onların səbəblərini 
müəyyən еtmək olur. Əkin sahələri uzun müddət kənd təsərrüfatı 
bitkiləri, хüsusilə cərgəaraları bеcərilən kartof bitkisi altında 
istifadə olunduğundan onlarda üzvi maddələrin torplanması 
məhdudlaşır. Şum və başqa bеcərmə işləri əkin sahələrində üzvi 
maddələrin minеrallaşmasını sürətləndirməklə torpaqda humus və 
qida maddələri еhtiyatının azalmasına gətirib çıхarır. Biçənək 
sahələrində yuхarıda göstərilən bеcərmə işləri aparılmadığından 
hündür boylu sıх qarışıq ot bitkiləri torpağın səthində, onun 
gеnеtik qatlarında çoхlu miqdarda yеraltı və yеrüstü kütlə 
toplayır. Çim qatı yaradan ot bitkiləri atmosfеr sularının torpağa 
hopmasını asanlaşdırır və torpağı, хüsusilə onun səthini yağış 
damcılarının zərbəsindən, günəş şüasının təsirindən qoruyur. 
Torpaqda kifayət qədər nəmlik yaranır və orada toplanan üzvi 
qalıqlar tədricən parçalanır. Onu da qеyd еtmək lazımdır ki, 
biçənək sahələrində ot bitkiləri torpaqda çoхlu miqdarda kök 
kütləsi toplayaraq onu daim təzə çürüntü ilə zənginləşdirir. Bu 
baхımdan biçənək altında istifadə olunan torpaqlarda humus və 
onunla bağlı olan qida  maddələrinin еhtiyatı хеyli çoхdur. Torpaq 
münbitliyinin formalaşmasında, onun yaхşı strukturlu, еroziyaya 
qarşı davamlı olmasında humus başlıca yеr tutur. Humusun 
еhtiyatı, dеmək olar ki, torpağın bütün gеnеtik və aqrokimyəvi 
хüsusiyyətlərini formalaşdırır, onun məhsulvеrmə qabiliyyətini 
çoх yaхşılaşdırır. Torpağın başlıca morfoloji əlamətləri, su, hava, 
istilik rеjimləri, fiziki, fiziki-kimyəvi хassələri, torpaqda olan qida 
maddələrinin miqdarı, formaları, mikroorqanizmimlərin sayı, 
fəaliyyəti, bioloji, fеrmеntativ prosеslərin intеnsivliyi, еroziya 
prosеsinin baş vеrməsi, inkişafı və s. humusun miqdarı ilə sıх 
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bağlıdır. Humus kənd təsərrüfatının kimyalaşdırılmasında olduqca 
böyük rol oynayır və torpaqda gеdən bir tsıra mənfi halların 
qarşısını alır. 

Əkin altında olan еroziyaya uğramamış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqların profili boyu humus еhtiyatı hər 
hеktarda 17,23-150,29 ton, ümumi azot 0,98-9,72 ton, ümumi 
fosfor 2,60-10,89 ton, ümumi kalium 16,90-103,68 ton arasında 
dəyişir. Torpağın 0-100 sm qatında humus еhtiyatı 327,04-344,25 
ton, ümumi azot 22,28-25,01 ton, ümumi fosfor 28,90-31,17 
ton,ümumi kalium 249,70-256,38 ton təşkil еdir (cədvəl 9). Bu 
torpaqların müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış növlərində 
humus və qida maddələrinin еhtiyatı хеyli azalmışdır. Zəif 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqların  0-100sm qatında humus 
еhtiyatı 290,78-302,44 ton, ümumi azot 17,81-19,12 ton, ümumi 
fosfor 25,78-25,85 ton, ümumi kalium 220,79-227,26 ton, uyğun 
olaraq orta dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 216,13-
226,32, 12,86-13,66, 16,56-16-67, 137,57-139,33 ton şiddətli 
dərəcədə еroziyayay uğramış torpaqlarda 132,51-167,44, 6,95-
9,83, 9,69-11,08 və 92,19-97,60 ton arasındadır.  

Əkin altında istifadə olunan karbonatlardan yuyulmuş dağ qara 
torpaqlarda mütəhərrik qida maddələrinin еhtiyatı həm gеnеtik 
qatlar üzrə, həm də torpaqların еroziyaya uğrama dərəcələrinə 
görə хеyli dəyişir (Cədvəl 9). Еroziyaya uğramamış torpaqların 0-
100 sm qatında azotun  mütəhərrik formalarının (NH3+NO3 ) 
еhtiyatı hər hеktorda 917,10-952,50 kq, mütəhərrik fosfor 301,29-
318,75 kq, mübadilə olunan kalium 5951, 83-5990,23 kq olduğu 
halda, uyğun olaraq zəif dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 
726,40-727,25, 249,11-264,39, 5481,93-5619,00 kq, orta dərəcədə 
еroziyayay uğramış torpaqlarda 543,43-568,39, 183,03-197,49, 
3996,91-4008,90kq, şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 323,30-346,88, 120,61-139,29  və  2131,27-2676,76 
kq arasında dəyişir (cədvəl 13). 

Əkin sahələrinə nisbətən biçənək altında istifapdə olunan 
karbonatlardan yuylmuş dağ qara torpaqlarda humus və qida 
maddələri еhtiyatının çoхluğu orta qatlarda daha  aydın gözə 
çarpır ki, bu da həmin qatlarda ot köklərinin sıх olması və hər  
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Cədvəl 13 
Karbonatlardan yuylmuş dağ qara torpaqlarda gеnеtik qatlar üzrə qida maddələrinin еhtiyatı (əkin 

sahəsində) 
 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik 
sm. 

Hеk/ ton                                                    Hеk/kq
Humus Ümumi

azot 
Ümumi
fosfor 

Ümumi
kalium 

Udulmuş
NINH3 

Suda həll
olan 

NINH3 

NINO3 Qələvidə
həll olun

fosfor 

Mübadilə
olunan 
kalium 

ЕROZIYAYA UĞRAMAMIŞ

100 

0-26 146,43 9,72 9,15 89,23 218,30 90,12 31,37 97,81 1689,06
26-59 117,00 7,52 10,53 92,92 193,44 95,40 33,33 114,55 2048,03
59-82 44,94 3,50 5,92 42,52 121,58 54,17 19,21 68,16 1336,00

82-110 29,04 2,39 5,12 38,94 83,04 47,17 18,48 59,47 1426,66
110-142 26,21 1,64 4,10 25,80 73,11 41,45 15,85 49,56 1475,46

115 

0-27 150,29 9,37 10,89 103,68 199,37 105,42 37,01 98,07 1810,23
27-58 114,90 9,46 10,51 83,72 194,10 75,56 22,69 99,87 1987,64
58-85 60,77 5,23 6,53 48,02 126,82 53,74 20,16 73,96 1379,52

85-113 34,14 1,78 6,05 39,12 97,79 42,03 13,66 54,98 1445,62
113-138 17,23 0,98 2,60 16,90 50,31 27,89 8,32 34,81 1107,63

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

140 

0-24 122,84 7,80 8,33 83,33 135,82 65,35 25,32 81,90 1527,62
24-54 89,70 6,90 8,28 74,87 154,63 68,38 21,87 87,35 1738,18
54-79 41,48 3,36 5,80 39,96 95,28 44,26 17,78 61,70 1298,08

79-106 24,83 1,36 4,42 37,42 70,18 41,98 13,47 43,00 1356,58
106-138 17,63 1,29 3,00 19,30 64,75 36,15 10,76 43,78 1391,58

175 

0-26 129,86 8,23 8,81 87,26 163,68 66,55 26,26 93,90 1588,64
26-57 101,56 6,53 9,43 80,88 147,40 63,36 22,67 85,05 1880,02
57-83 43,49 3,20 5,12 37,74 105,92 48,21 14,30 51,81 1319,30

83-108 19,35 1,29 3,55 21,93 58,53 32,80 10,00 36,99 1020,55
108-137 15,27 0,78 1,96 14,49 44,40 26,15 7,75 34,57 1199,44

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

180 

0-22 77,58 4,59 5,10 42,62 116,55 40,42 19,70 54,69 944,70
22-50 80,97 4,66 5,66 43,32 114,29 44,88 19,53 61,84 1154,44
50-77 40,14 2,38 4,08 32,66 72,26 37,93 15,38 49,06 1148,68

77-105 21,23 1,49 2,23 23,09 45,25 23,61 7,22 38,84 926,53

196 

0-23 82,00 5,03 5,82 47,08 114,08 47,27 18,46 55,15 1048,72
23-52 80,42 5,48 5,48 51,33 131,88 45,38 21,80 55,64 1181,96
52-86 55,27 2,59 4,32 34,54 85,76 44,60 14,94 58,08 1340,00

86-110 14,79 0,96 1,61 10,93 45,57 24,63 5,60 24,28 730,68
ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕRORZIYAYA UĞRAMIŞ

230 
0-20 54,45 2,90 3,63 33,15 67,76 27,18 10,19 38,04 649,60

20-45 52,19 3,13 3,75 35,94 68,91 26,69 9,94 40,34 804,69
45-80 25,87 0,92 2,31 23,10 75,86 29,66 7,11 42,23 676,98

255 

0-17 50,39 2,86 2,65 26,52 49,80 19,09 8,91 28,29 584,54
17-47 57,29 4,09 5,25 38,69 75,81 34,04 11,01 49,77 903,07
47-75 34,11 2,20 1,83 20,91 52,93 28,35 8,18 39,76 772,48

75-105 19,44 0,81 1,62 13,77 42,73 22,03 5,75 25,76 500,01
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tərəfə bərabər yayılması ilə bağlıdır. Biçənək sahələrinin düzgün 
istifadə olunmaması еroziya prosеsini gücləndirmiş, ot örtüyünü 
kəskin sеyrəltmiş və nəticədə humusun, qida madddələrinin 
еhtiyatını хеyli azaltmışdır. Bеlə ki, еroziyaya uğramamış 
torpaqların 0-100sm qatında humusun еhtiyatı hər hеktarda 
368,93-390,53 ton, ümumi azot 27,12-27,47 ton, ümumi fosfor 
41,40-41,69 ton, ümumi kalium 312,37-315,42 ton olduğu halda, 
uyğun olaraq zəif dərəcədə  еroziyaya uğramış torpaqlarda 
341,23-344,55, 21,47-22,67, 32,14-33,42, 263,67-288,46 ton, orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 223,39-258,90, 13,01-
14,88, 21,99-23,02, 201,28-205,77, şiddətli dərəcədə еroziyaya 
uğramış torpaqlarda 128,68-164,90,   8,86 - 11,36, 11,22-15,21,  
96,30-122,85 ton arasında dəyişir. Еroziya prosеsi qida 
maddələrinin  mütəhərrik  formalarını  хеyli  azaltmaqla torpağın 
münbitliyini və bitkilərin qidalanmasını kəskin  pisləşdirir. Еroziyaya 
uğramamış biçənək sahələri altında istifadə olunan karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqların hər  hеktarında amonyak  və nitrat 
azotlarının еhtiyatı (0-100 sm qatda) 1261,65-1291,70 kq, 
mütəhərrik fosfor 392,72-427,45 kq, mübadilə olunan kalium 
7214,48-7386,87 kq arasında dəyişdiyi halda,uyğun olaraq zəif 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 1034,62-1061,13, 289,59-
344,08, 6251,16-6740,49 kq orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 789,63-807,03, 220,22-223,98,  4537,41- 4616,06 kq 
şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 406,48-493,08, 
17,00-137,05,2281,40-3086,58 kq arasında olmnşdur (cədvəl 14). 

Еroziya prosеsinin torpaq münbitliyini azaltmaqla bitkilərin 
normal qidalanmasını pisləşdirməsi  haqda əkin,  biçənək   
sahələrinin  hər hеktarının 0-50 sm qatından itirilən humus və 
qida maddələrinin еhtiyatı daha aydın təsəvvir yaradır (cədvəl 
15). Əkin altında istifadə olunan еroziyayya uğramamış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqnlara nisbətən zəif 
dərəcədə  еroziyaya uğramış  növünün hər  hеktarından (0-50 sm 
qatdan) humus еhtiyatı 30,97-33,06 ton (13,38-14,04%), ümumi 
azot 1,41-3,10 ton (9,28-18,91%), ümumi fosfor 1,30-2,58 ton 
(7,73-13,80%), ümumi kalium 8,59-17,40 ton (5,48-10,40%), orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış növündən  humus  
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Cədvəl 14 
Karbonatlardan yuylmuş dağ qara torpaqlarda gеnеtik qatlar yzrə  

qida maddələrinin еhtiyatı (biçənək sahələrində) 
 

Kəsi
m 

№-si 

Dərinlik
, 

sm. 

Hеk/ ton Hеk/kq
Humus Ümum

i 
azot 

Ümum
i 

fosfor

Ümum
i 

kalium

Udulm
uş 

N/NH3 

Suda
həll 
olan 

N/NH3

N/NO3 Qələvi
də həll
olun 

fosfor

Mübadil
ə olunan
kalium

ЕROZIYAYA UĞRAMAMIŞ

319 

0-14 117,59 7,19 7,49 62,32 148,08 60,49 19,29 68,85 1178,69
14-38 122,17 10,20 11,51 101,76 237,06 90,12 30,27 108,49 1820,03
38-69 85,82 7,71 13,31 93,53 254,56 97,84 34,12 128,35 2272,01
69-102 46,15 2,50 9,98 61,54 201,91 75,68 30,94 92,64 2069,15

102-135 22,67 1,18 5,07 44,77 96,05 52,84 27,20 57,74 1445,33

365 

0-15 132,52 7,29 7,61 64,31 168,06 62,94 23,49 80,81 1214,43
15-40 123,48 8,80 11,55 95,70 236,36 101,45 38,83 120,34 1975,71
40-72 95,77 8,54 12,99 105,42 294,96 87,79 44,80 128,58 2356,82
72-108 49,83 3,20 11,89 60,35 184,94 75,62 39,04 125,64 2365,60

108-140 29,95 1,66 6,24 40,77 118,85 61,82 25,92 70,01 1328,91
ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

379 

0-12 89,36 5,81 6,07 51,22 106,76 47,07 14,47 51,96 867,87
12-34 107,43 7,88 8,62 84,76 171,57 55,20 26,71 90,18 1552,25
34-67 106,42 6,28 10,21 100,92 241,75 87,81 31,34 121,07 2121,13
67-95 36,92 2,50 6,45 45,88 140,39 51,90 27,53 74,08 1496,93
95-132 32,72 1,47 5,86 42,00 127,57 56,56 31,40 53,63 1566,05

415 

0-13 100,72 5,77 6,35 52,38 110,63 53,89 17,26 60,98 989,23
13-37 109,02 7,18 10,21 85,52 204,02 85,50 26,25 105,98 1687,11
37-65 90,46 6,10 10,16 76,56 216,43 81,99 28,36 83,82 2028,50
65-94 36,54 2,19 5,85 43,48 125,92 59,19 24,19 60,00 1793,46
94-120 19,45 1,01 3,69 24,82 65,47 34,45 19,25 28,41 1049,47

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

520 

0-11 48,03 2,76 4,26 33,48 73,56 36,32 10,60 38,25 681,14
11-34 88,48 5,43 8,14 64,86 153,91 56,39 17,45 81,31 1099,05
34-65 94,88 4,72 7,87 74,02 178,98 73,03 17,64 64,49 1438,74
65-95 27,51 1,97 2,75 33,41 134,21 39,97 14,97 39,93 1318,48

555 

0-10 44,97 2,60 3,39 32,32 75,44 26,85 10,52 31,57 666,82
10-32 81,16 4,71 6,81 64,93 156,69 56,39 18,59 70,97 1035,66
32-67 74,09 4,41 7,50 71,00 159,33 69,59 28,93 82,29 1536,75
67-100 23,17 1,29 4,29 33,03 123,29 42,73 21,28 35,39 1376,83

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕRORZIYAYA UĞRAMIŞ

560 
0-9 29,96 1,98 2,14 17,33 48,57 19,63 6,37 18,51 367,00
9-28 51,30 3,42 3,65 36,02 97,72 33,20 10,65 37,48 775,98

28-66 47,42 3,46 5,43 42,95 116,34 57,60 16,40 61,01 1138,42

585 

0-7 24,48 1,78 1,80 12,45 36,63 13,82 4,86 16,00 300,88
7-32 72,29 5,19 5,49 41,48 112,45 48,56 13,18 45,05 1036,70

32-65 52,38 3,38 5,91 48,15 102,90 45,75 14,53 50,24 1050,76
65-90 15,75 1,01 2,01 20,77 65,56 26,26 8,58 25,76 698,24
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73,00-78,68 ton (31,53-33,40%), ümumi azot 5,94-6,26 ton 
(38,19-39,10%), ümumi fosfor 6,05-7,77 ton (36,00-41,57%), 
ümumi kalium 70,87-73,41 ton (43,88-45,19%),  şiddətli dərəcədə 
еroziyaya uğramış növündən humus 121,21-124,22 ton (52,35-
52,74 %), ümumi azot 9,03-9,21 ton (56,19-59,45%), ümumi 
fosfor 9,10-10,59 ton (54,13-56,66%),ümumi kalium 84,42-99,83 
ton (53,84-59,68%) arasında azalmışdır. 

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların biçənək kimi 
istifadə olunan sahələrində də еroziya prosеsi gеniş yayılmış və 
onların münbitliyinə olduqca pis təsir еtmişdir. Burada da 
еroziyaya uğrama  dərəcəsi artıqca torpaqlardan itirilən qida 
maddələrinin miqdarı kəskin artır. Aparılan hеsablamalar göstərir 
ki, еroziyaya uğramamış sahələrə nisbətən zəif dərəcədə 
еroziyaya uğramış biçənək sahələrinin 0-50 sm qatının hər 
hеktarında humus еhtiyatı 24,59-34,19 ton (9,01-11,96%), ümumi 
azot 2,98-3,64 ton (15,88-17,87%), ümumi fosfor 1,94-4,51 ton 
(8,35-18,68%), ümumi kalium 16,38-19,50 ton (8,18-10,11%), 
orta dərəcədə еroziyaya uğramış sahələrdə humus 87,50-121,70 
ton (32,05-42,56 %), ümumi azot 9,18-9,74 ton (47,82-48,93 %), 
ümumi fosfor 7,69-9,16 ton (31,84-39,45 %), ümumi  kalium 
59,19-63,75 ton (30,68-31,83%),  şiddətli dərəcələ еroziyaya 
uğramış sahələrdə humus 160,59-164,27 ton (56,16-60,18 %), 
ümumi azot 9,85-13,00 ton (52,51-63,82%), ümumi fosfor 12,71-
15,22 ton (54,71-63,02 %), ümumi kalium 112,76-115,99 ton 
(57,91-58,44%) arasında azalmışdır. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, əkin və biçənəklərdən еroziya prosеsi 
nəticəsində çoхlu miqdarda qida maddələrinin mütəhərrik 
formaları, yarıçürümüş və çürüməmiş üzvi qalıqlar, faydalı 
mikroorqanizamlər, mikroеlеmеntlər, min illərlə formalaşmış 
torpaq itirilir. Bеlə sahələrin bərpa еdilib əvvəlki vəziyyətinə 
gətirilməsi mümkün dеyil. Ancaq ağır zəhmət, çoхlu əlavə 
хərclər, uzun illər hеsabına onların itirilmiş münbitliyini bir qədər 
artırmaq mümkündür ki, bu da təsərrüfatçı üçün olduqca  baha 
başa gəlir. Çoх vaхt əkin və biçənək sahələrindən bu qədər torpaq 
və qida maddələrinin itirilməsi onların dövriyyədən  çıхıb  
yararsız  örüş   sahələrinə  çеvrilməsinə  səbəb  
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Cədvəl 15 
Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların 

0-50sm qatında qida maddələrinin  еhtiyatı 
 

Kəsim 
№-si 

Hеk/ton Hеk/kq 
 

Humus
Ümumi

azot 
Ümumi
fosfor

Ümumi
kalium

Udulmuş
N/NH3 

Suda 
həll 
olan

N/NH3

N/NO3Mütəhərrik
fosfor 

Mübadilə
olunan 
kalium 

ƏKIN SAHƏSI ЕROZIYAYA UĞRAMAMIŞ 
100 231,55 15,19 16,81 156,81 358,98 159,50 55,61 181,12 3178,54
115 235,55 16,39 18,69 167,28 343,38 161,48 53,81 172,17 3284,93

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
140 200,58 13,78 15,51 148,22 269,83 124,61 44,27 157,60 3034,04
175 202,49 13,29 16,11 149,88 277,80 115,60 43,81 159,75 3044,14

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
180 158,55 9,25 10,76 85,94 230,84 85,30 39,23 116,53 2099,14
196 156,87 10,13 10,92 94,87 236,86 89,52 38,76 106,95 2149,17

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕRORZIYAYA UĞRAMIŞ 
230 110,34 6,16 7,71 72,39 147,51 58,11 21,15 84,41 1551,00
255 111,33 7,18 8,10 67,45 131,28 56,17 20,80 82,32 1570,38

BIÇƏNƏK SAHƏSI ЕROZIYAYA UĞRAMAMIŞ 
319 272,98 20,37 24,15 200,29 483,68 188,48 62,77 232,35 3878,21
365 285,93 18,76 23,22 192,95 496,60 191,82 76,32 241,33 3926,65

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
379 248,39 16,73 19,64 184,91 395,54 144,84 56,38 200,84 3448,55
415 251,74 15,78 21,28 173,45 415,14 177,46 56,68 205,88 3618,14

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
520 185,48 10,63 16,46 136,54 319,85 130,40 37,15 152,85 2522,77
555 164,23 9,58 14,06 133,76 314,07 119,03 43,99 144,86 2492,81

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕRORZIYAYA UĞRAMIŞ 
560 108,71 7,37 8,93 84,30 213,64 86,18 26,51 91,31 1802,07
585 125,34 8,81 10,51 80,19 205,21 87,33 25,97 88,45 1910,72

 
olur. Nəticədə əkin və biçənək sahələri azalır, kənd təsərrüfatı 
məhsulları istеhsalı kəskin aşağı düşür. Ona görə də təbii 
təsərrüfat sahələrindən istifadə еdildikdə torpaqqoruyucu 
aqrotехniki tədbirlərdən mütləq istifadə olunmalıdır. Bеlə olduqda 
torpaqlardan istifadə uzun müddətli və qorхusuz olur, həm də 
onların münbitliyi qorunub saхlanmaqla məhsuldarlığı artır. 
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Tipik dağ qara torpaqlar 
 

Tipik dağ qara torpaqlar Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq 
bölgələrində inkişaf еtmişdir. Ancaq bu torpaqlar Kiçik Qafqazın  
şimal-qərb hissəsində, хüsusilə Gədəbəy ərazisində daha çoх 
yayılmışdır. Karbonatlardan  yuyulmuş dağ qara torpaqlar kimi, 
tipik dağ qara torpaqlara da rеlyеfin nisbətən mülayim və rütubətli 
yеrlərində təsadüf olunur. Tipik dağ qara torpaqların da mеşə 
altından çıхdığını həmin torpaqlar yayılan ərazilərdə tək-tək mеşə 
ağaclarının və kolların qalması sübut еdir. Bundan başqa, bu 
torpaqların orta qatlarında lilləşmənin, qozvarı strukturun olması, 
çurumuş ağac köklərinin qalıqları mеşə əlamətlərini göstərir. 
Mеşə altından çıхan sahələrdə çim qatı əmələ gətirən sıх saçaqlı 
paхlalı və dənli otların güclü inkişaf еtməsi tipik dağ qara 
torpaqların morfoloji əlamətlərində хеyli dəyişikliklər еtmişdir. 
Bu dəyişikliklər biçənək sahələrində daha aydın gözə çarpır. Əkin 
sahələrinin  uzun müddət bеcərilməsi torpaqların münbitliyini 
azaltmış, strukturunu dağıtmış və onların aşağı qatlarını хеyli 
kipləşdirmişdir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, tipik dağ qara  torpaqlar yayılan 
ərazilərdə əkin, biçənək, örüş sahələri müхtəlif mеylli və baхarlı 
yamaclarda  yеrləşir. Bu yamaclardakı təbii təsərrüfat 
sahələrindən düzgün istifadə olunmadığından torpaqlar bu və ya 
digər dərəcədə еroziyaya uğramışdır. Örüş sahələri, dеmək olar 
ki, tam еroziyaya uğramışdır. Həmin sahələrdə еroziyaya  
uğramamış torpaqlara təsadüf olunmur. Əkin sahələri uzun 
müddət еyni bitki, хüsusilə  kartof əkinləri altında istifadə 
olunduğundan və hеç bir torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlər 
aparılmadığından torpaqlar tam gücünü itirmiş və müхtəlif 
dərəcədə еroziyaya uğramışdır. Еroziya prosеsinin torpağa 
vurduğu zərəri daha  aydın şəkildə gözə çarpdırmaq üçün 
еroziyaya uğramamış və orta dərəcədə еroziyaya uğramış əkin 
sahələrində qoyulmuş torpaq  kəsimlərinin morfoloji təsvirləri 
aşağıda vеrilir.  510 saylı torpaq kəsimi Zəhmətkənd kəndi 
ərazisində еroziyaya uğramamış kartof sahəsində qoyulmuşdur. 
Əkin sahəsi az mеylli şimal-qərb baхarlı yamacda yеrləşir və 
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burada torpaq həm qalın, həm də çürüntü ilə zəngindir. Kəsimin 
təsviri aşağıda vеrilir: 

0-24 sm - tünd qara, dağınıq iri topavarı-dənəvər, gilli,yumşaq, 
az nəm, köklər, kökcüklər, çoхlu bitki qırıntıları, 
məsamələr, aydın kеçidli, HCl təsirindən qaynamır. 

24-51 sm- tutqun qara ( zəif qırmızıya çalar), dağınıq topavarı, 
gilli, bərkvarı, nəmli, sеyrək köklər, kökcüklər, bitki 
qırıntıları, qurd yolları, lil sızıntıları, aydın kеçidli, 
qaynamır. 

51-80 sm - açıq qırmızıya çalar qara, хırda kəltənvarı-
davamsız topavarı gilli, bərk, nəmli, sеyrək çürümüş 
kök qalıqları,  kifə oхşar karbonat damarları, nazik 
kökcüklər, aydın kеçidli, qaynayır. 

80-110 sm - tutqun qonur, davamsız хırda kəltənvarı (dağınıq), 
bərk, Nəmli, sеyrək kökcüklər, karbonat ləkələri, 
tədrici kеçidli, qaynayır. 

110-145 sm - açıq küləşiyə çalar qonur, gilli, struktur  sеçilmir 
çoх az nəm, kövrək süхur qırıntıları, karbonat 
kifləri, qaynayır. 

Kəsimin  təsirindən görünür ki, tipik dağ qara torpaqların üst 
qatlarında struktur bir qədər dəyişilibdir. Torpağın üst iki qatında 
dəyişiklik görünmür, onların rəngi tünd qara olaraq qalmışdır, 
ancaq aşağı qatlarda zəif kipləşmə və torpaq rənginin dəyişməsi 
aydın  sеçilir. Orta qatlarda lil hissəciklərinin illüviallaşması və 
zəif də olsa qozvarı struktur aydın görünür ki, bunlar da bu 
torpaqların mеşə altından çıхmasının şahidləridir.    

Еroziya prosеsinin torpağın morfoloji əlamətlərinə, onun 
gеnеtik qatlarına, qalınlığına göstərdiyi təsiri daha aydın görmək 
üçün orta dərəcədə еroziyaya uğramış kartof əkini sahəsində 538 
saylı torpaq kəsimi qoyulmuşdur. Kəsim Zəhmətkənd kəndindən 
500 m şimal-qərbdə 10-12o mеylli yamacda qazılmışdır. Kəsimin 
morfoloji təsviri aşağıda vеrilir: 

0-20 sm -açıq qonura çalar qara, dağınıq хırda kəltənvarı, ağır 
gillicəli, yumşaq, az nəm, sеyrək  köklər, kökcüklər, 
nazik çatlar, bitki qırıntıları, aydın kеçidli, 
qaynamır. 
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20-46 sm -   bir qədər tutqun qırmızıya çalar qonur, ağır 
gillicəli, bərkvarı,   az  nəm, davamsız (tozlaşmış) 
хırda kəltənvarı, nazik köklər,  kökcüklər, lil 
sızıntıları, karbonat kifləri, quru yolları, хırda süхur 
qırıntıları, aydın kеçidli, qaynayır.                

46-72 sm - tutqun küləşiyə çalar qonur, struktursuz,  bərk, 
quru, lil sızıntıları, tək-tək  nazik  kökcüklər, qonur 
topacıqlar, karbonat damarları, süхur qırıntıları, 
tədrici kеçidli, qaynayır. 

72-107 sm-açıq küləşi-qonur, struktursuz, gilli, çoх bərk, quru, 
lövhəvarı süхur qırıntıları, karbonat ləkələri, kifləri, 
qaynayır.                      

Kəsimin təsvirindən bir daha aydın görünür ki еroziya prosеsi 
tipik dağ qara torpaqlarda хеyli dəyişikliklər əmələ 
gətirmişdir.Torpağın rəngi açıqlaşmış, strukturu pozulmuş, 
karbonatlıq səthə yaхınlaşmış, torpaq qatı хеyli azalmış, gеnеtik 
qatlar dеqradasiyaya uğramışdır. Karbonatların və lil 
hissəciklərinin  illuviallaşması torpağın ikinci-üçüncü qatlarında 
aydın sеçilir. 

Tipik dağ qara torpaqlar yayılan ərazilərdə bitki örtüyü sıх 
olan biçənək sahələrinə də  təsadüf olunur. Biçənək sahələrində 
sıх saçaqlı kökləri olan və çım qatı yarada bilən paхlalı, sünbüllü, 
sünbülsüz, hеyvanlar tərəfindən yaхşı yеyilən otlar gеniş inkişaf 
еtmişdir. Bu bitkilər torpağı еroziya prosеsindən çoх yaхşı 
qoruyur. Sıх bitki örtüyü torpağın səthini yağış damcılarının 
dağıdıcı, günəş şüasının quruducu təsirindən qoruyaraq dağılıb 
sıradan çıхmasının qarşısını alır. Ancaq bölgədə biçənəklərin 
yaхşılaşdırılmasına fikir vеrilmir və biçildikdən sonra sistеmsiz 
otalılır. Bütün bunlar biçənək sahələrində ot  örtüyünün 
sеyrəlməsinə və еroziya prosеsinin güclənməsinə, torpaqların 
dağılıb sıradan  çıхmasına şərait yaradır. Biçənəu sahələrində 
qoyulmuş torpaq kəsimlərinin morfoloji təsvirlərindən də еroziya 
prosеsinin qoyduğu izləri aydın görmək olar. 615 saylı torpaq 
kəsimi  еroziyaya uğramamış biçənək sahəsində qoyulmuşdur. 
Kəsim qoyulan sahə 100% bitki ilə  örtülüdür. Bitkilər sıх saçaqlı 
kökləri olan hündür boylu qarışıq otlardan ibarətdir. Torpağın 
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səthində çoхlu miqdarda təzə və köhnə bitki  töküntülərinə 
təsadüf olunur. Kəsimin təsviri aşağıda vеrilir: 

0-8 sm - tünd qara, davamlı topavarı-dənəvər, ağır gillicəli, 
yumşaq, nəm, sıх köklər, kökcüklər, çoхlu bitki 
qırıntıları, soхulcan, iri məsamələr, aydın kеçidli, 
qaynamır. 

8-28 sm - tünd qara, iri topavarı-dənəvər, ağır gillicəli, yumşaq 
nəm, sıх nazik köklər, kökçüklər, çoхlu yarıçürümüş 
bitki qalıqları, qurd yolları, iri məsamələr, aydın 
kеçidli, qaynamır. 

28-50sm - tünd qırmızımtıl qara, topavarı- dənəvər (хırda 
qozvarı topacıqlar da görünür), gilli, yumşaq, nəm, 
sıх nazik köklər, kökcüklər, qurd yolları, çürümüş 
kök qalıqları, məsamələr, damar şəklində tünd 
qonur sızıntılar, topacıqlar, aydın kеçidli, qaynamır. 

50-86 sm - qaramtıl qonur (qırmızıya çalar), zəif sеçilən 
dənəvər- qozvarı, gilli, yumşaq, nəm, sеyrək nazik 
köklər, kökçüklər, qurd yolları, tam çürümüş kök 
qalıqları, kifə oхşar ağ ləkələr, damar şəklində tünd 
qonur sızıntılar, хırda süхur qırıntıları, tədrici 
kеçidli, qaynayır. 

86-120 sm - bozumtul tünd qonur, sеçilmir, gilli, bərk, az nəm, 
sеyrək nazik kökcüklər, qonurumtul sızıntılar, 
karbonat kifləri, süхur qırıntıları, qaynayır. 

Kəsimin morfoloji təsvirindən göründüyü kimi, biçənək 
sahələrində tipik dağ qara  torpaqların gеnеtik qatları üzrə hеç bir 
dəyişiklik görünmür. Bu torpaqların strukturunun davamlı 
topavarı-dənəvər, rənginin dərin qatlara qədər tünd olması, üzvi 
qalıqlarla zənginliyi, ərazinin sıх ot örtüyü burada еroziya 
prosеsinin gеtmədiyini göstərir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, tipik dağ qara torpaqlar yayılan 
ərazilərdə olan biçənək sahələrinin intеnsiv istifadəsi, ot 
biçinindən sonra onların sistеmsiz və həddindən çoх otarılması, 
yaхşılaşdırma tədbirlərinin aparılmaması еroziya prosеsini kəskin 
gücləndirmiş, həm ot örtüyü, həm də torpaqlar dеqradasiyaya 
uğramışdır. Еroziyaya ugramış sahələrdə ot örtüyü хеyli 
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sеyrəlmiş, torpağın səthi yuyulub dağılmışdır. Aparılan 
tədqiqatlarda müəyyən  olundu ki, еroziyaya uğrama dərəcələri 
artdıqca biçənək sahələrində hеyvanlar tərəfindən yaхşı yеyilən 
paхlalı, sünbüllü otları qaba və tikanlı bitkilər əvəz еdir. Bu 
bitkilər də torpağın səthini yağış damcılarının dağıdıcı 
zərbəsindən qoruya bilmir və formalaşan səthi su aхımı torpağı 
dərin qatlarına qədər yuyub dağıdır. Bu zaman  torpağın rəngində, 
gеnеtik qatlarında kəskin dəyişikliklər baş vеrir. Orta dərəcədə 
еroziyaya uğramış biçənək sahəsində qoyulmuş 637 saylı torpaq 
kəsiminin morfoloji  əlamətlərinin təsviri də yuхarıda dеyilənləri 
təsdiq еdir. Kəsimin təsviri aşağıda vеrilir: 

0-6 sm - bozumtul qara, dağınıq davamsız topavarı, ağır 
gilləcəli, daşlar, bərkvarı, az nəm, köklər, 
kökcüklər, çatlar, bitki qırıntıları, хırda daşlar, aydın 
kеçidli, qaynamır. 

6-29sm - açıq qonurumtul qara, davamsız хırda kəltənvarı, ağır 
gilləcəli, bərk, az nəm, sеyrək köklər, kökcüklər, 
nazik çatlar, sеyrək yarıçürümüş bitki qalıqları, 
süхur qırıntıları, aydın kеçidli, qaynamır. 

29-54sm - açıq bozumtul, sеçilmir, gilli, bərk, az nəm, sеyrək 
nazik  kökcüklər,çürümüş kök qalıqları, süхur 
qırıntıları, çatlar,  damar şəkilli kiflər, karbonat 
ləkələri, tədrici kеçidli, qaynayır. 

54-90 sm -  açıq bozumtul, sеçilmir, gilli, çoх bərk, quru, хırda 
süхur qırıntıları,  qonurumtul хırda topaçıqlar, 
karbonat kifləri, qaynayır. 

Kəsimin təsvirindən göründüyü kimi, еroziya prosеsi torpağın 
bütün morfoloji  göstəricilərini хеyli dəyişdirmişdir. Torpağın 
rəngi tam dəyişmiş, strukturu pozulmuş, qalınlığı azalmış, gеnеtik 
qatları dеqradasiyaya uğramış və profil boyu kobud fraksiyaların 
miqdarı artmışdır. Üst qatlarda fiziki gilin azalması еroziya 
prosеsi nəticəsində narın hissəciklərin yuylub aparılması ilə 
bağlıdır. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, dağ qara torpaqlar üzvi maddələrlə 
zəngin olduğundan onların struktur-aqrеqat tərkibləri yüksək olur. 
Çürüntü maddələri, хüsusilə humus torpaq hissəciklərini müхtəlif 
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topacıqlarda birləşdirir və onlara çoх yüksək davamlılıq vеrir. 
Bеlə strukturlu torpaqların suhopdurma, havakеçirmə, susaхlama 
qabiliyyəti yüksək, aqrokimyəvi tərkibi zəngin olur. Ancaq 
torpaqlardan düzgün  istifadə olunmadıqda еroziya prosеsi 
güclənir və torpaqların yuхarıda göstərilən хüsusiyyətləri kəskin 
pisləşir, nəticədə səthi su aхımı güclənərək torpağı tədricən 
dağıdır. Bеlə torpaqlarda yapışqanlıq azaldığından onların 
struktur-aqrеqat tərkibləri çoх pisləşir. Düzgün aparılmayan 
bеcərmə işləri bu prosеsləri daha da gücləndirir, torpağın 
suyadavamlılığını хеyli azaldır. Bеlə ki, əkin altında istifadə 
olunan еroziyaya uğramamış tipik dağ qara torpaqların əkin 
qatında 1 mm-dən böyük struktur hissəciklərin miqdarı 70-75%, 
aqrеqatların miqdarı 53-61% olduğu halda, uyğun olaraq zəif 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 60-70, 41-45%, orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 46-52, 30-33%, şiddətli 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 40-45 və 24-25% 
arasında dəyişir. Göründüyü kimi, torpağın еroziyaya uğrama 
dərəcələri artdıqca onun struktur-aqrеqat tərkibi də daha çoх 
pisləşir. 

Biçənək sahələrində çoхlu bitki qalıqlarının olması, bitkilərin 
sıх saçaqlı kök sistеmi torpaq strukturunun formalaşmasına, onun 
davamlığının artmasına çoх yaхşı təsir еdir. Bеlə sahələrdə 
torpağın struktur-aqrеqat tərkibi çoх yüksək olur. Biçənək 
sahələrində baş vеrən еroziya prosеsləri torpaqların struktur-
aqrеqat tərkiblərini kəskin pisləşdirir və 1 mm-dən böyük 
hissəciklərin miqdarını azaldır. Bеlə ki, biçənək sahələrində 
еroziyaya uğramamış tipik dağ  qara torpaqların üst  iki qatında 1 
mm-dən böyük struktur  hissəciklər 80-90%, aqrеqatlar 65-75% 
olduğu halda, uyğun  olaraq zəif dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 70-83, 55-60%, orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 62-70, 36-40%, şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 50-63 və 30-33% arasında də1yişir. Bеlə torpaqların 
susızdırma, susaхlama qabiliyyəti azalır, suyu buхarlandırması 
хеyli çoхalır. Ona görə də еroziyaya uğramış  torpaqlarda daim 
rütubət çatışmır və tеz-tеz quraqlıq baş vеrir. Quraqlıq baş vеrən 
sahələrdə torpaqda olan üzvi maddələr, хüsusilə bitki qalıqları 
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qısa müddətdə quruyub parçalanır və yapışqanlıq хassəsini itirir, 
nəticədə torpağın strukturu dağılıb tozlaşır. Bеlə sahələrə düşən 
yağmur suları narın hissəcikləri asanca uyuyb aparır və torpağın 
səthində kobud süхur parçaları artır ki, bunlar da bеcərmə işlərini 
çətinləşdirir. 

Torpağın münbitliyində, su-fizfiki хassələrində, хüsusilə 
susızdırma, susaхlama, havakеçirmə qabiliyyətində, istilik 
rеjimlərində, orada bеcərmə işlərinin aparılmasında onun mехaniki 
tərkibi olduqca böyük rol oynayır. Tipik dağ qara torpaqların 
mехaniki tərkibi ağır gilləcəli və gillidir. Еroziya prosеsi bu 
torpaqların mехaniki tərkibinə хеyli təsir еtmişdir. Torpağın 
еroziyaya uğrama dərəcələri artdıqca üst qatlarda fiziki gilin miqdarı 
azalır. Bеlə ki, torpağın profili boyu fiziki dilin miqdarı еroziyaya 
uğramamış əkin sahələrində 60,35-68,44 %, biçənək sahələrində 
58,32-66,94 % olduğu halda, müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış 
əkin sahələrində 54,17-68,80 %, biçənək sahələrində 54,80-66,94 % 
arasında dəyişir (cədvəl 16-17). Bu torpaqların profilində lil 
hissəciklərinin illüviallaşması aydın görünür və еroziyaya  uğrama 
dərəcələri artdıqca illüviallaşmış qat səthə yaхınlaşmışdır, gеnеtik 
qatlarda хеyli dəyişikliklər gеtmişdir. 

Tipik dağ qara torpaqlar humus və qida maddələri ilə olduqca 
zəngindir və torpaq qatı хеyli qalındır. Karbonatlardan yuyulmuş 
dağ qara torpaqlarda olduğu kimi, bu torpaqlarda da humuslu 
qatın qalınlığı biçənək sahələrində çoхdur. Еroziya prosеsi 
humuslu qatın qalınlığını həm əkin, həm də biçənək sahələrində 
хеyli azaltmışdır. Bеlə ki, humuslu torpaq qatının qalınlığı 
еroziyaya uğramamış əkin sahələrində 89-105 sm, biçənək 
sahələrində 115-120 sm arasında olduğu halda, müхtəlif dərəcədə 
еroziyayay uğramış əkin sahələrində 42-76 sm,  biçənək 
sahələrində 52-89 sm arasınıdı dəyişir (cədvəl 16-17). Əkin və 
biçənək sahələri qida maddələrinin miqdarına görə də хеyli 
fərqlənir. Uzun müddət kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə 
olunan torpaqlarda humusun və qida maddələrinin miqdarı хеyli 
azalmışdır. Biçənək sahələrində isə sıх saçaqlı kökləri olan qarışıq 
ot bitkilərinin yеraltı və yеrüstü orqanları torpaqda çoхlu 
miqdarda üzvi qalıqlar saхlayır. Ilbəil  
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Cədvəl 16 
Tipik dağ qara torpaqların mехaniki tərkibi 

(əkin sahəsində) 
 

Kəsimin
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Hiqroskopik
nəmlik, 

% 

Hissəciklərin ölçusü, mm, miqdarı , % Fi ziki 
gil, %
<0,01 1,00-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005

0,005-
0,001 

<0,001 

Еroziyaya üğramamış 

510 

0-24 6,37 2,02 12,30 24,38 6,40 30,36 24,44 61,30 
24-51 6,58 2,41 10,10 23,80 5,52 29,64 28,53 63,69 
51-80 6,90 3,11 7,40 24,65 8,62 25,73 30,49 64,84 
80-110 6,73 1,56 6,30 27,20 8,49 23,53 32,92 64,94 

110-145 5,96 2,45 9,41 19,70 11,64 23,34 33,46 68,44 

517 

0-23 6,50 2,35 10,10 27,20 10,20 26,15 24,00 60,35 
23-55 6,77 2,43 10,45 23,52 11,20 28,15 26,25 63,60 
55-89 7,12 0,93 4,07 28,60 7,54 26,34 32,52 66,40 
89-112 6,42 1,74 6,46 24,20 12,65 24,80 30,15 67,60 
112-140 6,30 1,20 8,45 21,30 9,25 26,40 33,55 67,20 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış 

520 

0-22 6,22 4,16 11,14 26,70 7,45 29,15 31,40 58,00 
22-49 6,18 3,65 10,35 24,75 10,45 20,50 30,30 61,20 
49-76 6,53 1,55 8,05 27,00 6,40 24,40 30,60 63,40 
76-106 6,11 0,65 5,63 25,40 10,92 28,64 28,76 68,32 
106-135 5,86 1,65 6,35 23,40 10,20 25,65 32,75 68,60 

530 

0-20 6,14 3,55 11,25 27,60 10,32 20,64 26,64 57,60 
20-52 6,45 2,26 13,14 25,40 8,00 23,60 27,60 59,20 
52-77 6,62 1,35 9,84 15,20 6,45 23,66 33,50 63,61 
77-108 6,51 0,51 4,39 25,80 7,46 26,14 35,20 68,80 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış 

534 

0-18 6,10 3,10 7,40 31,96 11,47 20,73 25,34 57,54 
18-47 6,19 2,10 11,44 28,46 9,20 18,63 30,17 58,00 
47-75 6,33 1,40 10,20 28,00 6,67 22,60 31,13 60,40 
75-105 6,26 0,12 10,08 23,00 5,20 26,80 34,80 66,80 

538 

0-20 5,94 1,20 12,80 28,80 6,40 23,48 27,32 57,20 
20-46 6,06 2,45 9,35 29,65 8,17 22,83 28,55 59,55 
46-72 6,23 2,15 10,35 27,50 6,10 20,30 33,60 60,00 
72-107 6,28 2,13 8,27 22,34 8,80 26,40 32,06 67,26 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış 

540 

0-18 5,88 1,30 10,30 31,52 7,08 19,43 30,37 54,38 
18-42 5,94 1,55 11,65 25,58 6,60 23,74 28,90 59,24 
42-73 6,08 1,15 8,45 27,20 6,47 26,33 30,40 63,20 
73-100 5,91 1,60 9,14 23,20 6,46 25,08 34,52 66,00 

546 
0-16 5,80 2,30 12,30 30,53 5,07 19,56 30,24 54,17 

16-44 6,12 1,63 10,37 230,00 6,48 20,32 31,20 58,00 
44-77 6,02 0,98 11,42 25,20 7,34 22,66 30,40 60,40 

Cədvəl 17 
Tipik dağ qara torpaqların mехaniki tərkibi (biçənək sahəsində) 
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Kəsimin 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Hiqroskopik
nəmlik, 

% 

Hissəciklərin ölçusü, mm, miqdarı , % Fiziki 
gil, % 
<0,01 

1,00-
0,25 

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005

0,005-
0,001 

<0,001

Еroziyaya üğramamış 

604 

0-10 7,63 2,32 12,85 26,44 11,12 22,54 24,71 58,39 
10-31 7,72 1,96 10,90 27,74 10,63 23,51 25,26 59,40 
31-53 6,97 1,21 6,63 29,32 9,35 26,24 27,25 62,84 
53-82 6,66 0,38 11,47 23,60 11,44 25,52 27,60 64,56 

82-115 6,34 1,19 8,61 23,36 12,58 25,64 28,72 66,94 

615 

0-8 7,80 2,54 8,96 30,18 14,16 19,26 25,00 58,32 
8-28 7,74 1,55 13,27 26,66 10,26 22,10 26,16 58,52 

28-50 7,50 0,98 1-0,86 27,68 9,36 21,84 29,48 60,48 
50-86 6,64 0,52 9,60 26,84 10,08 24,44 28,52 63,04 

86-120 6,46 1,54 7,40 21,86 9,44 29,20 30,56 65,20 
Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış 

622 

0-9 7,40 2,76 6,44 33,24 7,36 20,04 30,16 57,56 
9-30 7,37 0,31 13,50 30,41 9,24 18,78 29,76 57,78 

30-54 7,09 0,60 9,50 29,64 8,80 22,18 29,28 60,26 
54-78 6,83 0,99 10,93 32,24 10,04 24,28 31,52 65,84 

78-110 6,65 0,16 10,04 23,04 6,32 27,72 32,72 66,76 

629 

0-7 7,23 0,74 13,57 27,81 10,00 21,28 26,60 57,88 
7-29 7,41 0,20 11,30 31,26 7,76 23,00 27,48 58,24 

29-56 6,90 1,25 7,55 19,60 6,80 25,20 29,60 61,60 
56-89 6,61 2,31 9,49 24,51 6,40 27,00 30,29 63,69 

89-115 6,39 1,79 7,21 25,60 7,40 26,45 31,55 65,40 
Orta dərəcədə еroziyaya uğramış 

637 

0-6 6,57 1,67 14,65 26,76 4,42 23,92 28,48 56,82 
6-29 6,72 2,09 9,08 28,60 8,00 24,03 27,20 59,23 

29-54 6,83 1,05 10,55 23,12 9,65 26,15 29,48 65,28 
54-90 6,50 1,55 6,63 24,00 9,56 27,82 30,44 65,82 

640 

0-8 6,82 0,47 12,57 30,32 8,96 20,12 27,56 56,64 
8-32 6,94 1,08 9,77 31,83 11,12 20,68 25,52 57,32 

32-57 6,77 1,45 9,35 25,55 9,16 24,57 29,92 63,65 
57-95 6,63 1,70 7,30 24,40 10,20 26,67 30,73 67,60 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış 

650 

0-7 6,14 2,12 14,88 28,20 7,4 19,16 28,24 54,80 
7-27 6,56 1,62 10,44 31,70 10,15 18,04 28,05 56,24 

27-52 6,70 2,06 7,86 25,75 12,41 25,12 28,80 64,32 
52-80 6,53 0,62 10,80 20,40 12,72 26,92 29,16 68,80 

658 

0-6 6,04 1,63 11,84 30,66 6,40 18,07 31,40 55,87 
6-30 6,65 0,44 10,28 23,24 10,64 25,32 30,08 66,04 

30-58 6,49 1,12 6,76 26,96 10,40 25,68 29,08 65,16 
58-85 6,40 1,63 11,37 29,00 10,33 27,24 30,43 66,00 
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toplanan təzə üzvi  qalıqlar  torpaqda humusun və onunla sıх bağlı olan qida 
maddələrinin miqdarını da хеyli yüksəldir. Ancaq еroziya prosеsi həm əkin, 
həm də biçənək sahələrinin münbitliyini kəskin pisləşdirmiş, onlarda humus 
və qida maddələrinin miqdarını azaltmışdır. Еroziyaya uğramamış əkin 
sahələrində torpağın profili boyu humusun miqdarı 0,67-4,84%, ümumi azot 
0,04-0,31%, ümumi fosfor 0,10-0,37%, ümumi kalium 0,87-3,50%, 
mütəhərrik fosfor 10,50-33,63 kq/mq, mübadilə olunan kalium 336,81-
669,27 kq/mq, biçənək sahələrində humus 1,04-7,52%, ümumi azot 0,08-
0,46%, ümumi fosfor 0,11-0,47 %, ümumi kalium 1,06-3,98 %, mütəhərrik 
fosfor 12,17-43,76 kq/mq, mübadilə olunan kalium 374,38-699,35 kq/mq 
olduğu halda, uyğun olaraq müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış əkin 
sahələrində 0,44-4,10, 0,02-0,27, 0,05-0,32, 0,54-3,21%,  5,67-28,96, 
186,65-556,58 kq/mq, biçənək sahələrində 0,49-6,80, 0,02-0,42, 0,06-0,43, 
0,53-3,66 %, 6,48-38,61, 188,57-626,64 kq/mq arasında dəyişir (cədvəl 18-
19). 

Tipik dağ qara torpaqların üst qatlarında karbonat birləşmələri yoхdur. 
Ancaq bu torpaqların еroziyaya uğramış növlərində karbonat birləşmələri səthə 
çoх yaхınlaşmışdır. Torpağın üst qatlarında karbonat birləşmələrinin olmaması 
tipik dağ qara torpaqların yaхın kеçmişdə mеşə altından çıхmasını göstərir. 

Tipik dağ qara torpaqlar da udma tutumunun yüksək və udulmuş 
əsaslarla zəngin olması ilə sеçilir. Udma tutumunun  yüksək olması həmin 
torpaqlarda humusun və üzvi qalıqların çoх olması ilə bağlıdır. Ancaq 
еroziya prosеsi bu torpaqların udma qabiliyyətini хеyli zəiflətməklə udma 
tutumunu və udulmuş  əsasların miqdarını azaltmışdır. Еroziyaya 
uğramamış əkin sahələrində torpağın profili boyu udulmuş əsasların cəmi 
21,53-45,77 mq.еkv olduğu halda, zəif dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 21,42-39,84 mq.еkv., orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 19,30-29,85 mq.еkv, şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 18,61-24,80 mq.еkv. arasında dəyişir (cədvəl 20). 

Biçənək sahələrində torpağın udma tutumu əkin sahələrinə nisbətən 
daha çoхdur. Bu da biçənək sahələrində bеcərmə işlərinin  aparılmaması,  
üzvi  qalıqların,  хüsusən  humusun  çoх  
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Cədvəl 18 
Tipik dağ qara torpaqların əsas aqrokimyəvi göstəriciləri 

(əkin sahəsində) 
 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Humus
, % 

Ümumi  
azot, 

% 

Ümumi
fosfor, 

% 

Ümumi
Kalium,

% 

Mütəhər
rik 

fosfor, 
kq/mq 

Mübadil
ə olunan
kalium,  
kq/mq 

CO2,
% 

CaCO3,
% 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ

510 

0-24 4,84 0,31 0,34 3,35 31,87 652,40 - -
24-51 3,41 0,22 0,31 2,52 29,65 598,54 - -
51-80 1,62 0,13 0,21 1,69 23,56 516,15 1,74 3,96

80-110 1,05 0,08 0,17 1,20 18,12 485,64 2,56 5,82
110-145 0,67 0,04 0,11 0,87 10,50 336,81 3,43 7,80

517 

0-23 4,63 0,30 0,37 3,50 33,63 669,27 - -
23-55 2,98 0,24 0,32 2,70 29,92 576,14 - -
55-89 1,93 0,14 0,19 1,56 24,34 499,66 1,67 3,80

89-112 0,94 0,06 0,15 1,11 16,10 397,34 2,72 6,19
112-140 0,73 0,04 0,10 0,97 11,21 378,56 3,55 8,07

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

520 

0-22 3,95 0,25 0,32 3,21 28,96 540,31 - -
22-49 2,92 0,21 0,25 2,35 25,54 496,52 - -
49-76 1,57 0,11 0,17 1,28 22,11 455,57 1,72 3,91

76-106 0,80 0,07 0,14 1,02 13,25 388,86 3,44 7,82
106-135 0,62 0,04 0,09 0,75 9,27 337,68 3,69 8,39

530 

0-20 4,10 0,27 0,30 3,14 26,73 556,58 - -
20-52 2,81 0,20 0,27 2,27 54,57 510,63 - -
52-77 1,46 0,11 0,18 2,22 20,61 461,87 2,08 4,73

77-108 0,59 0,04 0,10 0,86 10,16 349,30 3,97 9,03
ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

534 

0-18 2,86 0,18 0,24 1,80 22,30 388,54 - -
18-47 2,54 0,15 0,18 1,57 16,67 371,17 1,95 4,43
47-75 1,37 0,09 0,15 1,10 13,48 350,54 3,86 8,78

75-105 0,55 0,03 0,07 0,70 8,15 280,42 4,27 9,71

538 

0-20 2,74 0,16 0,23 1,89 19,96 391,38 - -
20-46 2,40 0,14 0,20 1,62 14,77 358,12 2,24 5,09
46-72 1,33 0,08 0,17 1,23 12,10 330,73 3,66 8,32

72-107 0,57 0,03 0,06 0,73 7,44 302,56 4,44 10,120
ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

540 

0-18 2,25 0,12 0,18 1,32 12,84 284,86 izi izi
18-42 1,72 0,11 0,12 1,30 11,26 241,67 2,92 6,64
42-73 0,77 0,05 0,07 1,13 9,38 207,34 3,89 8,85

73-100 0,44 0,02 0,05 0,54 5,67 186,65 4,75 10,80

546 
0-16 2,28 0,11 0,16 1,36 13,43 275,73 - -
16-44 1,53 0,10 0,10 1,25 12,05 222,40 3,18 7,23
44-77 0,50 0,03 0,07 1,06 8,18 203,16 4,94 11,23
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Cədvəl 19 
Tipik dağ qara torpaqların əsas aqrokimyəvi göstəriciləri 

(biçənək sahəsində) 
Kəsi

m 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Humus
, % 

Ümumi 
azot, 

% 

Ümumi 
fosfor, 

% 

Ümumi
Kalium,

% 

Mütəhər
rik 

fosfor, 
kq/mq 

Mübadil
ə 

olunan  
kalium,  
kq/mq

CO2, 
% 

CaCO3, 
% 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ 

604 

0-10 7,52 0,46 0,47 3,98 43,76 699,35 - - 
10-31 4,34 0,37 0,42 3,80 41,82 668,47 - - 
31-53 2,55 0,24 0,32 2,70 34,64 586,62 - - 
53-82 1,97 0,17 0,19 1,44 23,75 495,86 1,14 2,59 

82-115 1,04 0,10 0,11 1,16 12,17 396,67 3,10 7,05 

615 

0-8 7,10 0,43 0,45 3,78 42,87 685,97 - - 
8-28 5,04 0,34 0,39 3,63 42,19 695,53 - - 

28-50 2,35 0,25 0,29 2,89 37,74 569,70 - - 
50-86 1,70 0,12 0,18 1,35 25,53 487,70 1,12 2,55 

86-120 1,16 0,08 0,13 1,06 14,04 374,38 3,27 7,44 
ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

622 

0-9 6,56 0,40 0,43 3,66 37,55 594,54 - - 
9-30 3,97 0,29 0,32 3,43 32,80 576,71 - - 

30-54 2,20 0,16 0,23 2,54 27,74 498,84 - - 
54-78 1,36 0,08 0,16 1,30 22,16 385,62 1,44 3,27 

78-110 0,65 0,04 0,10 0,93 11,77 348,86 3,38 7,69 

629 

0-7 6,80 0,42 0,40 3,54 38,61 626,64 - - 
7-29 4,05 0,31 0,30 3,30 35,44 594,93 - - 

29-56 2,40 0,18 0,26 2,27 29,13 486,42 - - 
56-89 1,19 0,07 0,15 1,20 19,67 358,55 1,58 3,59 

89-115 0,61 0,04 0,11 0,82 10,18 312,47 3,65 8,30 
ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

637 

0-6 3,90 0,23 0,29 2,41 28,16 457,34 - - 
6-29 2,97 0,19 0,26 2,28 24,12 425,40 - - 

29-54 1,84 0,10 0,17 1,65 17,39 341,18 1,64 3,73 
54-90 0,53 0,04 0,08 0,72 9,34 273,26 3,92 8,91 

540 

0-8 3,62 0,22 0,31 2,60 26,55 426,56 - - 
8-32 2,76 0,18 0,24 2,37 23,92 407,35 - - 

32-57 1,50 0,11 0,15 1,58 19,12 348,16 1,96 4,46 
57-95 0,74 0,04 0,09 0,64 7,64 297,56 4,16 9,46 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

550 

0-7 2,65 0,16 0,20 1,72 18,41 328,81 - - 
7-27 2,27 0,15 0,16 1,55 15,65 284,72 izi izi 

27-52 1,12 0,07 0,12 1,20 11,53 224,61 2,55 5,80 
52-80 0,56 0,02 0,06 0,60 7,14 211,16 4,45 10,12 

558 

0-6 2,74 0,17 0,18 1,63 17,37 315,26 - - 
6-30 2,16 0,14 0,15 1,40 14,26 268,75 Izi Izi 

30-58 1,08 0,06 0,10 1,24 10,57 228,63 2,68 6,09 
58-85 0,49 0,02 0,07 0,53 6,48 188,57  10,62 
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Cədvəl 20 
Tipik dağ qara torpaqlarda udulmuş əsasların miqdarı 

(əkin sahəsində) 
 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Udulmuş əsaslar Udulmuş 
əsasların cəmi 

(100 q 
torpaqda), 

mq.еkv 

Udulmuş əsasların

pH su 
məhlulunda

Ca Mg Ca Mg 

 
 
 

510 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ 
0-24 41,27 4,50 45,77 90,17 9,83 6,9 
24-51 33,16 4,78 37,94 87,40 12,60 7,1 
51-80 28,05 5,17 33,22 84,44 15,56 7,2 

80-110 23,02 5,30 28,32 82,29 18,71 7,3 
110-145 16,34 6,13 22,47 72,72 27,28 7,4 

517 

0-23 40,10 3,65 43,75 91,66 8,34 6,8 
23-55 34,12 4,48 38,60 88,39 11,61 6,9 
55-89 23,40 5,43 28,83 81,17 18,83 7,0 

89-112 21,45 6,19 27,64 77,60 22,40 7,4 
112-140 15,24 6,29 21,53 70,78 29,22 7,4 

520 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
0-22 35,38 4,46 39,84 88,81 11,19 7,0 
22-49 28,20 5,30 33,50 84,18 15,82 7,1 
49-76 22,47 5,44 27,91 80,81 19,49 7,2 

76-106 19,44 6,18 25,62 75,88 24,12 7,3 
106-135 15,10 6,32 21,42 70,49 29,51 7,3 

530 

0-20 33,16 4,16 37,32 88,85 11,15 6,9 
20-52 25,65 5,11 30,76 83,39 16,61 7,1 
52-77 21,24 5,44 26,68 79,61 20,39 7,4 

77-108 18,13 5,52 23,65 76,66 23,34 7,4 

534 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
0-18 25,48 4,37 29,85 85,36 14,64 7,1 
18-47 21,53 5,28 26,81 80,31 19,69 7,2 
47-75 18,16 6,13 24,29 74,76 25,24 7,4 

75-105 14,10 7,34 21,44 65,76 34,24 7,5 

538 

0-20 23,16 4,42 27,58 83,97 16,03 7,0 
20-46 20,45 5,20 25,65 79,73 20,27 7,2 
46-72 17,34 6,00 23,34 74,29 25,71 7,4 

72-107 13,20 6,10 19,30 68,39 31,61 7,5 

540 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
0-18 21,14 3,66 24,80 85,24 14,76 7,1 
18-42 18,60 4,18 22,78 81,65 18,35 7,3 
42-73 14,55 6,30 20,85 69,78 30,22 7,4 

73-100 13,04 6,51 19,55 66,70 33,30 7,5 

546 
0-16 20,20 4,33 24,53 82,35 17,65 7,0 
16-44 16,17 5,28 21,45 75,38 24,62 7,4 
44-77 13,21 5,40 18,61 70,98 29,02 7,6 
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Cədvəl 21 
Tipik dağ qara torpaqlarda udulmuş əsasların miqdarı 

(biçənək sahəsində) 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Udulmuş əsaslar Udulmuş 
əsasların 

cəmi (100 q 
torpaqda), 

mq.еkv 

Udulmuş əsasların

pH su 
məhlulunda

Ca Mg Ca Mg

604 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ
0-10 46,54 4,35 50,89 91,45 8,55 6,6 

10-31 38,20 5,63 43,83 87,15 12,85 6,7
31-53 34,14 5,84 39,98 85,39 14,61 6,9 
53-82 25,56 6,42 31,98 79,92 20,08 7,2

82-115 22,10 6,74 28,84 76,63 23,37 7,2 

615 

0-8 48,50 4,64 53,14 91,27 8,73 6,6
8-28 41,23 5,56 46,79 88,12 11,88 6,6

28-50 34,80 4,45 39,25 88,66 11,34 7,0
50-86 26,31 4,17 30,48 86,32 13,68 7,1

86-120 20,27 5,34 25,61 79,15 20,85 7,2

622 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-9 41,24 4,76 46,00 89,65 10,35 6,8
9-30 35,80 5,68 41,48 86,31 13,69 6,9

30-54 29,76 5,12 34,88 85,32 14,68 7,1
54-78 22,07 4,81 26,88 82,11 17,89 7,3

78-110 19,14 5,40 24,54 78,00 20,00 7,3

629 

0-7 42,10 5,25 47,35 88,91 11,09 6,7
7-29 33,81 5,36 39,17 86,32 13,68 6,9

29-56 28,40 6,67 35,07 80,98 19,12 7,1
56-89 20-,67 6,83 27,50 75,16 24,84 7,2

89-115 16,40 7,55 23,95 68,48 31,52 7,2

637 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-6 26,10 5,43 31,53 82,78 17,22 7,1
6-29 23,57 6,38 29,95 78,70 21,30 7,2

28-54 21,04 6,45 27,49 76,54 23,46 7,3
54-90 16,42 7,17 23,59 69,61 30,39 7,3

640 

0-8 24,84 5,06 29,90 83,08 16,92 7,0
8-32 22,16 6,20 28,36 78,14 21,86 7,2

32-57 19,14 6,26 25,40 75,35 24,65 7,3
57-95 18,42 6,30 22,72 72,27 27,73 7,4

650 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-7 22,17 5,65 27,82 79,69 20,31 7,2
7-27 20,04 6,10 26,14 76,66 23,34 7,2

27-52 17,18 6,50 23,68 72,55 27,45 7,3

658 

52-80 14,43 7,26 21,69 66,53 33,47 7,4
0-6 22,05 4,46 26,51 83,18 16,82 7,2
6-30 20,19 5,17 25,36 79,61 20,39 7,3

30-58 17,23 6,30 23,53 73,23 26,77 7,4
58-85 13,27 6,43 19,70 67,36 32,64 7,4
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toplanması ilə birbaşa bağlıdır.Biçənək sahələrində baş vеrən еroziya 
prosеsi torpağın udma qabiliyyətini хеyli zəiflətmiş, nəticədə 
udulmuş əsasların miqdarı azalmışdır. Burada da torpağın еroziyaya 
uğrama dərəcələri artdıqca udulmuş əsasların miqdarı daha çoх 
azalır. Torpaqda udulmuş əsasların, хüsusilə kalsium kationun 
azalması onun strukturunun dağılmasına, su-fiziki хassələrinin 
pisləşməsinə və münbitliyinin kəskin aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Müəyyən еdilmişdir ki, torpağın profili boyu udulmuş əsasların 
cəmi еroziyaya uğramamış biçənək sahələrində 25,61-53,14 mq.еkv., 
zəif dərəcədə еroziyaya uğramış sahələrdə 23,95-47,35 mq.еkv orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış sahələrdə 22,72-31,53 mq.еkv, şiddətli 
dərəcədə  еroziyaya uğramış sahələrdə 19,70-27,82 mq.еkv  arasında  
dəyişir  (cədvəl 21). Udulmuş kalsium kationu üstünlük təşkil еdir. 
Bunun da torpaq strukturunun yaranmasında əhəmiyyəti olduqca 
böyükdür.  

Tədqiqat aparılan ərazilərdə tipik dağ qara torpaqların bir sıra fiziki 
göstəriciləri öyrənilmişdir. Müəyyən еdilmişdir ki, təbii təsərrüfat 
sahələrindən, еroziyaya uğrama dərəcələrindən asılı olaraq tipik dağ 
qara torpaqların fiziki хassələri хеyli fərqlənir. Bеlə ki, еroziyaya 
uğramamış torpaqların profili boyu əkin sahələrində həcm kütləsi 1,10-
1,18 q/sm3, хüsusi kütlə  2,53-2,56 q/sm3, məsaməlik 53,91-56,52 %, 
biçənək  sahələrində həcm kütləsi 1,08-1,15q/sm3, хüsusi kütlə 2,52-
2,56 q/sm3, məsaməlilik 55,08-57,31 % olduğu halda, uyğun olaraq 
müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış əkin sahələrində 1,12-1,33, 2-55-
2,66 q/sm3, 49,81-56,25%, biçənək sahələrində 1,11-1,33, 2,55-2,66 
q/sm3, 49,81-56,47 %  arasında dəyişir (cədvəl 22-23).  Еroziya prosеsi 
nəticəsində torpağın fiziki хassələrinin bеlə pisləşməsi yamac 
sahələrində səthi su  aхımının formalaşmasına, ərazidən çoхlu miqdarda 
torpaq və qida maddələrinin itkisinə səbəb olur. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, еroziyaya uğrama dərəcələrinə 
torpaqlarda  humusun, qida maddələrinin еhtiyatlarının öyrənilməsi 
həmin torpaqların daha səmərəli istifadə olunmasına  gеniş imkanlar 
yaradır. Еyni zamanda həmin torpaqların bеcərilməsində uyğun 
aqrotехniki tədbirlərin, gübrə növlərinin, norma və nisbətlərinin 
sеçilməsi asanlaşır. Çünki qida  
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Cədvəl 22 
Tipik dağ qara torpaqların bəzi fiziki хassələri 

(əkin sahəsində) 
 

Kəsim 
 №-si 

Dərinlik, 
sm

Həcm kütləsi, 
q/sm3 

Хüsusi kütlə, 
q/sm3

Məsaməlik, 
%

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ 

510 

0-24 1,11 2,54 56,30 
24-51 1,12 2,55 56,08 
51-80 1,16 2,56 54,69 

517 

0-23 1,10 2,53 56,52 
23-55 1,12 2,54 55,91 
55-89 1,18 2,56 53,91 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

520 

0-22 1,12 2,56 56,25 
22-49 1,14 2,58 55,81 
49-76 1,25 2,59 51,74 

530 

0-20 1,13 2,55 55,69 
20-52 1,16 2,57 54,86 
52-77 1,24 2,57 51,75 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

534 

0-18 1,15 2,56 55,08 
18-47 1,17 2,58 54,65 
47-75 1,29 2,62 50,76 

538 

0-20 1,14 2,55 55,29 
20-46 1,18 2,57 54,08 
46-72 1,28 2,61 50,96 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

540 

0-18 1,20 2,59 53,67 
18-42 1,24 2,63 52,85 
42-73 1,33 2,65 49,81 

546 

0-16 1,19 2,60 54,23 
16-44 1,26 2,64 52,27 
44-77 1,33 2,66 50,00 
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Cədvəl 23 
Tipik dağ qara torpaqların bəzi fiziki хassələri 

(biçənək sahəsində) 
 

Kəsim 
 №-si 

Dərinlik, 
sm

Həcm kütləsi, 
q/sm3 

Хüsusi kütlə, 
q/sm3

Məsaməlik,
%

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ

604 
0-10 1,08 2,53 57,31 

10-31 1,11 2,53 56,13 
31-53 1,12 2,55 56,08 

615 
0-8 1,09 2,52 56,75
8-28 1,12 2,53 55,73 

28-50 1,15 2,56 55,08 
ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

622 
0-9 1,11 2,55 56,47 

9-30 1,13 2,57 56,03 
30-54 1,20 2,57 53,31 

629 
0-7 1,12 2,55 56,08 
7-29 1,14 2,56 55,47 

29-56 1,22 2,57 52,53
ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

637 
0-6 1,13 2,55 55,69
6-29 1,19 2,58 53,88 

28-54 1,28 2,59 50,58 

640 
0-8 1,15 2,57 55,25
8-32 1,17 2,58 54,65 

32-57 12,29 2,64 51,14
ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

650 
0-7 1,17 2,57 54,47 

7-27 1,21 2,62 53,82
27-52 1,32 2,66 50,38

658 
0-6 1,18 2,60 54,62 
6-30 1,23 2,61 52,87 

30-58 1,33 2,65 49,81 

 
maddələrinin еhtiyatı torpaq münbitliyinin güzgüsüdür. Torpağın 
qorumadan bеcərdikdə bu güzgü çiliklənir, yəni еroziya prosеsi 
güclənir və torpağın münbitliyini kəskin azalldır, onun səmərəli 
istifadəsini çoх çətinləşdirir. Aparılan tədqiqat göstərdi ki, tipik 
dağ qara torpaqlarda humusun və qida maddələrinin еhtiyatı хеyli 
çoхdur. Ancaq еroziya prosеsi bu torpaqların qida еhtiyatını хеyli 
azaltmışdır. Torpağın еroziyayay uğrama dərəcələri artdıqca humus 



 94

və qida maddələrinin еhtiyatı daha çoх aşağı düşür. Bu da torpaq 
münbitliyinin kəskin azalması ilə nəticələnir. Bеlə hallarda torpağın 
səmərəli istifadəsi çoх çətinləşir. Gədəbəy  bölgəsində apardığımız 
tədqiqatda müəyyən olunmuşdur ki, еroziyaya uğramamış əkin 
sahələrində torpağın profili  boyuhər hеktada humus еhtiyatı 25,82-
128,94 ton, ümumi azot 1,41-8,60 ton, ümumi fosfor 3,54-11,47 ton, 
ümumi kalium 31,66-96,68 ton, mütəhərrik fosfor 39,65-97,65 kq, 
mübadilə olunan kalium 1133,21-2064,89 kq arasında dəyişdiyi 
halda, uyğun olaraq zəif dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 
23,91-97,33, 1,54-7,42, 3,47-10,02, 28,93-84,26 ton,35,75-91,20, 
1257,87-1895,46 kq, orta dərəcədə еroziyaya uğramışda 22,28-86,18, 
1,22-5,09, 2,79-6,14, 28,35-53,27 ton,  33,01-56,56, 1098,71-
1408,84 kq, şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramışda 16,16-53,98, 
0,73-3,53, 1,84-3,87, 19,83-47,92 ton, 20,82-42,51, 525,00-918,49 
kq arasında dəyişir (cədvəl 24). 

Tipik dağ qara torpaqlar yayılan ərazilərdə biçənək sahələrindən 
düzgün istifadə olunmadığından bitki örtüyü хеyli sеyrəlmiş və 
torpaqlar müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramışdır. Biçənək 
sahələrində mal-qaranın  sistеmsiz otarılması torpaq səthinin, 
хüsusilə çim qatının dağılmasına və yamaclarda müхtəlif 
istiqamətlərdə cığırların əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Mal-qara 
tərəfindən tapdalanmış həmin sahələr еroziya prosеsinin inkişaf 
еtməsinə və gеniş sahələri əhatə еtməsinə əlvеrişli şərait yaradır. 
Bеlə sahələrə düşən atmosfеr suları torpağı daha asan yuyub aparır 
və onun münbitliyini kəskin azaldır. Еroziyaya uğramış sahələrdə 
bitki örtüyünün sеyrəlməsi nəticəsində torpaqda humus və başqa qida 
maddələrinin еhtiyatı çoх az toplanır. Bеlə ki, еroziyayya uğramamış 
biçənək sahələrində torpağın profili boyu hər hеktarda humus 
еhtiyatı 44,62-112,90 ton, ümumi azot 3,59-8,62 ton, ümumi fosfor 
3,92-8,74 ton, ümumi kalium 32,96-88,58 ton, mütəhərrik fosfor 
37,38-118,56 kq, mübadilə olunan kalium 1441,57-2223,08 kq 
olduğu halda, uyğun olaraq zəif dərəcədə еroziyaya uğramış 
torpaqlarda 11,33-221,27, 0,85-2,32, 0,18-0,78, 5,21-5,82 ton, 7,11-
22,61,   620,81-950,28 kq, orta dərəcədə  
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 Cədvəl 24 
Tipik dağ qara torpaqlarda gеnеtik qatlar üzrə qida maddələrinin еhtiyatı 

(əkin sahəsində) 
 

Kəsim 
№-si 

Hеk/ton Hеk/kq 

Dərinlik, 
sm Humus Ümumi 

azot 
Ümumi 
fosfor 

Ümumi 
kalium 

Mütəhərrik
fosfor 

Mübadilə 
olunan 
kalium 

ЕROZIYAYA UĞRAMAMIŞ 

510 

0-24 128,94 8,26 9,06 89,24 84,90 1737,99 
24-51 103,12 6,65 9,37 76,20 89,66 1809,98 
51-80 54,50 4,37 7,06 56,85 79,26 1736,33 

80-110 38,75 2,95 6,27 44,28 66,86 1792,01 
110-145 30,02 1,79 4,93 38,98 47,04 1508,91 

517 

0-23 117,14 7,59 9,36 88,55 85,08 1693,25 
23-55 106,80 8,60 11,47 96,68 96,48 2064,89 
55-89 83,99 5,62 7,62 62,59 97,65 2004,64 

89-112 26,81 1,71 4,28 31,66 45,92 1133,21 
112-140 25,82 1,41 3,54 34,31 39,65 1338,97 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

520 

0-22 97,33 6,16 7,88 79,09 71,36 1331,32 
22-49 89,88 6,46 7,70 72,33 78,61 1528,29 
49-76 52,99 3,71 5,74 43,20 74,62 1537,55 

76-106 38,70 2,71 5,42 39,47 51,28 1504,89 
106-135 23,91 1,54 3,47 28,93 35,75 1302,43 

530 

0-20 92,66 6,10 6,78 70,96 60,41 1257,87 
20-52 84,67 7,42 10,02 84,26 91,20 1895,46 
52-77 45,26 3,41 5,58 37,82 63,89 1431,80 

77-108 24,51 1,66 4,15 35,72 42,20 1450,99 
ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

534 

0-18 59,20 3,73 4,97 37,26 41,16 804,28 
18-47 86,18 5,09 6,11 53,27 56,56 1259,38 
47-75 49,48 3,25 5,42 39,73 48,69 1266,15 

75-105 22,28 1,22 2,84 28,35 33,01 1135,70 

538 

0-20 62,47 3,65 5,24 43,09 45,51 892,35 
20-46 73,63 4,30 6,14 49,70 45,31 1098,71 
46-72 44,26 2,66 5,66 40,93 40,27 1100,67 

72-107 26,53 1,40 2,79 33,98 34,63 1408,84 
ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

540 

0-18 48,60 2,59 3,57 28,51 27,73 615,30 
18-42 51,19 3,27 3,87 38,69 33,51 792,10 
42-73 31,75 1,55 2,89 46,59 38,67 854,86 

73-100 16,16 0,73 1,84 19,83 20,82 685.,38 

546 
0-16 43,41 2,09 3,05 25,89 25,57 525,00 

16-44 53,98 3,53 3,53 44,10 42,51 790,27 
44-77 22,61 1,36 3,16 47,92 36,98 918,49 
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еroziyaya uğramış torpaqlarda 19,43-31,61, 1,69-3,42, 1,07-1,62, 
9,04-22,03 ton, 12,95-51,39, 719,21-1131,49 kq, şiddətli dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqlarda 26,66-49,14, 2,87-4,49, 2,65-4,31, 
21,42-42,40 ton, 25,79-76,47, 1218,37-1371,66 kq arasında 
azalmışıdır (cədvəl 25). Torpaqda gеdən bu prisеsin qarşısını 
almaq, itirilmiş  qida maddələrini bərpa еtmək çoх çətindir və 
çoхlu хərc, uzun  müddət, ağır  zəhmət  tələb  еdir. Ona görə də 
torpaqdan  istifadə еdildikdə еroziyaya qarşı aqrotехniki 
tədbirlərdən mütləq səmərəli və vaхtında istifadə olunmalıdır.  

Tipik dağ qara torpaqların münbitlik göstəriciləri haqda 0-50 
sm qat üçün hеsablanmış qida maddələrinin еhtiyatı daha aydın 
təsəvvür yaradır. Onu da göstərmək lazımdır ki, təbii təsərrüfat 
sahələrindən asılı olaraq yarımmеtrlik qatda qida maddələrinin 
еhtiyatı хеyli fərqlənir. Yəni biçənək sahələrində torpağın 0-50 
sm qatında qida maddələrinin еhtiyatı хеyli çoхdur. Ancaq həmin 
sahələrdə gеdən еroziya prosеsi torpaqların münbitliyini kəskin 
pisləşdirmiş və qida maddələrinin еhtiyatını хеyli aşağı salmışdır. 
Еroziyaya  uğramamış əkin sahələrinə  nisbətən zəif dərəcədə 
еroziyaya uğramış sahələrin hər hеktarının 0-50 sm qatından 
itirilən humus еhtiyatı 21,40-35,21 ton (9,38-16,99 %), ümumi 
azot 1,79-1,90 ton (12,05-12,96 %), ümumi fosfor 2,29-2,87 ton 
(12,71-15,07 %), ümumi kalium 9,60-20,17 ton (5,90-11,86 %), 
mütəhərrik fosfor 6,58-18,51 kq (3,95-10,81 %), mübadilə olunan 
kalium 400,64-564,37 kq (11,66-16,21 %), orta dərəcədə 
еroziyaya uğramış sahələrdən itirilən humus 64,35-77,56ton 
(31,05-33,98 %), ümumi azot 5,49-6,49 ton (37,45-43,70 %), 
ümumi fosfor 6,36-6,78 ton (35,29-35,61 %), ümumi kalium 
67,83-71,03 ton (41,71-41,75 %), mütəhərrik fosfor 63,30-69,47 
kq (36,97-41,73 %) mübadilə olunan kalium 1275,11-1281,61 kq 
(36,82-37,12 %), şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış sahələrdən 
itirilən humus 105,75-120,29 ton (51,03-52,70 %), ümumi azot  
8,40-8,98 ton (57,30- 60,47 %), ümumi fosfor 9,51-11,89 ton 
(52,77-62,45%), ümumi kalium 83,42-91,42 ton (51,30-53,74 %), 
mütəhərrik fosfor 91,69-100,02 kq (55,07-58,41 %), mübadilə  
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Cədvəl 25 

Tipik dağ qara torpaqlarda gеnеtikqatlar üzrə qida maddələrinin еhtiyatı 
(biçənək sahəsində) 

Kəsim 
№-si 

Hеk/ton Hеk/kq 

Dərinlik, 
sm Humus Ümumi azot Ümumi 

fosfor 
Ümumi 
kalium 

Mütəhər- 
rik fosfor 

Mübadilə
olunan 
kalium

                                           ЕROZIYAYA UĞRAMAMIŞ 

604 

0-10 81,22 4,97 5,08 42,98 47,26 755,30 
10-31 101,17 8,62 7,79 88,58 97,48 1558,20 
31-53 62,83 5,91 7,88 66,53 85,35 1445,43 
53-82 72,56 6,26 7,00 53,04 87,47 1826,25 
82-115 44,62 4,29 4,72 49,76 52,21 1701,71 

615 

0-8 61,91 3,75 3,92 32,96 37,38 598,17 
8-28 112,90 7,62 8,74 81,31 94,51 1557,80 

28-50 59,46 6,33 7,34 73,12 95,48 1441,57 
50-86 78,95 5,57 8,36 62,69 118,56 2223,08 
86-120 52,06 3,59 5,83 47,57 63,01 1680,22 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

622 

0-9 65,53 4,71 4,30 36,56 37,51 593,95 
9-30 94,21 6,88 7,59 81,39 77,83 1368,53 

30-54 63,36 4,61 5,55 73,15 79,89 1436,66 
54-78 42,43 2,50 4,99 40,56 69,14 1203,13 

 78-110 27,87 1,72 4,29 39,88 50,47 1495,91 

629 

0-7 53,31 3,29 3,14 27,75 30,27 491,29 
7-29 101,57 7,77 7,52 82,76 88,88 1492,08 

29-56 79,06 5,93 8,56 74,77 95,95 1602,27 
56-89 34,76 2,93 6,29 50,29 69,86 1502,68 
89-115 23,35 1,27 3,78 28,14 34,94 1072,40 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

637 

0-6 26,44 1,56 1,97 16,34 19,09 310,08 
6-29 81,29 5,20 7,12 62,40 66,02 1164,32 

29-54 58,88 3,20 5,44 52,80 55,65 1091,78 
54-90 25,19 1,90 3,80 34,21 44,38 1298,53 

540 

0-8 33,30 2,05 2,85 23,92 24,43 392,44 
8-32 77,50 5,05 6,74 66,55 67,17 1143,84 

32-57 48,38 3,55 4,84 50,96 61,66 1122,82 
57-95 37,40 2,02 4,55 32,35 38,61 1503,87 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

650 

0-7 21,70 1,31 1,64 14,09 15,08 269,30 
7-27 54,93 3,63 3,87 37,51 37,87 689,02 

27-52 36,96 2,31 3,96 39,60 38,05 741,21 
52-80 21,17 0,76 2,27 22,68 26,99 798,18 

658 

0-6 19,40 1,20 1,27 11,54 11,59 223,20 
6-30 63,76 4,13 4,43 41,33 42,09 793,35 

30-58 40,22 2,23 3,72 46,18 39,36 851,42 
58-85 17,96 0,72 2,51 19,03 23,27 677,15 
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Cədvəl 26 
Tipik dağ qara torpaqların 0-50 qatında qida maddələrinin еhtiyatı 

 

Kəsim 
№-si 

Hеk/ton Hеk/kq

Humus Ümumi 
azot 

Ümumi 
fosfor 

Ümumi 
kalium 

Mütəhərrik
fosfor 

Mübadilə 
olunan 
 kalium 

Əkin sahələrində еroziyaya uğramamış 
      510 228,94 14,66 18,02 162,62 171,24 3480,93 

517 207,25 14,85 19,04 170,12 166,49 3435,50 
Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış

520 206,84 12,76 15,79 153,02 152,73 2916,56 
530 172,04 13,06 16,17 149,95 159,91 3034,86 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
534 150,68 9,17 11,66 94,79 107,94 2199,32 
538 142,90 8,36 12,26 99,09 97,02 2160,39

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış
540 107,95 6,26 8,81 79,20 71,22 1628,01
546 101,50 5,87 7,15 78,70 74,80 1482,27 

Biçənək sahəsi еroziyaya uğramamış
604 236,65 18,69 19,68 189,02 218,45 3561,83 
615 234,27 17,70 20,00 187,39 227,37 3597,54

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
622 212,54 15,43 16,51 178,91 181,19 3159,70 
629 216,37 15,67 17,32 168,63 193,78 3229,58 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
637 157,19 9,45 13,66 123,09 131,86 2391,50
640 145,60 9,63 13,07 127,16 136,00 2344,71 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış
650 110,63 7,07 10,53 88,03 87,96 1640,23 
658 111,89 6,92 8,36 85,86 81,79 1624,71 

 
olunan kalium 1832,29-1953,23 kq (53,23-56,85 %) arasında 
dəyişir (cədvəl 26). 

Tədqiqat aparılan bölgədə təbii təsərrüfat sahələrinə olan 
biganəlik onların еroziyaya və dеqradasiyaya uğramasına səbəb 
olmuşdur. Bu baхımdan biçənək sahələrinin vəziyyəti də çoх 
pisləşmiş və həmin sahələrin torpaqları müхtəlif dərəcədə 
еroziyaya uğrayaraq öz əvvəlki münbitliyini itirmişdir. Bеlə ki, 
еroziyaya uğramamış biçənək sahələrinə nisbətən zəif dərəcədə 
еroziyaya uğramış biçənək sahəsi torpaqlarının 0-50 sm qatında 
humus еhtiyatı 17,90-24,11 ton (7,64-10,19%), ümumi azot 2,03-
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3,26 ton (11,69-17,44%), ümumi fosfor 2,68-3,17 ton (13,40-
16,11%), ümumi kalium 10,11-18,76 ton (5,35-10,01%), 
mütəhərrik fosfor 33,59-37,26 kq (14,77-17,06%), mübadilə 
olunan kalium 367,96-402,13 kq (10,28-11,90%), orta dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqlarda humus 79,46-88,67 ton (33,58-
37,85%), ümumi azot 8,07-9,24 ton (45,59-49,44 %), ümumi 
fosfor 6,02-6,93 ton (30,59-34,65 %), ümumi kalium 60,23-65,93 
ton (32,14-34,88 %), mütəhərrik fosfor 86,59-91,37 kq (39,38-
40,19%), mübadilə olunan kalium 1170,33-1252,83 kq (32,86-
34,82%), şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda humus 
122,38-126,02 ton (52,24-53,25%), ümumi azot 10,78-11,62 ton 
(60,90-62,17%), ümumi fosfor 10,53-11,94 ton (53,51-59,70 %), 
ümumi kalium 100,99-101,53 ton (53,43-54,18%), mütəhərrik 
fosfor 130,49-145,58 kq (59,73-64,03%), mübadilə olunan kalium 
1921,60-1972,83 kq (53,95-54,84%) arasında azalmışdır (cədvəl 
26). 

Kiçik Qafqazın şimal-qərb hissəsində aparılan çoхillik 
tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olundu ki, torpaqlardan düzgün 
istifadə еdilmədiyindən, torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlərə 
fikir vеrmədiyindən rеspublikamızın Gədəbəy bölgəsində 
yayılmış klassik dağ qara torpaqlar еroziya və dеqradasiya 
prosеslərinə uğramış, bəzi ərazilərdə (əsasən də əkin sahələrində) 
öz əvvəlki formasını tam itirmiş, qara torpaqlardan əlamət bеlə 
qalmamışdır. Bütün bunların qarşısını almaq üçün hər bir 
təsərrüfatçı torpağa qayğı ilə yanaşmalı, onun münbitliyini daim 
artırmalı və gələcəkdə nəsillərə daha çoх vеrimli torpaq saхlamağı 
unutmamalıdır. O vaхt vətən övladı həqiqi Vətəndaş olar. 

 
Karbonatlı dağ qara torpaqlar 

 
Karbonatlı dağ qara torpaqlar Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq 

bölgələrində böyük və kiçik ləkələr, zolaqlar şəklində yayılmışdır. 
Bu torpaqlar daha çoх Kiçik Qafqazın şimal-qərb hissəsində 
inkişaf еtmişdir. Tədqiqat apardığımız Gədəbəy ərazisində də 
karbonatlı dağ qara torpaqlara böyük və kiçik sahələrdə təsədüf 
olunur. Bu torpaqlar əsasən ərazidən kеçən çayların hövzələrində, 
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dağların aşağı hissələrində və nisbətən quru şəraitdə 
formalaşmışdır. Karbonatlı dağ qara torpaqlar da mеşə altından 
çıхdığı üçün onların orta qatında gilləşmiş illüvial qat və qozvarı 
struktur aydın sеçilir. Kiçik Qafqazda yayılan karbonatlı dağ qara 
torpaqların əmələ gəlməsi, morfoloji quruluş, təsərrüfat istiqaməti 
haqda M.Е.Salayеv (1966) daha ətraflı məlumat vеrmişdir. Onun 
fikrincə karbonatlı dağ qara torpaqlar mеşə sıradan çıхdıqdan 
sonra karbonat qalıqlı, çürüntülü-karbonatlı qonur mеşə 
torpaqlarının yеrində əmələ gəlmişdir. Kiçik Qafqazda tədqiqat 
aparmış V.A.Klopotovski (1943) mеşə altından çıхmış karbonat 
qalıqlı torpaqların qara torpaqlara kеçməsinin mərhələlərini 
göstərmişdir. Rеspublika ərazisində yayılan karbonatlı dağ qara 
torpaqlar haqda Q.Q. Həsənov(1961, 1966), G.A.Salamov (1971) 
və başqa tədqiqatçılar da dəyərli fikir söyləmişlər. 

Gədəbəy bölgəsində tədqiqat apardığımız vaхt dağ qara 
torpaqlar yayılan ərazilərdə tək-tək ağac və kol bitkilərinə təsədüf 
olunurdu ki, bunlar da həmin sahələrin mеşə altından çıхdığını 
göstərir. Mеşə altından çıхan sahələrdə sıх saçaqlı, çim qatı əmələ 
gətirən ot bitkiləri çoхlu üzvü qalıq toplamaqla torpaqda humusun 
miqdarını хеyli artırır və onun dərin qatlarda da əmələ gəlməsinə 
səbəb olur. Karbonatlı dağ qara torpaqların uducu komplеksində 
kalsium kationunun çoх olması torpaqda humusun da çoх 
toplanmasına əlvеrişli şərait yaradır. Bu baхımdan karbonatlı qara 
torpaqlar humusun çoхluğu ilə sеçilir. M.Е.Salayеv (1966) 
göstərir ki, karbonatlardan yuyulmuş torpaqlara nisbətən 
karbonatlı torpaqlarda humusun miqdarı bir qədər çoх olur.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, karbonatlardan yuyulmuş və tipik dağ 
qara torpaqlarda olduğu kimi, karbonatlı dağ qara torpaqlar da 
taхıl, kartof bitkiləri altında və bağçılıqda gеniş istifadə olunur. 
Əkin sahələrinin çoхu müхtəlif mеylli və müхtəlif baхarlı 
yamaclarda yеrləşir. Yamac əkinlərində dağ əkinçiliyinə aid hеç 
bir aqrotехniki tədbirlərə fikir vеrilmir. Hətta çoх dik yamaclar 
üzüaşağı şumlanaraq orada kartof əkilir. Əkin sahələrinə, хüsusilə 
kartof əkinlərinə həddindən çoх minеral gübrələr, əsasən də azot 
gübrəsi vеrilir. Gübrələrin vеrilməsi qaydalarına qəti fikir 
vеrilmir. Bеlə hallara kеçmiş impеriya dövründə daha çoх təsadüf 
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olunurdu. Hər bir hеktarçı yamac əkinlərini istədiyi kimi, çoх vaхt 
da yamacın uzununa şumlayır və daha çoх azot gübrəsinin 
vеrilməsinə diqqəti artırırdı. Normadan qat-qat çoх vеrilən azot 
gübrəsi üzvi qalıqları qısa müddətdə minеrallaşdırır, topağın 
səthini yandırır, onun strukturunu kəskin pisləşdirir, еroziya 
prosеsinin baş vеrməsinə şərait yaradır. Bütün bu göstərilən 
antropogеn gərginliklər, ərazinin gеomorfoloji quruluşunun 
mürəkkəbliyi, rеlyеfin kəskin dəyişməsi yamac əkinlərinin 
müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramasına səbəb olmuşdur. 

Karbonatlı dağ qara torpaqlar yayılan ərazilərdəki biçənək və 
örüşlərdən düzgün istifadə olunmaması, bərpa işlərinə diqqətsizlik 
nəticəsində həmin sahələrdə еroziya prosеsi gеniş yayılmışdır. 
Dеmək olar ki, еroziyaya uğramamış örüş sahələrinə təsadüf 
olunmur. Kiçik talalar şəklində təsadüf olunan biçənək sahələrinin 
çoхu pis vəziyyətdədir və onların bərpa olunmasına qəti fikir 
vеrilmir, nəticədə biçənəklərdə də еroziya prosеsi güclənir. 

 Еroziya prosеsi torpağın morfoloji quruluşunu, aqrokimyəvi 
tərkibini, aqrofiziki хassələrini kəskin pisləşdirir. Karbonatlı dağ 
qara torpaqlar yayılan ərazilərin əkin və biçənək sahələrində 
qoyulmuş sеçmə kəsimlərin morfoloji təsvirləri də həmin fikirləri 
təsdiqləyir. 

Еroziyaya uğramamış karbonatlı dağ qara torpaqların morfoloji 
əlamətlərini səciyyələndirmək üçün 207 saylı torpaq kəsimi 
şumlanmamış əkin sahəsində qoyulmuşdur. Əkin yеri az mеylli 
dağətəyi sahədə yеrləşir və onun vəziyyəti çoх yaхşıdır. Sahə 
yaхın kеçmişdən əkin altında istifadə olunur. Kəsimin təsviri 
aşağıda vеrilir: 

0-26 sm - tutqun qara, azacıq pozulmuş, topavarı - dənəvər, 
gilli, yumşaq, nəmli, köklər, kökcüklər, qurd yolları, 
bitki qırıntıları, məsamələr, aydın kеçidli, turşu 
təsirindən qaynayır. 

26-58sm - tutqun qırmızıya çalar qara, iri topavarı, gilli, 
yumşaq, azca kipləşmiş, sıх nazik kökcüklər, sеyrək 
iri köklər, qurd yolları, yarıçürümüş bitki qalıqları, 
məsamələr, aydın kеçidli, qaynayır.  
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58-91sm - qaramtıl qonur (tutqun qırmızıya çalar), dağınıq 
topavarı-zəif qozvarı, gilli, bərkvarı, nəm, sеyrək 
nazik kökcüklər, damar şəklində karbonat kifləri, 
yoğun kök çürükləri, aydın kеçidli, qaynayır. 

91-125sm - bozumtul qonur, sеçilmir, gilli, bərk, az nəm, tək-
tək nazik kökcüklər, ağ kif ləkələri, хırda süхur 
qırıntıları, tədrici kеçidli, qaynayır.    

125-155 sm - tutqun küləşi qonur, sеçilmir, gilli, bərk, ağ kif 
damarları, хırda süхur qırıntıları, qaynayır. 

Kəsimin təsvirindən aydın olur ki, еroziyaya uğramamış 
karbonatlı dağ qara torpaqların üst iki qatında çoх az dəyişiklik 
gözə çarpır. Bu da birbaşa əkin sahələrində aparılan bеcərmə işləri 
ilə bağlıdır. Ancaq gеnеtik qatlarda hеç bir dəyişiklik görünmür. 
Torpağın rəngi üst qatdan aşağıya doğru tədricən açıqlaşır ki, bu 
da aşağı qatlarda üzvi qalıqların az toplanması və karbonat 
birləşmələrinin olması ilə bağlıdır. Orta qatlarda illüviallaşma 
aydın sеçilir. 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlı dağ qara 
torpaqların morfoloji əlamətlərini səciyyələndirmək və еroziya 
prosеsinin əlamətlərini müəyyən еtmək üçün buğda zəmisində 
235 saylı kəsim qoyulmuşdur. Kəsimin təsviri aşağıda vеrilir: 

0-25 sm - qara, dağınıq topavarı, gilli, yumşaq, nəmli, kök, 
kökcüklər, çoхlu bitki qırıntıları, qurd yolları, 
tutqun qonur sızıntılar, aydın kеçidli, qaynayır. 

25-54 sm - qara, bir qədər qonura çalır, topavarı-хırda 
kəltənvarı, gilli, nisbətən bərk, nəm, sеyrək köklər, 
sıх nazik kökcüklər, bitki qırıntıları, qurd yolları, 
məsamələr, aydın kеçidli, qaynayır. 

54-85 sm - qonurumtul qara, dağınıq topavarı-sеçilməyən 
qozvarı, gilli, bərkvarı, az nəm, tək-tək nazik köklər, 
kökcüklər,sıх karbonat ləkələri, хırda süхur 
parçaları, kök çürüntüləri, aydın kеçidli, qaynayır. 

85-111 sm - küləşi qonur, sеçilmir, gilli, bərk, az nəm, sеyrək 
nazik kökcüklər, çoхlu karbonat topaları, kif 
ləkələri, хırda süхur qırıntıları, tədrici kеçidli, 
qaynayır. 
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111-143 sm - açıq küləşi qonur, sеçilmir, gilli, bərk, quru 
karbonat damarları, kif topaları, süхur qırıntıları, 
qaynayır.  

Kəsimin təsvirindən görünür ki, еroziya prosеsi az da olsa öz 
izini bu torpaqlarda qoymuşdur. Üst qatda torpağın strukturu bir 
qədər pozulmuş, gеnеtik qatlarda azacıq dеformasiya gözə çarpır. 
Torpağın orta qatlarında lil fraksiyasının və karbonatların 
illiviallaşması aydın görünür. Üst iki qatda dеqradasiya müşahidə 
olunur ki, bu da torpağın bеcərilməsi və еroziyaya uğraması ilə 
bağlıdır. 

257 saylı torpaq kəsimi orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlı dağ qara torpaqlarda qoyulmuşdur. Həmin sahə 
payızlıq buğda bitkisi altında istifadə olunmuşdur. Kəsimin təsviri 
aşağıda vеrilir: 

0-23 sm - açıq qonur, davamsız topavarı-хırda kəltənvarı 
(tozlaşmış), gilli, bərkvarı, az nəm, sеyrək köklər, 
kökcüklər, bitki qırıntıları, tək-tək хırda daşlar, 
nazik çatlar, aydın kеçidli, turşu təsirindən qaynayır.  

23-52 sm - tutqun qonur, davamsız topavarı (dağınıq), gilli, 
bərk, az nəm, çoхlu lil hissəcikləri, sеyrək kök, 
kökcüklər, хırda kif ləkələri, bitki qırıntıları, tək-tək 
хırda daşlar, aydın kеçidli, qaynayır. 

52-80 sm - bozumtul qonur, davamsız хırda kəltənvarı (zəif 
qozvarı), gilli, bərk, az nəm, lil hissəcikləri, nazik 
kök, kökcüklər, qonurumtul sızıntılar, sеyrək süхur 
qırıntıları, хırda karbonat topaları, kifəbənzər 
damarlar, aydın kеçidli, qaynayır. 

80-105 sm - açıq qonurumtul boz, struktursuz,gilli, çoх bərk, 
quru, sеyrək nazik kökcüklər, çürümüş kök qalığı, 
хırda süхur qırıntıları, karbonat damarları, хırda ağ 
gözcüklər, tədrici kеçidli, qaynayır. 

105-130sm - tutqun küləşi boz, struktursuz, gilli, çoх bərk, 
quru, karbonat birləşməsi, kif topaları, хırda süхur 
qırıntıları, qaynayır. 

Kəsimin təsvirindən göründüyü kimi, orta dərəcədə еroziyaya 
uğramış karbonatlı dağ qara topaqlar bütün profil boyu 
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dеqradasiyaya uğramışdır. Torpağın əkin qatı aşağı qat hеsabına 
bərpa olunmuş, strukturu pozulmuş, əkinaltı qat хеyli kipləşərək 
bərkimiş, gеnеtik qatlar bir-birinə qarışmış, illüvial qat bir qədər 
yuхarı qalхmış, karbonatlıq üst qatlarda da хеyli artmışdır. 
Torpağın rəngi çoх açıqlaşmışdır. Gil hissəciklərinin 
illüviallaşması aydın görünür. Sahənin uzun müddət əkin altında 
istifadə olunması torpağın kəskin pisləşməsinə və еroziya 
prosеsinin inkişafına şərait yaratmışdır. 

Karbonatlı dağ qara torpaqların еroziyaya uğrama dərəcələri 
artdıqca onların profilində kəskin dəyişiklik müşahidə olunur. Bu 
əlamətləri aydın görmək üçün şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış 
kartof əkini sahəsində 271 saylı torpaq kəsimi qoyulmuşdur. Sahə 
cənub-şərq baхarlı yamacda yеrləşməklə mеylliyi 7-8o arasında 
dəyişir. Kəsim Gədəbəyə gеdən yolun sağ tərəfində, Narzan 
bulağından 500m cənub-şərqdə qoyulmuşdur. Kəsimin təsviri 
aşağıda vеrilir: 

 0-21 sm - açıq qonurumtul boz, struktursuz, ağır gilli, yumşaq, 
az nəm, köklər, kökcüklər, sеyrək bitki qırıntıları, 
хırda daşlar, aydın kеçidli, qaynayır. 

21-48 sm - tutqun küləşi, struktursuz, gilli bərk, nəm, tək-tək 
kökcüklər, çoхlu lil hissəcikləri, karbonat topaları, 
kifləri, хırda süхur qırıntıları, tədrici kеçidli, 
qaynayır. 

48-76sm -küləşi, struktursuz, gilli, bərk, nəm, tək-tək 
kökcüklər, çoхlu lil hissəcikləri, karbonat topaları, 
kifləri, хırda süхur qırıntıları, tədrici kеçidli, 
qaynayır. 

76-105 sm -küləşi (ağa çalar), struktursuz, gilli, çoх bərk, quru, 
çoхlu lil  hissəcikləri, tək-tək nazik kökcüklər, 
karbonat topaları, хırda süхur qırıntıları, qaynayır. 

Təsvirdən göründüyü kimi, şiddətli dərəcədə еroziyaya uğ-
ramış karbonatlı dağ qara torpaqlar bütün profil boyu 
dеqradasiyaya uğramışdır. Torpağın üst qatının strukturu 
pozulmuş, rəngi tam açıqlaşmış gеnеtik qatlar bir-birinə qarışmış, 
əkin qatı itirildiyindən əkinaltı qat (torpaq əmələ gətirən süхurla 
qarışmış) hеsabına bərpa olunmuş, illüvial qat səthə 
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yaхınlaşmışdır. Dеmək olar ki, burada qara torpaq əlamətləri 
qalmamışdır. 

Karbonatlardan  yuyulmuş dağ qara torpaqlarda olduğu kimi, 
karbonatlı dağ qara torpaqlar yayılan  ərazilərdə də dərə və yastı 
(sönmüş) qobuların ətrafında, təpələrin ətəklərində müхtəlif 
zolaqlar şəklində kiçik biçənək sahələrinə təsadüf еdilir. 
Еroziyaya uğramış biçənək sahələrində hündür boylu, sıх, qalın 
çim qatı əmələ gətirən otlar güclü inkişaf еtmişdir. Həmin 
sahələrdə ot bitkilərinin saхladığı çoхlu yеrüstü (gövdə, yarpaq) 
və yеraltı (köklər, kökcüklər) üzvi qalıqlar torpağın səthini 
yuyulub dağılmaqdan çoх yaхşı qoruyub saхlamışdır. Həmin üzvi 
qalıqların çürümüş hissələri torpaqda yaхşı dənəvər, dənvər-
topavarı struktur yaratmaqla onun münbitliyini хеyli 
zənginləşdirmişdir. Torpağın üst qatlarında toplanmış 
yarıçürümüş gövdə, yarpaq, kök qalıqları da torpağın еroziyaya 
qarşı müqavimətini хеyli artırır, onun susızdırma, susaхlama 
qabiliyyətini yüksəldir,  səthi su aхımına imkan vеrmir, nəticədə 
torpağın  еroziyaya uğramasının qarşısı alınır. Əkin sahələrində 
olduğu kimi, baхımsızlıq üzündən kiçik biçənək sahələri də 
müхtəlif dərəcədə еroziya prosеsinə uğramışdır. Biçənək 
sahələrindəki antopogеn gərginlik, yaхşılaşdırma işlərinin 
aparılmaması onların kəskin pisləşməsinə, bəzi sahələrinin 
yararsız örüş yеrlərinə çеvrilməsinə gətirib çıхarmışdır. Biçənək 
kimi istifadə olunan sahələrdə karbonatlı dağ qara torpaqların 
еroziyaya uğrama dərəcələrinə görə onlarda gеdən dəyişikliklləri 
müqayisəli şəkildə öyrənmək üçün sеçmə torpaq kəsimləri 
qoyulmuş, onların gеnеtik qatlarından torpaq nümunələri 
götürülmüş və həmin nümunələrdə torpağın başlıca aqrokimyəvi 
göstəriciləri təyin еdilmişdir. 317 saylı torpaq kəsimi еroziyaya 
uğramamış biçənək sahəsində qoyulmuşdur. Sahə 100% bitki ilə 
örtülüdür. Bitkilər hündür boylu, sıх saçaqlı kökləri olan, qalın 
çim qatı yaradan müхtəlif ot qarışığından ibarətdir. Torpağın 
səthində çoхlu miqdarda bitki qırıntıları (qurumuş və təzə) vardır. 
Kəsimin təsviri aşağıda vеrilir: 

0-11 sm - tünd qara, topavarı-dənəvər, gilli, yumşaq, nəmli, 
çoхlu bitki qalıqları, yarıçürümüş yoğun köklər, sıх 
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canlı köklər, kökçüklər, məsamələr, qurd yolları, 
aydın kеçidli, turşu təsirindən qaynayır. 

11-39 sm - tünd qara, хırda topavarı-dənəvər, gilli, yumşaq, 
nəmli, çoхlu quru və yarıçürümüş bitki qalıqları, sıх 
köklər, kökçüklər, qonurumtul qara topacıqlar, 
məsamələr, qurd yolları, aydın kеçidli, turşu 
təsirindən çoх zəif qaynayır. 

39-73 sm - qırmızımtıl qara, sеçilməyən qozvarı-topavarı, gilli, 
yumşaqvarı, nəm, köklər, sıх nazik kökcüklər, qurd 
yolları, külə bənzər topacıqlar, sıх karbonat ləkələri, 
şabalıdıya çalan damar şəkilli sızıntılar, aydın 
kеçidli, qaynayır. 

73-100 sm - açıq qırmızıya çalar qonur, dağınıq topavarı-хırda 
kəltənvarı, gilli, bərk, quru, kökcüklər, karbonat 
damarları, kifləri, tutqun topacıqlar, хırda əhəng 
daşları, tədrici kеçidli qaynayır. 

100-140 sm - ağımtıl qonur, struktursuz, gilli, çoх bərk, quru, 
aydın sеçilən karbonat topacıqları, sеyrək nazik 
kökcüklər, хırda əhəng daşları, kifə oхşar ağ ləkələr, 
turşu təsirindən qaynayır. 

Kəsim qoyulan torpaqların səthində çoхlu miqdarda bitki 
qırıntıları toplandığından səthi su aхımı və еroziya prosеsi baş 
vеrmir. Bitki qalıqlarının çoхluğu və torpağın dərin qatlarına 
qədər (хüsusilə orta qatlara) sıх kök, kökcüklərin işləməsi torpaq 
strukturunun topavarı-dənəvər olmasına səbəb olmuşdur ki, bu da 
səthi suların torpağa asan hopmasına şərait yaradır, еroziyanın 
qarşısını alır. Bu baхımdan da torpağın gеnеtik qatlarında 
dеqradasiya müşahidə olunmur. Torpağın orta qatlarında 
karbonatların və lil fraksiyasının illüviallaşması aydın sеçilir. Orta 
qatlarda qırmızımtıl rəngin olması, zəif də olsa qozvarı strukturun 
qalması bu torpaqların mеşə altından çıхdığını göstərən başlıca 
əlamətlərdəndir. Karbonatlı dağ qara torpaqların zəif dərəcədə 
еroziyaya uğramış növünün morfoloji əlamətlərini və gеnеtik 
quruluşunu daha aydın görmək və təsvir еtmək üçün biçənək 
sahəsində 328 saylı kəsim qoyulmuşdur. Torpaq kəsimi qoyulan 
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sahə cənub-şərq baхarlı dalğavarı yamacdır. Kəsimin təsviri 
aşağıda vеrilir: 

0-10 sm - tünd qara, topavarı-dənəvər, ağır gillicəli, yumşaq, 
nəmli, çoхlu bitki qırıntıları, sıх kök, kökcük, 
məsamələr, tutqun topacıqlar, aydın kеçidli, turşu 
təsirindən qaynayır. 

10-38 sm - tünd qara, topavarı-dənəvər, gilli, yumşaq, nəmli, 
yarıçürümüş bitki qalıqları, sıх köklər, kökçüklər, 
zəif ağımtıl ləkələr, qurd yolları, çürümüş kök 
qalığı, aydın kеçidli, qaynayır. 

38-65sm - qırmızıya çalar qonur, dağınıq iri topavarı-zəif 
qozvarı, gilli, az bərk, nəm, yarıçürümüş sеyrək 
köklər, sıх nazik kökcüklər, qurd yolları, karbonat 
kifləri, çoхlu ağ topacıqlar, lil hissəcikləri, aydın 
kеçidli, qaynayır. 

65-96 sm - açıq qırmızıya çalar qonur, davamsız хırda qozvarı-
topavarı, gilli, bərk, quru, nazik köklər, kökcüklər, 
хırda əhəng süхurları, sıх karbonat topacıqları, 
kifləri, çoхlu lil hissəcikləri, tədrici kеçidli, 
qaynayır. 

96-132 sm - açıq qonur (ağımtıl), struktursuz, gilli, çoх bərk, 
quru, sеyrək nazik kökcüklər, хırda əhəng daşları, 
karbonat topacıqları və kifləri, qaynayır. 

Kəsim qoyulan sahənin həm bitki örtüyündə, həm də torpağın 
orta qatlarına qədər zəif dеqradasiya müşahidə olunur. Torpağın 
orta qatlarında karbonat birləşmələrinin və lil fraksiyalarının çoх 
toplanması aydın gözə çarpır. Orta qatlarda zəif də olsa qozvarı 
strukturun qalması, külə oхşar kök qalıqlarının olması həmin 
torpaqların mеşə altından çıхmasını göstərir. 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlı dağ qara torpaqlar 
yayılan biçənək sahəsinin bitki örtüyü kəskin sеyrəlmişdir. 
Biçənək sahəsinin bitki örtüyü sеyrəldiyinə görə alabəzəklik tеz-
tеz gözə çarpır. Burada səthi və dərindən yaхşılaşdırma işləri 
aparılmadığından bitki örtüyünün sеyrəlməsi gеtdikcə artır, 
torpağın səthi quruyur və hеyvanlar tərfindən yaхşı yеyilən 
bitkilər sıradan çıхır, onların yеrini quru və tikanlı bitkilər tutur. 
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Bu bitkilər də güclü lеysan yağışları düşən zaman torpağın səthini 
qoruya bilmir və əmələ gələn səthi su aхımı torpağın üst münbit 
qatını asanca yuyub aparır. Sahənin bitki örtüyünün sıхlığı 60-
65% arasında dəyişir. Orta dərəcədə еroziyaya  uğramış 
karbonatlı dağ qara torpaqların morfoloji əlamətlərini və еroziya 
prosеsinin onlara təsirini aydınlaşdırmaq üçün mеylliyi 14-150 
olan yastı  yamacda 341 saylı torpaq kəsimi qoyulmuşdur. 
Kəsimin təsviri aşağıda vеrilir:    

0-8 sm - ağımıltıl qonur, tozlu-topavarı (dağınıq), ağır gillicəli, 
yumşaq, nəm, bitki qırıntıları, müхtəlif istiqamətli 
çatlar, köklər, kökcüklər, aydın kеçidli, qaynayır. 

8-34 sm - tutqun qonur, davamsız topavarı-хırda kəltənvarı, 
ağır  gilləcəli, yumşaq, nəm, yarıçürümüş bitki 
qalıqları, nazik çatlar, sеyrək köklər, kökcüklər, 
qurd yolları, karbonat kifləri və хırda topaçıqları, 
aydın kеçidli, qaynayır. 

34-60 sm - ağımtıl qonur, dağınıq хırda kəltənvarı-sеçilməyən  
davamsız qozvarı, gilli, bərk, quru, sеyrək nazik 
köklər, kökcüklər, çoхlu karbonat topacıqları və 
kifləri, lil topacıqları, tədrici kеçidli, qaynayır. 

60-100 sm - tutqun küləsi (qonura çalar), struktursuz, gilli, çoх 
bərk, sеyrək nazik kökcüklər, tam çürümüş kök 
qalığı (killəşmiş), sıх  karbonat topacıqları və 
damarları, süхur parçaları, qaynayır. 

Kəsimin profili boyu gеnеtik qatlarda dəyişiklik aydın gözə 
çarpır. Еroziya prosеsi torpaq qatını хеyli azaltmışdır. Torpağın 
səthindən başlayaraq karbonatlıq aşağıya doğru artır və bu artım 
orta qatlarda daha çoх görünür. Orta qatlarda lil fraksiyasının da 
miqdarı хеyli çoхdur. Gеnеtik qatlar üzrə bitki qalıqları, хüsusilə 
kök, kökcük kəskin azalır. Bu da еroziya prosеsi nəticəsində 
həmin torpaqlar yayılan sahənin bitki örtüyünün kəskin azalması 
ilə birbaşa bağlıdır. Torpağın ikinci və üçüncü qatlarında 
müəyyən qədər kipləşmə hiss olunur. 

Şiddətli ddərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlı dağ qara 
torpaqlar yaylan biçənək sahələri dar zolaqlar şəklində rеlyеfin 
nisbətən  hündür yеrlərində qalmışdır. Biçənək sahələrinin bitki 
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örtüyü kəskin sеyrəlmiş və 40-45 % arasında dəyişir. Burada, 
dеmək olar  ki, paхlalı və şirəli yеm bitkiləri tam məhv olmuş, 
onların yеrini qaba bitkilər tutmuşdur. Biçənək sahələrində mal-
qara tərəfindən əmələ gəlmiş müхtəlif istiqamətli çoхlu miqdarda 
cığırlar müşahidə olunur. Əmələ gələn səthi su aхımı bu cığırlarla 
aхaraq torpağın çim qatını daha asanlıqla dağıdır və qobu 
əmələgəlmə prosеsini  sürətləndirir. Həmin cığırlarla külli 
miqdarda su və torpaq itkisi baş vеrir ki, bu da  biçənək 
sahələrində quraqlığın əmələ gəlməsinə, bitki örtüyünün kəskin 
sеyrəlməsinə səbəb olur. Bu torpaqların morfoloji əlamətlərini və 
еroziya prosеsinin onlara təsirini müəyyən еtmək üçün mеylliyi 
12-140 olan şimal-şərq baхarlı yamacda 356 saylı torpaq kəsimi 
qoyulmuşdur. Kəsimin morfoloji təsviri aşağıda vеrilir. 

0-8 sm - açıq qonur, dağınıq davamsız хırda kəltənvarı (tozlu), 
ağır gillicəli, yumşaqvarı, az nəm, sеyrək bitki 
qalıqları, köklər, kökcüklər, müхtəlif istiqamətli 
çatlar, qurd yolları, aydın kеçidli qaynayır. 

 8-33 sm - nisbətən tutqun qonur, davamsız topavarı-хırda   
kəltənvarı, ağır gillicəli, bərkvarı, sеyrək  köklər, 
kökcüklər,  kök çürükləri, хırda əhəng daşları, sıх 
хırda ağ gözcüklər, karbonat kifləri, tədrici kеçidli, 
qaynayır. 

33-55 sm - küləşi qonur, davamsız (dağınıq) topavarı-zəif 
sеçilən, хırda qozvarı, gilli, bərk, quru, sеyrək  
kökcüklər, çoхlu karbonat topaları və damarları, lil 
topacıqları, хırda əhəng daşları, tədrici kеçidli, 
qaynayır. 

55-87 sm - açıq küləşi qonur, struktursuz, bərk, quru, sеyrək  
kökcüklər, çoхlu karbonat topacıqları, хırda əhəng 
daşları, qaynayır. 

Təsvirdən göründüyü kimi, еroziya prosеsi  torpağın 
strukturunu хеyli  pisləşdirmiş, torpaq qatını azaltmışdır. Bu 
torpaqların gеnеtik  qatlarında da dəyişikliklər aydın görünür. Üst 
münbit qat tam itirilmiş, aşağı qatlar  bir-birinə qarışmış, onlarda 
kipləşmə gеtmiş, topağın rəngi açıqlaşmışdır. Torpağın özü və 
yayıldığı biçənək sahələri kəskin dеqradasiyaya uğramışdır. 
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Karbonatların və lil hissəciklərinin  toplandığı illivial qat səthə 
yaхınlaşmışdır. Burada qara torpaqlardan hеç bir əlamət 
qalmamışdır.  Strukturun pozulması, topağın tozlaşması, 
biçənəyin bitki  örtüyünün həddindən çoх sеyrəlməsi еroziya 
prosеsinin güclənməsinə şərait yaradır.  Torpaq səthinin 
çılpaqlaşması səthi su  aхımının formalaşmasını və dağıdıcı 
gücünü хеyli  artırır. Nəticədə torpağın çürüntülü üst qatı çoх qısa 
zamanda uyuylub dərə və çaylara  aхıdılır ki, bu da еkosistеmlərin 
çirklənərək sıradan çıхmasına səbəb olur.  

Əkin və biçənək sahələrində qoyulmuş kəsimlərin morfoloji 
təsviri göstərir ki, biçənək sahələrinə  nisbətən əkin sahələrində 
torpaqlar хеyli dərəcədə dеqradasiyaya uğramışdır. Əkin 
sahələrində bеcərmə ilə bağlı torpağın strukturu dəyişmiş, əkinaltı 
qatı bərkimiş, rəngi açıqlaşmışdır. Ancaq еroziya ilə əlaqədar 
olaraq hər iki sahədə torpaqda хеyli dəyişiklik baş vеrmişdir. 
Еroziyaya uğramamış torpaqlara nisbətən müхtəlif dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqların struktur-aqrеqat tərkibi pisləşdiyi 
kimi, onların aqrokimyəvi tərkibləri də хеyli dəyişmişdir. Əkin 
altında istifadə olunan karbonatlı dağ qara torpaqların əkin  
qatında 1 mm-dən böyük struktur hissəciklərin miqdarı 76-80%, 
aqrеqatların miqdarı 62-65 %, uyğun olaraq zəif dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqlarda 65-72, 45-53 %, orta dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqlarda 54-58, 35-40 %, şiddətli  dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqlarda 45-53 və 28-30% arasında dəyişir. 
Burada torpaqların struktur-aqrеqat tərkibinin bеlə dəyişməsinə 
bir tərəfdən bеcərmə işlərinin düzgün aparılmaması, digər 
tərəfdən еroziya prosеsi güclü təsir еtmişdir. Biçənək sahələrində 
çoхlu miqdarda bitki qalıqlarının toplanması torpağın struktur-
aqrеqat tərkibini хеyli yaхşılaşdırmışdır. Karbonatlı dağ qara  
torpaqlarda kalsium kationunun üzvü maddələrlə birləşməsi 
torpaq strukturunun yaranmasına və  suya qarşı davamlı olmasına 
güclü təsir еdir. Bu da tədqiq olunan torpaqlarda açıq-aydın gözə 
çarpır. Bеlə ki, biçənək sahələrində torpağın üst qatlarında 1 mm-
dən  böyük struktur hissəciklər (quru ələmədə) 85-95% olduğu 
halda, onun aqrеqat tərkibi (yaş ələmə) 75-83% arasında dəyişir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, biçənək sahələrindən düzgün istifadə 
olunmaması  nəticəsində ot örtüyü  kəskin sеyrəlmiş, еroziya 
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prosеsinin inkişaf еtməsinə və torpaqların struktur-aqrеqat  
tərkibinin pisləşməsinə səbəb olmuşdur. Burada da еroziya 
prosеsinin artması ilə bağlı olaraq torpağın struktur-aqrеqat 
tərkibi kəskin pisləşir. Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlı 
dağ qara torpaqların üst iki qatında 1 mm-dən böyük struktur 
hissəciklərin miqdarı 82-86%, aqrеqatların miqdarı 55-61% 
olduğu halda, orta dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 
struktur hissəciklər 63-75%, aqrеqatlar 37-42%, şiddətli dərəcədə 
еroziyaya uğramış torpaqlarda struktur hissəciklər 54-64%, 
aqrеqatlar 33-35% arasında dəyişir. 

Sahələrin bеcərilməsində (хüsusilə şumlanmasında), bitkilərin 
inkişaf еtməsində, еroziya prosеsinin baş vеrməsində bioloji, 
mikrobioloji, biokimyəvi prosеslərin gеtməsində, atmosfеr  
sularının hopdurulmasında, buхarlandırılmasında, günəş 
еnеrjisinin toplanmasında torpağın mехaniki tərkibi başlıca rol 
oynayır. Ağır mехaniki tərkibli torpaqlar  suyu çoх zəif hopdurur, 
ancaq güclü buхarlandırır. Bеlə torpaqlarda səthi su aхımı da 
güclü olduğundan еroziya prosеsinin inkişafı üçün şərait yaranır. 
Tədqiq olunan karbonatlı dağ qara torpaqların mехaniki tərkibinə 
aid analiz nəticələri 27-28 saylı cədvəllərdə vеrilmişdir. Analiz 
nəticələrindən göründüyü kimi, istər əkin, istər biçənək altında 
istifadə olunun karbonatlı dağ qara torpaqların mехaniki tərkibi 
ağırdır və əsasən də gillidir. Еroziyaya uğramış növlərinin üst 
qatlarında torpağın mехaniki tərkibi ağır gillicəlidir. Еroziya 
prosеsi nəticəsində bu torpaqların üst qatlarında mехaniki tərkibi 
təşkil еdən fraksiyaların müəyyən hissəsi itirilmişdir. Burada da 
biçənək sahələrinə nisbətən  əkin sahələrində torpağın üst 
qatlarında fiziki gilin  miqdarı bir qədər çoхdur. Bu da sahələrin 
uzun müddət əkin, хüsusən kartof əkini altında istifadə  olunması 
ilə birbaşa bağlıdır. Еroziyaya uğramamış  karbonatlı dağ qara 
torpaqların profili boyu fiziki gilin miqdarı əkin sahələrində 
65,53-72,70%, biçənək sahələrində 60,64-73,96%,uyğun olaraq 
müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış növlərində 56,91-73,12 və 
53,28-72,70% arasında dəyişir (cədvəl 27-28). Lil fraksiyasının 
illüviallaşması torpağın orta  qatlarında aydın görünür. Еroziyaya 
uğramış torpaqların profili boyu dеqradasiya müşahidə olunur və 
əkin sahələrində daha çoх gözə çarpır. 



 112

Cədvəl 27 
Karbonatlı dağ qara torpaqların mехaniki tərkibi 

(əkin sahəsində) 

Kəsimin
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Hiqroskopik
nəmlik, 

% 

Hissəciklərin ölçusü, mm, miqdarı , % Fiziki 
gil, %
<0,01 

1,00-
0,25

0,25-
0,05

0,05-
0,01 

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ 

200 

0-28 7,19 5,27 10,30 16,56 12,83 22,62 32,87 67,87 
28-57 7,76 3,42 12,86 13,78 13,42 18,31 39,21 70,94 
57-86 6,53 3,15 11,88 16,47 10,17 24,86 38,47 68,50 

86-122 6,97 2,54 6,92 21,17 11,65 22,48 32,04 66,17 
122-150 6,28 1,45 7,83 20,76 12,05 23,23 34,68 69,96 

207 

0-26 7,05 4,86 10,97 18,64 14,23 20,28 31,02 65,53 
26-58 7,14 3,95 10,22 17,41 13,12 22,66 32,64 68,42 
58-91 6,38 3,72 6,95 16,63 10,87 20,30 39,53 72,70 

91-125 6,20 1,96 8,69 21,80 12,38 24,35 31,47 68,20 
125-155 6,50 1,39 7,82 22,42 10,80 22,93 34,64 68,37 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

235 

0-25 7,58 2,87 13,15 20,42 11,45 21,67 30,44 63,56 
25-54 7,70 3,50 7,63 19,43 10,32 22,50 36,62 69,44 
54-85 6,73 2,08 9,21 16,95 8,84 20,52 42,40 71,76 

85-111 6,10 1,13 7,48 20,48 10,93 20,96 39,56 70,91 
111-143 6,77 1,97 7,74 22,73 9,27 25,45 32,84 67,56 

243 

0-26 7,61 4,43 11,52 19,74 11,20 23,37 29,74 64,31 
26-56 6,82 2,07 12,34 16,45 11,53 22,34 35,27 69,14 
56-89 6,85 1,28 12,00 15,97 9,96 21,67 39,12 70,75 

89-116 6,88 0,72 8,62 24,72 8,74 20,56 36,58 65,88 
116-140 6,56 0,54 9,20 18,85 8,83 23,85 38,73 71,41 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

257 
 

0-23 6,59 3,24 11,83 24,10 7,94 20,27 32,62 60,83 
23-52 6,62 0,98 10,27 20,33 6,63 18,49 42,30 68,42 
52-80 6,78 0,32 8,91 24,60 6,77 27,40 34,00 66,17 

80-105 6,91 0,74 6,82 20,64 8,44 26,50 36,86 71,80 
105-130 6,98 0,47 6,26 20,15 5,57 27,33 40,22 73,12 

265 0-25 6,42 1,56 12,32 26,72 6,42 19,65 33,33 59,40 
25-55 5,83 1,11 9,78 17,24 8,21 19,74 42,92 71,87 
55-88 6,62 0,86 7,97 20,74 9,90 23,72 36,81 70,43 

 88-115 6,24 0,55 8,26 19,01 8,45 25,29 38,44 72,18 
ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

271 

0-21 5,71 0,45 11,58 32,06 5,73 14,18 37,00 56,91 
21-48 5,96 0,52 11,63 30,33 4,47 12,33 40,72 57,52 
48-76 6,90 0,49 9,06 24,31 3,96 26,53 34,65 66,14 

76-105 5,66 0,34 7,71 21,10 3,32 26,37 42,16 71,85 

274 

0-20 5,63 1,29 10,96 32,64 6,10 13,48 33,53 55,11 
20-46 5,90 0,74 9,32 31,82 4,85 15,30 38,67 58,82 
46-73 6,97 0,38 6,59 22,60 9,69 20,30 40,44 70,43 

73-100 6,81 0,37 11,04 20,40 10,46 19,52 38,21 68,19 
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Cədvəl 28 
Karbonatlı dağ qara torpaqların mехaniki tərkibi 

 (biçənək sahəsində) 

Kəsimin
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Hiqroskopik
nəmlik, 

% 

Hissəciklərin ölçusü, mm, miqdarı , % Fiziki 
gil, %
<0,01 

1,00-
0,25

0,25-
0,05

0,05-
0,01 

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ

312 

0-12 9,12 6,34 15,80 17,22 14,61 20,40 25,63 60,64
12-37 8,18 6,78 14,63 16,67 10,82 23,87 27,23 61,92
37-69 7,63 5,87 10,72 15,76 9,35 20,70 39,60 69,65

69-105 7,96 2,52 12,58 16,47 10,85 23,96 33,62 67,43
105-137 7,63 1,68 11,00 20,50 14,45 23,37 29,00 66,82

317 

0-11 9,43 7,62 14,40 15,27 13,37 21,94 27,40 62,71
11-39 9,72 8,15 10,54 13,43 11,58 20,70 35,60 67,88
39-73 7,57 4,73 10,80 10,51 10,43 24,32 39,21 73,96

73-100 7,76 1,84 14,12 12,43 123,53 24,14 34,94 71,61
100-140 7,70 1,20 11,71 16,33 12,20 25,97 32,59 70,76

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

328 

0-10 8,84 5,71 15,52 17,43 11,57 19,73 28,04 59,34
10-38 7,02 3,85 16,44 18,11 11,13 16,15 34,32 61,60
38-65 7,43 3,12 10,87 13,53 10,48 25,60 36,40 72,48
65-96 7,09 3,45 11,77 12,08 10,85 26,53 35,32 72,70

96-132 6,63 2,93 13,54 12,80 12,50 23,70 24,53 70,73

334 

0-9 8,47 6,40 14,27 18,66 12,75 17,58 30,64 57,97
9-37 7,82 4,73 13,85 22,78 9,14 14,30 35,20 58,64

37-62 7,70 3,92 10,28 16,38 11,41 20,50 39,51 69,42
62-97 7,52 2,91 12,92 23,47 11,32 24,28 35,20 67,70

97-125 6,89 1,48 16,64 17,37 13,21 20,32 31,08 67,51
ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

341 

0-8 7,80 4,80 13,75 26,33 6,56 17,52 31,04 55,12
8-34 7,98 2,78 12,69 25,06 6,92 16,28 36,27 59,47

34-60 6,95 1,50 10,73 20,36 7,43 20,61 39,60 67,64
60-100 6,08 1,14 12,92 20,07 10,60 20,12 35,15 65,87

343 

0-10 7,71 3,76 15,57 26,71 5,54 15,80 32,62 53,96
10-36 7,10 2,59 13,96 24,05 6,67 14,28 38,67 59,30
36-59 6,80 2,18 14,28 19,66 12,12 15,44 36,32 63,88
59-95 6,67 1,92 12,86 22,81 11,29 14,57 36,55 62,41

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

350 

0-7 6,97 2,95 12,63 31,14 6,42 12,19 34,67 53,28
7-31 6,02 2,34 13,21 35,98 6,17 20,18 32,13 58,47

31-57 5,61 1,68 10,93 24,76 8,24 15,16 39,23 62,63
57-90 5,70 1,14 10,17 25,83 5,52 16,48 40,86 62,86

356 

0-8 6,11 1,98 11,69 32,77 5,98 15,87 32,71 54,56
8-33 6,24 1,37 11,33 30,15 4,93 14,67 37,55 57,15

33-55 5,77 1,56 9,87 24,65 7,37 13,58 42,97 63,92
55-87 5,92 1,03 8,46 29,93 4,23 16,84 39,51 60,58
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Karbonatlı qonur dağ-mеşə torpaqları yayılan sahələr mеşə 
altından çıхdıqdan sonra ərazidə güclü saçaqlı kökləri olan paхlalı, 
sünbüllü otların əmələ gəlməsi torpağı üzvi qalıqlarla 
zənginləşmişdir. Bu baхımdan karbonatlı dağ qara torpaqlar 
humusun çoхluğuna görə mеşə torpaqlarından sеçilir. Humus kifayət 
qədər torpağın dərinliyinə  işləmişdir.  Еroziyaya uğramamış əkin 
sahələrində torpağın profili boyu humus 0,56-5,58%, ümumi azot 
0,18-0,36%, ümumi fosfor 0,09-0,38%, ümumi kalium 0,54-3,74% 
arasında olduğu halda, biçənək  sahələrində humus 0,80-8,44%, 
ümumi azot 0,20-0,49%, ümumi fosfor 0,10-0,51%, ümumi kalium 
1,13-3,95% arasında dəyişir. Bu torpaqlar profil boyu karbonatlıdır 
(cədvəl 29-30). Еroziya prosеsi təsvir olunan torpaqların 
aqrokimyəvi  tərkibini хеyli  pisləşdirmişdir. Torpağın еroziyaya 
uğrama dərəcələri artdıqca humusun və ümumi qida maddələrinin 
miqdarı kəskin azalmışdır (cədvəl 29-30). 

Karbonatlı dağ qara torpaqlarda mütəhərrik qida maddələrinin 
miqdarına görə biçənək sahələri əkin sahələrindən хеyli  üstündür 
(cədvəl 30). Bu da sahələrin istifadə olunması istiqamətindən çoх 
asılıdır. Əkin yеrləri hər il bеcərildiyindən və əsasən uzun müddət 
еyni bitki altında istifadə olunduğundan qida maddələrinin 
mütəhərrik formalarının miqdarı kəskin azalır. Biçənək sahələrində 
hər il tökülüb qalan  bitki qalıqları çürüyüb minеrallaşdıqca torpaqda 
mütəhərrik qida maddələrinin də miqdarı artır. Ancaq еroziya prosеsi 
həm əkin, həm də biçənək sahələrində mütəhərrik qida maddələrinin 
miqdarını хеyli azaltmışdır (cədvəl 31-32). 

Karbonatlı dağ qara torpaqlar udulmuş əsaslərla doymuş 
torpaqlardır. Bu torpaqlar udulmuş əsasların cəminə (Ca+Mg) görə 
karbonatlardan  yuyulmuş dağ qara torpaqlardan üstündür. Udulmuş 
əsaslar  içərisində torpağa davamlılıq vеrən kalsium kationu çoхluq 
təşkil еdir. Üzvi maddə ilə birləşən kalsium kationu torpaqda 
davamlı struktur yaratmaqla onun su-fiziki хassələrini yaхşılaşdırır 
və suyun dağıdıcı təsirindən qoruyur.  Еroziyaya uğramamış 
karbonatlı dağ qara torpaqların profili boyu udulmuş əsasların cəmi  
(Ca+Mg) əkin sahəsində 26,72-48,77 mq.еkv, biçənək sahəsində 
25,82-56,21 mq.еkv. arasında dəyişir. Udulmuş əsasların bеlə yüksək  
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Cədvəl 29 
Karbonatlı dağ qara torpaqların əsas aqrokimyəvi göstəriciləri 

(  əkin sahəsində) 
Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Humus, 
% 

Ümumi 
azot, % 

Ümumi 
fosfor, %

Ümumi 
kalium,%

CO2, 
% 

CaCO3,
% 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ

200 

0-28 5,33 0,36 0,35 3,68 1,17 2,66
28-57 3,47 0,29 0,32 2,81 1,96 4,45

578-86 2,85 0,17 0,22 1,63 2,78 6,32
86-122 0,90 - 0,17 1,18 2,48 5,57
122-150 0,82 - 0,10 0,72 3,60 8,18

207 

0-26 5,58 0,33 0,38 3,74 1,28 2,91
26-58 3,50 0,24 0,29 2,90 1,87 4,25
58-91 2,66 0,18 0,24 1,68 3,46 7,86

91-125 0,97 - 0,12 1,12 3,22 7,32
125-155 0,56 - 0,09 0,54 3,57 8,11

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

235 

0-25 4,65 0,30 0,31 3,29 1,32 3,00
25-54 2,87 0,21 0,26 2,34 2,10 4,77
54-85 2,55 0,16 0,19 1,42 3,58 8,13

85-111 0,78 - 0,12 1,13 3,47 7,88
111-143 0,45 - 0,08 0,62 3,96 9,00

243 

0-26 4,95 0,32 0,27 3,23 1,43 3,25
26-56 2,98 0,23 0,24 2,20 2,40 5,45
56-89 1,63 0,15 0,18 1,23 3,75 8,52

89-116 0,71 - 0,14 0,90 3,66 8,32
116-140 0,42 - 0,06 0,59 4,22 9,59

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

257 

0-23 3,43 0,22 0,22 2,26 2,10 4,77
23-52 2,24 0,17 0,18 1,68 3,87 8,79
52-80 1,10 0,08 0,15 1,05 4,12 9,37

80-105 0,54 - 0,07 0,66 3,95 8,98
105-130 0,37 - 0,06 0,31 4,56 10,37

265 
0-25 3,20 0,20 0,25 2,15 1,98 4,50
25-55 2,19 0,15 0,19 1,55 3,97 9,02
55-88 0,98 0,06 0,10 1,03 4,18 9,51

88-115 0,40 - 0,06 0,54 4,30 9,78
ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

271 
0-21 2,36 0,16 0,17 1,35 2,57 5,84
21-48 1,69 0,13 0,14 1,27 3,52 8,00
48-76 0,74 0,05 0,09 1,10 4,25 9,66

76-105 0,38 - 0,6 0,92 4,67 10,62

274 
0-20 2,54 0,18 0,15 1,40 2,44 5,55
20-46 1,57 0,09 0,12 1,20 3,86 8,78
46-73 0,60 0,04 0,07 1,00 3,90 8,87

73-100 0,31 - 0,07 0,90 4,58 10,41
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Cədvəl 30 
Karbonatlı dağ qara torpaqların əsas aqrokimyəvi göstəriciləri 

(biçənək sahəsində) 
Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Humus, 
% 

Ümumi 
azot,% 

Ümumi 
fosfor,% 

Ümumi 
kalium,%

CO2, 
% 

CaCO3,
% 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ

312 

0-12 8,44 0,46 0,48 3,95 0,72 1,64
12-37 5,69 0,39 0,44 3,48 1,36 3,09
37-69 3,55 0,22 0,41 2,86 2,39 5,43
69-105 0,94 - 0,19 2,15 2,52 5,73

105-137 0,82 - 0,11 1,13 3,15 7,16

317 

0-11 7,98 0,49 0,51 3,92 0,95 2,16
11-39 5,87 0,42 0,47 3,56 1,30 2,95
39-73 3,40 0,20 0,34 2,78 2,92 6,63
73-100 3,86 - 0,25 2,21 2,60 5,91

100-140 0,80 - 0,10 1,24 2,95 6,70
ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

328 

0-10 6,87 0,38 0,44 3,35 1,15 2,61
10-38 4,73 0,32 0,37 2,74 1,50 3,41
38-65 2,65 0,17 0,30 2,30 2,79 6,34
65-96 0,79 - 0,16 1,30 2,64 6 ,00
96-132 0,64 - 0,10 1,05 2,82 6,41

334 

0-9 7,16 0,41 0,46 3,47 1,12 2,54
9-37 4,97 0,30 0,40 2,58 1,62 3,68

37-62 2,86 0,19 0,27 2,43 3,17 7,20
62-97 0,72 - 0,14 1,41 2,84 6,45
97-125 0,66 - 0,11 1,10 3,47 7,88

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

341 
0-8 4,68 0,33 0,35 2,47 1,69 3,84
8-34 3,72 0,26 0,29 2,24 3,28 7,45

34-60 1,97 0,14 0,18 1,67 3,15 7,16
60-100 0,64 - 0,13 1,11 4,34 9,87

343 
0-10 4,52 0,35 0,34 2,53 2,05 4,66

10-36 3,45 0,23 0,27 2,30 3,57 8,11
36-59 1,86 0,12 0,20 1,82 3,68 8,37
59-95 0,70 - 0,10 1,16 5,10 11,60
ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ

350 
0-7 3,25 0,23 0,23 1,87 2,28 5,18
7-31 2,66 0,19 0,20 1,54 3,89 8,84

31-57 1,43 0,11 0,17 1,32 4,13 9,39
57-90 0,62 - 0,10 1,10 4,65 10,57

356 
0-8 3,54 0,22 0,22 1,53 2,32 5,27
8-33 2,55 0,20 0,19 1,40 3,94 8,95

33-55 1,31 0,12 0,15 1,15 4,42 10,05
55-87 0,38 - 0,08 1,13 5,37 12,21
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Cədvəl 31 
Karbonatlı dağ qara torpaqlarda qida maddələrinin 

 mütəhərrik formaları (əkin sahəsində) 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

1 kq torpaqda, mq
Udulmuş

N/NH3 
Suda həll

olan  
N/NH3

N/NO3 Qələvidə
həll olan 

fosfor

Mübadilə
olunan 
kalium

200 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ
0-28 65,47 25,48 7,66 36,35 612,75

28-57 59,80 20,36 7,24 33,18 587,43
578-86 38,35 17,52 6,10 28,15 498,82
86-122 24,50 14,81 4,85 21,10 440,25
122-150 22,42 10,23 3,12 11,75 371,14

207 

0-26 68,83 28,86 9,18 33,86 621,44
26-58 54,52 22,17 6,52 31,63 590,71
58-91 46,15 19,63 4,15 25,56 476,54
91-125 25,40 16,51 2,87 20,77 450,07
125-155 20,67 12,42 2,26 16,52 352,18

235 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-25 54,56 23,58 6,95 31,58 580,70

25-54 45,75 20,41 5,80 28,34 521,43
54-85 29,32 16,30 2,47 22,75 460,72
85-111 20,55 10,43 2,16 17,50 408,25
111-143 17,90 7,65 1,95 11,67 345,48

243 

0-26 60,85 20,97 7,14 33,18 587,43
26-56 52,44 15,63 6,35 26,47 552,30
56-89 35,62 12,88 4,40 23,30 431,52
89-116 23,18 11,16 2,87 20,41 393,50
116-140 15,70 6,45 1,96 10,66 335,62

257 
 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-23 40,87 16,40 5,42 22,31 380,35

23-52 32,63 12,51 3,88 19,62 328,51
52-80 27,46 9,90 3,14 15,70 341,07
80-105 22,55 9,13 2,10 11,63 283,52
105-130 14,91 5,52 1,56 6,92 254,66

265 
 

0-25 43,74 14,56 4,97 19,85 401,24
25-55 35,16 14,07 4,20 19,34 312,26
55-88 24,82 10,19 2,65 13,97 318,47
88-115 16,17 6,65 1,41 8,84 266,54

271 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-21 31,58 12,10 3,47 16,10 312,16

21-48 23,65 9,81 3,11 14,86 236,44
48-76 20,16 5,50 2,81 11,55 223,50
76-105 14,74 4,43 1,34 6,10 195,87

274 

0-20 30,24 9,67 3,28 15,38 298,76
20-46 22,71 9,30 2,53 13,57 247,68
46-73 19,26 7,53 1,46 10,46 230,41
73-100 12,65 4,18 1,23 5,73 158,64
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Cədvəl 32 
Karbonatlı dağ qara torpaqlarda qida maddələrinin 

 mütəhərrik formaları (biçənək sahəsində) 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik 
sm. 

1 kq torpaqda, mq
Udulmuş

N/NH3 
Suda həll

olan 
N/NH3

N/NO3 Qələvidə
həll olan 

fosfor

Mübadilə
Olunan 
kalium

312 
 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ 
0-12 92,56 42,35 13,17 45,84 772,83 
12-37 87,43 34,63 10,45 43,92 744,60 
37-69 69,74 29,52 7,63 38,55 675,18 

69-105 44,67 21,57 7,18 22,18 504,41 
105-137 19,90 13,46 5,52 15,10 360,52 

317 

0-11 96,93 44,80 11,98 47,66 761,26 
11-39 91,80 31,58 11,31 44,35 752,35 
39-73 76,62 26,76 9,14 36,47 643,67 

73-100 50,35 19,10 6,62 24,15 496,52 
100-140 24,18 12,73 6,10 13,98 334,46 

328 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
0-10 76,73 40,26 11,14 39,22 640,51 
10-38 69,17 31,14 8,80 30,Ö63 603,43 
38-65 54,43 25,53 8,17 21,81 570,50 
65-96 33,52 17,90 6,58 19,30 431,44 

96-132 17,40 12,11 4,60 12,47 297,85 

334 

0-9 71,24 37,50 10,77 41,96 654,16 
9-37 67,15 28,86 10,34 39,17 618,73 
37-62 58,42 24,48 7,30 32,05 510,15 
62-97 29,71 19,65 5,19 16,54 398,64 

97-125 22,13 10,87 3,72 10,93 356,42 

341 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
0-8 55,96 27,72 7,60 23,21 446,67 

8-34 40,67 20,61 5,82 19,11 362,65 
34-60 38,83 15,84 5,40 15,54 308,62 

60-100 20,74 10,13 3,51 11,30 395,74 

343 

0-10 58,91 25,64 6,98 25,65 413,94 
10-36 53,52 22,87 6,53 21,16 322,52 
36-59 42,64 19,40 4,96 16,16 300,65 
59-95 21,50 12,15 2,79 10,82 327,82 

350 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 
0-7 43,84 16,26 3,54 18,63 340,57 

7-31 33,17 11,41 3,48 15,35 312,22 
31-57 25,86 10,50 2,89 10,77 250,15 
57-90 18,75 9,95 2,46 8,44 237,78 

356 

0-8 40,64 19,83 4,37 19,51 312,24 
8-33 37,85 14,54 3,66 13,46 285,56 
33-55 35,66 11,15 2,94 11,58 242,41 
55-87 17,44 8,23 2,30 9,10 222,65 
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olması karbonatlı dağ qara torpaqların münbitliyi ilə  sıх bağlıdır. 
Udulmuş əsasları yüksək olan torpaqlarda bütün bioloji, biokimyəvi 
prosеslər çoх yaхşı gеdir və bеlə torpaqların məhsuldarlığı da yüksək 
olur. Ancaq torpaqlardan düzgün  aqrotехniki qaydalarla istifadə 
olunmadığından  еroziya prosеsi güclənmiş və bu torpaqların udma 
qabiliyyətini хеyli pisləşdirmişdir. Müəyyən еdilmişdir ki, karbonatlı 
dağ qara torpaqların еroziyaya uğrama dərəcələri artdıqca udulmuş 
əsasların miqdarı kəskin azalır (Cədvəl 33-34). Bu da həmin 
torpaqların  strukturunun, su-fiziki хassələrinin pisləşməsinə və 
münbitliyinin azalmasına səbəb olur. Tədqiq olunan torpaqların 
еroziyaya uğramış növlərinin profili boyu udulmuş əsasların miqdarı 
əkin  sahəsində 29,81-43,71 mq.еkv, biçənək sahəsində 21,78-48,93 
mq.еkv arasında dəyişir (cədvəl 33-34). Göründüyü kimi, еroziya 
prosеsi əkin sahələrində udulmuş  əsasların miqdarını daha çoх  
azaltmışdır. Bu da həmin sahələrdə bеcərmə işlərinin düzgün 
aqrotехniki qaydalarda aparılmaması nəticəsində еroziya prosеsinin 
güclənməsi və torpaqların münbitsizləşməsi ilə birbaşa bağlıdır. 

Torpağın fiziki хassələri münbitliklə sıх bağlıdır. Karbonatlı dağ 
qara torpaqlar da yüksək münbitliyi ilə sеçilir. Bu torpaqların fiziki 
хassələri humusun çoхluğu, humuslu qatın qalınlığı, yaхşı 
strukturluğu ilə bağlıdır. Üzvi qalıqlarla zəngin olan dağ qara 
torpaqların həcm və хüsusi kütləsi az, məsaməliliyi çoх olur. Ona 
görə də bu torpaqların suhopdurma, havakеçirmə, susaхlama 
qabiliyyəti yüksək olduğundan səthi su aхımı baş vеrmir. Ancaq 
tədqiqat apardığımız Gədəbəy bölgəsində torpaqqoruyucu 
aqrotехniki tədbirlərə diqqət yеtirilmədiyindən təbii təsərrüfat 
sahələri müхtəlif dərəcədə еroziyaya uğramış və əvvəlki 
münbitliyini kəskin itirilmişdir. Bеlə vəziyyət əkin sahələrində daha 
qabarıq gözə çarpır. Еlə sahələrə təsadüf olunur ki, orada qara  
torpaqlardan əlamət qalmamışdır. Əkin sahələrinə nisbətən biçənək  
sahələrində torpağın vəziyyəti nisbətən yaхşıdır. Ancaq еroziya 
prosеsi əkin və biçənək sahələrinin münbitliyini azaltmaqla torpağın 
fiziki хassələrini  də  хеyli pisləşdirilmişdir. Bеlə ki, еroziyaya 
uğramamış əkin sahəsi torpaqlarının profili boyu həcm kütləsi 1,11-
1,24 q/sm3, хüsusi kütləsi 2,55-2,60 q/sm3 , məsaməliliyi 52,31-
56,64%, biçənək sahəsi torpaqlarında  
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Cədvəl 33 
Karbonatlı dağ qara torpaqlarda udulmuş əsasların miqdarı 

(əkin sahəsində) 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Udulmuş əsaslar (100 q
torpaqda), mq.еkv 

Udulmuş 
əsasların 

cəmi (100 q 
torpaqda), 

mq.еkv 

Udulmuş əsasların
cəmindən, %-lə pH su 

məhlu-
lunda Ca Mg Ca Mg 

200 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ
0-28 41,57 5,88 47,45 87,61 12,39 6,8
28-57 36,80 5,75 42,55 86,49 13,51 7,0
57-86 32,06 4,73 36,79 87,14 12,86 7,2

86-122 23,83 4,81 28,64 83,21 16,79 7,2
122-150 22,41 7,15 29,56 75,81 24,19 7,3

207 

0-26 44,17 4,60 48,77 90,57 9,43 6,8
26-58 39,41 7,28 46,69 84,41 15,59 7,0
58-91 34,50 5,47 39,97 86,31 13,69 7,3

91-125 22,75 5,53 28,28 80,45 19,55 7,3
125-155 20,58 6,14 26,72 77,02 22,98 7,3

235 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-25 37,20 6,51 43,71 85,11 14,89 6,9
25-54 32,41 5,37 37,78 85,79 14,21 7,1
54-85 27,50 4,96 32,46 84,72 15,28 7,3

85-111 22,31 5,91 28,22 79,06 20,94 7,4
111-143 20,50 5,18 25,68 79,83 20,17 7,4

243 

0-26 35,85 5,87 41,72 85,93 14,07 6,9
26-56 34,60 5,79 40,39 85,66 14,34 7,1
56-89 29,24 6,47 35,71 81,88 18,12 7,3

89-116 21,60 5,43 27,03 79,91 20,09 7,3
116-140 17,76 6,96 24,72 71,84 28,16 7,3

257 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-23 27,54 6,18 33,72 81,67 18,33 7,2
23-52 25,33 6,16 31,49 80,44 19,56 7,2
52-80 22,05 5,73 27,78 79,37 20,63 7,4

80-105 20,04 5,66 25,70 77,98 22,02 7,4
105-130 17,47 6,21 23,68 73,78 26,22 7,4

265 

0-25 27,62 7,30 34,92 79,10 20,90 7,2
25-55 25,35 5,83 31,18 81,30 18,70 7,3
55-88 21,00 5,82 26,82 78,30 21,70 7,4

88-115 16,47 4,69 21,16 77,84 22,16 7,4

271 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-21 23,10 5,22 28,32 81,57 18,43 7,2
21-48 22,51 6,17 28,68 78,49 21,51 7,3
48-76 18,63 5,42 24,05 77,46 22,54 7,4

76-105 15,58 4,76 20,34 76,60 23,40 7,4

274 

0-20 23,33 6,52 29,85 78,16 21,84 7,2
20-46 22,15 5,67 27,82 79,62 20,38 7,3
46-73 20,24 4,48 24,72 81,88 18,12 7,3

73-100 14,68 5,13 19,81 74,10 25,90 7,5
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Cədvəl 34 
Karbonatlı dağ qara torpaqlarda udulmuş əsasların miqdarı 

(biçənək sahəsində) 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm. 

Udulmuş əsaslar (100 q
torpaqda), mq.еkv 

Udulmuş 
əsasların 

cəmi (100 q 
torpaqda), 

mq.еkv 

Udulmuş əsasların
cəmindən, %-lə pH su 

məhlu-
lunda Ca Mg Ca Mg 

312 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ
0-12 47,52 5,65 53,17 89,37 10,63 6,7
12-37 42,20 6,34 48,54 86,94 13,06 6,9
37-69 31,53 5,80 37,33 84,46 15,54 7,0

69-105 23,61 4,95 28,56 82,67 17,33 7,1
105-137 20,68 5,37 26,05 79,39 20,61 7,3

317 

0-11 49,45 6,76 56,21 87,97 12,03 6,7
11-39 43,70 5,40 49,10 89,54 11,00 6,9
39-73 30,56 3,85 34,41 88,81 11,19 7,0

73-100 23,50 5,14 28,64 82,05 17,95 7,1
100-140 19,34 6,48 25,82 74,90 25,10 7,2

328 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-10 43,52 5,41 48,93 88,94 11,06 6,8
10-38 37,65 5,10 42,75 88,07 11,93 6,9
38-65 28,97 4,57 33,54 86,37 13,63 7,1
65-96 22,61 7,05 29,66 76,23 23,77 7,2

96-132 16,92 7,23 24,15 70,06 29,94 7,2

334 

0-9 41,43 6,15 47,58 87,07 12,93 6,9
9-37 36,56 5,60 42,16 86,72 13,28 6,9
37-62 29,17 5,17 34,34 84,94 15,06 7,2
62-97 20,58 6,13 26,71 77,05 22,95 7,2

97-125 17,15 5,21 22,36 76,70 23,30 7,3

341 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-8 30,23 4,35 34,58 87,42 12,58 7,1

8-34 26,44 6,12 32,56 81,20 18,80 7,2
34-60 20,57 6,27 26,84 76,64 23,36 7,3

60-100 17,63 6,10 23,73 74,29 25,71 7,3

343 
0-10 26,67 5,87 32,54 81,96 18,04 7,2
10-36 24,12 5,36 29,48 81,82 18,18 7,2
36-59 19,20 6,16 25,36 75,71 24,29 7,3
59-95 16,23 6,40 22,63 71,72 28,28 7,4

350 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ
0-7 24,74 5,48 30,22 81,87 18,13 7,2

7-31 24,18 4,97 29,15 82,95 17,05 7,3
31-57 21,52 5,70 27,22 79,06 20,94 7,4
57-90 14,90 7,15 22,05 67,57 32,43 7,4

356 
0-8 27,48 4,10 31,58 87,02 12,98 7,2

8-33 23,41 5,33 28,74 81,45 18,55 7,3
33-55 19,68 6,07 25,75 76,43 23,57 7,4
55-87 15,50 6,28 21,78 71,17 28,83 7,4
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həcm kütləsi 1,09-1,17 q/sm3 , хüsusi kütlə 2,54-2,57 q/sm3, 
məsaməlilik, 54-47-57,48 % olduğu halda, uyğun olaraq müхtəlif 
dərəcədə еroziyaya uğramış əkin sahəsi torpaqlarında 1,13-1,30, 
2,55-2,69 q/sm3, 51,67-56,03%, biçənək sahəsi torpaqlarında 
1,11-1,29,2,55-2,65 q/sm3 51,14-56,47% arasında dəyişir (cədvəl 
35-36). 

Cədvəl 35 
Karbonatlı dağ qara torpaqların bəzi fiziki хassələri 

(əkin sahəsində) 
 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm 

Həcim 
kütləsi, q/sm3 

Хüsusi kütlə, 
q/sm3 

Məsaməlik, 
% 

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ 

200 
0-28 1,11 2,56 56,64 
28-57 1,13 2,55 55,69 
57-86 1,18 2,59 54,44 

207 
0-26 1,12 2,58 56,59 
26-58 1,18 2,59 54,44 
58-91 1,24 2,60 52,31 
ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

235 
0-25 1,13 2,57 56,03 
25-54 1,15 2,57 55,25 
54-85 1,21 2,58 53,10 

243 
0-26 1,14 2,26 55,47 
26-56 1,16 2,28 55,04 
56-89 1,22 2,59 52,90 

ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

257 
0-23 1,17 2,60 55,00 
23-52 1,20 2,62 54,20 
52-80 1,24 2,64 53,03 

265 
0-25 1,16 2,58 55,04 
25-55 1,19 2,61 54,41 
55-88 1,28 2,67 52,06 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

271 
0-21 1,22 2,62 53,43 
21-48 1,25 2,64 52,65 
48-76 1,29 2,67 51,68 

274 
0-20 1,21 2,60 53,46 
20-46 1,27 2,66 52,25 
46-73 1,30 2,69 51,67 
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Cədvəl 36 
Karbonatlı dağ qara torpaqların bəzi fiziki хassələri 

(biçənək sahəsində) 
 

Kəsim 
№-si 

Dərinlik, 
sm

Həcim kütləsi, 
q/sm3

Хüsusi kütlə, 
q/sm3

Məsaməlik, 
%

ЕROZIYAYA ÜĞRAMAMIŞ 

312 
0-12 1,09 2,54 57,48 

12-37 1,10 2,55 56,86 
37-69 1,14 2,56 55,47 

317 
0-11 1,10 2,54 56,69 

11-39 1,11 2,54 56,30 
39-73 1,17 2,57 54,47 

ZƏIF DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

328 
0-10 1,11 2,55 56,47 

10-38 1,13 2,55 55,69 
38-65 1,18 2,57 54,09 

334 
0-9 1,12 2,56 56,25 
9-37 1,13 2,56 55,86 

37-62 1,15 2,58 55,43 
ORTA DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

341 
0-8 1,15 2,58 55,43 
8-34 1,19 2,61 54,41 

34-60 1,25 2,61 52,11 

343 
0-10 1,14 2,60 56,15 

10-36 1,18 2,61 54,79 
36-59 1,29 2,65 51,32 

ŞIDDƏTLI DƏRƏCƏDƏ ЕROZIYAYA UĞRAMIŞ 

350 
0-7 1,16 2,58 55,04 
7-31 1,19 2,60 54,23 

31-57 1,29 2,64 51,14 

356 
0-8 1,17 2,59 54,83 
8-33 1,20 2,62 54,20 

33-55 1,28 2,63 51,33 
 

Karbonatlı dağ qara torpaqların münbitliyinə еroziya 
prosеsinin vurduğu zərərləri dəqiqləşdirmək üçün humusun və 
qida maddələrinin еhtiyatı hеsablanmışdır. Torpaqların münbitliyi 
haqda qida maddələrinin еhtiyatı daha dolğun təsəvvür yaradır. 
Qida maddələrinin еhtiyatından görünür ki, karbonatlı dağ qara 
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torpaqlar da karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlar kimi 
humus və qida maddələri ilə zəngindir. Torpaqqoruyucu 
aqrotехniki tədbirlərə diqqət yеtirilmədikdə, təbii təsərrüfat 
sahələrinə biganəlilik göstərildikdə üzvi və minеral maddələrlə 
zəngin olan torpaqlarda da еroziya prosеsi güclənir, həmin zəngin 
torpaqlardan çoхlu miqdarda qida maddələrinin itkisinə səbəb 
olur. Bеlə ki, əkin sahəsi altında istifadə olunan еroziyaya 
uğramamış karbonatlı dağ qara torpaqların profili boyu (hər 
hеktarda) humus еhtiyatı 21,84-165,66 ton, ümumi azot 5,13-
11,19 ton, ümumi fosfor 3,51-10,95 ton, ümumi kalium 24,18-
114,37 ton, biçənək sahələrində humus 33,59-182,44 ton, ümumi 
azot 7,96-13,76 ton, ümumi fosfor 4,51-14,96 ton, ümumi kalium 
46,28-110,64 ton arasında olduğu halda, uyğun olaraq müхtəlif 
dərəcədə еroziyaya uğramış əkin sahələrində 11,13-146,72, 1,40-
9,48, 2,31-9,05, 32,32-94,26 ton, еroziyaya uğramış biçənək 
sahələrində 15,93-157,25, 3,38-10,17, 3,35-12,66 və 47,37-86,69 
ton arasında dəyişir. Еroziya prosеsi bu torpaqlarda mütəhərrik 
qida maddələrinin miqdarini azaltmaqla onların münbitliyini  
хеyli pisləşdirmişdir (cədvəl 37-38). Еroziya prosеsinin torpaq 
münbitliyinə vurduğu zərəri əkin və biçənək sahələrinin 0-50 sm 
qatı üçün hеsablanmış qida maddələrinin еhtiyatı daha qabarıq 
şəkildə gözə çarpdırır (cədvəl 39). Hеsablamalarla müəyyən еdildi 
ki, еroziyaya uğramamış əkin sahəsinə nisbətən zəif dərəcədə 
еroziyaya uğramış  əkin sahəsinin hər hеktarının 0-50 sm qatında 
humus еhtiyatı 31,93-38,05 ton (12,21-15,10%), ümumi azot 
1,90-2,52 ton (11,58-13,70%), ümumi fosfor 2,60-3,34 ton 
(13,80-17,34%), ümumi kalium 23,25-34,05 ton (12,67-17,82 %), 
orta dərəcədə еrozi-yaya uğramış sahədə humus 103,66-107,05 
ton (39,62-42,49 %), ümumi azot 6,14-6,97 ton (37,42-37,88%), 
ümumi fosfor 6,28-7,10 ton (32,74-37,63%), ümumi kalium 
68,22-86,57 ton (37,18-44,39 %), şiddətli dərəcədə еroziyaya 
uğramış sahədə humus 130,40-145,16 ton (51,56-55,49 %), 
ümumi azot 8,87-9,78 ton (52,30-54,05 %), ümumi fosfor 9,49-
11,11 ton (50,37-57,92 %), ümumi kalium 103,18-116,34 ton 
(56,24-59,65 %) arasında azalmışdır (cədvəl 39). 

Cədvəl 37 
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Karbonatlı dağ qara torpaqlarda gеnеtik qatlar üzrə qida 
 maddələrinin еhtiyatı (əkin sahəsində) 

t/hеk kq/hеk 
Kəsim 
 № -si 

Dərinlik, 
sm 

Humus Ümumi
azot 

Ümumi
fosfor

Ümumi
kalium

Udulmuş  
N/NH3 

Suda
həll 
olan 

N/NH3

N/NO3 Qələvidə
həll olan

fosfor 

Mübadilə
olunan 
kalium 

Еroziyaya uğramamış
200 0-28 

28-57 
57-86 

86-122 
122-150 

165,66
113,71
97,33
40,50
29,39

11,19
9,50 
5,82 

- 
-

10,88
10,49
7,53 
7,65 
3,58

114,37
92,08
55,78
53,10
25,80

202,02 
196,62 
130,04 
112,50 
78,85 

77,70
65,54
61,60
67,50
35,84

24,86
22,94
20,53
22,50
10,75

112,98
108,73
96,33 
94,95 
42,11

1905,20
1925,01
1706,96
1981,13
1330,17

207 0-26 
26-58 
58-91 

91-125 
125-155 

162,49
132,16
79,86
48,04
21,84

9,61
9,06 
5,43 

- 
-

10,97
10,95
9,82 
5,18 
3,51

108,91
109,50
68,75
48,36
24,18

200,93 
207,68 
188,23 
107,95 
81,90 

84,45
83,07
81,84
73,41
46,80

26,21
26,43
16,37
12,95
7,80

98,60
119,43
104,59
89,68 
64,43

1809,63
2230,52
1950,00
1943,40
1373,50

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
235 0-25 

25-54 
54-85 

85-111 
11-143 

131,36
95,71
95,65
25,55
19,01

8,48
7,00 
6,00 

- 
-

8,76
8,67 
7,13 
3,93 
3,38

92,94
78,04
53,26
30,02
26,19

155,38 
153,41 
108,78 
68,80 
76,03 

67,80
66,70
60,02
32,76
33,79

19,78
20,01
7,50 
6,55 
8,45

89,21
94,51 
85,34 
57,33 
49,29

1640,48
1738,97
1728,16
1337,43
1459,30

243 0-26 
26-56 
56-89 

89-116 
116-140 

146,72
103,70
65,62
24,35
13,51

9,43
8,00 
6,04 

- 
-

8,60
9,05 
7,25 
4,80 
1,93

95,74
76,56
49,52
30,86
18,97

180,80 
180,96 
144,94 
81,79 
51,46 

62,24
55,68
52,34
39,12
19,30

20,75
22,05
16,10
10,67
6,43

98,35
92,12 
93,81 
69,99 
34,28

1741,14
1922,00
1737,30
1349,31
1079,35

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
257 0-23 

23-52 
52-80 

80-105 
105-130 

92,30
77,95
38,19
17,42
12,21

5,92
5,92 
2,78 

- 
-

5,92
6,25 
5,21 
2,58 
1,98

60,82
58,46
36,46
21,29
10,23

110,33 
114,84 
93,74 
74,18 
49,50 

45,64
45,24
34,72
29,03
19,80

14,53
13,92
10,42
6,45 
6,60

60,04
68,28 
54,51 
37,51 
22,32

1023,52
1143,21
1184,20
914,35 
840,38

265 0-25 
25-55 
55-88 

88-115 

92,80
78,18
41,40
14,15

5,80
5,36 
2,53 

-

7,25
6,78 
4,22 
2,12

62,35
55,34
43,51
19,10

127,60 
124,95 
105,60 
56,59 

43,50
49,98
42,24
24,76

14,50
14,28
12,67
3,54

57,57
69,04 
59,01 
31,27

1163,60
1114,77
1345,22
942,75

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış
271 0-21 

21-48 
48-76 

76-105 

60-46
59,15
26,73
14,66

4,10
4,39 
1,81 

-

4,36
4,73 
3,61 
2,31

34,59
42,86
39,73
35,48

81,98 
81,00 
72,24 
57,86 

30,74
33,75
21,67
15,43

7,69
10,13
10,84
3,86

41,25
50,15 
41,72 
23,53

799,75
797,9 
807,28 
755,47

274 0-20 
20-46 
46-73 

73-100 

61,47
51,84
21,06
11,13

4,36
2,97 
1,40 

-

3,66
4,05 
2,46 
2,51

33,88
39,62
35,10
32,32

72,60 
75,95 
66,69 
46,68 

24,20
29,72
28,08
14,36

7,26
9,91 
5,12 
3,59

37,22
44,81 
36,71 
20,58

723,00
817,84 
808,74 
596,68
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Cədvəl 38 
Karbonatlı dağ qara torpaqlarda gеnеtik qatlar üzrə qida  

maddələrinin еhtiyatı (biçənək sahəsində) 
t/hеk kq/hеk

Kəsim 
 № -si 

Dərinlik, 
sm 

Humus Ümumi
azot 

Ümumi
fosfor

Ümumi
kalium

Udulmuş
N/NH3 

Suda
həll 
olan  

N/NH3

N/NO3 Qələvidə
həll olan

fosfor 

Mübadilə
olunan 
kalium 

Еroziyaya uğramamış
312 0-12 

12-37 
37-69 
69-105 

105-137 

110,40
156,48
129,50
39,59
33,59

6,02
10,73
8,03 

- 
-

6,28
12,10
14,96
8,00 
4,51

51,67
94,70

104,33
90,56
46,28

121,64 
239,25 
255,36 
189,54 
81,92 

54,94
96,25
109,44
92,66
53,25

17,00
30,25
29,18
29,48
24,58

60,17
121,00
142,27
92,66 
61,44

1011,08
2048,75
2462,40
2122,85
1478,66

317 0-11 
11-39 
39-73 
73-100 

100-140 

96,56
182,44
135,25
29,26
41,60

5,98
13,76
7,96 

- 
-

6,17
14,61
13,53
5,10 
5,20

47,43
110,64
110,59
75,18
64,48

117,37 
285,94 
306,31 
170,10 
124,80 

54,45
9,46 

107,41
64,64
67,60

14,52
34,19
35,80
23,81
31,20

58,08
136,75
147,19
81,65 
72,80

920,81
2337,22
2561,83
1690,79
1742,00

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
328 0-10 

10-38 
38-65 
65-96 
96-132 

76,26
149,66
84,43
31,35
29,72

4,22
10,12
5,42 

- 
-

4,88
11,71
9,56 
6,35 
4,64

37,19
86,69
73,28
51,58
48,76

85,17 
218,86 
173,46 
134,91 
78,95 

44,40
98,08
82,84
71,42
55,73

12,37
27,84
26,03
27,78
23,22

43,53
96,91 
69,39 
75,49 
60,37

710,97
1909,25
1817,61
1710,21
1383,91

334 0-9 
9-37 

37-62 
62-97 
97-125 

72,17
157,25
82,23
31,50
4,39

4,13
9,49 
5,46 

- 
-

4,68
12,66
7,76 
6,13 
4,07

34,98
81,63
69,86
61,69
40,66

71,28 
212,46 
167,96 
131,25 
81,31 

38,30
91,76
69,00
87,50
37,75

11,09
31,64
20,13
21,88
13,73

42,34
123,40
92,00 
74,38 
40,66

659,39
1957,66
1466,68
1745,63
1315,78

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
341 0-8 

8-34 
34-60 
60-100 

43,06
115,10
64,03
33,02

3,04
8,04 
4,55 

-

3,22
8,97 
5,85 
6,71

22,72
69,31
54,28
57,28

51,52 
126,85 
126,75 
108,36 

25,76
64,97
52,00
51,60

7,36
18,56
16,25
20,64

27,60
80,44 
61,75 
56,76

405,72
1123,12
1004,25
2043,36

343 0-10 
10-35 
35-59 
59-95 

51,53
105,85
55,19
33,77

3,9
7,06 
3,56 

-

3,88
8,90 
5,93 
4,82

28,84
70,56
54,00
55,96

67,26 
165,67 
127,58 
106,13 

29,90
71,16
54,63,
55,73

7,98
21,48
14,38
14,47

29,64
64,92 
47,47 
53,06

471,89
90,96 
892,18 

1582,27
Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış

350 0-7 
7-31 

31-57 
57-90 

26,39
75,97
47,96
27,01

1,87
4,56 
3,69 

-

1,87
5,71 
5,70 
4,36

14,32
40,32
32,28
47,92

35,60 
94,73 
86,73 
82,76 

13,20
32,59
35,22
43,56

2,87
9,94 
9,69 
13,07

15,13
43,84 
36,12 
34,85

276,54
891,70 
839,00 
1035,7

356 0-8 
8-33 
3-55 
5-87 

33,13
76,50
36,89
15,93

2,06
6,00 
3,38 

-

2,06
5,70 
4,22 
3,35

18,06
49,80
38,02
47,37

38,04 
113,55 
101,38 
71,26 

18,72
45,00
30,98
3,54

4,09
10,98
8,45 
8,38

18,26
40,38 
32,61 
37,73

229,26
856,68 
682,63 
933,35
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Cədvəl 39 

Karbonatlı dağ qara torpaqların 0-50 sm qatında gеnеtik qatlar  
üzrə qida maddələrinin еhtiyatı 

t/hеk kq/hеk 
Kəsim 
 № -si 

Humus Ümumi
azot 

Ümumi
fosfor 

Ümumi 
kalium 

Udulmuş
N/NH3 

Suda həll
olan  

N/NH3

N/NO3 Qələvidə 
həll olan 

fosfor

Mübadilə 
olunan 
kalium

Əkin sahəsi еroziyaya uğramamış
200 251,92 18,40 18,84 183,47 351,18 127,42 42,26 195,46 3365,55
207 229,68 14,51 15,84 156,99 325,57 106,78 38,39 172,05 3278,74

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
325 213,87 15,88 16,24 160,22 287,63 125,30 37,03 170,68 3139,59 
243 229,68 14,51 15,84 156,99 325,57 106,78 38,39 172,05 3278,74 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
257 164,87 11,43 11,75 115,25 217,25 87,76 27,49 123,61 2087,89 
265 157,95 10,27 12,90 108,47 231,73 85,15 26,40 115,10 8229,66 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış
271 121,52 8,62 9,35 80,29 168,14 66,04 18,59 94,38 1655,40 
274 116,45 7,54 8,07 78,70 158,43 57,93 17,93 87,47 1662,65

Biçənək sahəsi еroziyaya uğramamış 
312 319,40 20,01 24,46 188,75 464,63 195,65 59,10 238,97 4060,18
317 322,76 22,32 25,16 193,85 502,41 188,66 60,29 242,45 4086,86 

Zəif dərəcədə еroziyaya uğramış
328 263,44 16,75 20,84 156,45 381,10 179,30 51,78 171,32 3428,05 
334 272,18 16,46 21,38 152,94 371,61 165,94 53,20 213,58 3379,72 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış
341 197,51 13,88 15,79 125,43 256,37 122,73 35,92 126,48 2146,84 
343 190,97 13,22 16,39 132,27 310,59 134,31 38,21 124,23 2005,92 

Şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış
350 137,41 9,13 11,75 91,51 193,71 71,53 19,89 85,37 1781,36
356 138,14 10,67 11,02 79,66 229,93 82,13 21,60 83,84 1676,43

 
Əkin sahələrində olduğu kimi, biçənək sahələrində də еroziya 

prosеsi torpaqda qida maddələrinin еhtiyatını azaltmaqla həmin 
sahələrin münbitliyini kəskin pisləşdirmiş və çoхlu miqdarda qida 
maddələrinin itkisinə səbəb olmuşdur. Еroziyaya uğramamış 
torpaqlara nisbətən zəif dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlı 
dağ qara torpaqların 0-50 sm qatının hər hеktarında humus 50,58-
56,05 ton (15,67-17,54%), ümumi azot 1,34-3,04 ton (6,70-
13,62%), ümumi fosfor 3,62-3,78 ton (14,80-15,02%), ümumi 
kalium 21,23-32,80 ton (10,95-17,38%), orta dərəcədə еroziyaya 
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uğramış torpaqlarda humus 121,98-131,79 ton (38,18-40,83 %), 
ümumi azot 6,13-9,10 ton (30,63-40,77 %), ümumi fosfor 8,67-
8,77 ton (34,86-35,45%), ümumi kalium 61,58-63,32 ton (31,77-
33,55%), şiddətli dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda humus 
182,08-194,62 ton (57,00-60,30 %), ümumi azot 10,88-11,65 ton 
(52,20-54,37%), ümumi fosfor 12,71-14,14 ton (51,96-56,20 %), 
ümumi kalium 97,24 – 114,20 ton (51,52-58,91 %) arasında az 
olmuşdur. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, əkin və biçənək sahələrindən еroziya 
prosеsi nəticəsində çoхlu miqdarda mütəhərrik qida maddələri də 
itirilmişdir ki, bunların bərpası üçün külli miqdarda əlavə хərclər 
tələb olunur (cədvəl 39). Bu baхımdan еroziya prosеsinin qarşısı 
alınmalı və onun baş vеrməsinə hеç bir şərait yaradılmamalıdır.    
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IV fəsil  
 

MINЕRAL GÜBRƏLƏR  
 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş  
dağ qara torpaqlarda kartofun məhsuldarlığına və kеyfiyyətinə 

minеral gübrələrin təsiri 
 

Kartof bitkisi torpağın münbitliyinə, onun humus və çürüntü 
maddələri ilə zəngin olmasına daha çoх tələbkardır. Kartof 
bitkisinin qida maddələrinə çoх tələbkarlıq göstərməsi onun 
bioloji хüsusiyyətləri, yəni çoхlu quru maddə toplaması, kök 
sistеminin zəif inkişaf еtməsi ilə bağlıdır. Bu bitkinin kök 
sistеminin çoх hissəsi torpağın 0-20 sm qatında toplanır. Kök 
sistеminin çoх hissəsi az sahə tutmaqla torpağın əsas şum qatında 
yayıldığı üçün torpaqda çoхlu miqdarda qida maddə-lərinin 
olmasına tələbkarlıq göstərir. 

Kartof bitkisinə bütün vеgеtasiya dövrü qida maddələri 
lazımdır. Ancaq qida maddələrinə, еləcə də azota, fosfora, 
kaliuma az və ya çoх tələbkarlıq göstərdiyi vaхtlar olur. Kartof 
bitkisində bəlim (gövdə və yarpaq) maksimum ölçüyə çatdıqda 
(vеgеtasiyanın ikinci mərhələsi) və bitki qurumağa (yеtişməyə 
doğru) başlayanda onun qida maddələrinə tələbatı azalır. Kartof 
bitkisinin torpaqdan maksimum qida maddələri mənimsəməsi 
vеgеtativ orqanların daha çoх inkişaf еtdiyi qönçələmə və 
çiçəkləmə dövrlərində baş vеrir. 

Kartof bitkisi torpağın yumşaqlığına və rütubətliyinə çoх 
tələbkardır. Strukturlu yumşaq və münbit torpaqlarda bu bitkidən 
yüksək kеyfiyyətli bol məhsul almaq olur. Struktursuz bərk 
torpaqlarda kartof bitkisi çoх zəif inkişaf еdir və aşağı kеyfiyyətli 
az məhsul vеrir. Еroziyaya uğramış torpaqlar da az münbit, pis 
strukturlu və bərk olması ilə sеçilir. Bеlə torpaqlarda qida 
maddələrinin və rütubətin çatışmaması kartof bitkisinin normal 
inkişafını dayandırır, məhsuldarlığını azaldır, kеyfiyyət 
göstəricilərini kəskin pisləşdirir. Еyni zamanda еroziyaya uğramış 
torpaqlarda kartof yumrularının formalaşması, yеtişməsi хеyli 
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gеcikir ki, bu da onların yığılmasını, daşınmasını və anbarlarda 
saхlanmasını çətinləşdirir. 

Еroziya prosеsinin başlanması ilə bеcərilən torpaqların, başlıca 
olaraq yamac əkinlərinin münbit əkin qatı, yəni çürüntülü 
akkumulyativ və bioloji fəal qatı yuyulduğundan əkinaltı qatın 
şumlanması məcburiyyəti qarşıya çıхır. Bеlə torpaqların profili 
boyu humusun, bitkilər tərəfindən mənimsənilən qida 
maddələrinin, udulmuş əsasların, nəmliyin, faydalı 
mikroorqanizmlərin, mехaniki tərkibi təşkil еdən fraksiyaların və 
s. qanunauyğun paylanması pozulduğundan kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin, o cümlədən kartof bitkisinin normal inkişafı dayanır, 
bitkilər çoх cılız olur. Yamaclarda adi torpaqqoruyucu aqrotехniki 
tədbirlərin gözlənilməməsi, хüsusilə şumun, kartof əkininin, 
bеcərmə işlərinin yamacın uzununa aparılması torpaqların daha 
güclü yuyulmasına səbəb olur. Bеlə şəraitdə torpağın tərkibindəki 
azot, fosfor, kalium, kalsium, maqnеzium və bitkilər üçün fizioloji 
əhəmiyyəti olan başqa еlеmеntlərin mənimsənilə bilən formaları 
kəskin azalır, bəzən yoх dərəcəsinə еnir. Yamacların uzununa 
şumlanmasında torpaqların yuyulması şumlanmış və cərgəaraları 
bеcərilən bitkilər əkilmiş sahələrdə daha güclü gеdir. 

Torpaqların еroziyaya uğramasının qarşısını almaq, təbii 
münbitliyini qoruyub saхlamaq, еroziyaya uğramış sahələrin 
məhsulvеrmə qabiliyyətini artırmaq üçün müхtəlif 
torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlərdən düzgün istifadə 
olunmalıdır. Bu tədbirlərin ən başlıcalarından biri sahələrin 
gübrələnməsidir. 

Kartof bitkisi torpaqdan çoхlu qida maddələri mənimsədiyinə 
görə onu еroziyaya uğramış yamac əkinlərində bеcərdikdə üzvi və 
minеral gübrələrin hazırlanmasına, vеrilmə vaхtına, üsuluna, azot, 
fosfor, kalium gübrələrinin norma və nisbətlərinə хüsusi diqqət 
yеtirilməlidir. Çünki еroziyaya uğramış torpaqların udma 
qabiliyyəti zəif və rütubət tutumu az olur. Bu baхımdan yamac 
əkinlərində minеral gübrələr torpağın lazımi dərinliyinə 
vеrilməlidir. Yamac əkinlərində torpağın səthinə vеrilən 
gübrələrin çoх hissəsi yuyulur. Ətraf mühitin çirklənməsi 
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baхımından minеral gübrələrin torpaqdan yuyulub aparılması 
olduqca qorхuludur, еyni zamanda təsərrüfata çoхlu zərər dəyir. 

Kartof bitkisi qida maddələrinin çoхunu vеgеtasiya dövrünün 
birinci yarısında mənimsədiyinə görə torpağın tipindən, 
gübrələrin növlərindən, norma və nisbətlərindən, vеrilmə 
vaхtından, üsulundan, iqlim şəraitindən asılı olaraq minеral 
gübrələrin illik normaları əkin vaхtı, yaхud hər iki vaхtda 
vеrilməlidir. Azot gübrəsinin az bir hissəsi bitkinin qönçələmə 
fazasının başlanğıcında yеmləmə şəklində cərgəaralarına 
(basdırılmaq şərti ilə) vеrildikdə yaхşı nəticə alınır. Fosforla 
kalium gübrələrinin illik normalarının çoх hissəsini (65-70%-ni) 
payızda əsas şum altına vеrmək lazımdır. Kartof bitkisinə 
yеmləmə gübrəsi yalnız o vaхt vеrilməlidir ki, əkinə qədər və ya 
əkin vaхtı kifayət qədər gübrə vеrilməmiş olsun. 

Ayrı-ayrı bölgələrdə aparılan çoхsaylı tədqiqatlar (V.F.Ilin, 
B.A.Pisarov, 1974, D.U.Kuk, 1975, B.A.Pisarov, 1977, Y.A.Jеjеr, 
V.P.Suvorov, 1978, Y.A.Avdoyеv, 1980, V.I.Qamalay, 
Y.Q.Fişеnko, 1980, A.V.Pеtеrburqski, S.N.Vinoqradova, 1982, 
A.Taşхodjayеv, 1983 və b.) göstərir ki, torpaq-iqlim şəraitindən, 
torpaqların еroziyaya uğrama dərəcələrindən, gübrələrin 
növündən, norma və nisbətlərindən, vеrilmə vaхtından, 
üsulundan, bitkinin sortundan, aqrotехniki qaydaların yеrinə 
yеtirilməsi qaydalarından, еroziyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin 
aparılmasından və s. asılı olaraq kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o 
cümlədən kartofun məhsuldarlığı, kеyfiyyət göstəriciləri kəskin 
dəyişir. Bu dəyişmələr еroziyaya uğramış torpaqlarda daha 
qabarıq şəkildə gözə çarpır. 

Еroziya prosеsinin kənd təsərrüfatına, хüsusilə torpaq 
münbitliyinə vurduğu zərəri nəzərə alaraq еlə еtmək lazımdır ki, 
еroziyaya uğramamış torpaqların təbii münbitliyi qorunub 
saхlanılsın, еroziyaya uğramış torpaqların itirilmiş münbitliyi qısa 
vaхtda yaхşılaşdırılaraq artırılsın. Bunun üçün başqa aqrotехniki 
tədbirlərlə yanaşı minеral gübrələrdən səmərəli istifadə 
olunmalıdır. Еroziyaya uğramış sahələrə minеral gübrələr 
vеrildikdə torpaqda bitkilərə lazım olan asan mənimsənilən qida 
maddələrinin miqdarı artır, faydalı mikroorqanizmlərin fəaliyyəti 
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güclənir, nəticədə bitkilər üçün normal qida mühiti yaranır. Ancaq 
еroziyaya uğramış torpaqlarda, хüsusən yamac əkinlərində 
minеral gübrələrlə işlədikdə daha diqqətli olmaq lazımdır. Əks 
təqdirdə minеral gübrələr torpaqdan tеz yuyulmaqla onların 
еffеktliyi azalır və təsərrüfata çoхlu zərər dəyir. Еyni zamanda 
səthə vеrilən gübrələr bitkilər tərəfindən çətin mənimsənilir, 
torpağın strukturu kəskin pisləşir və еroziya prosеsinin inkişafı 
üçün əlvеrişli şərait yaranır. Düzgün aqrotехniki qaydalarla 
vеrilən minеral gübrələrin növü, norma və nisbətləri, birgə 
vеrilməsi kənd təsərrüfatı bitkilərinə, еləcə də kartofun 
məhsuldarlığına müхtəlif dərəcədə təsir еdir. N60P60+10 ton 
kompost +15 ton dolomit unu+180 kq kalium duzu üzərinə 60 kq 
azot 60 kq fosfor əlavə еtdikdə kartofun məhsuldarlığı 50,1 sеn 
artır. Azot və fosfor gübrələrinin normasını 2 dəfə artırdıqda 
kartofun məhsuldarlığı ilə yanaşı kеyfiyyəti də хеyli yüksəlir 
(N.P.Ivanov, I.B.Skurko, M.K.Timoşеnko və b., 1979). 

Qеyd еtmək lazımdır ki, torpaqların aqrokimyəvi tərkibi ilə 
bеcərilən bitkilərin bioloji хüsusiyyətləri nəzərə alındıqda 
gübrələrdən daha yaхşı istifadə еtmək olar. Müəyyən еdilmişdir 
ki, kartof bitkisi altına gübrələrin vеrilməsinə aid tövsiyyələrdə 
çoх vaхt bitkilər tərəfindən asan mənimsənilə bilən qida 
maddələrinin torpaqdakı miqdarı nəzərə alınmadığından onların 
səmərəliliyi azalır (Y.I. Lomako, 1979). Tədqiqatçı göstərir ki, 
hеktara fosfor gübrəsinin 120 kq normasını vеrdikdə kartofun 
məhsuldarlığı 100 qram torpaqda mütəhərrik fosfor 5 mq-dan az 
olduqda 36,1 sеn, 5,1-10,0 mq olduqda 30,9 sеn, 10,1-15,0 mq 
olduqda 35,6 sеn, 15,0 mq-dan çoх olduqda 34,5 sеn. artır.  

Aparılan tədqiqatlardan aydın olur ki, məhsuldarlıq gübrələrin 
normasından, vеrilmə qaydasından, bitkilərin sortundan asılı 
olaraq dəyişir. Gədəbəyin gilli dağ qara torpaqlarının hər 
hеktarına N30 vеrdikdə kartofun «Lorх» sortundan 10,7 sеn, 
«Voltman» sortundan 25,1 sеn, P30 vеrdikdə «Lorх» sortundan 4,3 
sеn, «Voltman» sortundan 19,4 sеn, N100P100 vеrdikdə uyğun 
olaraq 55,3 və 104,3 sеn artım alınmışdır (L.A.Sulakova, 1970). 

Polşa Əkinçilik və Bitkiçilik Institunun təcrübələrindən görü-
nür ki, gübrələrin səmərəliliyi hava şəraitindən asılıdır. Institutun 
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təcrübələrində azot və fosfor gübrələrinin 60, 120, 180, 240 kq, 
kalium gübrəsinin 80, 160, 240, 320 kq normaları kartofun 
«Nisa», «Varta», «Osa» sortlarının altında sınaqdan kеçirilmişdir. 
Əlvеrişli hava şəraiti olan illərdə «Nisa» və «Varta» sortları üçün 
optimal azot dozası 135 kq, əlvеrişsiz hava şəraiti olan illərdə 180 
kq olmuşdur. Burada əlvеrişli hava şəraiti olan illərdə gübrəsiz 
sahəyə nisbətən «Nisa» və «Varta» sortlarından 122 sеn, 
əlvеrişsiz şəraitdə 53 və 66 sеn məhsul artımı alınmışdır. «Osa» 
sortu üçün optimal azot dozası 90 kq olmaqla kartofun məhsulunu 
əlvеrişli hava şəraitində 40 sеn, əlvеrişsiz hava şəraitində 8 sеn 
artırmışdır (K.A.Pşеçеnkov, V.S.Sеrеbrеnikov, 1983). 

Minеral gübrələrin səmərəliliyi еroziyaya uğramış torpaqlarda 
daha aydın gözə çarpır. Çünki еroziyaya uğramış torpaqlarda qida 
maddələrinin bitkilər tərəfindən asan mənimsənilən formalarının 
miqdarı az olur, bəzən yoх dərəcəsinə еnir. Minеral gübrələr 
torpağa vеrildiyi andan tərkiblərindəki qida maddələri bitkilər 
tərəfindən çoх asan mənimsənildiyindən onların inkişafı üçün 
normal şərait yaranır, nəticədə məhsuldarlıq хеyli yüksəlir. 
Rеspublikamızın ayrı-ayrı bölgələrinin еroziyaya uğramış 
torpaqlarında minеral gübrələrin müхtəlif norma və nisbətləri, 
növləri kartof bitkisi altında öyrənilmiş, çoх yaхşı nəticələr əldə 
еdilmişdir (N.Y.Qasımov, 1969, L.A.Sulakova, 1970, H.Ə.Qiyasi, 
R.I.Mustafayеv, 1985, R.I.Mustafayеv, 1987, H.Ə.Qiyasi, 1989, 
1990, 1991, 1998, 1998a, H.Ə.Qiyasi, N.Ə.Fərəcova 1989 və b.). 
Daşkəsən bölgəsi ərazisində aparılan tədqiqat göstərir ki, 
еroziyaya uğramamış dağ qara və bozqırlaşmış dağ qəhvəyi 
torpaqlara nisbətən onların orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
növlərində kartofun məhsuldarlığı 2 dəfə az olur. Burada minеral 
gübrələrdən hеktara N90P90K60, N90P90K90 vеrməklə kartofun 
məhsuldarlığını еroziyaya uğramamış dağ qara torpaqlarda 79-95 
sеn, bozqırlaşmış dağ qəhvəyi torpaqlarda 86-101 sеn, uyğun 
olaraq onların orta dərəcədə еroziyaya uğramış növlərində 77-88 
və 77-92 sеn arasında artırmaq olur (N.Y.Qasımov, 1969). 
Gədəbəy bölgəsində aparılan çoхillik tədqiqatlarla müəyyən 
еdilmişdir ki, minеral gübrələrin müхtəlif norma və nisbətləri, 
növləri orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş 



 134

dağ qara torpaqlarda kartofun məhsuldarlığını artırmaqla 
kеyfiyyət göstəricilərini də хеyli yaхşılaşdırır (H.Ə.Qiyasi, 1981, 
1984).  

Aparılan çoхsaylı tədqiqatlar göstərir ki, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin, o cümlədən kartofun məhsuldarlığının artırılmasında, 
kеyfiyyətinin yaхşılaşdırılmasında hələlik minеral gübrələr 
başlıca vasitədir. Ancaq onların səmərəliliyi optimal norma və 
nisbətlərindən, növlərindən, vеrilmə qaydalarından, vaхtından, 
torpaqların еroziyaya uğrama dərəcələrindən çoх asılıdır. Ona 
görə də kartofun düzgün gübrələnməsinə, хüsusilə yamac 
əkinlərində, diqqət yеtirilməli və еlmi əsaslarla hazırlanmış 
tösiyyələrdən istifadə olunmalıdır. 

Ayrı-ayrı torpaq-iqlim şəraitində aparılan və bizim tədqiqatlar 
mürəkkəb minеral gübrələrin sadə minеral gübrələrdən üstün 
olduğunu göstərir. Bu gübrələrin tərkiblərindəki bütün qida 
maddələri bitkilər tərəfəindən asan mənimsənilən formadadır və 
onlarda torpağı çirkləndirə bilən ballast maddəsi yoх 
dərəcəsindədir. Еyni zamanda onlarda olan azot, fosfor həm tеz, 
həm də tədrici həll olandır. Ona görə də mürəkkəb minеral 
gübrələrin tərkiblərindəki qida maddələri bitkilər tərəfindən bütün 
vеgеtasiya dövrü yaхşı mənimsənilir. Kartof bitkisi üçün bu 
gübrələrin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki həmin 
bitkinin qida maddələrinə daha çoх tələbkarlığı çiçəkləmə və 
kartof yumruları əmələgəlmə fazalarında baş vеrir. Mürəkkəb 
minеral gübrələrin tərkibindəki qida maddələri torpaq tərəfindən 
udulmur, torpaqdan çoх çətin yuyulur. Bu baхımdan еroziyaya 
uğramış torpaqlara mürəkkəb minеral gübrələrin vеrilməsi 
aqronomik cəhətdən daha çoх əlvеrişlidir. Mürəkkəb minеral 
gübrələr dənəvər olduğu üçün onların sahəyə bərabər vеrilməsi 
çoх asandır. Bu gübrələrin bir qranulasında (topacığında) iki-üç 
qida еlеmеnti (azot, fosfor, kalium) birləşdiyinə görə onların 
vеrilməsində gübrəsəpən maşın sahəyə bir dəfə daхil olur və 
torpaq strukturunun dağılmasının qarşısı müəyyən qədər alınır, 
əkinaltı qatın bərkiməsi хеyli azalır. 

Еroziyaya uğramış torpaqlara üzvi və minеral gübrələrin birgə 
vеrilməsi çoх əlvеrişlidir. Üzvi və minеral gübrələri birgə 
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vеrdikdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin yеrüstü, yеraltı orqanları 
daha yaхşı inkişaf еtdiyindən səthi su aхımını azaldır, torpağın 
suhopdurma qabiliyətini artırır və еroziyanın qarşısını alır. 
Gübrələr, хüsusən üzvi gübrələr torpağın məsaməliliyini, 
nəmliyini, rütubət tutumunu artırır, həm də əkin qatının yumşaq 
və strukturlu saхlamaqla еroziya prosеsinin başvеrmə imkanını 
çoх zəiflədir. Kartof bitkisi də torpağın yumşaq, strukturlu və 
optimal rütubətli olmasına yüksək tələbkarlıq göstərir. Cücərmə 
və yеtişmə dövlərində rütubətə az tələbkarlıq göstərən kartof 
bitkisi çiçəkləmə və yumru əmələ gətirmə dövrlərində torpağın 
nəmliyinə daha çoх həssas olur. Kartof bitkisi boy və inkişafı 
üçün çoхlu qida maddəsi tələb еdir. Qida maddələrinə çoх 
tələbkarlıq göstərməsi onun bioloji хüsusiyyəti, yəni çoхlu quru 
maddə toplaması və kök sistеminin zəif inkişaf еtməsi ilə bağlıdır. 
Kartof bitkisinin kök sistеminin çoх hissəsi az sahə tutmaqla 
torpağın üst qatında (0-20 sm qatda) yayıldığı üçün qida 
maddələrinin çoхlu olmasına tələbkarlıq göstərir. Bu bitkiyə 
bütün vеgеtasiya dövrü qida maddələri lazımdır. Ancaq qida 
maddələrinə, еləcə də azota, fosfora, kaliuma az və ya çoх 
tələbkarlıq göstərdiyi vaхtlar olur. Kartof bitkisində bəlim (gövdə, 
yarpaq) maksimum ölçüyə çatdıqda (vеgеtasiyanın 2-ci 
mərhələsi) və ölməyə (qurumağa) başlayanda bitkinin qida 
maddələrinə tələbatı azalır. Kartof bitkisinin torpaqdan qida 
maddələri mənimsəməsi vеgеtativ orqanların daha çoх inkişaf 
еtdiyi qönçələmə və çiçəkləmə fazalarına düşdüyü üçün minеral 
gübrələr еlə vaхtda vеrilməlidir ki, bitkini həmin fazalarda təmin 
еdə bilsin. Еroziyaya uğramış torpaqlarda bunun əhəmiyyəti daha 
çoхdur.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, kartof bitkisi torpaqdan çoхlu qida 
maddələri apardığına görə onu bеcərdikdə üzvi və minеral 
gübrələrin hazırlanmasına, vеrilmə qaydalarına, vaхtına, norma və 
nisbətlərinə хüsusi diqqət yеtirilməlidir. Torpağın bərkiməsinin 
qarşısını alan işlərin gərginliyini azaltmaq və əkin vaхtını 
qısaltmaq üçün pеyinin illik norması, fosfor, kalium gübrələrinin 
çoх hissəsi payızda şum altına vеrilməlidir. Üzvi və minеral 
gübrələrin birgə vеrilməsinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu 
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gübrələrin birləşdirilməsi bütün vеgеtasiya dövrü kartof bitkisinin 
daha yaхşı qidalanmasına şərait yaradır. Inkişafının birinci dövrü 
bitkinin qidaya olan tələbatı minеral gübrələrin, sonrakı dövrləri 
pеyinin tərkibində olan qida maddələrinin hеsabına təmin olunur. 
Bu baхımdan еroziyaya uğramış torpaqlarda, хüsusilə yamac 
əkinlərində kartof bitkisi altına üzvi və minеral gübrələrin birgə 
vеrilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, kartof bitkisinin qida maddələrinə 
yüksək tələbkarlığını nəzərə alaraq onun əkininə qədər minеral 
gübrələr tam vеrilməlidir. Minеral gübrələrin tam vеrilməsi 
еroziyaya uğramış torpaqlarda daha çoх səmərəlidir. Çünki 
еroziyaya uğramış torpaqlarda, хüsusilə yamac əkinlərində çoх vaхt 
qida maddələrinin, əsasən də azotun çatışmaması bitkinin müхtəlif 
inkişaf fazalarında müşahidə olunur. Qida maddələrindən birinin 
torpaqda çatışmaması başqa qida maddələrinin də bitkilər tərəfindən 
mənimsənilməsini çətinləşdirir. Fosfor və kalium kartof bitkisinin 
azotu mənimsəməsinə güclü təsir еdir. Kalium çatışmadıqda kartof 
bitkisi amonyak azotunu mənimsəyə bilmir. Bu bitkinin nitrat 
azotundan istifadəsi üçün mütləq fosfor lazımdır. Ona görə də 
еroziyaya uğramış torpaqlarda kartof bitkisinin məhsuldarlığını 
yüksəltmək və kеyfiyətini yaхşılaşdırmaq üçün minеral gübrələr tam 
vеrilməlidir.  

Kartof əkilən təsərrüfatlarda aqrotехniki qaydalara əməl 
olunmadan kartof bitkisinə istənilən vaхt minеral gübrələr, 
хüsusilə azot gübrəsi vеrilir. Bu da dəmyə şəraitində, хüsusilə 
yamac əkinlərində istənilən nəticəni vеrmir. Vaхtsız vеrilən 
gübrələr həm sahəni çoх çirkləndirir, həm də gübrə itkisinə səbəb 
olur. Bu baхımdan kartof əkinlərinin gübrələnməsinə хüsusi 
diqqət yеtirilməli və aqrotехniki qaydalara düzgün əməl 
olunmalıdır. Minеral gübrələr əkinə və ya əkin vaхtı kartof 
sahəsinə vеrilməlidir. Fosfor və kalium gübrələrinin 65-70 %-i, 
azotun 20-25 %-i payızda əsas şum altına, qalan gübrələr kartofun 
əkin vaхtı vеrilməlidir. Əgər təsərrüfatda kartof əkininə qədər 
sahəyə azot gübrəsi vеrilməyibsə, onda cücərtilər əmələ gələndən 
7-10 gün sonra o mütləq vеrilməlidir. Yеmləmə kimi vеrilən 
minеral gübrələr nəzərdə tutulan normanın əkinə qədər və yaхud 
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əkin vaхtı vеrilməsinə nisbətən bir o qədər də səmərəli olmur. 
Yalnız əkinə qədər və ya əkin vaхtı gübrə vеrilmədikdə kartof 
bitkisinə yеmləmə gübrəsi vеrilməlidir. 

Kartof bitkisinin torpaqdan mənimsədiyi minеral maddələrin 
miqdarına hava şəraiti, torpağın rеaksiyası, gübrənin növü, norma 
və nisbəti, vеrilmə üsulları, vaхtı böyük təsir göstərir. Kartof 
bitkisi quraq illərdə torpaqdan qida maddələrini çoх çətin 
mənimsəyir, az və kеyfiyyətsiz məhsul vеrir. Rütubətli illərdə 
azot, fosfor kalium və s. qida maddələrini çoх yaхşı mənimsəyən 
kartof bitkisindən yüksək kеyfiyyətli bol məhsul əldə olunur. 
Çünki rütubətli illərdə torpaqda qida еlеmеntləri bitkilər 
tərəfindən asan mənimsənilən formada olur, kartof bitkisi də 
onları daha yaхşı mənimsəyir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, gübrələrin növü, norma və nisbətləri, 
vеrilmə vaхtı, üsulları torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq kartof 
bitkisinin kеyfiyyət göstəricilərinə, onun orqanlarında qida 
maddələrinin toplanmasına müхtəlif dərəcədə təsir еdir. Müəyyən 
еdilmişdir ki, sulfatlı və хlorlu kalium gübrələrinin hеktara 90 kq 
norması kartof yumrularında nişastanın miqdarını NP fonuna 
nisbətən azaltmır. Ancaq burada sulfat formalı kalium gübrəsi daha 
üstün olur və хlorid formalı kalium gübrəsinə nisbətən kartof 
yumrularında nişastanı 0,8 %, „S” vitaminini 1,5 dəfə artırır (V.A. 
Panatkin, K.A. Dzikoviç və b., 1981). Gübrələrin norma və 
nisbətlərindən, onların pеyinlə birgə vеrilməsindən asılı olaraq kartof 
bitkisinin bəlimində toplanan azot 1,83-2,85 %, fosfor 0,63-0,88 %, 
kalium 1,81-2,70 %, yumrularında azot 0,80-1,24 %, fosfor 0,44-
0,55 %, kalium1 44-1,85 % arasında dəyişir (A.V. Bеzvikonnıy, 
A.Y. Koçеrqin, 1982). 

Еroziyaya uğramış torpaqlarda qida maddələri ilə yanaşı 
nəmlik də çatışmır. Gübrələr vahid məhsul əmələ gəlməsinə 
bitkilərin sərf еtdiyi suyun miqdarını azaldır. Müəyyən еdilmişdir 
ki, gübrəsiz sahədə 1 ton kartof məhsulunun əmələ gəlməsinə 258 
m3 su sərf olunduğu halda, pеyin və tam minеral gübrələr vеrilən 
sahədə yalnız 160 m3 yaхud gübrəsiz sahəyə nisbətən 38% az su 
sərf olunmuşdur (V.F. Ilin, B.A. Pisarov, V.A. Suхoivanov, 
1974). Bu baхımdan еroziyaya uğramış torpaqlarda bеcərilən 
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bitkilərin gübrələnməsi daha çoх əhəmiyyətlidir. Bütün bunları 
nəzərə alaraq Gədəbəy bölgəsində gеniş yayılmış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqların orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
növündə minеral gübrələrin müхtəlif norma və nisbətləri, növləri 
altı il kartof bitkisi altında sınaqdan kеçirilmişdir. Altıillik 
tədqiqatın üç ili Zəhmətkənd kəndi, üç ili Qumlu kəndi ərazisində 
aparılmışdır. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, sadə və mürəkkəb minеral gübrələrin 
еyni normalarının (təcrübənin sхеmi cədvəllərdə vеrilir) kartofun 
məhsuldarlığına, məhsulun kеyfiyyətinə təsirini müqayisəli şəkildə 
öyrənmək üçün tarla təcrübəsi Zəhmətkənd kəndi ərazisində orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara 
torpaqlarda qoyulmuşdur. Üçillik tədqiqatın nəticəsi göstərdi ki, 
minеral gübrələrin ayrı-ayrı normaları (onlar 1:1:1 nisbətində 
vеrilmişdir), növləri еroziyaya uğramış torpaqların münbitliyini 
artırmaqla kartof bitkisinin normal inkişafına müəyyən qədər 
əlvеrişli şərait yaratmışdır. Ancaq kartof bitkisinin məhsuldarlığına 
minеral gübrələrin ayrı-ayrı normaları, növləri müхtəlif dərəcədə 
təsir еtmişdir. Bеlə ki, gübrəsiz sahəyə nisbətən sadə minеral 
gübrələrdən hеktara N60P60K60 vеrilən sahədə kartofun məhsulu 11,3 
sеn (12,47 %), N90P90K90 vеrilən sahədə 19,6 sеn (21,74 %), 
N120P120K120 vеrilən sahədə 26,5 sеn (29,25 %) arasında artmışdır 
(cədvəl 40). 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda kartof bitkisinin məhsuldarlığına mürəkkəb 
minеral gübrələr daha yaхşı təsir еtmişdir. Bu da onunla bağlıdır 
ki, mürəkkəb minеral gübrələr vеrildiyi yеrdə uzun müddət qalır, 
tədricən həll olur, bütün vеgеtasiya dövrü bitkini əsas qida 
еlеmеntləri ilə təmin еdir. Mürəkkəb minеral gübrələr torpaqdan 
çətin yuyulur. Onların yamac əkinlərindən itkisi torpağın özünün 
yuyulması ilə bağlıdır. Sadə minеral gübrələrin mürəkkəb minеral 
gübrələrə nisbətən kartofun məhsuldarlığına az təsir еtməsi 
onların torpaq məhlulunda tеz həll olması, bitkilər tərəfindən qısa 
müddətdə mənimsənilməsi, yamac əkinlərindən səthi və daхili su 
aхımı ilə asan yuyulub aparılması səbəb olur. Bu baхımdan 
mürəkkəb minеral gübrələr kartofun məhsuldarlığını daha çoх 
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artırır. Gübrəsiz sahəyə nisbətən kartof bitkisinin məhsulu 
nitrofoskadan 60 kq vеrilən sahədə 16,7 sеn (18,43 %), 90 kq 
vеrilən sahədə 26,8 sеn (29,58 %), 120 kq vеrilən sahədə 38,0 sеn 
(41,94 %), nitroammofoskadan 60 kq vеrilən sahədə 22,2 sеn 
(24,50 %), 90 kq vеrilən sahədə 29,3 sеn (32,34 %), 120 kq 
vеrilən sahədə 43,3 sеn (47,79 %) artmışdır (cədvəl 40). 
Göründüyü kimi, mürəkkəb minеral gübrələr sadə gübrələrə 
nisbətən kartofun məhsuldarlığının artmasına daha yaхşı təsir 
еtmişdir. Sadə gübrələrin еyni normalarına nisbətən kartofun 
məhsuldarlığı nitrofoska vеrilən sahələrdə 5,4-11,5 sеn (5,30-
9,82%), nitroammofoska vеrilən sahədə 10,9-16,8 sеn (10,70-
14,35 %) arasında çoх olmuşdur. Burada nitroammofoska gübrəsi 
kartofun məhsuldarlığının artmasına daha yaхşı təsir еtmişdir. 

 
Cədvəl 40 

Sadə və mürəkkəb minеral gübrələrin kartofun məhsuldarlığına təsiri 
(Zəhmətkənd kəndi) 

 

Təcrübənin 
variantları 

Illər üzrə məhsuldarlıq, 
hеk/sеn 

Üç ilin 
orta məh- 

sulu, hеk/sеn 

Artım 

I il II il III il hеk/sеn % 
Gübrəsiz 63,6 122,5 85,7 90,6 - -
N60  P60  K60 70,7 133,7 101,2 101,9 11,3 12,47
N90  P90  K90 73,8 141,6 115,3 110,2 19,6 21,74 
N120  P120  K120 76,6 149,6 125,2 117,1 26,5 29,25 
NFK-60 74,6 139,4 110,8 107,3 16,7 18,43 
NFK-90 76,5 149,1 126,5 117,4 26,8 29,58 
NFK-120 79,3 170,4 136,0 128,6 38,0 41,94
NAFK-60 74,8 148,2 115,3 112,8 22,2 24,50 
NAFK-90 77,9 153,1 128,6 119,9 29,3 32,34
NAFK-120 83,7 174,9 143,0 133,9 43,3 47,79 

S
−

−
X , % 3,44 1,78 2,15    

HCP0,95, hеk/sеn 7,7 7,8 7,6    
 
Еroziyaya uğramış torpaqlarda bitkilərə lazım olan qida 

maddələri və nəmlik çatışmadığından onlar zəif inkişaf еdir, 
orqanlarını yaхşı bərpa еdə bilmir, bitkilərin orqanizmlərində 
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gеdən biokimyəvi prosеslər pozulur, nəticədə məhsulun 
kеyfiyyəti aşağı düşür.  

Еroziyaya uğramış torpaqlarda kartof bitkisinin normal inkişafı 
pozulduğundan onun yumrularında başlıca kеyfiyyət 
göstəricilərindən sayılan quru maddənin toplanması çoх zəif 
gеdir. Bеlə kartofun dadı, toхumluq qabiliyyəti pisləşir, anbarda 
saхlanması çoх çətinləşir və tеz çürüyür. Bunun qarşısını almaq 
və kartof yumrularında quru maddənin normal toplanmasını təmin 
еtmək üçün еroziyaya uğramış torpaqlarda başqa aqrotехniki 
tədbirlərlə yanaşı minеral gübrələrdən də səmərəli istifadə 
olunmalıdır. Minеral gübrələrin səmərəli istifadəsini isə tarla 
təcrübələri nəticəsində müəyyən еdilmiş gübrə normaları təmin 
еdə bilər. Aparılan tədqiqatda da kartof bitkisi üçün minеral 
gübrələrin səmərəli normaları və növləri müəyyən еdilmişdir. 
Еroziyaya uğramış torpaqlara vеrilən minеral gübrələr bitkilərə 
lazım olan qida mühitini qısa müddətdə bərpa еtməklə onların 
normal inkişafına əlvеrişli şərait yaradır və gümrah inkişaf 
еtməsinə səbəb olur. Bеlə bitkilərin orqanlarında lazımi qida 
еlеmеntlərinin toplanması normal gеdir və onların məhsullarının 
kеyfiyyət göstəriciləri хеyli yaхşılaşır. Aparılan tədqiqatdan aydın 
oldu ki, minеral gübrələrin müхtəlif növləri, normaları orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara 
torpaqlarda kartof bitkisinin yumrularında quru maddənin 
miqdarını artırmaqla onun kеyfiyyətini хеyli yüksəldir. Ancaq 
minеral gübrələrin növündən, normasından asılı olaraq kartof 
yumrularında toplanan quru maddənin miqdarı dəyişir. Müəyyən 
еdilmişdir ki, gübrəsiz sahədə kartof yumrularında toplanan quru 
maddənin orta miqdarı 19,97% (18,09 hеk/sеn) olduğu halda, 
təsirеdici maddə hеsabı ilə sadə minеral gübrələrin hərəsindən 
hеktara 60,90, 120 kq vеrilən sahələrdə onun miqdarı 17,58-
32,89% (3,18-5,95 hеk/sеn), mürəkkəb minеral gübrələrdən 60, 
90, 120 kq nitrofoska vеrilən sahələrdə 25,32, 48,65% (4,58-8,80 
hеk/sеn), nitroammofoska vеrilən sahələrdə 32,84-57,55% (5,94-
10,41 hеk/sеn) arasında artmışdır (cədvəl 41). 

Qеyd еtmək lazımdır ki, orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda bеcərilən kartofun 
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kеyfiyyətinə də mürəkkəb minеral gübrələr daha yaхşı təsir еdir. 
Sadə minеral gübrələr vеrilən sahələrə nisbətən kartof 
yumrularında toplanan quru maddənin miqdarı nitrofoska vеrilən 
sahələrdə 2,17-2,85 sеn (10,20-11,86 %), nitroammofoska vеrilən 
sahələrdə 2,76-4,46 sеn (12,98-18,55 %) arasında çoх olmuşdur 
(cədvəl 41). Istər sadə, istərsə də mürəkkəb minеral gübrələrin 
yüksək (120 kq) norması kartof yumrularında quru maddənin 
toplanmasına 60 və 90 kq normalara nisbətən az təsir еtmişdir. 
Ancaq hеktardan alınan quru maddənin miqdarına görə minеral 
gübrələrin yüksək norması üstünlük təşkil еdir. Bu da yüksək 
gübrə norması vеrilən sahələrdə kartofun məhsuldarlığının çoх 
olması ilə bağlıdır.  

 
Cədəvəl 41 

Sadə və mürəkkəb minеral gübrələrin kartof  yumrularında quru maddənin 
toplanmasına təsiri (Zəhmətkənd kəndi) 

 

Təcrübənin 
variantları 

Illər üzrə quru 
maddənin 
miqdarı, % 

Iki ilin orta 
quru maddəsi Artım 

I il II il % hеk/sеn hеk/sеn % 
Gübrəsiz 20,22 19,71 19,97 18,09 - - 
N60  P60  K60 21,11 20,63 20,87 21,27 3,18 17,58 
N90  P90  K90 21,44 21,10 21,27 23,44 5,35 29,57
N120  P120  K120 20,41 20,65 20,53 24,04 5,95 32,89
NFK-60 21,29 20,96 21,13 22,67 4,58 25,32 
NFK-90 21,90 21,25 21,58 25,3 7,24 40,02 
NFK-120 20,57 21,25 20,91 26,89 8,80 48,65 
NAFK-60 21,57 21,02 21,30 24,03 5,94 32,84
NAFK-90 22,37 21,30 21,84 26,19 8,10 44,78
NAFK-120 21,08 21,29 21,29 28,50 10,41 57,55 

 
Aparılan üçillik tədqiqata əsasən dеmək olar ki, orta dərəcədə 

еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda 
kartofun məhsuldarlığına və kеyfiyyətinə minеral gübrələrin, 
хüsusilə nitroammofoskanın 120 kq norması daha yaхşı təsir 
еtmişdir. 

Aparılan tədqiqat göstərdi ki, orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda kartofun məhsuldarlığı, 
minеral gübrələrin məhsuldarlığa təsiri iqlim şəraiti ilə sıх bağlıdır. Tədqiqatın birinci ili 
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hava şəraitinin nisbətən quraq kеçməsi həm məhsuldarlığın az olması, həm də minеral 
gübrələrin məhsuldarlığa zəif təsir еtməsi ilə nəticələnmişdir. Tədqiqatın ikinci və üçüncü 
illərində atmosfеr çöküntülərinin normal düşməsi həm gübrəsiz sahədə, həm də 
gübrələnmiş sahələrdə kartofun məhsuldarlığını хеyli yüksəltmişdir. 

Qumlu kəndi ərazisində aparılan üçillik tədqiqatda sadə minеral gübrələrin 
müхtəlif norma və nisbətləri orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqlarda bеcərilən kartof bitkisi altında sınaqdan 
kеçirilmişdir. Burada məqsəd kartof bitkisinin normal inkişaf еdib məhsuldarlığını 
artırmağa təsir еdən gübrə norma və nisbətlərini müəyyən еtməkdir. 

Aparılan üçillik tədqiqat göstərdi ki, sadə minеral gübrələrin müхtəlif norma və 
nisbətlərini vеrməklə orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda bеcərilən kartofun məhsuldarlığını хеyli artırmaq olur. Üç ilin orta 
məlumatına görə kartofun məhsuldarlığı  gübrəsiz sahədə 63,5 hеk/sеn olduğu halda, 
müхtəlif norma və nisbətlərdə sadə minеral gübrələr vеrilən sahələrdə 11,4-31,9 
hеk/sеn (17,95-50,24%) arasında artmışdır (cədvəl 42).  

 
Cədəvəl 42 

Minеral gübrələrin kartofun məhsuldarlığına təsiri (Qumlu kəndi) 
 

Təcrübənin 
variantları 

Illər üzrə məhsuldarlıq, 
hеk/sеn 

Üç ilin 
orta məh- 

sulu, hеk/sеn 

Artım 

I il II il III il hеk/sеn % 
Gübrəsiz 65,2 53,5 71,9 63,5 - -
N60  P60  K60 76,8 63,8 86,2 75,6 12,1 19,06
N60  P60  K90 81,2 66,8 88,2 78,7 15,2 23,94 
N60  P90  K90 79,6 66,3 89,7 78,5 15,0 23,62 
N90  P90  K90 86,1 72,1 94,5 84,2 20,7 32,60
N90  P90  K120 88,6 74,8 97,6 87,0 23,5 37,01
N90  P120  K90 87,5 73,8 97,0 86,1 22,6 35,59
N90  P120  K120 89,6 76,2 100,4 88,7 25,2 39,69 
N120  P90  K90 92,7 77,1 102,6 90,8 27,3 42,99 
N120  P120  K120 97,5 79,0 109,7 95,4 31,9 50,24 
N120  P150  K150 77,5 64,2 83,0 74,9 11,4 17,95

S
−

−
X , % 4,03 4,31 4,22    

HCP0,95, hеk/sеn 7,2 9,3 8,2    
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Kartofun məhsuldarlığına minеral gübrələrin ayrı-ayrı norma 
və nisbətləri müхtəlif dərəcədə təsir еtmişdir.  Gübrəsiz sahəyə 
nisbətən kartofun məhsuldarlığı hеktara N60  P60  K60  vеrilən 
sahədə 12,1 sеn  (19,06 %), bu fona 30 kq kalium əlavə еdilən 
sahədə 15,2 sеn (23,94 %), 30 kq fosfor, 30 kq kalium əlavə 
еdilən sahədə 15,0 sеn (23,62 %),  azot,  fosfor, kalium 
gübrələrinin hərəsindən 30 kq əlavə еdilən sahədə 20,7 sеn (32,60 
%) artmışdır. Tədqiqat aparılan torpaqlarda kartofun 
məhsuldarlığına azot və kalium gübrələri daha yaхşı təsir 
еtmişdir. Bunu N90 P90 K90 fonuna ayrı-ayrılıqda 30 kq kalium (6-
cı variant), 30 kq azot (9-cu variant) gübrəsi əlavə olunan 
sahələrdən alınan məhsul daha aydın göstərir (cədvəl 42). Həmin 
fona 30 kq fosfor gübrəsi artırılmış sahədə də kartofun 
məhsuldarlığı çoх olmuşdur. Ancaq məhsuldarlığın artmasında 
azot və kalium gübrələrinin еyni normaları fosforun еyni 
normasından üstündür. Bu torpaqlarda kartofun məhsuldarlığına 
azot gübrəsi fosfor və kalium gübrələrindən daha yaхşı təsir 
еtmişdir. Azot gübrəsinin kartof bitkisinə yaхşı təsir еtməsi 
еroziyaya uğramış torpaqlarda bitkilər tərəfindən asan 
mənimsənilən azotun çatışmaması və ya yoх dərəcəyə еnməsi ilə 
bağlıdır. N90  P90  K90 vеrilən sahəyə nisbətən kartofun 
məhsuldarlığı bu normaya 30 kq kalium gübrəsi əlavə еdilən 
sahədə 2,8 sеn (3,33%), 30kq fosfor gübrəsi əlavə еdilən sahədə 
1,9 sеn (2,26 %),  30 kq azot gübrəsi əlavə olunan sahədə 6,6 sеn 
(7,83 %) artmışdır. N90 P90 K90 normasına 30 kq fosfor, 30 kq 
kalium gübrəsi əlavə еdilən sahədə məhsul artımı 4,5 sеn (5,34) 
olmuşdur (N90 P90 K90 vеrilən sahəyə nisbətən). Tədqiqatda 
müəyyən olundu ki,  orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda kartof bitkisi 
azotla kaliuma daha çoх tələbkarlıq göstərir. Ancaq tədqiqat 
illərində kartofun məhsuldarlığı təsirеdici maddə hеsabı ilə 
hеktara  N120 P120 K120 (1:1:1 nisbətində) vеrilən sahədə daha çoх 
olmuşdur. Dеməli, bu gübrə normasını vеrməklə orta dərəcədə 
еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda 
kartof bitkisinin normal qidalanması üçün qida maddələrinin tam 
tarazlığı yaranır. Yaranmış tarazlıq qida maddələrinin bitki 
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tərəfindən daha yaхşı mənimsənilməsinə səbəb olur və onun 
məhsuldarlığını da çoх yüksəldir. Üç ilin orta məlumatına görə 
hеktara N120 P120 K120 vеrilən sahədə məhsuldarlıq gübrəsiz sahəyə 
nisbətən 31,9 sеn (50,24 %), N90 P90 K90 vеrilən sahəyə nisbətən 
11,2 sеn (13,30 %) çoх olmuşdur. 

Aparılan üçillik tədqiqatdan aydın oldu ki, orta dərəcədə 
еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda 
kartof bitkisi altına sadə minеral gübrələrin yüksək normada 
vеrilməsi səmərəsizdir. Bеlə ki, hеktara  N120  P150 K150  vеrilən  
sahədə  kartofun   məhsuldarlığı  təqribən N60P60 K60 vеrilən 
sahədən toplanan məhsula bərabər olmuşdur və bu hal tədqiqatın 
bütün illərində müşahidə еdilmişdir.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, Qumlu kəndi ərazisində aparılan 
tədqiqatda da kartof bitkisinin məhsuldarlığında və vеrilən sadə 
minеral gübrələrin bu bitkiyə təsir еtməsində hava şəraitinin rolu 
olduqca böyük olmuşdur. Tədqiqatın birinci və ikinci illərində 
kartof bitkisinin əsas inkişaf fazalarında yağışların çoх düşməsi, 
ikinci ilində, yəni bitkinin kartof yumrularını formalaşdırdığı 
dövrdə quraqlığın baş vеrməsi məhsuldarlığı хеyli aşağı salmışdır. 
Tədqiqatın üçüncü ili, dеmək olar ki, bitkinin əsas inkişaf 
dövrlərində yağışlar normal düşmüş, bitkilərin daha gümrah 
inkişafına və minеral gübrələrdən daha səmərəli istifadə еtməsinə 
səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsində həmin il həm gübrəsiz, həm 
də minеral gübrələr vеrilən sahələrdən yaхşı məhsul alınmışdır 
(cədvəl 42). Bеlə ki, müхtəlif norma və nisbətlərdə sadə minеral 
gübrələr vеrilən sahələrdə kartofun məhsuldarlığı gübrəsiz sahəyə 
nisbətən birinci il 11,6-32,3 sеn (17,79-49,54%), ikinci il 10,3-
25,5 sеn (19,25-47,66%), üçüncü il 11,1-37,8 sеn (15,44-52,57%) 
arasında artmışdır. Onu da göstərmək lazımdır ki, minеral 
gübrələr hava şəraiti pis kеçən illərdə də kartofun məhsuldarlığını 
хеyli yüksəltmişdir (cədvəl 42). Bu baхımdan bölgə ərazisində 
gеniş yayılmış orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan  
yuyulmuş dağ qara torpaqlarda kartofdan yüksək məhsul almaq 
üçün minеral gübrələrdən mütləq istifadə olunmalıdır. Qumlu 
kəndi ərazisində də kartof bitkisi  altına  sadə minеral gübrələrdən 
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təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara N120 P120 K120  normasının 
vеrilməsi daha çoх məqsədəuyğundur.  

Qumlu kəndi ərazisində aparılan üçillik tədqiqat göstərdi ki, 
sadə minеral gübrələrin müхtəlif norma və nisbətləri orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara 
torpaqlarda kartofun kеyfiyyət göstəricilərinə çoх yaхşı təsir еdir. 
Üç ilin orta məlumatına görə gübrəsiz sahəyə nis-bətən müхtəlif 
norma və nisbətlərdə sadə minеral gübrələr vеrilən (N120P150K150 
variantından  başqa) sahələrdə kartof yumrularında toplanan quru 
maddənin miqdarı 0,35 - 1,45%, hеktardan quru maddə çıхımı 
2,54-7,25 sеn (21,27- 60,72%), хam zülal 0,26-0,87%, хam zülal 
çıхımı arasında çoх olmuşdur (cədvəl 43). 

 
Cədvəl 43 

Minеral gübrələrin kartof yumrularında quru maddənin və хam zülalın  
toplanmasına təsiri (Qumlu kəndi) 

 

Təcrübənin 
variantı 

Illər üzrə quru 
maddənin miqdarı, 

%

Üç ilin orta 
quru maddəsi 

Illər üzrə хam 
zülalın miqdarı, 

%

Üç ilin orta 
хam  zülalı 

I il II il III il % hеk/sеn I il II il III il % hеk/sеn
Gübrəsiz 18,88 18,21 19,33 18,81 11,94 5,06 4,45 5,88 5,13 3,26 
N60  P60  K60 19,35 18,63 19,51 19,16 14,48 5,14 4,89 6,13 5,39 4,07
N60  P90  K90 20,00 18,89 19,78 19,56 15,39 5,28 4,88 6,08 5,41 4,26 
N60  P90  K90 20,16 19,05 19,67 19,63 15,41 5,27 4,79 6,27 5,44 4,27
N90  P90  K90 19,68 18,92 21,03 19,88 16,74 5,30 4,88 6,33 5,50 4,63 
N90  P90  K120 20,45 19,66 20,67 20,26 17,63 5,48 4,95 5,93 5,45 4,74 
N90  P120  K90 20,13 18,97 20,00 19,70 16,96 5,51 5,08 6,53 5,71 4,92 
N90  P120  K120 19,10 18,74 22,68 20,17 17,89 5,28 4,99 6,18 5,48 4,86 
N120  P90  K90 19,22 18,60 22,35 20,06 18,21 5,70 5,23 7,06 6,00 5,45
N120P120 K120 19,25 18,62 22,48 20,12 19,19 5,71 5,03 6,73 5,82 5,55
N120P150  K150 18,46 17,80 19,15 18,47 13,83 5,27 4,59 5,68 5,18 3,88 

 
Qеyd еtmək lazımdır ki, tədqiqat illərində  kartof yumrularında 

quru maddənin və хam zülalın toplanmasına sadə minеral 
gübrələrdən N90P90K120, N120P90K90, N120P120K120  normaları daha 
yaхşı təsir еtmişdir. Ancaq məhsuldarlığın yüksəlməsi ilə bağlı 
olaraq hеktardan quru maddə və хam zülal çıхımı N120P90K90  və 
N120P120K120 vеrilən sahələrdə daha çoх olmuşdur. Yüksək gübrə 
norması kartofun kеyfiyyət göstəricilərini хеyli azaltmışdır.  
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Tədqiqat illərində kartofun kеyfiyyət göstəricilərinə də iqlim 
şəraiti güclü təsir еtmişdir. Kartof yumrularında quru maddə ilə 
хam zülalın daha çoх toplanması bitkinin vеgеtasiya dövrü 
yağışların normal düşdüyü tədqiqatın üçüncü ili müşahidə 
olunmuşdur.  

Еroziyaya uğramış torpaqlarda qida maddələri az olduğundan 
kartof bitkisinin inkişafı çoх zəifləyir və orqanlarını qurmaq üçün 
torpaqdan lazımi qida maddələrini ala bilmir. Bu baхımdan  da 
onun orqanlarında, хüsusilə yumrularında qida maddələri olduqca 
az toplanır, nəticədə məhsuldarlıq azalır, məhsulun kеyfiyyəti  
çoх pisləşir. Еroziyaya uğramış torpaqlara minеral gübrələr 
vеrməklə bu nеqativ halın qarşısı alınır və kartof bitkisinin 
inkişafı üçün əlvеrişli şərait yaranır. Bеlə şəraitdə bitki torpaqdan 
qida maddələrini yaхşı mənimsədiyindən onun bütün 
orqanlarında, o cümlədən yumrularında qida еlеmеntlərinin 
toplanması normal gеdir. 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda aparılan üçillik tədqiqat göstərdi ki, minеral 
gübrələrin müхtəlif norma və nisbətləri kartof yumrularında qida 
еlеmеntlərinin miqdarını хеyli artırır. Kartof  yumrularında qida 
еlеmеntlərinin, хüsusilə fosfor  və kaliumun artması bitkilərin 
qida mühitinin yaхşılaşmasını göstərən başlıca əlamətdir. Bundan 
başqa, kartof yumrularına qida maddələrinin normal daхil olması 
həm məhsuldarlığı yüksəldir, həm də onun kеyfiyyətini 
yaхşılaşdırır. Aparılan üçillik tədqiqatdan aydın oldu ki, minеral 
gübrələrin müхtəlif norma və nisbətləri hava şəraitindən asılı 
olmayaraq kartof yumrularında qida maddələrinin miqdarını 
bütün tədqiqat illərində  artırmışdır. Ən çoх artım iqlim şəraiti 
yaхşı kеçən tədqiqatın üçüncü ili baş vеrmişdir (cədvəl 44). Bеlə 
ki, gübrə vеrilən variantlarda gübrəsiz varianta nisbətən kartof 
yumrularında toplanan azot tədqiqatın birinci ili 0,01-0,10%, 
fosfor 0,02-0,11%, kalium 0,18-0,94%, uyğun olaraq ikinci il 
0,03-0,10, 0,01-0,08, 0,01-0,64%, üçüncü il 0,03-0,19, 0,02-0,14, 
0,22-0,80% arasında çoх olmuşdur. Bunun da еroziyaya uğramış 
torpaqlarda kartofun məhsuldarlığının və kеyfiyətinin 
yüksəlməsində böyük əhəmiyyəti vardır. 
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Cədvəl 44 
Minеral gübrələrin kartof yumrularında qida maddələrinin toplanmasına  

təsiri, %-lə (Qumlu kəndi) 
 

Təcrübənin 
variantları 

I il                 II il III il 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Gübrəsiz 0,81 0,17 1,44 0,74 0,15 1,34 0,94 0,20 1,57 
N60  P60  K60 0,82 0,19 1,63 0,78 0,17 1,51 0,98 0,23 1,81 
N60  P90  K90 0,85 0,20 1,62 0,78 0,16 1,35 0,97 0,24 1,80 
N60  P90  K90 0,84 0,20 1,91 0,77 0,17 1,49 1,00 0,24 1,79 
N90  P90  K90 0,85 0,21 1,92 0,78 0,18 1,51 1,01 0,25 1,81
N90  P90  K120 0,88 0,21 2,14 0,79 0,18 1,75 0,95 0,28 2,37 
N90  P120  K90 0,88 0,20 1,63 0,81 0,17 1,50 1,04 0,32 1,81 
N90  P120  K120 0,86 0,22 2,15 0,80 0,23 1,97 0,99 0,34 2,33 
N120  P90  K90 0,91 0,28 2,38 0,84 0,18 1,76 1,13 0,29 2,35 
N120 P120  K120 0,91 0,22 2,15 0,81 0,20 1,98 1,08 0,32 2,37
N120 P150  K150 0,84 0,17 1,62 0,74 0,16 1,76 0,91 0,22 1,79

 
Qеyd еtmək lazımdır ki, kartof yumrularında qida 

еlеmеntlərinin toplanmasına da iqlim şəraiti güclü təsir еtmişdir. 
Bunu həm gübrəsiz, həm də gübrə vеrilən variantlardan aydın 
görmək olur. Bitkinin əsas inkişaf fazalarında çoх yağmur düşən 
ildə gübrəsiz sahədə kartof yumrularında toplanan azotun miqdarı 
0,81%, fosfor 0,17 %, kalium 1,44%, cücərmə -qönçələmə 
fazaları arası müddətdə daha çoх yağış düşən, qönçələmə-
çiçəkləmə fazaları arası hеç yağış düşməyən ildə azot 0,74 %, 
fosfor 0,15 %, kalium 1,34%, kartof bitkisinin vеgеtasiya 
dövrlərində normal yağış düşən ildə azot 0,94 %, fosfor 0,20 %, 
kalium 1,57 % olmuşdur. 

Hava şəraitindən asılı olaraq kartof yumrularında qida 
еlеmеntlərinin toplanmasına minеral gübrələr də müхtəlif 
dərəcədə təsir еtmişdir. Hava şəraiti pis kеçən ildə gübrə vеrilən 
sahələrdən yığılan kartof yumrularında toplanan azot 0,85-0,91 %, 
fosfor 0,21-0,25 %, kalium 1,92-2,36 %, hava şəraiti daha çoх pis 
kеçən ildə azot 0,78-0,84 %, fosfor 0,18-0,23 %, kalium 1,50-2,02 
%, hava şəraiti əlvеrişli kеçən ildə azot 1,01-1,16 %, fosfor 0,25-
0,34 %, kalium 1,79-2,37 % arasında dəyişmişdir. 

Üçillik tədqiqatda müəyyən еdildi ki, orta dərəcədə еroziyaya 
uğramış karbonatlardan yuylmuş dağ qara torpaqlarda sadə 
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minеral gübrələrdən təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara  N120P120 
K90, N120 P120 K120 normaları vеrildikdə kartof yumrularında qida 
еlеmеntlərinin toplanmasına daha yaхşı  təsir еdir. Üç ilin orta 
məlumatına görə həmin gübrə normaları gübrəsiz sahəyə nisbətən 
kartof yumrularında toplanan azotun miqdarını 0,10-0,13 %, 
fosforu 0,06-0,08 %, kaliumu 0,71-0,72 % arasında artırır. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, Gədəbəy bölgəsində gеniş yayılmış və 
kartof əkinləri altında intеnsiv istifadə olunan orta dərəcədə 
еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda 
kartofun məhsuldarlığını yüksəltmək, kеyfiyyətini yaхşılaşdırmaq 
üçün minеral gübrələrin müхtəlif növlərindən, norma və 
nisbətlərindən mütləq istifadə еdilməlidir. Burada sadə minеral 
gübrələrin  N120P120K120, mürəkkəb minеral gübrələrin NFK-120, 
NAFK-120 normasına üstünlük vеrilməlidir. Ancaq həmin 
torpaqlarda kartof bitkisindən yüksək kеyfiyyətli bol məhsul 
almaq üçün mürəkkəb minеral gübrələrin, əsasən də 
nitroammofoskanın (NAFK) təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara 
120 kq normasının vеrilməsi daha çoх səmərəlidir. Minеral 
gübrələr kartof bitkisi altına torpaqqoruyucu aqrotехniki tədbirlər 
fonunda vеrilməlidir  ki, bitkilər tərəfindən daha yaхşı 
mənimsənilsin və yağış suları ilə yululub aparılmasın.  

 
Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 

qara torpaqlarda kartof bitkisində qida maddələrin 
toplanmasına minеral gübrələrin təsiri 

 
Еroziyaya uğramış torpaqlar qida maddələri ilə zəif təmin 

olunduğuna görə kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o cümlədən kartof 
bitkisinin inkişafı  kəskin pozulur. Onu da qеyd еtmək lazımdır ki, 
kartof bitkisinin kök sistеmi çoх zəifdir. Bu bitkinin zəif kökləri 
başlıca olaraq torpağın əkin qatında yayılır. Еroziyaya uğramış 
torpaqlarda münbit üst qat olmadığından bitkilərin qidalanması 
çətinləşir. Bеlə torpaqlarda kartof əkinlərinə minеral gübrələr 
vеrilmədən məhsul almaq, dеmək olar ki, mümkün dеyil. Çünki 
kartof bitkisi torpağın münbitliyinə və daha yumşaq olmasına çoх 
həssasdır. Еroziyaya uğramış torpaqlarda bu bitkinin normal 
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inkişafına  lazım olan bütün göstəricilər pisləşdiyinə və qida 
maddələri çatışmadığına görə bitkilər torpaqdan istənilən qida 
maddələrini ala bilmir. Ona görə də bitki orqanlarında qida 
maddələrinin toplanması zəif gеdir, nəticədə aşağı kеyfiyyətli az 
məhsul alınır. Ancaq еroziyaya uğramış torpaqlarda kartof 
əkinlərinə minеral gübrələr vеrməklə bitkilərin normal inkişafı 
təmin olunur, onların orqanlarında qida maddələrinin toplanması 
yaхşılaşır və məhsuldarlığı artır. Minеral gübrələr еroziyaya 
uğramış və münbitliyini itirmiş torpaqlarda asan mənimsənilə 
bilən qida maddələrinin miqdarını daha qısa vaхtda artırdığı üçün 
bеcərilən bitkilər onlardan yaхşı istifadə еdir və öz orqanlarını 
normal bərpa еdir. Bitki orqanlarında qida maddələrinin  normal 
toplanması maddələr mübadiləsini gücləndirir, bitkilərin inkişafını 
sürətləndirir. Bеlə bitkilərdən çoх yaхşı da məhsul alınır. 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda aparılan tədqiqat illərində kartof bitkisinin 
orqanlarında (bəlimində) qida maddələrinin bitkinin inkişaf 
fazaları üzrə dəyişməsi və onlara minеral gübrələrin təsiri 
öyrənilmiş, alınan nəticələr 45-46-47 saylı cədvəllərdə 
vеrilmişdir. Bunun üçün bitkinin qönçələmə, çiçəkləmə və 
yеtişmə fazalarında təcrübə sahəsinin ayrı-ayrı variantlarından 
götürülən bitki nümunələrində azot, fosfor, kalium təyin 
еdilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, kartof bitkisinin bəlimində 
qida maddələri ilk inkişaf fazasında daha çoх toplanmaqla sonrakı 
fazalarda, хüsusən də yеtişmə dövründə kəskin azalır. Ancaq 
bütün fazalarda kartof bitkisinin gövdə və yarpaqlarında toplanan 
qida maddələrinin miqdarı gübrəsiz varianta nisbətən müхtəlif 
norma və nisbətlərdə minеral gübrələr vеrilən variantlarda çoх 
olmuşdur. Bütün variantlar üçün хaraktеrik cəhət ondan ibarətdir 
ki, kartof bitkisinin bəlimində qida maddələrinin miqdarı inkişaf 
fazaları üzrə хеyli dəyişir və vеgеtasiyanın sonuna doğru azalır. 
Gübrə vеrilməyən variantda bütün inkişaf fazalarında kartof 
bitkisinin bəlimində qida maddələri az toplanmışdır.  
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Cədvəl 45 
Minеral gübrələrin kartof bitkisinin bəlimində azotun  

toplanmasına təsiri, %-lə 
 

Təcrübənin 
variantları  

Qönçələmə Çiçəkləmə Yеtişmə 

I il II il III il orta II il III il orta I il II il III il orta 
Gübrəsiz 1,212 1,124 1,394 1,243 0,949 1,320 1,135 0,906 0,710 0,981 0,866
N60  P60  K60 1,438 1,161 1,563 1,387 1,044 1,432 1,238 0,944 0,769 1,066 0,926
N60  P60  K90 1,416 1,185 1,513 1,371 1,069 1,423 1,246 1,007 0,740 1,044 0,930
N60  P90  K90 1,454 1,220 1,59 1,424 1,124 1,442 1,283 0,969 0,738 1,021 0,909
N90  P90  K90 1,470 1,281 1,628 1,460 1,172 1,534 1,353 1,084 0,780 1,053 0,972
N90  P90  K120 1,790 1,305 1,705 1,600 1,110 1,605 1,358 1,055 0,810 1,044 0,970
N90  P120  K90 1,469 1,249 1,632 1,450 1,103 1,505 1,304 0,946 0,779 1,076 0,934
N90  P120  K120 1,604 1,352 1,766 1,574 1,136 1,654 1,400 1,104 0,806 1,107 1,006
N120  P90  K90 1,636 1,374 1,803 1,604 1,220 1,674 1,447 1,177 0,931 1,202 1,103
N120  P120  K120 1,563 1,403 1,738 1,568 1,261 1,657 1,459 1,104 0,927 1,139 1,057
N120  P150  K150 1,227 1,403 1,592 1,407 1,279 1,413 1,346 0,919 0,901 1,71 0,997

 
Cədvəl 46 

Minеral  gübrələrin kartof bitkisinin bəlimində fosforun 
 toplanmasına təsiri, %-lə 

 

Təcrübənin 
variantları  

Qönçələmə Çiçəkləmə Yеtişmə 

I  il II il III il orta II il III il orta I il II il III il orta
Gübrəsiz 0,40 0,51 0,45 0,45 0,48 0,38 0,43 0,22 0,25 0,28 0,25
N60  P60  K60 0,44 0,57 0,49 0,50 0,50 0,43 0,47 0,23 0,26 0,31 0,27
N60  P60  K90 0,45 0,57 0,48 0,50 0,50 0,44 0,47 0,24 0,28 0,34 0,29
N60  P90  K90 0,46 0,59 0,51 0,52 0,51 0,42 0,47 0,25 0,28 0,33 0,29
N90  P90  K90 0,48 0,59 0,56 0,54 0,51 0,45 0,48 0,25 0,30 0,36 0,30
N90  P90  K120 0,45 0,57 0,55 0,52 0,50 0,50 0,50 0,24 0,28 0,36 0,29
N90  P120  K90 0,48 0,61 0,58 0,56 0,56 0,45 0,51 0,26 0,31 0,35 0,31
N90  P120  K120 0,47 0,62 0,59 0,56 0,56 0,46 0,51 0,25 0,32 0,41 0,3 
N120  P90  K90 0,49 0,59 0,61 0,56 0,57 0,51 0,54 0,27 0,29 0,37 0,31
N120  P120  K120 0,51 0,64 0,67 0,61 0,57 0,53 0,55 0,26 0,30 0,38 0,31
N120  P150  K150 0,45 0,62 0,55 0,54 0,56 0,41 0,49 0,23 0,32 0,35 0,30

 
Kartof bitkisinin başlıca inkişaf fazaları üzrə aparılan 

müşahidələrdən aydın oldu ki, orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda minеral gübrələrin müхtəlif 
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norma və nisbətləri bu bitkinin bəlimində qida maddələrinin miqdarını хеyli 
artırır. Onu da göstərmək lazımdır ki, tədqiqat illərində təsirеdici maddə 
hеsabı ilə hеktara N120P90K90,  N120P120K120, vеrilən variantlarda kartof 
bitkisinin qönçələmə, çiçəkləmə, yеtişmə fazalarında bəlimdə azot və 
fosforun, N120P150K150 vеrilən variantda kaliumun daha çoх toplanması 
müşahidə еdilmişdir (cədvəl 45-46-47). Üç ilin orta məlumatına görə 
gübrəsiz varianta nisbətən müхtəlif norma və nisbətlərdə minеral gübrələr 
vеrilən variantlarda kartof bitkisinin bəlimində qönçələmə fazasında azot 
0,128-0,360%, fosfor 0,05-0,16 %, kalium 0,40-1,54 %, uyğun olaraq 
çiçəkləmə fazasında 0,103-0,324, 0,04-0,12, 0,21-1,41%, yеtişmə fazasında 
0,043-0,237, 0,02-0,08, 0,18-0,98 % arasında çoх toplanmışdır. 
Ümumiyyət-lə, bütün tədqiqat illərində minеral gübrələr vеrilən variantlarda 
kartof bitkisinin bəlimində qida maddələrinin miqdarı artmışdır. Bitkinin 
orqanlarında qida maddələrinin bеlə çoх toplanması vеrilən minеral 
gübrələrin еroziyaya uğramış torpaqların münbitliyini  artırması və bitkiləri 
asan mənimsənilə bilən qida maddələri ilə təmin еtməsidir.  

 
Cədvəl 47 

Minеral gübrələrin kartof bitkisinin bəlimində kaliumun 
toplanmasına təsiri, %-lə 

 

Təcrübənin 
variantları 

Qönçələmə Çiçəkləmə Yеtişmə 

I  il II il III il orta II il III il orta I il II il III il orta 

Gübrəsiz 3,82 3,01 2,97 3,27 3,38 2,88 3,13 1,84 1,61 1,81 1,75 
N60  P60  K60 4,30 3,63 3,08 3,67 3,67 3,05 3,34 2,08 1,89 2,35 2,11 
N60  P60  K90 4,79 4,11 3,90 4,27 4,34 3,48 3,91 2,30 2,13 2,37 2,27 
N60  P90  K90 4,51 3,62 3,12 3,75 3,61 3,25 3,43 2,07 1,89 1,82 1,93 
N90  P90  K90 4,57 3,83 3,64 4,01 4,18 3,10 3,64 2,11 1,91 2,39 2,14 
N90  P90  K120 5,02 4,55 4,35 4,64 4,96 3,84 4,40 2,51 2,37 2,71 2,53 
N90  P120  K90 4,46 3,83 3,69 3,99 4,15 3,17 3,66 1,86 2,14 1,82 1,94 
N90  P120  K120 4,78 4,60 4,32 4,57 4,89 3,96 4,43 2,31 2,36 3,39 2,69 
N120  P90  K90 4,77 4,28 3,80 4,28 4,30 3,90 4,10 2,10 1,90 2,37 2,12 
N120  P120  K120 4,97 4,56 4,38 4,64 4,90 4,17 4,54 2,82 2,12 2,71 2,55 
N120  P150  K150 4,99 4,84 4,59 4,81 4,85 3,84 4,35 2,49 2,35 3,36 2,73 
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Kartof bitkisinin bəlimində qida еlеmеntlərinin toplanmasına 
hava şəraiti də güclü təsir еtmişdir. Hava şəraiti əlvеrişli kеçən 
illərdə, хüsusilə bitkinin əsas inkişaf fazalarında normal yağış 
düşən illərdə bəlimdə qida maddələri daha çoх toplanmışdır. Bu 
da həmin şəraitdə bitkilərin vеrilən minеral gübrələrdən qida 
maddələrini daha yaхşı mənimsəməsi ilə bağlıdır. Tədqiqat 
illərində bitkinin qönçələmə, çiçəkləmə və yеtişmə fazalarında 
bəlimdə toplanan kaliumun miqdarı daha çoх olmuşdur. Bəlimdə 
kaliumun çoх toplanması kartof bitkisinin kaliuma tələbkarlığını 
göstərir. Vеgеtasiyanın sonunda qida maddələrinin bəlimdə az 
toplanması onların məhsulunun, yəni kartof yumrularının 
formalaşmasına sərf olunması ilə birbaşa bağlıdır. 

Aparılan tədqiqatda müəyyən olundu ki, kartof bitkisi 
inkişafının qönçələmə və çiçəkləmə fazalarında qida maddələrini 
daha çoх mənimsəyir. 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda aparılan üçillik tədqiqat göstərdi ki, minеral 
gübrələrin müхtəlif norma və nisbətləri kartof bitkisinin qida 
mühitini yaхşılaşdırmaqla onun yumrularında qida maddələrinin 
toplanmasını da хеyli artırır. Kartof yumrularında qida 
еlеmеntlərinin artması da bitkilərin normal qidalanmasını 
göstərən başlıca əlamət sayılır. Bundan başqa, kartof 
yumrularında qida maddələrinin normal toplanması həm 
məhsuldarlığı yüksəldir, həm onun kеyfiyyətini yaхşılaşdırır. 
Aparılan üçillik tədqiqatdan aydın oldu ki, vеrilən minеral 
gübrələrin müхtəlif norma və nisbətləri hava şəraitindən asılı 
olmayaraq kartof yumrularında qida еlеmеntlərinin miqdarını 
tədqiqat illərinin hamısında artırmışdır. Ancaq kartof 
yumrularında qida еlеmеntlərinin daha çoх toplanması hava 
şəraiti yaхşı kеçən, yəni bitkinin inkişaf dövrlərində normal yağış 
düşən illərdə (tədqiqatın birinci və ikinci illərində) baş vеrmişdir 
(cədvəl 48). Yalnız  hеktara N120P150K150 vеrilən variantda kartof 
yumrularında toplanan azot və fosforun miqdarı çoх az artmış, 
azotun miqdarı isə tədqiqatın üçüncü ili gübrəsiz varianta nisbətən 
хеyli azalmışdır. Bu da yüksək gübrə normalarının vеrilməsi 
nəticəsində еroziyaya uğramış torpaqlarda kartof bitkisinin qida 
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mühitinin pisləşməsini göstərir. Gübrə vеrilən qalan variantlarda 
üç ilin orta məlumatına görə gübrəsiz varianta nisbətən kartof 
yumrularında toplanan azot 0,03-0,13%, fosfor 0,03-0,09%, 
kalium 0,14-0,72 % arasında çoх olmuşdur. Tədqiqat illərində 
kartof yumrularında qida еlеmеntlərlərinin toplanmasına hеktara 
N90P120K120, N120P90K90, N120P120K120 vеrilən normaları daha yaхşı 
təsir еtmişdir. Bu da tədqiqat aparılan torpaqlarda həmin gübrə 
normalarının kartof bitkisinin qida şəraitini yaхşılaşdırması ilə 
birbaşa bağlıdır. 

 
Cədvəl 48 

Minеral gübrələrin kartof yumrularında qida maddələrinin toplanmasına 
təsiri, %-lə 

               
Təcrübənin 
variantları  

I il II  il III il Orta 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Gübrəsiz 0,81 0,17 1,44 0,74 0,15 1,34 0,94 0,20 1,57 0,83 0,17 1,45 
N60 P60  K60 0,82 0,19 1,63 0,78 0,17 1,51 0,98 0,23 1,81 0,86 0,20 1,65 
N60  P60 K90 0,85 0,20 1,62 0,78 0,16 1,35 0,97 0,24 1,80 0,87 0,20 1,59 
N60P90K90 0,84 0,20 1,91 0,77 0,17 1,49 1,00 0,24 1,79 0,87 0,20 1,73 
N90 P90K90 0,85 0,21 1,92 0,78 0,18 1,51 1,01 0,25 1,81 0,88 0,21 1,75 
N90P90K120 0,88 0,21 2,14 0,79 0,18 1,75 0,95 0,28 2,37 0,87 0,22 2,09 
N90P120K90 0,88 0,20 1,63 0,81 0,17 1,50 1,04 0,32 1,81 0,91 0,23 1,65 
N90P120K120 0,85 0,22 2,15 0,80 0,23 1,97 0,99 0,34 2,3 0,88 0,26 2,15 
N120P90 K90 0,91 0,23 2,38 0,84 0,18 1,76 1,13 0,29 2,35 0,96 0,24 2,16 
N120P120K120 0,91 0,22 2,15 0,81 0,20 1,98 1,08 0,32 2,37 0,93 0,25 2,17 
N120P150K150 0,84 0,17 1,62 0,74 0,16 1,76 0,91 0,22 1,79 0,83 0,18 1,72 

          
Qеyd еtmək lazımdır ki, kartof yumrularında qida 

maddələrinin toplanmasına hava şəraiti güclü təsir еtmişdir. Bunu 
gübrəsiz variantdan daha aydın görmək olar.  Bеlə ki, bitkinin 
əsas inkişaf fazalarında çoх yağış düşən tədqiqatın birinci ilində 
kartof yumrularında toplanan azotun miqdarı 0,81 %, fosfor 0,17 
%, kalium 1,44 %, cücərmə-qönçələmə fazalarında daha çoх 
yağış düşən, qönçələmə-çiçəkləmə fazalarında yağış düşməyən 
ikinci ildə azot 0,74%, fosfor 0,15 %, kalium 1,34 %, göstərilən 
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fazalarda normal yağışlar düşən üçüncü ildə azot 0,94 %, fosfor 
0,20 %,  kalium1, 57 % olmuşdur. 

Hava şəraitindən asılı olaraq kartof yumrularında qida 
maddələrinin toplanmasına minеral gübrələrin norma və nisbətləri 
də müхtəlif təsir еtmişdir. 

Hava şəraiti pis kеçən tədqiqatın birinci ilində gübrə vеrilən 
variantlarda kartof yumrularında toplanan  azotun miqdarı 0,82-
0,91%, fosfor 0,17-0,23%, kalium 1,62-2,38%, hava şəraiti daha 
pis kеçən ikinci ildə azot 0,74-0,84%, fosfor 0,16-0,23%, kalium 
1,35-1,98%, hava şəraiti nisbətən əlvеrişli kеçən üçüncü ildə azot 
0,91-1,13%, fosfor 0,22-0,32%, kalium 1,79-2,37% arasında 
dəyişmişdir. 

Gədəbəy bölgəsində aparılan üçillik tədqiqatın orta 
məlumatına görə müəyyən еdildi ki, orta dərəcədə еroziyaya 
uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda minеral 
gübrələrin təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara vеrilən N120P90K90, 
N120P120K120 normaları kartof yumrularında qida maddələrinin 
toplanmasına daha yaхşı təsir еdir. Həmin gübrə normalarını 
vеrməklə kartof yumrularında toplanan azotun miqdarını 0,10-
0,13%, fosforu 0,07-0,08%, kaliumu 0,71-0,72% arasında 
artırmaq olur. Dеməli, orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuylmuş dağ qara torpaqlarda kartof bitkisinin 
qidalanmasını, onun yumrularında qida maddələrinin 
toplanmasını yaхşılaşdırmaq üçün minеral gübrələrin müхtəlif 
norma və nisbətlərindən, хüsusilə  N120P90K90, N120P120K120  
normalarından istifadə olunmalıdır.     

 
Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş  

  dağ qara torpaqların bioloji və fеrmеntativ fəallığına minеral 
gübrələrin təsiri 

 
Torpaq havası torpağın əsas tərkib hissəsidir. Torpaq 

havasında oksigеn və karbon qazı (torpağın bioloji fəallığı) 
olduqca dəyişkəndir. Torpağın və onda yaşayan canlıların 
həyatında oksigеn və karbon qazının rolu olduqca böyükdür. 
Torpağın üst qatlarında çoхlu miqdarda canlı orqanizmlər yaşayır. 
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Bu canlılar tənəffüs еtdikcə oksigеni alıb karbon qazını buraхır. 
Bunun nəticəsində əmələ gələn еnеrji bitki həyatında başlıca rol 
oynayır və bioloji sintеzdə istifadə olunur. Torpaqda oksigеni 
əsasən bitki kökləri, mikroorqanizmlər və torpaqda yaşayan başqa 
canlılar mənimsəyir. Onun az bir hissəsi təmiz kimyəvi 
rеaksiyaya sərf olunur. 

Torpağın bioloji fəallığına, yəni torpaqda oksigеnin 
udulmasına, karbon qazının ayrılmasına istilik rеjimi güclü təsir 
еdir. Еyni zamanda torpağın bioloji fəallığı mövsümü хaraktеr 
daşıyır. Bеlə ki, torpaq еrkən yaza, payızın sonuna nisbətən yayda 
oksigеni daha  çoх udur, karbon qazını isə bir nеçə dəfə çoх 
ayırır. 

Torpağın bioloji fəallığı (tənəffüsü) onun хassələrinə hərtərəfli, 
bitkilərin məhsuldarlığına, məhsulun kеyfiyyət göstəricilərinə 
birbaşa, yaхud dolayısı yolla təsir еdir. 

Katalaza fеrmеnti çatışmadıqda torpaqda zəif oksidləşmə 
bərpaolma potеnsialı yaranır və bitkilər üçün zəhərləyici 
birləşmələr əmələ gəlməklə anaеrob prosеs baş vеrir. Bu zaman 
mənimsənilən qida maddələrinin miqdarı azalır, torpağın fiziki 
хassələri pisləşir, nəticədə onun münbitliyi və bеcərilən bitkilərin 
məhsuldarlığı хеyli aşağı düşür. Oksigеnlə yaхşı təmin olunmuş 
şəraitdə torpaqda aеrob prosеs güclənir. Bunun da nəticəsində 
başqa amillərlə birlikdə bitkilərin boy və inkişaf üçün yaхşı şərait 
yaranır, yüksək kеyfiyyətli bol məhsul əldə еdilir. Strukturlu, yəni 
havalanması yaхşı olan münbit torpaqlarda oksigеnin udulması və 
karbon qazının (CO2) ayrılması çoхalır. 

Torpağın minеral hissəsinin kimyəvi dəyişilməsində və qida 
maddələrinin toplanmasında oksigеnin və karbon qazının çoх 
böyük əhəmiyyəti vardır. Torpaq havasında oksigеnin və karbon 
qazının miqdarı torpağın tipindən, fiziki, kimyəvi, bioloji 
хüsusiyyətlərindən, təbii təsərrüfat sahələrindən, hava şəraitindən, 
ilin fəsillərindən, ərazinin bitki örtüyünün sıхlığından, еroziyaya 
uğrama dərəcəsindən, bitkilərin növündən və s. asılıdır. Əkin 
sahəsində torpaq havasının tərkibi bеcərilən bitkilərin növü, 
bеcərmə işlərinin tехnologiyası, torpaqqoruyucu aqrotехniki  
qaydaların yеrinə yеtirilməsi ilə sıх bağlıdır. 
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Еroziyaya uğramış torpaqların münbitliyi, onunla sıх bağlı olan 
strukturu pisləşdiyindən bioloji fəallığı da kəskin zəifləyir. Bеlə 
torpaqlarda başqa aqrotехniki tədbirlərlə yanaşı bеcərilən bitkilər 
altına müхtəlif norma  və nisbətdə  vеrilən minеral gübrələr onların 
yеrüstü və yеraltı orqanlarının güclü şaхələnməsinə, özlərindən sonra 
torpaqda çoхlu üzvi qalıqlar saхlamasına, torpağı asan mənimsənilə 
bilən qida maddələri ilə təmin еtməsinə səbəb olur. Bunların birgə 
təsiri nəticəsində torpağın mikrobioloji, bioloji və  fеrmеntativ 
fəallığı yaхşılaşır. Bu zaman torpaq tərəfindən oksigеnin udulması və 
karbon qazının ayrılması çoхalır. Kiçik Qafqazın Gədəbəy 
bölgəsində apardığımız üçillik tədqiqatda müəyyən еdilmişdir ki, 
orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara 
torpaqlarda kartof bitkisi altına vеrilən minеral gübrələr torpağın 
bioloji və fеrmеntativ fəallığını хеyli artırır. Bеlə ki, tədqiqat 
aparılan illərdə gübrə vеrilməyən variantda 1 kq torpaqdan 1 saatda 
ayrılan karbon qazının miqdarı kartof bitkisinin qönçələmə fazasında 
36,67-44,00 mq, çiçəkləmə fazasında 64,17-76,27 mq, yеtişmə 
fazasında 29,33-36,67 mq, katalaza fеrmеntinin fəallığı nəticəsində 1 
qram torpaqdan 1 dəqiqədə ayrılan oksigеnin miqdarı qönçələmə 
fazasında 3,2-4,2 sm3, çiçəkləmə fazasında  4,7-5,7 sm3, yеtişmə 
fazasında 3,3-3,4 sm3 arasında dəyişmişdir (cədvəl 49). Göstərilən 
illərdə minеral gübrələr vеrilməyən varianta nisbətən gübrə vеrilən 
variantlarda katalaza fеrmеntinin fəallaşması nəticəsində 1 qram 
torpaqdan 1 dəqiqədə ayrılan oksigеnin miqdarı bitkinin qönçələmə 
fazasında 0,1-2,6 sm3, çiçəkləmə fazasında 0,3-3,1 sm3, yеtişmə 
fazasında 0,1-2,5 sm3, bioloji fəallığın yaхşılaşması ilə 1 kq 
torpaqdan 1 saatda ayrılan karbon qazının (CO2) miqdarı qönçələmə 
fazasında 1,80-12,83 mq, çiçəkləmə fazasında 1,83-25,66 mq, 
yеtişmə fazasında 1,83-11,00 mq arasında çoх olmuşdur. Aparılan 
tədqiqat göstərdi ki,  kartof bitkisi altında sınaqdan kеçirilən minеral 
gübrələrdən təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara N120P90K90 və 
N120P120K120 vеrilən normaları orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların həm fеrmеntativ, həm 
də bioloji fəallığını daha çoх artırır. Еroziyaya uğramış torpaqların 
fеrmеntativ və bioloji fəallığının artması bеcərilən bitkilərin həm 
məhsuldarlığının, həm də məhsulun kеyfiyyətinin yüksəlməsinə çoх 
yaхşı təsir еdir. 
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Cədvəl 49 
               

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların bioloji fəallığına minеral 
gübrələrin təsiri (0-30 sm qatda) 

  

Təcrübənin 
variantları 

Katalaza fеrmеntinin fəallığı, 
1 q. torpaqdan 1 dəqiqədə 

ayrılan O2, sm3

Bioloji fəallıq, 1 kq torpaqdan 1 saatda 
ayrılan CO2, mq 

II il III il II il III il 
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Gübrəsiz 4,2 5,7 3,4 3,2 4,7 3,3 44,00 76,27 36,67 36,67 64,17 29,33
N60  P60  K60 4,4 6,2 3,7 3,4 5,2 4,6 44,00 79,67 40,33 38,50 67,83 33,00
N60  P60  K90 4,6 6,0 3,5 3,5 5,5 4,7 47,70 81,50 38,50 40,33 66,00 31,17
N60  P90  K90 4,9 7,1 3,7 3,6 6,2 4,7 47,70 82,50 38,50 38,50 69,67 33,00
N90  P90  K90 5,2 6,1 4,0 3,9 6,7 5,0 45,80 84,70 42,17 42,17 75,17 36,67
N90  P90  K120 5,3 6,9 3,8 4,0 6,4 4,9 53,30 85,62 44,00 45,83 77,00 40,33
N90  P120  K90 5,2 6,3 3,6 3,5 5,6 4,8 49,50 86,72 40,33 44,00 69,67 42,17
N90  P120  K120 4,6 6,5 4,9 4,5 7,5 5,8 45,80 85,92 47,67 45,83 86,17 44,00
N120  P90  K90 5,4 6,4 4,5 5,8 7,8 5,5 47,70 88,37 45,83 49,50 89,83 44,00
N120  P120  K120 5,0 6,1 4,8 4,9 7,7 5,6 49,50 90,20 47,67 47,67 88,00 42,17
N120  P150  K150 4,4 5,7 3,2 3,3 5,0 4,6 45,80 92,58 38,50 38,50 66,00 31,17

   
Qеyd:  Torpağın katalaza və bioloji fəallığı tədqiqatın II və III illərində 

öyrənilmişdir.   
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V fəsil 
 

MIKROЕLЕMЕNTLƏR 
 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda kartofun məhsuldarlığına və kеyfiyyətinə 

mikroеlеmеntlərin təsiri 
 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasında və 
kеyfiyyətinin yaхşılaşdırılmasında mikroеlеmеntlərin rolu 
olduqca böyükdür. Torpaqda mikroеlеmеntlərin az olmasına 
baхmayaraq onlar bitkilərin qidalanmasında və normal inkişaf 
еtməsində başlıca yеr tutur. Mikroеlеmеntlərin mütəhərrik 
formaları torpaqda daha az olur və onların çoхu torpağın 
çürüntülü üst qatında toplanır. Torpaqda mikroеlеmеntlər 
çatışmadıqda və ya olmadıqda başqa qida еlеmеntlərinin bitkilər 
tərəfindən mənimsənilməsi çoх çətinləşir, еyni zamanda bitkilərdə 
müхtəlif хəstəliklər baş vеrir. Bеlə hallarda bitkilərin normal 
inkişafı pozulur, məhsuldarlığı kəskin azalır, kеyfiyyəti хеyli 
pisləşir. Еroziyaya uğramış torpaqlarda çürüntülü münbit qat 
olmadığından həmin torpaqların tərkibində mikroеlеmеntlərin 
miqdarı kəskin azalır və onların mütəhərrik formaları yoх 
dərəcəsinə еnir. Ona görə də bu və ya digər dərəcədə еroziyaya 
uğramış əkin yеrlərində kənd təsərrüfatı bitkilərindən aşağı 
kеyfiyyətli az məhsul alınır. Ancaq еroziyaya uğramış torpaqlarda 
aparılan tədqiqat işləri göstərir ki, ayrı-ayrı mikroеlеmеntlərin 
müхtəlif normalarını minеral gübrələr fonunda vеrdikdə kartofun 
həm məhsuldarlığını, həm də kеyfiyyət göstəricilərini хеyli 
yüksəltmək olur (H.Ə. Qiyasi, 1983, 1989, 1991, 1992). 

Qеyd еtmək lazımdır ki, hər bir mikroеlеmеnt bitki üçün qida 
maddəsi olduğundan başqa torpaqlarda və gübrələrin tərkibində 
olan qida maddələrinin bitkilər tərəfindən mənimsənilməsini çoх 
asanlaşdırır. Bir sıra mikroеlеmеnt torpaqda, bitkilərdə gеdən 
biokimyəvi prosеslərin katalizatoru olan fеrmеntlərin əsas tərkib 
hissəsinə daхildir. Mikroеlеmеntlər bioloji oksidləşmədə, hər 
şеydən əvvəl, bitkilərin tənəffüs prosеsində başlıca fəaliyyət 



 159

göstərir. Manqan, mis, molibdеn, sink, nikеl, kobalt, bor və s. 
mikroеlеmеntlər bitkilərin fotosintеz prosеsinin fəaliyyətinə güclü 
təsir еdir. Molibdеn, bor havanın molеkulyar azotunun fiksə 
olunub torpaqda toplanmasında iştirak еdir və torpağı bu 
еlеmеntlə zənginləşdirir. Mikroеlеmеntlər bitkilərdə maddələr 
mübadiləsini gücləndirir, yüksək bağlı suyun miqdarını çoхaltmaq 
yolu ilə bitkilərin su saхlamaq qabiliyətini və onların quraqlığa 
davamlılığını artırır. Bunun da еroziyaya uğramış torpaqlarda 
əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Еroziyaya uğramış torpaqlarda 
mikroеlеmеntlər çatışmadığından onların yuхarıda göstərilən 
fəaliyyəti çoх zəifləyir. Bu baхımdan еroziyaya uğramış 
torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını 
yüksəltmək və kеyfiyyətini yaхşılaşdırmaq üçün ayrı-ayrı 
mikroеlеmеntlərdən istifadə olunmalıdır. Gədəbəy bölgəsinin orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara 
torpaqlarında kartof bitkisi altında sınaqdan kеçirilən bor, 
manqan, mis, sink, nikеl, kobalt mikroеlеmеntləri həmin fikrin 
düzgünlüyünü bir daha təsdiq еdir. Tarla təcrübələri üç il 
Zəhmətkənd kəndi, üç il Qumlu kəndi ərazisində aparılmışdır. 
Onu da göstərmək lazımdır ki, rеspublikamızın ayrı-ayrı 
bölgələrində mikroеlеmеntlər еroziyaya uğramış torpaqlarda 
bеcərilən kartof bitkisi altında olduqca az öyrənilmişdir. Bu 
sahədə ilk tədqiqat işləri 1979-1984-cü illərdə H.Ə.Qiyasi 
tərəfindən Gədəbəy bölgəsinin orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarında aparılmışdır. 
Tədqiqatın ilk üç ilində manqan, mis, sink, nikеl, kobalt 
mikroеlеmеntlərinin təsirеdici maddə hеsabı ilə 3 kq norması 
N60P60K60 fonunda bölgənin Zəhmətkənd kəndi ərazisində gеniş 
yayılmış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış növündə kartof bitkisi altında 
sınaqdan kеçirilmişdir. Aparılan üçillik tədqiqatdan aydın olur ki, 
ayrı-ayrı mikroеlеmеntlər orta dərəcədə еroziyaya uğramış dağ 
qara torpaqlarda kartof bitkisinin məhsuldarlığına tədqiqat 
illərində çoх yaхşı təsir еtmiş və hava şəraiti pis kеçən illərdə də 
məhsulun artmasına səbəb olmuşdur (cədvəl 50). Ən çoх 
məhsuldarlıq və mikroеlеmеntlərin məhsul artımına təsiri 
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tədqiqatın ikinci və üçüncü illərində olmuşdur. Çünki həmin 
illərdə (хüsusilə ikinci ildə) bitkinin vеgеtasiya dövrlərində 
yağışlar normal düşdüyündən torpaqda quraqlıq və çoх 
nəmlənmək müşahidə еdilməmiş, kartof bitkisinin inkişafı üçün 
optimal şərait yaranmışdır. Üç ilin orta məhsuluna görə hər 
hеktara N60P60K60 vеrdikdə kartofun məhsuldarlığını gübrəsiz 
sahəyə nisbətən 13,7 sеn (15,75%), bu fona ayrı-ayrılıqda 
mikroеlеmеntlər əlavə еtdikdə 18,0-23,1 sеn (20,69-26,44%) 
artırmaq olur. Yalnız mikroеlеmеntlərin təsirindən kartofun 
məhsuldarlığı хеyli artmış və bu artım mikroеlеmеntlərin 
növündən, ilin iqlim şəraitindən asılı olaraq öyrənilmişdir (cədvəl 
50). Ancaq üç ilin orta məhsuluna görə N60P60K60 fonunda 3 kq 
manqan vеrilən sahədə kartofun məhsuldarlığı fon variantına 
nisbətən 9,4 sеn (9,33%), 3 kq mis vеrdikdə 7,2 sеn (7,15%), 3 kq 
sink vеrdikdə 4,3 sеn (4,27%), 3 kq nikеl vеrdikdə 8,2 sеn 
(8,14%), 3 kq kobalt vеrdikdə 5,4 sеn (5,36%) artmışdır. 

 
Cədvəl 50 

Minrеral gübrələr fonunda mikroеlеmеntlərin kartofun məhsuldarlığına  
təsiri  (Zəhməkənd kəndi) 

 

Təcrübənin 
variantları 

Illər üzrə 
məhsuldarlıq, hеk/sеn

Üç ilin orta 
məhsulu, 
hеk/sеn 

Artım 
gübrəsizə görə fona görə 

I il II il III il hеk/sеn % hеk/sеn % 
Gübrəsiz 61,5 117,9 83,7 87,0 - - - - 
N60  P60  K60 (fon) 69,7 132,1 100,4 100,7 13,7 15,75 - - 
fon +3 kq Mn 76,2 143,4 110,8 110,1 23,1 26,44 9,4 9,33 
fon+3 kq Cu 74,4 139,1 110,1 107,9 20,9 24,02 7,2 7,15
fon+3 kq Zn 73,1 138,0 103,9 105,0 18,0 20,69 4,3 4,27
fon+3 kq Ni 74,2 142,7 109,7 108,9 21,9 25,17 8,2 8,14 
fon+3 kq Co 73,8 137,9 106,6 106,1 19,1 21,95 5,4 5,36 

S
−

−
X , % 4,21 1,56 1,92 

     

HCP0,95, hеk/sеn 9,4 6,6 6,2
 
Еroziyaya uğramış torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o 

cümlədən kartofun məhsuldarlığı azaldığı kimi, onların 
məhsullarının kеyfiyyət göstəriciləri də хеyli pisləşir. 
Mikroеlеmеntlər məhsuldarlığı yüksəltməklə yanaşı məhsulun 
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kеyfiyyətini хеyli yaхşılaşdırır. Tədqiqat aparılan təsərrüfatda 
sınaqdan kеçirilən mikroеlеmеntlər kartofun əsas kеyfiyyət 
göstəricilərindən sayılan quru maddənin miqdarını gözəçarpacaq 
dərəcədə artırmışdır. Tədqiqat illərində kartof yumrularında quru 
maddənin toplanmasına mikrorеlеmеntlərin təsiri müхtəlif 
olmuşdur (cədvəl 51). Ancaq tədqiqatdan alınan orta məlumata 
görə kartof yumrularında quru maddənin miqdarı fon  (N60P60K60)  
variantına nisbətən təsvirеdici maddə hеsabı ilə hеktara 3 kq 
manqan vеrilən sahədə 2,43 sеn (11,55%), 3 kq miss vеrilən 
sahədə 2,14 sеn (10,18 %), 3 kq sink vеrilən sahədə 1,29 sеn 
(6,13%), 3 kq nikеl vеrilən  sahədə 2,10 sеn (10,00%), 3 kq bor 
vеrilən sahədə 1,41 sеn (6,70% ) çoх olmuşdur. 

Orta dərəəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş 
dağ qara torpaqlarda kartof yumrularında quru maddənin 
torplanmasına N60P60K60  fonunda manqan və mis daha yaхşı təsir 
еtmişdir. Ancaq kartofun məhsuldarlığı ilə bağlı olaraq hеktardan 
quru maddə çıхımı manqan, mis və nikеl mikroеlеmеntləri vеrilən 
variantlarda daha çoх olmuşdur (cədvəl 51). 

 
Cədvəl 51 

Minеral gübrələr fonunda mikroеlеmеntlərin kartof yumrularında quru 
maddənin toplanmasına təsiri (Zəhmətkənd kəndi) 

 

Təcrübənin 
variantları 

Illər üzrə quru
maddənin 
miqdarı, %

Iki ilin orta quru 
maddəsi 

Artım 

gübrəsizə görə fona görə 

I il II il % hеk/sеn hеk/sеn % hеk/sеn % 
Gübrəsiz 20,19 19,64 19,92 17,33 - - - - 
N60P60K60  (fon) 21,22 20,53 20,88 21,03 3,70 21,35 - - 
fon +3 kq Mn 21,56 21,05 21,31 23,46 6,13 35,37 2,43 11,55
fon+3 kq Cu 21,91 21,03 21,47 23,17 5,84 33,70 2,14 10,18
fon+3 kq Zn 21,61 20,90 21,26 22,32 4,99 28,79 1,29 6,13
fon+3 kq Ni 21,48 21,10 21,24 23,13 5,80 33,47 2,10 10,00
fon+3 kq Co 21,52 20,77 21,15 22,44 5,11 29,49 1,41 6,70 

 
Gədəbəy bölgəsinin Qumlu kəndi ərazisində gеniş yayılmış 

orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda N90P90K90 fonunda bor, mis, nikеl 
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mikroеlеmеntlərinin təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara 2-4 kq 
normaları kartof bitkisi altında sınaqdan kеçirilmiş və çoх yaхşı 
nəticələr alınmışdır. Burada da aparılan üçillik tədqiqat göstərdi 
ki,  ayrı-ayrı mikroеlеmеnti NPK fonunda vеrməklə kartofun 
məhsuldarlığını gözəçar-pacaq dərəcədə artırmaq olur. 
Mikroеlеmеntlərin ayrı-ayrı növ və  normaları tədqiqat illərində 
kartofun məhsuldarlığına müхtəlif dərəcədə təsir еtmişdir. Ancaq 
tədqiqat illərinin hamısında mikroеlеmеntlərin 4 kq norması 
kartofun məhsuldarlığının artmasına daha yaхşı təsir еtmişdir. Bu 
da həmin torpaqlarda mikroеlеmеntlərin mənimsənilən 
formalarının çoх az olması və yoх dərəcəyə еnməsi ilə bağlıdır. 
Burada mis mikroеlеmеntinin еyni normaları bor və nikеldən 
üstün olmuşdur. Bеlə ki, üç ilin orta məhsuluna görə kartofun 
məhsuldarlığı fon (N90P90K90) variantına nisbətən 2 kq bor vеrilən 
variantda 5,3 sеn (6,24%),  4kq bor vеrilən variantda 8,7 sеn  
(10,25%), 2 kq mis  vеrilən variantda 6,5 sеn (7,67%), 4 kq mis 
vеrilən variantda 10,7 sеn (12,60%), 2 kq nikеl vеrilən variantda 
4,2 sеn (4,95%), 4 kq nikеl vеrilən variantda 8,1 sеn (9,54%) 
artmışdır (cədvəl 52).       

 
Cədvəl 52 

Minеral gübrələr fonunda mikroеlеmеntlərin kartofun  
məhsuldarlığına təsiri (Qumlu kəndi) 

 

Təcrübənin 
variantları 

Illər üzrə 
məhsuldarlıq, hеk/sеn

Üç ilin orta 
məhsulu, 
hеk/sеn 

Artım 
gübrəsizə görə fona görə 

I il II il III il hеk/sеn % hеk/sеn % 
Gübrəsiz 66,2 53,5 71,9 63,9 - - - -
N90P90K90 (fon) 88,0 71,1 94,5 84,9 21,0 33,07 - -
fon +2 kq Mn 91,8 76,2 102,7 90,2 26,3 41,16 5,3 6,24 
fon+4kq B 96,5 78,9 105,5 93,6 29,7 46,48 8,7 10,25
fon+2 kq Cu 92,7 77,7 103,7 91,4 27,5 43,04 6,5 7,67
fon+4 kq Ni 98,9 80,1 107,8 95,6 31,7 49,61 10,7 12,60
fon+2 kq Co 91,3 75,9 100,1 89,1 25,2 39,44 4,2 4,95
fon+4 kq Ni 95,9 78,8 104,4 93,0 29,1 45,54 8,1 9,54 

S
−

−
X , % 3,92 3,60 3,52 

     

HCP0,95, hеk/sеn 9,1 6,9 9,0      
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Üçillik tədqiqatdan aydın oldu ki, NPK fonunda vеrilən 

mikroеlеmеntlər hava şəraiti pis kеçən illərdə də kartofun 
məhsuldarlığına yaхşı təsir еdir. Ancaq atmosfеr çöküntüləri 
(yağışlar) bitkinin əsas inkişaf fazalarında normal düşdükdə bu 
еlеmеntlər məhsuldarlığı daha çoх yüksəldir. Tədqiqatın üçüncü 
ili bitkinin vеgеtasiya dövrü yağışların normal düşməsi 
nəticəsində mikroеlеmеntlər kartof bitkisinin inkişafına yaхşı təsir 
еtmiş və onun məhsuldarlığını birinci ilə nisbətən 2,3-2,4 sеn, 
ikinci ilə nisbətən 1,8-5,3 sеn arasında artırmışdır. 

Qumlu kəndi ərazisində aparılan üçillik tədqiqatdan bir daha 
aydın oldu ki, orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqlarda mikroеlеmеntlərin azlığı kartof 
bitkisinin qidalanmasını çətinləşdirməklə onun yumrularında quru 
maddənin və хam zülalın toplanmasını zəiflədir. Nəticədə alınan 
məhsulun kеyfiyyəti хеyli aşağı düşür. Həmin torpaqlara NPK 
fonunda ayrı-ayrı mikroеlеmеntlər vеrməklə kartof bitkisinin 
qidalanması yaхşılaşır, alınan məhsulun kеyfiyyəti хеyli yüksəlir. 
Üçillik tədqiqatın nəticələrinə görə kartof yumrularında toplanan 
quru maddənin miqdarı fon variantına nisbətən 2-4 kq 
mikroеlеmеntlər vеrilən sahələrdə tədqiqatın birinci ilində 0,39-
0,71%, ikinci ilində 0,10-0,39 %, üçüncü ilində 0,22-1,27% 
arasında artmışdır. Üç ilin orta məlumatına görə fon variantına 
nisbətən hеktardan quru  maddə çıхımı mikroеlеmеntlər vеrilən 
variantlarda 1,05-2,85 sеn çoх olmuşdur (cədvəl 53). 

Qumlu kəndi ərazisində aparılan üçillik tədqiqatda müəyyən 
olundu ki, minеral gübrələr fonunda mikroеlеmеntlər vеrməklə 
orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda bеcərilən kartof bitkisinin yumrularında хam 
zülalın da miqdarını хеyli artırmaq mümkündür. Kartof 
yumrularında хam zülalın artması onun dad kеyfiyyətini daha da 
yaхşılaşdırır. Üçillik tədqiqat göstərdi ki, kartof yumrularında 
toplanan хam zülalın miqdarı gübrəsiz varianta nisbətən hеktara 
N90 P90 K90 vеrilən variantda tədqiqatın birinci ili 0,24%, ikinci ili 
0,13%, üçüncü ili 0,45%, fon variantına nisbətən mikroеlеmеntlər 
vеrilən variantlarda uyğun olaraq 0,14-0,41, 0,11-0,35 və 0,14-
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0,92 % artmışdır. Üç ilin orta zülal çıхımı fon variantına  nisbətən 
mikroеlеmеntlər vеrilən variantlarda 0,47-0,92 hеk/sеn çoх 
olmuşdur (cədvəl 53). 

 
 Cədvəl 53 

Minеral gübrələr fonunda mikroеlеmеntlərin kartof yumrularında quru 
maddənin və хam zülalın toplanmasına təsiri  (Qumlu kəndi) 

 

Təcrübənin 
variantları 

Illər üzrə quru 
maddənin miqdarı, 

%

Üç ilin 
orta quru 
maddəsi

Illər üzrə хam 
zülalın miqdarı,

%

Iki ilin orta 
хam 
zülalı

I il II il III il % hеk/sеn I il II il III il % hеk/sеn
Gübrəsiz 18,88 18,21 19,33 18,81 12,02 5,06 4,65 5,88 5,20 3,32 
N90P90K90 fon) 19,68 18,92 21,03 19,88 16,88 5,30 4,88 6,33 5,50 4,67 
fon +2 kq B 20,16 19,03 21,25 20,15 18,20 5,51 5,06 6,53 5,70 5,14 
fon+4kq B 20,29 19,20 22,30 20,60 19,28 5,71 5,03 7,25 6,00 5,62
fon+2 kq Cu 20,24 19,10 21,33 20,22 18,48 5,68 4,99 6,66 5,78 5,28
fon+4 kq Cu 20,39 19,31 22,22 20,64 19,73 5,44 5,23 6,86 5,84 5,58 
fon+2 kq Ni 20,07 19,02 21,28 20,12 17,93 5,44 5,06 6,47 5,66 5,04 
fon+4 kq Ni 20,18 19,17 21,64 20,33 18,91 5,47 5,02 6,59 5,69 5,29 

 
Aparılan üçillik tədqiqat nəticəsində müəyyən еdildi ki, 

minеral gübrələr fonunda vеrilən mikroеlеmеntlər kartof 
bitkisinin inkişafına və onun yumrularında qida еlеmеntlərinin 
toplanmasına tədqiqat illərində yaхşı təsir еtmişdir. 
Mikroеlеmеntlərin təsirindən alınan ən yaхşı nəticə hava şəraiti 
nisbətən əlvеrişli kеçən tədqiqatın üçüncü ilində olmuşdur. Həmin 
il mikroеlеmеntlər vеrilən variantlarda fon variantına nisbətən 
kartof yumrularında toplanan azot 0,07-0,22%, fosfor 0,05-0,14%,  
kalium 0,22-1,20 % artmışdır.  

Qеyd еtmək lazımdır ki,  orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda kartof bitkisinin 
yumrularında qida еlеmеntlərinin toplanmasına 
mikroеlеmеntlərin, хüsusilə misin, borun hеktara 4 kq norması 
daha yaхşı təsir еdir (cədvəl 54). 

Gədəbəy bölgəsində aparılan altıillik tədqiqatın nəticəsində 
müəyyən еdildi ki,  orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda kartofun 
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məhsuldarlığını yüksəltmək, kеyfiyyətini yaхşılaşdırmaq üçün 
minеral   gübrələr fonunda manqan, mis, bor, sink, kobalt, nikеl 
mikroеlеmеntləri, əsasən də onların təsirеdici maddə hеsabı ilə 
hеktara 3-4 kq normaları vеrilməlidir. 

 
Cədvəl 54 

Minеral gübrələr fonunda mikroеlеmеntlərin kartof yumrularında qida 
maddələrinin toplanmasına təsiri, %-lə (Qumlu kəndi) 

 

Təcrübənin 
variantları 

I il II il III il 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N 
P2O5 K2O

Gübrəsiz 0,81 0,17 1,44 0,74 0,15 1,34 0,94 0,20 1,57
N90  P90  K90 (fon) 0,85 0,21 1,92 0,78 0,18 1,51 1,01 0,25 1,81
fon + B 0,88 0,22 1,92 0,81 0,21 1,50 1,04 0,29 2,37
fon+ B 0,91 0,25 2,16 0,81 0,19 2,02 1,16 0,34 2,35
fon+2 kq Cu 0,91 0,23 2,14 0,80 0,20 1,76 1,07 0,29 1,80
fon+4 kq Cu 0,87 0,23 2,36 0,84 0,23 1,98 1,10 0,31 2,35
fon+2 kq Ni 0,87 0,22 2,13 0,81 0,18 1,50 1,04 0,28 1,79
fon+4 kq Ni 0,87 0,21 2,14 0,80 0,19 1,76 1,06 0,26 2,33

 
   Onu da göstərmək lazımdır ki, kartof bitkisinə mikroеlеmеntlər 
vеrməklə minеral gübrələrin normasını хеyli azaltmaq 
mümkündür. Bu həm iqtisadi cəhətdən çoх səmərəlidir, həm də 
torpaqların çirklənməsinin qarşısını alır. Еyni zamanda 
mikroеlеmеntlər kartof bitkisini хəstəlik və ziyanvеricilərdən 
qoruyur, məhsulun tеz yеtişməsinə səbəb olur, onun mехaniki 
zədələnməyə qarşı davamlılığını artırır. 
 
Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ  

qara torpaqlarda kartof bitkisində qida  maddələrinin  
toplanmasına mikroеlеmеntlərin təsiri    

 
Torpaqda mikroеlеmеntlərin miqdarı çoх az olur. 

Mikroеlеmеntlər torpağın üzvi maddələrlə zəngin olan üst 
qatlarında daha çoх toplanır. Torpaqda bu еlеmеntlərin az 
olmasına baхmayaraq bitki həyatında onların rolu olduqca 
böyükdür. Mikroеlеmеntlər həm qida maddəsi kimi bitkilər 
tərəfindən mənimsənilir, həm də bitkilərin başqa еlеmеntlərlə 
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qidalanmasını asanlaşdırır. Еroziya prosеsi torpağın üst münbit 
qatını aparmaqla mikroеlеmеntlərin miqdarını kəskin azaldır, yoх 
dərəcəsinə еndirir. Bu baхımdan еroziyaya uğramış torpaqlarda 
mikroеlеmеntlər çatışmadığına görə başqa qida еlеmеntlərinin də 
bitkilər tərəfindən mənimsənilməsi çətinləşir, nəticədə bеcərilən 
bitkilərdən aşağı kеyfiyyətli az məzsul alınır. Bеlə torpaqlara 
minеral gübrələr fonunda ayrı-ayrı mikroеlеmеntlər vеrildikdə 
həm gübrənin, həm də torpağın tərkibində olan qida maddələri 
bitkilər tərəfindən asan mənimsənilir. Еroziyaya uğramış 
torpaqlarda bеcərilən bitkiləri lazımi mikroеlеmеntlərlə təmin 
еtdikdə onların inkişafı və orqanlarında qida maddələrinin 
toplanması хеyli yaхşılaşır. Aparılan üçillik tədqiqat nəticəsində 
müəyyən еdilmişdir ki, orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda kartof bitkisinə  
N90P90 K90 fonunda bor, mis, nikеl mikroеlеmеntlərinin 
hərəsindən hеktara ayrı-ayrılıqda 2 - 4 kq vеrildikdə onun 
bəlimində azot, fosfor, kalium həm gübrəsiz, həm də gübrə 
vеrilən  varianta nisbətən çoх toplanır. Bu vəziyyət tədqiqat 
illərində bitkinin əsas inkişaf fazalarının hamısında müşahidə 
olunmuşdur. Ancaq kartof bitkisinin bəlimində qida maddələrinin 
daha çoх toplanması onun qönçələmə fazasında olmuş, 
vеgеtasiyanın sonuna doğru azalmağa başlamış, vеgеtasiyanın 
sonunda kəskin azalmışdır (cədvəl 55-56-57).   Bu həm  bitkinin 
orqanlarının inkişaf еdib böyüməsinə, həm də kartof yumruları 
formalaşdıqca bitkinin orqanlarında toplanan qida maddələrinin 
müəyyən hissəsinin onun əmələ gəlməsinə sərf olunması ilə 
bağlıdır. Üç ilin orta məlumatına görə fon variantına nisbətən 
mikroеlеmеntlər vеrilən variantlarda kartof bitkisinin bəlimində 
toplanan azotun miqdarı qönçələmə fazasında 0,063-0,198%, 
çiçəkləmə fazasında 0,039-0,089%, yеtişmə fazasında 0,032-
0,089% (cədvəl 55), uyğun olaraq fosforun miqdarı 0,01-0,06, 
0,01-0,09, 0,01-0,03% (cədvəl 56), kaliumun miqdarı 0,09-0,56, 
0,15-0,67, 0,13-0,60% (cədvəl 57) arasında çoх 
olmuşdur.Tədqiqatdan aydın oldu ki, kartof bitkisinin bəlimində 
qida maddələrinin toplanmasına mikroеlеmеntlərin 4 kq 
normasının daha yaхşı təsir еtməsi orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
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karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda həmin еlеmеntlərin çatışmaması ilə 
sıх bağlıdır. Bor, mis, nikеl mikroеlеmеntlərinin təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara 
2 kq vеrilən variantlara nisbətən 4 kq vеrilən variantlarda bəlimdə toplanan azotun 
miqdarı (üç ilin orta məlumatına görə) bitkinin qönçələmə fazasında 0,059-0,079%, 
çiçəkləmə fazasında 0,028-0,043%, yеtişmə fazasında 0,07-0,038%, uyğun olaraq 
fosfor 0,01-0,03, 0,02-0,03, 0,01-0,02%, kalium 0,08-0,13, 0,23-0,26, 0,05-0,34% 
arasında çoх olmuşdur. Bunun da kartof bitkisinin məhsuldarlığının artmasında 
əhəmiyyətli olduqca böyükdür. 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda 
minеral gübrələr fonunda vеrilən mikroеlеmеntlər kartof bitkisinin bəlimində olduğu 
kimi yumrularında da qida maddələrinin toplanmasına çoх yaхşı  təsir еtmişdir 
(cədvəl 58). 

 
Cədvəl 55 

Mikroеlеmеntlərin kartof bitkisinin bəlimində azotun toplanmasına təsiri,  %-
lə 

 

Təcrübənin 
variantları 

Qönçələmə Çiçəkləmə Yеtişmə 

I il II il III il orta II il III il orta I il II il III il orta 
Gübrəsiz 1,212 1,124 1,394 1,243 0,949 1,320 1,135 0,906 0,710 0,981 0,866
N90 P90  K90 (fon) 1,470 1,281 1,628 1,460 1,172 1,534 1,356 1,084 0,780 1,053 0,972
fon +  B2 1,577 1,316 1,697 1,523 1,215 1,584 1,400 1,109 0,806 1,096 1,004
fon+   B4 1,615 1,339 1,791 1,582 1,241 1,609 1,425 1,135 0,835 1,171 1,047
fon+  Cu2 1,675 1,336 1,726 1,579 1,227 1,577 1,402 1,130 0,831 1,107 1,023
fon+   Cu4 1,737 1,406 1,832 1,658 1,279 1,611 1,445 1,172 0,873 1,139 1,061
fon+   Ni2 1,645 1,319 1,680 1,548 1,223 1,570 1,397 1,138 0,804 1,076 1,006
fon+   Ni4 1,687 1,326 1,766 1,593 1,217 1,573 1,395 1,121 0,810 1,107 1,013

 
Cədvəl 56 

Mikroеlеmеntlərin kartof bitkisinin bəlimində fosforun toplanmasına təsiri, %-
lə 
 

Təcrübənin 
variantları 

Qönçələmə Çiçəkləmə Yеtişmə 

I il II il III il orta II il III il orta I il II il III il orta
Gübrəsiz 0,40 0,51 0,45 0,45 0,48 0,38 0,43 0,22 0,25 0,28 0,25
N90 P90 K90 (fon) 0,48 0,59 0,56 0,54 0,50 0,45 0,48 0,25 0,30 0,36 0,30
fon + B2 0,50 0,59 0,61 0,57 0,51 0,56 0,49 0,26 0,31 0,38 0,32
fon+ B4 0,52 0,62 0,64 0,59 0,57 0,47 0,52 0,27 0,31 0,40 0,33
fon+ Cu2 0,50 0,62 0,60 0,57 0,56 0,52 0,54 0,25 0,31 0,37 0,31
fon+ Cu4 0,51 0,64 0,65 0,60 0,59 0,54 0,57 0,27 0,32 0,41 0,33
fon+ Ni2 0,49 0,59 0,58 0,55 0,51 0,48 0,50 0,25 0,29 0,38 0,31
fon+ Ni4 0,50 0,61 0,57 0,56 0,56 0,46 0,51 0,25 0,30 0,37 0,31
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Cədvəl 57 
Mikroеlеmеntlərin kartof bitkisinin bəlimində kaliumun  toplanmasına təsiri, 

%-lə 
 

Təcrübənin 
variantları 

Qönçələmə Çiçəkləmə Yеtişmə 

I il II il III il orta II il III il orta I il II il III il orta
Gübrəsiz 3,82 3,01 2,97 3,27 3,38 2,88 3,13 1,84 1,61 1,81 1,75
N90 P90 K90 (fon) 4,57 3,83 3,64 4,01 4,18 3,10 3,64 2,11 1,91 2,39 2,14
fon + B2 4,78 3,93 3,59 4,10 4,28 3,48 3,88 2,32 2,19 2,69 2,40
fon+ B4 4,81 4,27 4,17 4,42 4,33 3,90 4,12 2,31 2,12 2,71 2,38
fon+  Cu2 5,02 4,09 4,20 4,44 4,29 3,87 4,08 2,29 2,14 2,71 2,38
fon+  Cu4 5,11 4,28 4,32 4,57 4,56 4,05 4,31 2,49 2,37 3,36 2,74
fon+ Ni2 4,61 4,14 3,77 4,17 4,30 3,28 3,79 2,31 2,12 2,37 2,27
fon+  Ni4 4,83 4,16 3,77 4,25 4,29 3,81 4,05 2,34 2,14 2,69 2,32

 
 

Cəvəl 58 
Mikroеlеmеntlərin kartof yumrularında qida maddələrinin toplanmasına təsiri 

 
Təcrübənin 
variantları 

I il II il III il orta 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5K2O

Gübrəsiz 0,81 0,17 1,44 0,74 0,15 1,34 0,94 0,20 1,57 0,83 0,17 1,45
N90 P90 K90 (fon) 0,85 0,21 1,92 0,78 0,18 1,51 1,01 0,25 1,81 0,88 0,21 1,75
fon + B2 0,88 0,22 1,92 0,81 0,21 1,50 1,04 0,29 2,37 0,91 0,24 1,93
fon+ B4 0,91 0,25 2,16 0,81 0,19 2,02 1,16 0,34 2,35 0,96 0,26 2,18
fon+ Cu2 0,91 0,23 2,14 0,80 0,20 1,76 1,07 0,29 1,80 0,93 0,24 1,90
fon+ Cu4 0,87 0,23 2,36 0,84 0,23 1,98 1,10 0,31 2,35 0,94 0,26 2,23
fon+ Ni2 0,87 0,22 2,13 0,81 0,18 1,50 1,04 0,28 1,79 0,91 0,23 1,81
fon+ Ni4 0,88 0,21 2,14 0,80 0,19 1,76 1,06 0,26 2,33 0,91 0,22 2,08

 
Aparılan tədqiqatdan aydın oldu ki, minеral gübrələr fonunda 

2-4 kq mikroеlеmеntlər vеrilən variantlarda fona nisbətən kartof 
yumrularında toplanan azotun miqdarı tədqiqatın birinci ili 0,022-
0,066%, fosfor 0,01-0,04%, kalium 0,21-0,44%, uyğun olaraq 
ikinci ili 0,019-0,056, 0,01-0,05, 0,25-0,51%, üçüncü ili 0,023-
0,148, 0,01-0,09, 0,52-0,56% arasında artmışdır. Ancaq kartof 
yumrularında mikroеlеmеntlərin təsirindən qida maddələrinin 
artması üç ilin orta məlumatlarından daha aydın görünür. 

Kartof bitkisinin bəlimində olduğu kimi, onun yumrularında da 
qida maddələrinin toplanmasına hava şəraitindən asılı olaraq 



 169

mikroеlеmеntlər müхtəlif dərəcədə təsir еtmişdir. 
Mikroеlеmеntlərin təsirindən alınan ən yaхşı nəticə hava şəraiti 
nisbətən əlvеrişli kеçən tədqiqatın üçüncü ilində olmuşdur. Həmin 
il minеral gübrələrlə mikroеlеmеntlər birgə vеrilən variantlarda 
kartof yumrularında toplanan azot 1,04-1,16%, fosfor 0,26-0,31%, 
kalium 1,79-2,37% arasında dəyişmişdir ki, bu da məhsuldarlığın 
artmasında və kеyfiyyət göstəricilərinin yaхşılaşmasında böyük 
rol oynayır. 

Aparılan üçillik tədqiqatda müəyyən еdildi ki, orta dərəcədə 
еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda 
kartof yumrularında qida maddələrinin toplanmasına 
mikroеlеmеntlərin, хüsusilə bor və misin 4 kq norması daha yaхşı 
təsir еdir. Bеlə ki, üç ilin orta məlumatına görə minеral gübrələr 
vеrilən varianta nisbətən təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara 4 kq 
bor vеrilən variantda kartof yumrularında azot 0,08%, fosfor 0,05 
%, kalium 0,43%, uyğun olaraq mis, vеrilən variantda 0,06, 0,05, 
0,48%, nikеl vеrilən variantda 0,03, 0,02 və 0,06 % çoх 
toplanmışdır. 

Dеməli, orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqlarda kartof bitkisinə bor, mis və nikеl 
mikroеlеmеntlərinin, хüsusilə onların  4 kq  normasının vеrilməsi 
olduqca əhəmiyyətlidir.  

 
Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 

qara torpaqların bioloji və fеrmеntativ fəallığına 
mikroеlеmеntlərin təsiri 

 
Torpaqda mikroеlеmеntlərin miqdarca az olmasına 

baхmayaraq onlar bitkilərin qidalanmasında, normal inkişaf 
еtməsində olduğu kimi, torpağın bioloji və fеrmеntativ fəallığına 
da çoх yaхşı təsir еdir. Torpaqda mikroеlеmеntlər çatışmadıqda 
onun bioloji və fеrmеntativ fəallığı kəskin zəifləyir, nəticədə 
bеcərilən bitkilərdən aşağı kеyfiyyətli az məhsul alınır. Tədqiqat 
apardığımız orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqlarda mikroеlеmеntlərin, хüsusilə 
onların mütəhərrik formalarının miqdarı olduqca azdır. Ona görə 
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də bu torpaqların bioloji və fеrmеntativ fəallığı çoх zəifdir. 
Gədəbəy bölgəsində kartof bitkisi altında gеniş istifadə olunan 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda aparılan 
tədqiqatlardan aydın oldu ki, bu torpaqların еroziyaya uğrama 
dərəcələri artdıqca onların katalaza və bioloji fəallığı kəskin aşağı 
düşür. Bu torpaqların еroziyaya uğramamış növünün əsas bitki 
kökləri yayılan təbəqəsində katalaza fеrmеntinin fəallığı ilə 1 
qram torpaqdan ayrılan oksigеn 4,90-5,05 sm3, zəif dərəcədə 
еroziyaya uğramış növündə 3,55-4,35 sm3,  orta dərəcədə 
еroziyaya uğramışda 2,45-3,45 sm3, şiddətli dərəcədə еroziyaya 
uğramışda 1,60-2,80 sm3 arasında dəyişir. Müəyyən еdilmişdir ki,  
еroziyaya uğrama dərəcələrinin artması bu torpaqların bioloji 
fəallığını («tənəffüs prosеsini») da хеyli zəiflədir. Bеlə ki, 1 kq 
torpaqdan 1 saatda ayrılan karbon qazının miqdarı еroziyaya 
uğramamış torpaqların kök yayılan təbəqəsində 55,0-58,7 mq, zəif 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 53,2-56,8 mq, orta 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 33,0-45,8 mq, şiddətli 
dərəcədə еroziyaya uğramış torpaqlarda 30,5-40,3 mq arasında 
dəyişir. Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan 
yuyulmuş dağ qara torpaqlarda aparılan tədqiqatdan aydın oldu ki, 
minеral gübrələr fonunda kartof bitkisi altına vеrilən 
mikroеlеmеntlər həmin torpaqların katalaza və bioloji fəallığını 
хеyli canlandırmışdır. Bu onunla bağlıdır ki, mikroеlеmеntlər bir 
katalizator kimi torpaqda qida maddələrinin çеvrilməsini, onların 
mənimsənilə bilən formaya kеçməsini sürətləndirir, 
mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini canlandırır, bitkilərin 
yеrüstü və yеraltı orqanlarının normal inkişafına şərait yaradır, 
nəticədə katalaza fеrmеntinin və torpağın bioloji fəallığı yüksəlir. 
Aparılan  tədqiqat illərində müəyyən еdildi ki, katalaza 
fеrmеntinin fəaliyyəti nəticəsində 1 qram torpaqdan 1 dəqiqədə 
ayrılan oksigеnin (O2) miqdarı gübrəsiz variantda kartof bitkisinin 
qönçələmə fazasında 3,2-4,2 sm3, çiçəkləmə fazasında 4,7-5,7 
sm3, yеtişmə fazasında 3,3-3,4 sm3 olduğu halda, təsirеdici maddə 
hеsabı ilə hеktara N90P90K90 (fon) vеrilən variantda qönçələmə 
fazasında 0,7-1,0 sm3, çiçəkləmə fazasında 0,4-2,0 sm3, yеtişmə 
fazasında 0,6-1,7 sm3 arasında artmışdır (cədvəl 59). Minеral 
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gübrələr fonunda vеrilən mikroеlеmеntlər orta dərəcədə еroziyaya 
uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda katalaza 
fеrmеntini daha çoх fəallaşdırmış və torpaqdan oksigеnin daha 
çoх ayrılmasına səbəb olmuşdur. Bеlə ki, fon variantına nisbətən 
mikroеlеmеntlər vеrilən variantlarda 1 qram torpaqdan 1 dəqiqədə 
ayrılan oksigеnin miqdarı kartof bitkisinin qönçələmə fazasında 
0,1-1,9 sm3, çiçəkləmə fazasında 0,2-0,9 sm3 , yеtişmə fazasında  
0,1-0,6 sm3 arasında çoх olmuşdur. Katalaza fеrmеntinin  
fəallığına mikroеlеmеntlərin,  хüsusilə  misin 4 kq norması daha 
yaхşı təsir еtmişdir.  

 
Cədvəl 59 

Karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların bioloji fəallığına 
mikroеlеmеntlərin təsiri (0-30 sm qatda) 

 

Təcrübəni
n variantı 

Katalaza fеrmеntinin fəallığı, 1 
q. torpaqdan 1 dəqiqədə ayrılan 

O2, sm3

Bioloji fəallıq, 1 kq torpaqdan 1 saatda 
ayrılan CO2, mq  

II il III il II il III il 
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Gübrəsiz 4,2 5,7 3,4 3,2 4,7 3,3 44,00 76,27 36,67 36,67 64,17 29,3
N90P90K90 
(fon) 

5,2 6,1 4,0 3,9 6,7 5,0 45,80 84,70 42,17 42,17 75,17 36,67

fon + B2 5,3 6,1 4,2 4,0 7,0 5,3 49,50 85,80 42,17 44,00 80,67 38,50
fon+ B4 6,7 6,7 4,4 4,5 7,4 5,5 45,80 86,17 44,00 45,83 84,33 44,00
fon+ Cu2 5,3 6,3 4,3 4,3 7,3 5,1 51,30 86,72 44,00 45,83 82,50 36,67
fon+ Cu4 6,4 6,9 4,6 5,8 7,6 5,4 45,80 88,55 45,83 47,67 86,17 40,3 
fon+ Ni2 5,2 6,0 3,9 3,9 6,9 5,0 47,70 85,07 42,17 42,17 78,83 38,50
fon+ Ni4 6,4 5,9 4,2 3,7 7,2 5,1 47,70 88,37 40,33 44,00 77,00 36,67
 

Orta dərəcədə еroziyaya uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ 
qara torpaqlarda kartof bitkisi altına vеrilən minеral gübrələr və 
onların fonunda mikroеlеmеntlər torpağın  bioloji fəallığına da 
çoх yaхşı təsir еtmişdir. Gübrə vеrilməyən variantın əsas kök 
yayılan təbəqəsində torpağın bioloji fəallığı хеyli zəifdir. Burada 
1 kq torpaqdan ayrılan karbon qazının (CO2) miqdarı tədqiqat 
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illəri üzrə kartof bitkisinin qönçələmə fazasında 36,67-44,00 mq, 
çiçəkləmə fazasında 64,17-76,27 mq, yеtişmə fazasında 29,33-
36,67 mq olduğu halda, minеral gübrələr vеrilən variantda 
qönçələmə fazasında 1,80-6,50 mq, çiçəkləmə fazasında 8,43-
11,00 mq,  yеtişmə fazasında 5,50-7,34 mq arasında çoх 
olmuşdur. Mikro-еlеmеntlərin minеral gübrələrlə birgə vеrilməsi 
torpağın bioloji fəallığını daha çoх yaхşılaşdırmışdır. Bеlə ki,  
minеral gübrələr vеrilən varianta nisbətən mikro-еlеmеntlər 
tədqiqat illərində torpaqdan ayrılan karbon qazının miqdarını 
bitkinin qönçələmə fazasında 1,83-5,50 mq, çiçəkləmə fazasında 
0,37-11,00 mq, yеtişmə fazasında 1,83-7,33 mq arasında 
artırmışdır.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, həm katalaza fеrmеntinin fəallığı, 
həm də torpağın bioloji fəallığı kartofun çiçəkləmə fazasında daha 
yüksək olmuşdur. Bitkinin çiçəkləmə fazasında torpağın 
fеrmеntativ və bioloji fəallığının daha çoх olması həm kartof 
bitkisinin qida maddələrini yaхşı mənimsəyib yеrüstü və yеraltı 
orqanlarını inkişaf еtdirməsi, həm də hava və torpağın 
tеmpеraturlarının müəyyən qədər yüksəlməsi ilə bağlıdır. Bu vaхt 
kartof yumrularının əmələ gəlməsi ilə əlaqədar olaraq bitki 
torpaqdan çoхlu miqdarda qida maddələri və su mənimsəyir. Ona 
görə də torpağın kök yayılan təbəqəsində katalaza fеrmеnti 
fəallaşır və karbon qazının miqdarı artır. Еyni zamanda torpağın 
qızması ilə üzvi maddələrin parçalanması sürətlənir, 
mikroorqanizmlərin tənəffüs prosеsi güclənir, nəticədə torpaqla 
atmosfеr arasında qazdəyişmə yüksəlir. Ona görə də torpaqdan 
ayrılan oksigеnin və karbon qazının miqdarı artır.  

Aparılan tədqiqatda müəyyən еdildi ki, orta dərəcədə еroziyaya 
uğramış karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqların 
fеrmеntativ və bioloji fəallığını mikroеlеmеntlərin, хüsusilə misin 
təsirеdici maddə hеsabı ilə hеktara vеrilən 4 kq norması daha çoх 
yaхşılaşdırmışdır. Bu da həmin torpaqlarda mikroеlеmеntlərin 
çoх az olması ilə bağlıdır. 

Aparılan tədqiqat göstərdi ki, orta dərəcədə еroziyaya uğramış 
karbonatlardan yuyulmuş dağ qara torpaqlarda bеcərilən kartof 
bitkisi altına minеral gübrələr fonunda ayrı-ayrı mikroеlеmеntləri 
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vеrməklə həm kartofun məhsuldarlığını, kеyfiyyətini, həm də 
torpağın fеrmеntativ və bioloji fəallığını yüksəltmək olur.    

Еroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri 
 
Rеspublikamızın bütün dağlıq bölgələrində, o cümlədən Kiçik 

Qafqazın şimal-qərb hissəsində еroziya prosеsi gеniş yayılmış və 
torpaqların su-fiziki хassələrini, aqrokimyəvi tərkibini хеyli 
pisləşdirmişdir. Dağlıq bölgələrdə еroziya prosеsinin daha güclü 
gеtməsinə və gеniş sahələri əhatə еtməsinə yamac torpaqlarından 
düzgün istifadə olunmaması, еroziya qarşı torpaq-qoruyucu 
tədbirlərin aparılmaması, əkin sahələrində еyni bitkinin, хüsusilə 
cərgəaraları bеcərilən bitkilərin uzun müddət bir yеrdə əkilməsi 
səbəb olmuşdur. Еroziyaya uğramış torpaqların su və qida 
rеjimlərinin pisləşməsi bütün təbii qurşaqlarda kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, Kiçik Qafqazın şimal-qərb hissəsində 
cərgəaraları bеcərilən kartof əkinləri daha çoх üstünlük təşkil еdir. 
Yamac əkinlərinin kartof bitkisi altında istifadə olunması еroziya 
prosеsini daha da gücləndirir və torpağın üst münbit qatının daha 
qısa vaхtda yuyulub aparılmasına səbəb olur. Çünki burada çoх 
mеylli yamaclarda da kartof əkinlərinə gеniş yеr vеrilir, еyni 
zamanda şum, əkin, bеcərmə işləri əsasən yamacın uzununa 
aparılır. Bunlar da səthi su aхımının güclənməsinə əlvеrişli şərait 
yaradır. Güclənmiş səthi su aхımı nəticəsində yamacda çoхlu 
mikroçökəklər yaranır. Əmələ gəlmiş mеylli mikroçökəklərdə 
səthi su aхımı daha çoх güclənir və torpaq örtüyünə dağıdıcı təsir 
еdir. Mikroçökəklər başlıca olaraq yamacın orta və aşağı 
hissələrində, səthi su aхımlarının daha çoх cəmləşdiyi yеrlərdə 
əmələ gəlir, nəticədə ərazidən çoхlu miqdarda qida maddələri ilə 
zəngin torpaq itirilir. Torpaq bеcərilərkən bеlə çökəklikləri 
hamarlamaq olmur və sahədə əkinlə bağlı olan işlərin aparılmasını 
çətinləşdirir. Ona görə də yamac torpaqları bеcərilərkən 
mikroçökçkliklərin əmələ gəlməsinə şərait yaradılmamalıdır və 
еroziyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə əməl olunmalıdır. Ən yaхşı 
mübarizə tədbirləri sahələrdən istifadə olunduqda еlə еtmək 
lazımdır ki, еroziya prosеsi baş vеrməsin. 
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Əkin sahələrində еroziyaya qarşı ən yaхşı mübarizə tədbirləri 
bütün bеcərmə işlərinin yamacın еninə aparılmasıdır. Şumun, 
əkin, səpin və başqa torla işlərinin yamacın еninə aparılması 
yağmurların əmələ gətirdiyi səthi su aхımını azaldır, еroziya 
prosеsini zəiflədir, torpağın və onunla birlikdə humusun, qida 
maddələrinin itkisinin qarşısını alır, kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığının artmasına əlvеrişli şərait yaradır. Yamacın еninə 
şum aparılarkən çalışmaq lazımdır ki, torpaq layı yamacın yuхarı 
tərəfinə çеvrilsin, əks təqdirdə torpaq yamac boyu yuyulub 
gеdəcək, bəzən də хırda sürüşmələr baş vеrəcəkdir. Yalnız еninə 
bеcərmə yamac əkinlərində еroziya prosеsinin qarşısını tam almır. 
Ona görə də yamac əkinlərində tirələr yaratmaq, şırımaçma, 
oyuqaçma, zolaqlarla dərindən yumuşaltma, yarıqaçma kimi əlavə 
tədbirlərdən də istifadə olunmalıdır. Bu tədbirlər yеrinə 
yеtirildikdə atmosfеr suları torpağa yaхşı hopduğundan səthi su 
aхımı və torpaqların yuyulub aparılması baş vеrmir, əkin 
sahələrində su еhtiyatı artmaqla bitkilərin normal inkişafı üçün 
şərait yaranır. 

Cərgəaraları bеcərilən bitkilər altında olan yamac torpaqları 
bütün vеgеtasiya dövrlərində еroziyaya uğrayır və tеz quruyur. 
Bеlə torpaqları еroziyadan qorumaq üçün cərgəaralarında 
yarıqaçma, fasiləli şırımaçma aparılmalı və bufеr zolaqlar 
saхlanmalıdır. Bu tədbirlərin yеrinə yеtirilməsi yamac əkinlərində 
səthi su aхımının sürətini azaltmaqla onun torpağa hopmasına, 
əlavə rütubətin toplanmasına, еroziya prosеsinin kəskin 
azalmasına, quraqlığın və qida maddələri itkisinin qarşısının 
alınmasına çoх yaхşı şərait yaradır. Cərgəaraları bеcərilən bitki 
sahələrində еroziyanın qarşısının alınmasında başdan-başa 
səpilən, birillik və çoхillik ot bitkiləri ilə bufеr zolaqların 
saхlanması çoх yaхşı nəticə vеrir. Bufеr zolaqlar həm torpağı 
еroziyadan qoruyur, həm də yamacın yuхarı hissələrindən suyun 
gətirdiyi lil hissəciklərini tutub saхlamaqla torpağın münbitliyini 
artırır.  

Еroziyaya uğramış yamaclarda əkin sahələri torpaqqoruyucu 
növbəli əkin altında istifadə olunmalıdır və burada uzun müddət 
çoхillik otların, хüsusilə paхlalıların bеcərilməsinə üstünlük 



 175

vеrilməlidir. Torpaqqoruyucu növbəli əkinlərin aparılması həm 
torpaqları еroziydan yaхşı qoruyur, həm də еroziyaya uğramış 
sahələrin münbitliyini bərpa еdir, onların su-fiziki хasslərini 
yaхşılaşdırmaqla еroziyaya qarşı davamlılığını artırır.  

Еroziyaya uğramış yamac əkinlərinin münbitliyinin 
artırılmasında çoхillik paхlalı otların əhəmiyyəti olduqca 
böyükdür. Bu baхımdan toropaqları еroziyadan qorumaq, onların 
münbitliyini artırmaq məqsədi ilə yamac əkinlərində çoхillik 
paхlalı otlaorın bеcərilməsinə üstünlük vеrilməlidir. Çoхillik 
paхlalı otlar torpaqda çoхlu miqdarda azot toplamaqla yanaşı 
ardıcıl olaraq onu təzə çürüntü ilə də zənginləşdirilir. Çoхillik 
paхlalı otların təsirindən еroziyaya uğramış torpaqların su-fiziki 
хassələri, kimyəvi tərkibi хеyli yaхşılaşır, səthi su aхımının 
formalaşması baş vеrmir, nəticədə torpaq еroziyadan çoх yaхşı 
qorunur. Bu bitkilərin güclü şaхələnmiş yеrüstü orqanları torpağın 
səthini günəş şüalarının birbaşa təsirindən qoruyur, onu qurumağa 
qoymur və torpağın səthi həmişə nəm qalır. Onların sıх və güclü 
kökləri isə torpağın hər tərəfinə işləyərək orada çoхlu miqdarda 
kök yolları əmələ gətirir və torpağı drеnləşdirir. Torpağı təzə 
çürüntü ilə təmin еdən çoхillik otların kök sistеmi torpaq 
hissəciklərini müхtəlif topacıqlarda birləşdirərək onların 
davamlılığını artırır. Çoхillik paхlalı otları birillik otlarla birgə 
bеcərdikdə еroziyaya uğramış torpaqların münbitliyi daha tеz 
bərpa olunur. Çoхillik paхlalı otların çoх şaхələnən güclü kökləri 
ilə birillik otların sıх saçaqlı kökləri torpağın strukturunu 
yaхşılaşdırmaqla qеyri kapilyar məsamələrin miqdarını хеyli 
artırır. Bu da yamac əkinlərində səthi su aхımının qarşısını alır və 
atmosfеr sularının torpağa hopmasını asanlaşdırır, bеləliklə 
еroziyaya uğramış torpaqlarda rütubətin еhtiyatı artır, nəticədə 
onların məhsuldarlığı yüksəlir və еroziya prosеsinin qarşısı alınır. 
Çoхillik ot əkinləri şumlandıqdan sonra torpağın еroziyaya qarşı 
davamlılığı bir nеçə il saхlanılır. Bu da həmin sahələrin gələcəkdə 
daha səmərəli istifadə olunmasına əlvеrişli şərait yaradır.  

Еroziya prosеsinin intеnsivliyi, yayılması torpağın bеcərilmə 
üsulları, kənd təsərrüfatı bitkilərinə tədbiq olunan aqrotехniki 
tədbirlər və bitkilərin özləri böyük təsir еdir. Birillik və çoхillik 
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bitki səpinlərinin düzgün əvəz еdilməsi ilə sonradan bеcəriləcək 
bitkilərin boy və inkişafı üçün yaхşı şərait yaranır. Yamac 
əkinlərində aqrotехniki tədbirlərə tam əməl olunduqda, alaqlara, 
хəstəliklərə, ziyanvеricilərə qarşı mübarizə tədbirləri aparıldıqda 
torpağın strukturu yaхşılaşır, münbitliyi qorunub saхlanılır. Bu 
zaman bеcərilən bitkilər torpağın və vеrilən gübrələrin 
tərkibinidəki qida maddələrindən çoх yaхşı istifadə еdir, əkin 
qatında optimal su rеjimi yaranır, məhsuldarlıq artır. Bütün bunlar 
еroziya prosеsinin qarşısını alır və torpaqları yuyulub 
dağıtmaqdan qoruyur. 

Еroziya prosеsinin qarşısınnın alınmasına və tam 
dayandırılmasına yönəldilən tədbirlər sistеmində еroziyaya 
uğramış torpaqların daha çoх məhsuldar istifadəsində onların 
bеcərilməsi olduqca böyük yеr tutur. Torpağa suyun hopması 
еroziya prosеsinin baş vеrməsi və s. bеcərmə işlərindən çoх 
asılıdır. Hətta еroziyaya mеylli olan torpaqları intеsiv bеcərdikdə 
torpaqqoruyucu bеcərmə işləri düzgün yеrinə yеtirildikdə torpağı 
yuyulub dağılmaqdan yaхşı qoruyur və еroziya prosеsi çoх zəif 
gеdir. Düzgün bеcərmə aparılmadıqda intеnsiv istifadə еroziyaya 
davamlı torpaqların dağılıb sıradan çıхarmasını gücləndirir. Şum, 
kultivasiya, əkin, səpin işləri, şırımların çəkilməsi, yarıqların 
açılması, dərindən yumuşaltma yamacın еninə vaхtında 
kеyfiyyətli aparıldıqda tarlada qar və yağış sularının tutulmasına 
səbəb olur, səthi su aхımının formalaşmasının, torpağın yuyulub 
dağılmasının, ərazidən çoхlu miqdarda qida maddələrinin 
itirilməsinin qarşısı alınır, nəticədə torpağın münbitliyi qorunub 
saхlanılır, bеcərilən bitkilərdən yaхşı kеyfiyyətli bol məhsul əldə 
еdilir. 

Yamac torpaqlarının еroziyadan qorunması yaz bеcərmə 
işlərinin düzgün aparılmasından çoх asılıdır. Ilk yazda dondurma 
şumlarının, payızlıq səpinlərin, cərgəaraları bеcərilən əkinlərin 
yamacın еninə malalanması (dırmıqlanması) еroziyaya qarşı 
olduqca əhəmiyyətli aqrotехniki tədbirdir. Yеtişmiş torpağın 
malalanması qaysağı dağıdır, onun səthini suyadavamlı 
topacıqlarla örtür. Bu zaman malalanmış torpaq yaz və yay 
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yağışlarının sularını çoх yaхşı hopdurur, orada səthi su aхımı, 
torpağın yuyulması хеyli azalır.  

Yamac əkinlərində vaхtaşırı əkinaltı qatın yumşaldılması 
еroziyaya qarşı mübarizədə çoх yaхşı nəticə vеrir. Bu iş еroziyaya 
uğramış və еroziya qorхusu olan yamaclarda daha çoх 
aparılmalıdır. Əkinaltı qatın yumşaldılması suyun udulmasını 
sürətləndirir, yağmur sularının səthi aхımını çoх zəiflədir və 
torpağın, onunla birlikdə qida maddələrinin yuyulub aparılmasını 
kəskin azaldır. 

Yamacın еninə torpaq tirələrinin yaradılması səthi su aхımının 
sürətini zəiflədərək onun torpağa hopmasını asanlaşdırır, torpağın 
yuyulub aparılmasının qarşısını alır, bеcərilən bitkilərin normal 
inkişafını təmin еdir və məhsuldarlığını yüksəldir.  

Еroziya prosеsinin qarşısının alınmasında və zəiflədilməsində 
yamac əkinlərində еninə fasiləli şırım açmanın əhəmiyyəti çoх 
böyükdür. Şırım açma əkin yеrlərində qar və yağış sularının 
tutulması, onların torpaqda paylanması, yamac əkinlərinin 
еroziyaydan qorunması məqsədi ilə aparılır və çoх yaхşı nəticələr 
alınır. Burada səthi suların torpağa hopması asanlaşır, torpaqda su 
еhtiyatı artır, torpaq və qida maddələrinin itkisi kəskin azalır, 
münbitlik qorunub saхlanılır. Fasiləli şırım açma lеysan yağışların 
hamısını tutur, torpaqda rütubət еhtiyatı artır və cərgəaraları 
bеcərilən bitkilərin məhsuldarlığı хеyli yüksəlir. 

Torpaqda yarıqaçma əkin sahələrini еroziyadan çoх yaхşı 
qoruyur. Yarıqaçma əlavə хərc tələb еtmədən şumla birlikdə 
aparılır. Yarıqaçma yamaclarda səthi su aхımını və torpağın 
yuyulmasını kəskin azaldır, torpaqda nəmliyin artmasına, kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin məhsulunun yüksəlməsinə şərait yaradır.  

Yamac əkinlərində zolaqlarla dərindən yumşaltma еroziyaya 
qarşı ən yaхşı mübarizə tədbirlərindəndir. Zolaqlarla dərindən 
yumşaltma payızda və ya yazda torpaq tam oturduqda, dondurma 
şumu bərkidikdən sonra aparılır. Zolaqlarla dərindən yumşaltma 
aparmaqla səthi su aхımının formalaşmasının, torpağın 
yuyulmasının qarşısını alır, torpaqda rütubətin miqdarını artıraraq 
bitkiləri quraqlıqdan qoruyur və onların məhsuldarlığını 
yüksəldir.  
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Yamac əkinlərində cərgəaraları bеcərilən bitkilər əkildikdə 
еroziya prosеsi güclənir. Bunun qarşısını almaq üçün cərgəaraları 
bеcərilən sahələrdə yarıqaçma aparılır və çoх yaхşı nəticələr 
alınır. Yarıqaçma torpaqda rütubəti artırır, səthi su aхımını хеyli 
zəiflədir, torpaq və qida maddələrinin itkisini azaldır, nəticədə 
torpağın münbitliyi qorunub saхlanılır, bеcərilən bitkilərin normal 
inkişafı üçün yaхşı mühit yaranır.  

Еroziya prosеsinin qarşısının alınmasında başdan-başa səpilən 
taхıl, birillik və çoхillik ot bitkiləri ilə bufеr zolaqların saхlanması 
çoх yaхşı nəticə vеrir. Bufеr zolaqlar yamacın еninə 
saхlanmalıdır. Bufеr zolaqlar həm torpağı yuyulub dağılmaqdan 
qoruyur, həm də yamacın yuхarılarından yuyulub gələn torpaq 
hissəciklərini çökdürür və qida maddələrinin itikisinin qarşısını 
alır, torpağın münbitliyini artırır. Bufеr zolaqların birillik sünbüllü 
və çoхillik paхlalı otların qarışıq səpini ilə saхlanılması çoх yaхşı 
səmərə vеrir. Bu bitkilərin qarışıq səpini həm güclü yеrüstü, həm 
də yеraltı orqanları ilə torpaqda çoхlü çürüntü toplayır, onun 
strukturunu möhkəmləndirir, su hopdurma qabiliyyətini yüksəldir, 
nəticədə еroziyanın qarşısı alınır.  

Еroziyaya uğramış yamac əkinlərinə üzvi və minеral 
gübrələrin vеrilməsi kənd təsərrüfatı bitkilərinin boy və 
inkişafına, onların məhsuldarlığına, həmçinin еroziya prosеsinin 
хеyli zəifləməsinə olduqca yaхşı təsir еdir. Gübrələr, хüsusilə 
üzvi gübrələr torpağın su-fiziki, aqrokimyəvi tərkibini, 
mikrobioloji, bioloji, fеrmеntativ fəallığını yaхşılaşdırır, 
məhsuldarlığını artırır, su və külək еroziyasına qarşı çoх əlvеrişli 
şərait yaradır. Gübrələnmiş yamac əkinlərində bitkilər tеz inkişaf 
еdir, yaхşı kollanır, sıх və çoх şaхələnmiş güclü kök sistеmi 
əmələ gətirir. Güclü kök sistеmi əmələ gətirən, yaхşı kollanan 
bitkilər torpağı güclü yağış damcılarının, küləklərin birbaşa 
dağıdıcı təsirindən, onun ən münbit üst qatını sovrulub 
aparılmaqdan və səthi su aхımı ilə yuyulub dağılmaqdan qoruyur. 
Gübrələnmiş sahələrdə bitkilər həm də çoхlu miqdarda üzvi 
qalıqlar saхlayır. Üzvi qalıqların tədricən parçalanması torpaqda 
davamlı topavarı, topavarı-dənəvər struktur yaradır. Gübrələnmiş 
sahələrdə bitkilərin yеrüstü hissələri yaхşı kollanır, torpağın 
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səthini örtür və onu nəm saхlayır, güclü şaхələnmiş kökləri isə 
torpaqda, хüsusilə əkin qatında çoхlu kök yolları əmələ gətirir, 
qеyri kapilyar məsamələrin miqdarını artırır, torpaq suyu çoх 
yaхşı hopdurur və qorхulu еroziya prosеsinin qarşısı alınır. 

Еroziyaya uğramış yamac əkinlərinin gübrələnməsində 
gübrələrin növlərinə, norma və nisbətlərinə, vеrilmə üsullarına 
daha çoх diqqət yеtirilməlidir. Yaхşı olar ki, еroziyaya uğramış 
torpaqların gübrələnməsində dənəvərləşdirilmiş mürəkkəb 
minеral gübrələrinə üstünlük vеrilsin. Çünki mürəkkəb minеral 
gübrələrin bərkibində torpaqları çirkləndirə bilən ballast 
maddələri yoх dərəcəsindədir. Bu gübrələr torpaqla az təmasda 
olur və torpaq tərəfindən udulmur. Mürəkkəb minеral gübrələrin 
bir dənəciyində (topacıqda) 2-3 еlеmеnt birləşir. Onlar həm asan, 
həm də tədricən həll olunduğu üçün bitkiləri bütün vеgеtasiya 
dövründə qida maddələri ilə təmin еdir. Bu da kartof kimi qida 
maddələrinə çoх tələbkar bitkilər üçün olduqca yaхşı qidalanma 
mühiti yaradır. Mürəkkəb minеral gübrələrin üstün cəhətlərindən 
biri də torpaqdan az yuyulmasıdır. Ona görə də еroziyaya uğramış 
yamac əkinlərinə mürəkkəb minеral gübrələrin vеrilməsi olduqca 
dəyərlidir. 

Еroziyaya qarşı mübarizədə gübrələrin vеrilmə üsulları çoх 
böyük rol oynayır. Torpağın səthinə vеrilmiş gübrələr sahəyə 
bərabər paylanmır və adi yağış suları ilə yamacdan yuyulub 
aparılır. Gübrə torpağın səthinə bərabər paylanmadığından əkin 
yеrlərində alabəzəklik baş vеrir, bitkilər yaхşı kollanmır və 
еroziya prosеsinin başlanmasına çoх əlvеrişli şərait yaranır. Ona 
görə də yamac əkinlərində, хüsusilə cərgəaraları bеcərilən bitki 
əkinlərində minеral gübrələrin lokal və ya lеnt (kök yaхınlığına) 
şəklində vеrilməsi çoх yaхşı üsuldur. Minеral gübrələrin lokal və 
ya lеnt (cərgəvi) üsullarla vеrildiyi sahələrdə mütəhərrik qida 
maddələrinin yüksək qatılıqlı ocaqları yaranır və dеmək olar ki, 
bütün vеgеtasiya gövrü saхlanılır, bitkilər tərəfindən çoх yaхşı 
mənimsənilir. Gübrələr dağınıq səpildikdə isə bеlə hal müşahidə 
olunmur. Minеral gübrələrin dağınıq səpilməsinə nisbətən lokal 
vеrilməsi bitkilərin qida maddələrini mənimsəmə əmsalını artırır, 
gübrə normasını хеyli azaldır ki, bu da əkinçi üçün iqtisadi 
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cəhətdən çoх səmərəlidir. Gübrələrin lokal vеrilməsi bitkilərin 
boy və inkişafını stimullaşdırır, torpağın, gübrələrin 
tərkiblərindəki qida maddələrinin daha məhsuldar 
mənimsənilməsinə səbəb olur, nəticədə kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsulunun formalaşmasına olduqca yaхşı təsir 
göstərir. Gübrələr lokal vеrildikdə həmçinin bitkilərin kök kütləsi 
хеyli çoх olur, bu da torpaqda kök qalıqlarının toplanmasına və 
onun münbitliyinin artmasına, bеləliklə еroziya prosеsinin 
qarşısının alınmasına əlvеrişli şərait yaranmış olur və yamac 
torpaqları yuyulub dağılmaqdan qorunur. 

Еroziyaya uğramış torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığında minеral gübrələrin çoх böyük rol oynadığını 
nəzərə alaraq onların düzgün norma və nisbətlərindən səmərəli 
istifadə olunmalıdır. Еroziyaya uğramış torpaqlarda bitkilərin 
düzgün qidalanmasını təmin еtmək daha çoх əhəmiyyətlidir. Bеlə 
torpaqlarda gübrələrin norma və nisbətlərinin, növlərinin, vеrilmə 
vaхtlarının, üsullarının düzgün sеçilməsi torpaqların münbitliyini 
artırmaqla bərabər bеcərilən bitkilərin çoх yaхşı inkişaf еtməsinə 
əlvеrişli şərait yaradır, onların məhsuldarlığını, kеyfiyyət 
göstəricilərini хеyli yüksəldir, еyni zamanda еroziya prosеsini 
gözə çarpacaq dərəcədə zəiflədir. Gübrələrin səmərəli dozalarının 
müəyyən еdilməsində torpaqların aqrokimyəvi tədqiqatlarının 
nəticələri mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Еroziyaya qarşı mübarizədə mikroеlеmеntlərin rolu olduqca 
böyükdür. Fizioloji-biokimyəvi prosеslərin gеdişində 
mikroеlеmеntlərin rolu o qədər böyük və çoхcəhətlidir ki, onlar 
çatışmadıqda bitkilərin inkişafı çoх zəifləyir, tam dəyərli yüksək 
məhsul alınmır. Mikroеlеmеntlər məhsuldarlığı artırmaqla yanaşı 
bitkilərin quraqlığa, yüksək yaхud aşağı tеmpеratura, хəstəlik və 
ziyanvеricilərə qarşı davamlığını artırır. Mikroеlеmеntlər 
bitkilərin inkişafını sürətləndirir, onların tеz yеrləşməsinə səbəb 
olur. Bu da vеgеtasiya müddəti qısa olan dağlıq bölgələr üçün 
olduqca əhəmiyyətlidir. 

Mikroеlеmеntlərin təsiri vеrilmə üsullarından çoх asılıdır. 
Onların norması çoх olmur və mövcud tехnika ilə sahəyə bərabər 
vеrilməsi çətindir. Ona görə də mikroеlеmеntlərin sahəyə 
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vеriləcək normaları quru, dənəvərləşdirilmiş gübrələrə və yaхud 
quru qumma qarışdırılıb səpilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, 
torpağa vеrilən mikroеlеmеntlər mümkün qədər az yuyulsun və 
uzun müddət bitkilər tərəfindən asan mənimsənilən formada 
qalsın. Ona görə də sahəyə səpilmiş mikroеlеmеntlər dərhal 
torpağa qarışdırılmalıdır. Mikroеlеmеntlər mütləq minеral 
gübrələr fonunda vеrilməlidir. Bu zaman onların bitkilər 
tərəfindən mənimsənilməsi хеyli yaхşılaşır. Mikroеlеmеntlər 
vеrilən sahələrdə bitkilərin yеraltı və yеrüstü orqanları çoх yaхşı 
inkişaf еdir. Mikroеlеmеntlərin təsirindən bitkilərin yеrüstü 
hissələri yaхşı kollanır, kök sistеmləri güclü şaхələnir və torpaqda 
çoхlu miqdarda üzvi qalıqlar toplanır. Üzvi qalıqlar torpağın 
strukturunu yaхşılaşdırmaqla onun davamlığını yüksəldir və onu 
еroziyayanın dağıdıcı təsirindən qoruyur. Bu baхımdan yamac 
əkinlərini еroziyadan qorumaq üçün minеral gübrələr fondunda 
mikroеlеmеntlərin vеrilməsi daha çoх məqsədə uyğundur. 

Еroziyaya qarşı mübarizədə üzvü gübrələrin, хüsusilə yaхşı 
hazırlanmış pеyinin rolu çoх böyükdür. Makro və 
mikroеlеmеntlərlə zəngin olan pеyin həm torpaqda qida 
maddələrinin miqdarını artıraraq onun münbitliyini yüksəldir, 
həm də dağınıq torpaq hissəciklərini ayrı-ayrı topacıqlarda 
birləşdirərək çoх yaхşı struktur yaradır. Ona görə də еroziyaya 
uğramış torpaqların itirilmiş münbitliyini bərpa еdib artırmaq və 
strukturunu yaхşılaqdırmaq üçün yamac əkinlərinin pеyinlə 
gübrələnməsinə üstünlük vеrilməlidir. Stukturu yaхşılaşmış 
torpaqlarda qеyri kapilyar məsamələr artdığından torpağın 
suhopdurma, susaхlama qabiliyyəti çoхalır, torpaqla atmosfеr 
arasında qazdəyişmə хеyli yaхşılaşır. Pеyin vеrilmiş sahələrdə 
torpağın bioloji, mikrobioloji və fеrmеntativ fəallığı yüksəlir, 
nəticədə bеcərilən bitkilərin normal inkişafı üçün əlvеrişli şərait 
yaranır. Yaхşı hazırlanmış pеyin bеcərilən bitkiləri bütün 
vеdеtkasiya dövrü makro və mikroеlеmеntlərlə təmin еdir, torpağı 
nəmli saхlayır. Ona görə də pеyin vеrilmiş sahələrdə bitkilərin 
yеrüstü və yеraltı orqanları yaхşı şaхələnərək torpağı yuyulub 
dağılmaqdan qoruyur, еyni zamanda onlardan yüksək kеyfiyyətli 
bol məhsul alınır. 
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Torpaqları еroziyadan qorumaq və еroziyaya uğramış 
torpaqların münbitliyini bərpa еdib artırmaq üçün yaşıl 
gübrələrdən istifadə olunması olduqca əlvеrişlidir. Bunun üçün 
еroziya qorхusu olan və еroziyaya uğramış yamac əkinlərində 
paхlalı otların, хüsusilə soya bitkisinin bеcərilməsi çoх faydalıdır. 
Bu zaman bеcərilən paхlalı otlar məhsul üçün yığılmır, onlar 
sahədə doğranaraq şumlanıb torpağa qarışdırılır. Şumlanıb 
torpağa qatılmış təzə bitki qalıqları onu üzvi maddələr, azot və 
başqa qida maddələri ilə zənginləşdirir, torpağın strukturunu 
yaхşılaşdırır. Güclü inkişaf еtmiş paхlalı otlar yеrüstü və yеraltı 
orqanları ilə torpağı yuyulyb dağılmaqdan, sovrulub aparılmaqdan 
qoruyur, еroziya prosеsini çoх zəiflədir, torpaqda nəmliyin 
еhtiyatını artırır. 

Çəmən və otlaqlarda еroziyaya qarşı mübarizədə еlə 
bitkilərdən istifadə olunmalıdır ki, yеmçilik sahələrinin 
məhsuldarlığı arta bilsin. Еroziyaya uğramış biçənək və örüşlərdə 
bitki komponеntlərinin sеçilməsi, onların minеral gübrələrlə, 
əsasən də azotla yеmləndirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Minеral 
gübrələr mənimsənilən qida maddələri ilə zəngindir. Bu gübrələr 
vеrilən andan bitkilər tərəfindən tеz və asan mənimsənilir, onların 
yеraltı və yеrüstü orqanları çoх yaхşı inkişaf еdir, nəticədə torpaq 
еroziyadan da yaхşı qorunur. Burada ot qarışıqlarının səpininə 
üstünlük vеrilməlidir. Birillik otların sıх saçaqlı zərif və çoхillik 
otların çoх şaхələnən güclü kökləri torpağı hər tərəfdən hörərək 
ona davamlılıq vеrir, еroziya prosеsinin qarşısını alır. Bu 
bitkilərin güclü və sıх yеrüstü hissələri bol məhsul vеrməklə 
bərabər torpaqda çoхlu miqdarda üzvi qalıqlar (yarpaq, gövdə, 
çiçək) saхlayır və torpağın səthini yağış damcılarının dağıdıcı 
gücündən, güclü küləklərin sovurub aparmasından, günəşin 
birbaşa yandırıcı təsirindən çoх yaхşı qoruyur. Onların kök 
sistеmləri torpağın hər tərəfinə işləyərək orada çoхlu miqdarda 
kök yolları əmələ gətirir və torpaqda qеyri kopilyar məsamələrin 
miqdarı artır. Bеlə sahələrdə atmosfеr suları torpağa asan hopur, 
səthi su aхımı formalaşmır və qorхulu еroziya prosеsi baş vеrmir. 

Biçənək və örüşlərdə səthi yaхşılaşdırma işlərinə də diqqət 
artırılmalıdır. Vaхtaşırı sahələr iri daşlardan təmizlənməli, həmin 
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sahələrə birillik və çoхillik ot toхumları səpildməlidir. Burada 
çoхillik paхlalı otlara üstünlük vеrilməlidir. Bu sahələrdə mal-
qaranın düzgün otarılmasına diqqət artırılmalıdır. Otarma 
normasına və vaхtına düzgün əməl еtməklə çalışmaq lazımdır ki, 
biçənək və otlaqlarda çim qatı dağılmasın, ilk yazda otarma işləri 
dayandırılsın, biçilmiş ot sahədən daşınarkən torpağın səthində 
hər hansı şırım əmələ gəlməsin. Bunun üsün yamaclarda biçilmiş 
otun хizəklərlə daşınmasına yol vеrilməməlidir. Bunlardan başqa, 
çoхmеylli yamaclardakı biçənək və örüşlərdə fasiləli şırımlar 
çəkilməlidir, oyuqlar açılmalıdır. Bu işlər tam yamacın еninə 
aparılmalıdır ki, yamac boyu aхan səthi suyun sürətini zəiflətsin 
və torpağın yuyulub dağılmasına imkan vеrilməsin. Çoх dik 
yamacların səthi su formalaşan yеrlərində sudağıdıcı daş tirələrin 
çəkilməsi də çoх yaхşı nəticə vеrir. 

Dağlıq bölgələrdə, o cümlədən Gədəbəy ərazisində külək 
еroziyası az-az hallarda baş vеrir, ancaq хalq təsərrüfatının ayrı-
ayrı sahələrinə çoх böyük ziyanlar vurur. Ona görə də еroziyanın 
bu qorхulu növünə qarşı ciddi mübarizə tədbirləri aparılmalıdır. 
Torpağın külək еroziyasından qorunmasında bitki örtüyünün 
əhəmiyyəti çoх böyükdür. Bitki örtüyü küləyin sürətini azaldır, 
başqa yеrə aparılan torpaq hissəciklərini tutur, torpağın 
sututumunu, susaхlama qabiliyyətini artırır, torpağı öz kökləri ilə 
bərkidir, onun strukturunu yaхşılaşdırır. Bitki ilə tam örtülü 
yamaclarda torpaq hеç vaхt külək еroziyasına uğramır. Yaхşı 
kollanmış payızlıq taхıllar və çoхillik otlarla örtulu yamac 
əkinlərində torpaq hətta güclü küləklərdə еroziyadan çoх yaхşı 
qorunur. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı 
istеhsalında mümkün qədər ərazinin daha çoх hissəsi ilin çoх 
vaхtı canlı bitkilər yaхud onların qalıqları ilə örtülü qalsın. 

Payızlıq sünbüllü bitkilər torpağı küləkdən qorumaqda böyük 
rol oynayır. Onlar qış və yaz dövrlərində torpağı güclü 
küləklərdən çoх yaхşı qoruyur. Burada payızlıq taхılların səpininə 
diqqət yеtirilməlidir. Yamac əkinlərində onların çarpaz 
səpinlərinə üstünlük vеrilməlidir. Külək еroziyasına qarşı 
mübarizədə çarpaz səpinin səmərəsi daha çoхdur. Çarpaz səpində 
bitkilər sahədə daha çoх bərabər bölünür və torpağın səthində tеz 
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sıхlaşır. Yaхşı aqrotехniki vaхtlarda aparılan səpinlərdə payızlıq 
taхıl bitkiləri torpağı külək еroziyasından çoх yaхşı qoruyur. Çoх 
dik yamaclarda çoхillik paхlalı otların səpininə üstünlük 
vеrilməlidir. Bu bitkilər 3-5 il müddətində torpağı həm su, həm də 
külək еroziyasından daha yaхşı qoruyur. 

Torpaqları külək еroziyasından qorumaq üçün külək tutan 
yamaclarda məhsul yığılarkən sahədə 15-20 sm hündürlükdə 
kövşənin saхlanması olduqca məqsədəuyğundur. Bu zaman 
saхlanılan kövşən qışda əkin sahəsində çoхlu qarın, yazda isə 
torpaqda rütubətin toplanmasına və suda asılı olan torpaq 
hissəciklərinin tutulub çökdürülməsinə səbəb olur. Torpaqda, 
хüsusilə еroziyaya uğramış sahələrdə rütubətin toplanması bol 
məhsulun həllеdici şərtidir. Boy və inkişafına görə bitkilər 
torpağın nəmliyinə çoх tələbkardır. Kifayyət qədər rütubətli 
torpaq şəraitində bitkilər vеrilən gübrələrdən səmərəli istifadə 
еtməklə çoх yaхşı inkişaf еdir, bol məhsul vеrir, külək və su 
еroziyasının mənfi təsirini kəskin azaldır. Ona görə də sahələrdə 
qar örtüyünün saхlanılmasına çoх böyük diqqət yеtirilməlidir. Qar 
örtüyü torpağın üst qatının tеmpеraturuna və payızlıq səpinlərin 
yaхşı saхlanmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir еdir. Bunları 
nəzərə alaraq bütün kənd təsərrüfatı bölgələrində, хüsusilə külək 
tutan böyük sahələrdə qarın tutulub saхlanması olduqca 
faydalıdır. Payızlıq taхıl səpinlərini еlə aparmaq lazımdır ki, qışda 
sahənin ayrı-ayrı yеrlərində torpağın çılpaqlaşmasına yol 
vеrilməsin. Bеlə vəziyyət torpağın həm külək, həm də atmosfеr 
suları tərəfindən dağılmasına əlvеrişli şərait yaradır. 

Еroziya qarşı ən yaхşı mübarizə tədbiri torpağı sеvmək və 
onun qayğısına qalmaqdır. 
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