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GİRİŞ 
 

Mövzunun aktuallığı və öyrənilmə səviyyəsi. Abşeron 
yarımadasının təbii iqlim şəraiti  torpaq  və bitki örtüyü, Bakı şəhəri 
və onun yaşayış məntəqələrinin əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsulları 
ilə təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Burada taxıl, tərəvəz, 
bostan və yem bitkiləri ilə bərabər zeytun, püstə, badam, əncir, üzüm 
və digər nadir meyvə və giləmeyvə ağacları inkişaf edir və həmçinin 
becərilir. Abşeron yarımadasının iqlimi olduqca quraq, torpaqları isə 
qida maddələri ilə az təmin olunmuşdur. Burada il ərzində yağan 
yağıntıların miqdarı 130-244 mm-dən çox olmur, buxarlanmanın 
miqdarı isə 947-1262 mm təşkil edir.  Yarımadanın  torpaqları əsasən 
qum, qumluca və  yüngül gillicədən ibarət olub, az nəmlik tutumuna, 
zəif susaxlama qabiliyyətinə maklikdir. Burada yeraltı və yerüstü şirin 
su ehtiyatları olduqca məhduddur. Ərazidə bitkilərin suya və qida 
maddələrinə olan tələbatını ödəmək, becərilən bitkilərdən yüksək və 
dayanıqlı məhsul əldə etmək üçün burada kompleks aqrotexniki, 
aqrokimyəvi və meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. 
Aparılan təcrübələr göstərir ki, həyata keçirilən aqromeliorativ tədbirlər 
ətraf mühitə, o cümlədən torpaqlara və hidrogeoloji şərtaitə təsir 
göstərir. Məsələn, suvarma texnika və texnologiyalarına düzgün əməl 
edilməməsi torpaqların təkrar şorlaşmasına və  şorakətləşməsinə, 
torpağa normadan artıq gübrələrin verilməsi isə torpaqda və bitki 
məhsullarında zərərli və zəhərli maddələrin torplanmasına gətirib 
çıxarır. Hər iki halda torpaqların su-fiziki və fiziki -kimyəvi xassələri 
ciddi dəyişmələrə məruz qalır. Odur ki, torpaqlardan dayanıqlı 
məhsuldarlığın alınması üzrə qabaqlayıcı tədbirlərin hazırlanması və 
uzun müddət ərzində əkin altında istifadə olunan torpaqların su-fiziki 
xassələrinin, qida rejiminin dəyişmə tendensiya və qanunauyğun-
luğunun öyrənilməsi elmi-praktiki cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Abşeron yarımadası torpaqlarının su-fiziki xassələri müxtəlif 
illərdə müxtəlif meliorativ (əsasən suvarma) aqrotexniki və aqrokimyəvi 
tədbirləri həyata keçirmək məqsədilə tədqiq edilmişdir. Aparılan 
tədqiqatlarda yarımada torpaqlarının su-fiziki xassələrinin həyata 
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keçirilmiş və keçirilən aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında dəyişmə 
qanunauyğunluqları sistemli şəkildə öyrənilməmişdir. 

Tədqiqatın predmeti. Abşeron yarımadası boz-qonur torpaqların 
su-fiziki və istilik xassələri, aqromeliorativ tədbirlərin bu xassələrin 
rejiminə təsirinin tədqiqi. 

Tədqiqatın məqsədi. Tədqiqatın əsas məqsədi Abşeron 
yarımadasında uzun müddət ərzində əkin altında istifadə olunan boz-
qonur torpaqların su-fiziki xassələrinə və rejiminə aqromeliorativ 
tədbirlərin təsirinin müəyyən edilməsindən və müvafiq tədbirlərin 
hazırlanmasından ibarətdir. Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı 
məsələlər həll edilmişdir: 

1. Abşeron yarımadasının təbii və torpaq şəraitlərinin müasir 
vəziyyətinin öyrənilməsi və təhlil edilməsi. 

2. Aqromeliorativ tədbirlərin tədqiq edildiyi Abşeron yarımada-
sının boz-qonur torpaqlarının su-fiziki xasəslərinə təsirinin və onların 
dəyişmə tendensiya və qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi; 

3. Torpaqların su-fiziki xassələrinin yaxşılaşdırılması üzrə 
müvafiq tədbirlərin hazırlanması; 

Tədqiqat obyekti. Abşeron yarımadasının boz-qonur torpaqlarına 
aqromeliorativ tədbirlərin bu torpaqların xassə və  rejimlərinə təsirinin 
öyrənilməsi ilə bağlı tədqiqat işləri, Şimali Abşeron zonasında və 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə ərazisində aparılmışdır. 

Tədqiqatın metodikası. Qarşıya qoyulan məsələləri həll etmək 
üçün sınanılmış və ümumqəbuledilmiş metodlardan - “çöl-natur 
təcrübələr-laboratoriya analizləri-kameral emal” prinsipindən istifadə 
edilmişdir. Ayrı-ayrı eksperiment və analizlərin aparılması və alınan 
nəticələrin emalı metodları dissertasiya işinin “Tədqiqatın metodikası” 
bölməsində və işin  mətnində müfəssəl şərh olunmuşdur. Alınan 
nəticələrin dürüstlüyü riyazi-statistikanın müvafiq metodlarının köməyi 
ilə yoxlanılmışdır. 

İşin elmi yenilikləri: 
1. İlk dəfə olaraq yarımada torpaqlarının xüsusi səthi öyrənilmiş 

və onun dəyişmə tendensiyası müəyyən olunmuşdur. 
2. Aqromeliorativ tədbirlərin Abşeron yarımadası torpaqlarının 

su-fiziki xassələrinə və rejiminə təsiri, onların dəyişmə tendensiyası və 
qanunauyğunluqları müəyyən  edilmişdir. 
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3. Abşeron yarımadasında  əkin altında istifadə edilən torpaqların 
su-fiziki xassələrinin yaxşılaşdırılması və onların məhsulvermə 
qabiliyyətinin artırılması üzrə müvafiq tədbirlər hazırlanmışdır. 

4. Abşeron yarımadasının təbii-tarixi şəraiti (geomorfologiyası, 
iqlimi, hidroqrafiyası, geoloji quruluşu, tektonikası, hidroqrafiyası, bitki 
örtüyü) və müasir vəziyyəti öyrənilmiş, təhlil edilmiş və 
sistemləşdirilmə aparılmışdır. 

Müdafiə olunan müddəalar: 
1. Aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında Abşeron yarımadası 

torpaqlarının su-fiziki xassələrinin və rejiminin dəyişmə tendensiyası və 
formalaşma qanunauyğunluqları. 

2. Abşeron yarımadasında əkin altında istifadə edilən suvarılan 
torpaqların su-fiziki xassələrinin bərpası, yaxşılaşdırılması və 
məhsulvermə qabiliyyətinin artırılması üzrə tədbirlərin elmi-praktiki 
əsasları. 

İşin praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiya işi üzrə əldə edilmiş 
nəticələr praktiki məsələlərin, o cümlədən torpaqların su-fiziki 
xassələrinin və məhsulvermə qabiliyyətinin bərpası və yüksəldilməsi, 
suvarma norma və rejimlərinin təyin edilməsi, mütərəqqi suvarma 
texnika və texnologiyalarının layihələndirilməsi və sair məsələlərin 
həllində istifadə oluna bilər. İşin metodiki və elmi müddəaları Ali və 
orta ixtisas müəssisələrində torpaqşünaslıq və meliorasiya, rekultivasiya 
və torpaqların mühafizəsi ixtisasları üzrə keçirilən dərslərdə metodiki 
vəsait kimi də istifadə oluna bilər. Dissertasiya işində verilmiş və 
sistemləşdirilmiş məlumatlar elmi işçilər, doktorantlar, bakalavrlar, 
magistrlər, aqrar sektor və  uyğun  sahələrədə çalışan mütəxəssislər 
üçün faydalı mənbə ola bilər. 

İşin aprobasiyası. Tədqiqatın nəticələri və işin əsas müddəaları 
beynəlxalq və respublika miqyasında keçirilən elmi-praktiki 
konfranslarda, torpaqşünasların qurultayında, metodiki şuralarda 
məruzə edilmişdir: “Aqrar elmin inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi və ətraf 
mühitin mühafizəsində Beynəlxalq əməkdaşlıq” 8-ci Beynəlxalq Elmi-
praktiki konfrans (Gəncə, 2016), Proceedings of the III International 
Scientific and Practical Conference “The goals of the World Science 
2017” (Dubai, 2017), Западно-Сибирский Научный Центр, 
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Международное Сотрудничество: Опыт, Проблемы и Перспективы 
(Кемерово, 2020). 

Dissertasiya işi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi 
kadrların hazırlanması və doktorantura üzrə proqram əsasında 2014-
2017-ci illərdə yerinə yetirilmişdir. 

Dərc edilmiş işlər. Dissertasiya işi üzrə 5 elmi məqalə və 3 tezis, 
o cümlədən 1 məqalə və 2 tezis xarici jurnallarda və elmi əsərlər 
toplusunda dərc olunmuşdur. 

Dissertasiyanın həcmi və strukturu.  Dissertasiya kömpüterdə 
çap olunmuş 172 səhifədən, 5 fəsil, 323816 işarə sayından, nəticələr, 
istehsalata təkliflər, 169 adda ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən 
ibarətdir. İşə 32 cədvəl və 18 şəkil daxil edilmişdir. 

 
Birinci fəsildə Abşeron yarımadasının təbii-tarixi şəraitinə həsr 

edilmişdir. Ədəbiyyat mənbələri, aparılmış müşahidə və çöl tədqiqatları 
əsasında yarımadanın geomorfologiyası, geologiyası, relyefi, iqlimi, 
hidroqrafiyası, torpaq və bitki örtüyü öyrənilmiş, təhlil edilmiş və 
sistemləşdirilmişdir. 

İkinci fəsildə Abşeron yarımadası torpaqlarının öyrənilmə 
vəziyyəti, yayılma qanunauyğunluqları, morfometrik və morfoloji 
əlamətləri, keyfiyyət göstəriciləri və torpaq örtüyünün formalaşma 
şəraiti şərh edilmişdir. 

Üçüncü fəsildə torpağın su-fiziki xassələrinin təyin edilmə 
metodları şərh edilmişdir. 

Dördüncü fəsildə aqromeliorativ tədbirlərin tərkibi, məqsədi 
və idarə olunan faktorlar, o cümlədən su (nəmlik), temperatur, 
buxarlanma, hava və qida faktorları haqqında məlumatlar, onların 
təbiəti, mənşəyi, təsiri və fəsadları şərh edilmiş və 
sistemləşdirilmişdir. Bu fəsildə aqromeliorativ tədbirlərin torpağın su 
(nəmlik) rejiminə, torpağın həddi tarla nəmlik tutumuna və torpağın 
sukeçirmə qabiliyyətinə təsirinin öyrənilməsi üzrə aparılmış 
tədqiqatların nəticələri verilmişdir. 

Beşinci fəsildə aqrotexniki tədbirlərin təcrübənin aparıldığı 
illər ərzində torpağın qranulometrik tərkibinə təsirinin tədqiqi ilə 
torpağın profili boyu dəyişməsinin araşdırılmasına həsr olunmuşdur. 
 



 7 

İŞİN MƏZMUNU 
 

ABŞERON YARIMADASININ TƏBİİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ 
 

Abşeron yarımadasının geomorfologiyası, relyefi, iqlimi, hidro-
geologiyası, geoloji quruluşu, torpaq və bitki örtükləri Azərbaycanın 
digər təbii-iqlim zonaları ilə müqayisədə özünəməxsusluğu ilə 
fərqlənir. Yarımada dörd hissəyə - şimal, cənub, şərq və şimal-qərb 
hissələrinə ayrılır. Şimal-şərq hissəyə dəniz səviyyəsindən 340-350 
m yüksəklikdə yerləşən qayalıqlar və dağlıq ərazilər daxildir. Şimal 
hissə qumsal və gilli süxurlarla təmsil olunmuş dalğavari relyefə 
malik olan əraziləri əhatə edir. Cənub hissəyə palçıq vulkanlarının 
yayıldığı və əhəng daşları ilə zəngin olan Güzdək yaylası daxildir. 
Şərq hissədə dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən nisbətən düzənlik 
ərazilər yayılmışdır. Şimal və şimal-şərq hissələr mürəkkəb tektonik 
quruluşa malik olub, antiklinal Orta Təbaşir və daha cavan Paliogen, 
şərq hissə Miosen və Polioqosen çöküntülərdən, qərb hissə isə əsasən 
əhəng daşlarından ibarətdir. Yarımadada əsasən üçüncü dövrün 
çöküntü süxurları, həmçinin antropogen mənşəli çöküntülər geniş 
yayılmışdır. Burada qədim dövrlərə, o cümlədən Təbaşir dövrünə aid 
çöküntülərə də rast gəlinir. 

Abşeron yarımadasının iqlimi quru subtropik, qışı mülayim, 
yayı isti və quraqdır. Havanın orta çoxillik temperaturu 14,4-16,00C, 
yağıntıların orta çoxillik miqdarı 130-244 mm, mümkün 
buxarlanmanın miqdarı 947-1262 mm, nisbi rütubət 72-87 % 
arasında dəyişir. Yarımada ən küləkli ərazi olub il ərzində sürəti 13 
m/san-dən çox olan küləkli günlərin sayı 65-119 gün təşkil edir. 
Yarımadanın çay şəbəkəsi olduqca kasaddır. Burada 2 çay vardır ki, 
onların da suyu quraq illərdə quruyur. Abşeron yaramadasında qrunt 
sularının dərinliyi 0-31 m arasında dəyişir. Qrunt sularının 
minerallaşma dərəcəsi 0,6-100 q/l həddində tərəddüd edir. Kanalların 
təsir zonalarında  və suvarılan ərazilərdə qrunt suları yer səthinə 
yaxında yerləşir və onların minerallaşma dərəcəsi 0,5 q/l-dən 115 q/l-
ə kimi dəyişir. Təzyiqli sular, Qala qalxımı istisna olmaqla, 
yarımadanın hər yerində yayılmışdır. Təzyiqli sular yer səthindən 20-
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300 m dərində yerləşir və onların minerallaşma dərəcəsi 0,7-45 q/l 
arasında dəyişir. 

Yarımadanın bitki örtüyü təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində xeyli 
dəyişmişdir. Qədim flora növlərinin nəsli kəsilmək üzrədir. Lakin 
yarımadada mədəni bitki örtüyü inkişaf tapmışdır. 

 
ABŞERON YARIMADASININ TORPAQLARI, ONLARIN 

ÖYRƏNİLMƏ VƏZİYYƏTİ VƏ ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 
  

Azərbaycanda yayılmış və inkişaf etmiş torpaqların əmələ-
gəlmə qanunauyğunluqlarını, genezisini, inkişafını, formalaşmasını, 
su-fiziki və digər xassələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olmuş alimlərin 
və mütəxəssislərin elmi-tədqiqat işləri öyrənilmiş və onlar qısa 
şəkildə şərh edilmişdir. Ölkəmizin torpaqşünas və meliorator alimləri 
tərəfindən Abşeron yarımadasının torpaqlarının təsnifatlaşdırılması, 
diaqnostikası, deqradasiyası, ekologiyası, məhsulvermə qabiliyyəti, 
bonitirovkası, aqroistehsal qruplaşdırılması, şorlaşma və şorakət-
ləşmə səbəbləri, torpaqların yayılma coğrafiyası və qanunauyğun-
luqları, torpaq əmələgətirən süxurlar müəyyən edilmişdir. Alimlərin 
tədqiqatları əsasında torpaqların aqrokimyəvi, aqrofiziki, su-fiziki, 
fiziki-kimyəvi və digər xassələri öyrənilərək torpaqların xəritə-
ləşməsi, qeyri-məhsuldar və tənəzzülə uğramış (təkrar şorlaşmış və 
şorakətləşmiş, çirklənmiş, münbitliyi itirilmiş, eroziyaya uğramış və 
s.) torpaqların əkin dövriyyəsinə qaytarılması, mənimsənilməsi, məh-
suldarlığının artırılması kimi və digər  praktiki məsələlər öz həllini 
tapmışdır. Bu fəsildə Abşeron yarımadası torpaqlarında aparılmış 
elmi-tədqiqat işlərinə geniş yer verilmiş və həlli vacib olan məsələlər 
müəyyən edilmişdir. Məsələn, Abşeron yarımadasında elmi-tədqiqat 
işlərinin çoxsaylı və müxtəlif istiqamətlərdə aparılmasına baxma-
yaraq, yarımada torpaqlarının su-fiziki xassələrinin aqromeliorativ 
tədbirlərin təsiri altında dəyişmə tendensiya və qanunauyğunluqları 
kifayət qədər öyrənilməmişdir. Aqrotexniki, aqrokimyəvi və 
meliorativ tədbirlərin torpaqların əsas göstəricilərindən biri olan 
“torpağın xüsusi səthinin” dəyişmə dinamikası ümumən tədqiq 
edilməmişdir. Digər bir fakt, aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında 
əkin qatında qranulometrik (mexaniki) tərkibin dəyişmə və yenidən 
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bərpaolunma məsələlərinə toxunulmamışdır. Bu məsələlər torpaq-
ların yaxşılaşdırılması və məhsuldarlığının artırılması üzrə müvafiq 
və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Abşeron yarımadasında təbii və antropogen fəaliyyət nəticə-
sində şoranvari-şorakətvari, suvarılan şorakətvari, zəif inkişaf etmiş, 
tam inkişaf etməmiş və bataqlaşmış boz-qonur torpaq yarımtipləri 
formalaşmışdır. Şoranvari-şorakətvari və şorakətvari yarımtiplər 
yarımadanın qərb, zəif inkişaf etmiş və tam inkişaf etməmiş yarım-
tiplər  yarımadanın şərq hissəsində, bataqlaşmış yarımtip isə yarım-
adanın mərkəz, şərq və şimal hissələrində yayılmışdır. Aqromeli-
orativ tədbirlərin təsiri altında torpaqlar mədəniləşmişdir. Məhsuldar 
qatın qalınlığı mədəniləşmiş torpaqlarda 28 sm-ə çatmışdır. Üst qatda 
humusun olması və dərin qatlara doğru humusun yaranmasını gös-
tərən əlamətlər bu torpaqlara antropogen təsirin böyük olduğunu 
göstərir. Horizontlarda nəmliyin nisbətən yüksək və göy ləkələrin 
olması torpaqəmələgəlmə prosesində suvarmanın və qrunt sularının 
böyük rol oynadığına dəlalət edir. Genetik horizontların bir-birinə 
keçidin aydın və tədrici olması torpaq qatlarının eynicinsli ana 
süxurdan törədiyini təsdiq edir. Yer səthindən 90-120 sm dərinlikdə 
əhəng parçalarının qeydə alınması bu torpaqların balıqqulağılı 
əhəngdaşı çöküntüləri üzərində inkişaf tapdığını göstərir. Keyfiyyət 
göstəricilərinin yaxşı olmasına baxmayaraq yarımada torpaqlarının 
çox hissəsi şoranvari-şorakətvari olub strukturu zəifdir və ya 
struktursuzdur. Torpaqların şoranvari olması və təkrar şorlaşmaya 
məruz qalması, eyni zamanda torpaqların bir qisminin saflaşması 
süni suvarma və təbii amillərlə əlaqədardır. Torpaqların əksəriyyə-
tinin struktursuz olması horizontlarda qum hissəciklərinin miqdarının 
çox, lil hissəciklərin miqdarının az olması ilə izah edilir. 

Xam torpaqlar humusla az təmin olunmuşdur və akkumliyativ 
qat aydın seçilmir. Ümumən Abşeron yarımadası torpaqları humus 
və qida maddələri ilə az təmin olunmuşdur. Üst qatda humusun 
miqdarı 0,21-1,60 % arasında dəyişir. Torpağın aşağı qatlarında 
hunusun miqdarı azalır və onun qiyməti 0,03 %-ə çatır. 0-25 sm 
torpaq qatda ümumi azotun (N) miqdarı 0,05-0,12 %, ümumi 
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fosforun (P2O5) miqdarı 0,1-0,3 %, kaliumun (K2O) miqdarı isə 0,5-
1,5 % arasında dəyişir. 

Torpaq profili karbonatlarla yaxşı təmin olunmuşdur. Torpaq 
qatlarında kalsium karbonatın miqdarı 4-24 % arasında dəyişir. 
Lakin, A1a qatında karbonatın miqdarı nisbətən az olub 4-9 % təşkil 
edir. Bu yarımada torpaqlarında karbonatın yüksək olması 
torpaqəmələgətirən süxurun əhəng mənşəli çöküntülərdən ibarət 
olması ilə izah edilir. Torpağın üst qatında karbonatlığın nisbətən az 
olması becərmə və suvarma ilə əlaqədardır. Abşeron yarımadası 
torpaqları yüksək udma tutumuna malikdir. Udma tutumunun 
qiyməti 100 qram torpaqda 8 mq-ekv-dən 45 mq-ekv-ə kimi dəyişir. 
Qumlu və xam torpaqlar daha az udma tutumuna gilli və zəif 
şorlaşan torpaqlar isə daha yüksək udma tutumuna malikdir. Udma 
kompleksində kalsium kationu (Ca2+)  üstünlük təşkil edir və onun 
miqdarı üst qatlarda 9-29 mq-ekv-ə bərabərdir. Maqnezium (Mg2+) 
və natrium (Na+) kationlarının miqdarı bir-birinə yaxın olub, üst 
qatlarda 2,3-4,4 mq-ekv, aşağı qatlarda isə 1,1-3.3 mq-ekv arasında 
dəyişir. 

Abşeron yarımadası torpaqlarında zərərli duzların miqdarı 
azdır. 0-90 sm-lik torpaq qatında zərərli duzların miqdarı 0,066-
0,105 % arasında dəyişir. Lakin, xam torpaqların aşağı qatlarında – 
90-165 sm-lik qatda duzların miqdarı artaraq 1,146 %-ə çatır. 
Suvarılan torpaqlarda duzların miqdarı dərinlik üzrə az artır və onun 
qiyməti 0,07-0,50 % həddində dəyişir. Suvarılan torpaqlarda 
hidrokarbonat ( −

3HCO ) və kalsium (Ca2+) ionlarının miqdarı 
üstünlük təşkil edir və onların miqdarı digər ionların miqdarından 5-
10 dəfə çoxdur. Duz ionları içərisində karbonun ( −2

3CO ) iştirak 
etməsi yarımada torpaqlarında suda əmələgəlmə ehtimalını artırır. 
Lakin bu zaman natrium bikarbonat (NaHCO3) duzunun yaranma 
ehtimalı ortaya çıxa bilər. 

Yarımadada torpaq örtüyünün formalaşması, inkişafı və 
tənəzzülü təbii və antropogen təsirlər altında baş verir. Lakin torpaq 
örtüyünün yaranması torpaqəmələgətirən ilkin süxurlarla sıx bağlıdır. 
Burada torpaqəmələgətirən süxurlar daha cavandır və onlar karbo-
natlı əhəng daşından, qleyli gillicələrdən və allüvial dəniz çöküntü-
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lərindən ibarətdir. Torpaqəmələgətirən süxurlar mexaniki tərkibinə 
görə qum, toz və lil (gil, kolloidlər) fraksiyalarından təşkil olunmuş-
dur. Fiziki gilin (<0,01 mm) miqdarı 14-42%, fiziki qumun (>0,01 
mm) miqdarı 68-84 %, suyadavamlı aqreqatların (>0,25 mm) miq-
darı isə 6-31 % arasında dəyişir. Suvarma, mineral, üzvi və yerli 
gübrələrdən istifadə olunması nəticəsində yarmadada zəif, orta və 
yüksək dərəcədə mədəniləşmiş torpaqlar yaranmışdır. Lakin il boyu 
əsən şiddətli küləklər üst qatda toplanmış qida maddələrinin 
sovrulmasına və torpağın deflyasiyaya uğramasına gətirib çıxarır. 

Torpaqəmələgəlmə prosesində texnogen təsirlər də böyük rol 
oynayır. Sənaye və məişət tulantıları, neft mədənlərindən çıxarılan 
lay suları, buruqlardan sızan neft və mazut torpaq örtüyünün 
çirklənməsinə səbəb olur. 

Qeyd edilən amillər və aparılan təsərrüfat işləri torpaqların su-
fiziki və digər xassələrinə də təsir göstərir, torpaq örtüyünün tədricən 
deqradasiayaya uğramasına, torpaqəmələgəlmə prosesinin intensiv-
liyinin zəifləməsinə və son nəticədə isə torpaqların məhsulvermə 
qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. 

Tədqiqatin metodikası. Burada torpaq nəmliyinin və  torpaqda 
su ehtiyatının təyini, həddi tarla nəmlik və tam nəmlik tutumlarının, 
torpağın sukeçirmə qabiliyyətinin və süzmə əmsalının təyini, tor-
pağın su rejiminin öyrənilmə metodu, torpağın həcm (sıxlığının)  və 
xüsusi (bərk fazanın sıxlığının) çəkilərinin təyini, torpağın qranulo-
metrik (mexaniki) tərkibinin və torpağın xüsusi səthinin təyini me-
todları müfəssəl şəkildə şərh edilmişdir. Təyinetmə metodları 
sistemləşdirilmişdir. 

Aqromeliorativ tədbirlərin torpağın su-fiziki xassələrinə və 
rejiminə təsiri. Araşdırmalar əsasında müəyyən edilmişdir ki, aqro-
meliorativ tədbirlər 18-dən artıq təsərrüfat işlərini özündə ehtiva edir. 
Aqrotexniki tədbirlərin hamısı deyil, onların kiçik bir qismi, əsasən 
suvarma və becərmə (şumlama, diskləmə, malalama, dərin boşaltma, 
üzvi gübrələrin verilməsi və s.) torpağın su-fiziki və digər xassə-
lərinə, həmçinin onların rejiminə birbaşa təsir göstərir. Torpağın su-
fiziki xassələrinin və rejiminin dəyişməsində və idarəolunmasında su 
faktoru birinci dərəcəli faktor hesab edilir. Məsələ ondan ibarətdir ki, 
su faktoru torpağı  təşkil edən üç – bərk, maye və qaz fazalarından 
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biridir. Torpaqda qida, temperatur, duz və hava rejimləri bilavasitə su 
faktoru ilə təmizlənir. Su faktoru hesabına fiziki, kimyəvi və bioloji 
proseslərin intensivliyi, süxurların aşınma sürəti bu və ya digər 
istiqamətlərdə formalaşır. Ali bitkilərin həyat fəaliyyəti və mövcud-
luğu, torpağın becərilməsi və becərməyə sərf olunan enerji, kənd 
təsərrüfatı işlərinin keyfiyyəti, mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti, 
üzvi maddələrin torpaqda parçalanması, nitrifikasiya prosesi və sair 
su faktoru ilə birbaşa əlaqədardır. Ümumən su faktoru və onun rolu 
haqqında geniş məlumatlar dissertasiyada daha ətraflı şərh edilişdir. 

Aqromeliorativ tədbirlərin əsas elementlərindən biri olan 
torpağın becərilməsidir və o kompleks kənd təsərrüfatı işlərini özünə 
cəmləşdirir. Becərmə torpağın su-fiziki və digər xassələri, həmçinin 
torpağın su, temperatur, qida, duz və hava rejimlərini tənzimləyir. 
Becərmə torpağın sututma, susaxlama, su və hava keçirmə  qabiliy-
ətlərini, torpağın sıxlığını və məsaməliyini, torpaqdan gedən fiziki 
buxarlanmanı, qida maddələrinin və duzların miqdarının optimal 
həddlərdə saxlanılmasını təmin edir və onları əlverişli istiqamətlərdə 
dəyişməyə imkan verir. 

Qeyd edilənlərlə bərabər, təcrübələr göstərir ki, aqromeliorativ 
tədbirlərin təsiri altında nəinki torpağın su-fiziki xassələri yaxşılaşır, 
eyni zamanda düzgün aparılmayan aqrotexniki tədbirlər nəticəsində 
torpağın su-fiziki və digər xassələri pisləşir, hətta torpağın münbitliyi 
və məhsulvermə qabiliyyəti itirilir. Məsələn, intensiv suvarma  və 
kanallardan gedən su itkiləri  qrunt sularının səviyyəsinin qalxmasına 
və torpaqların təkrar şorlaşmasına səbəb olur. Keyfiyyətsiz şumlama 
torpağın kəltənləşməsinə, sututma və susaxlama qabiliyyətlərinin 
azalmasına, fizki buxarlanmanın artmasına və digər fəsadlara gətirib 
çıxarır. 

Aparılan təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, Abşeron yarım-
dasında nəmlənmə əmsalının qiyməti (k=A/E) 0,7-dən azdır. Ona 
görə də bu zonada yuyulmayan və ekssudat su rejim tipləri hökm 
sürür. Torpağın su rejimi yalnız atmosfer yağıntıları hesabına 
formalaşır və dayanıqsız xarakter daşıyır. Suvarılmayan torpaqlarda 
vegetasiya dövründə davamlı nəmlik çatışmazlığı yaranır və torpaqda 
nəmliyin miqdarı 5-8 % arasında dəyişir. Lakin, suvarılan 
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torpaqlarda il boyu sabit su rejimi yaranır  və  onun  orta aylıq  
qiyməti  12-15 % həddində  tərəddüd edir (şəkil 1). 

 
      

Şəkil 1.Suvarılan torpaqda nəmliyin dinamikası  (torpağın su rejimi 0-50 sm 
qatda):   β - nəmlik, %;  A-atmosfer yağıntıları, mm;  

                                     B-suvarmaya verilən suyun miqdarı, m3/ha. 
 

Bununla belə Abşeron  yarımadası torpaqlarında həddi tarla 
nəmlik tutumunun miqdarı olduqca az olub, bir metrlik torpaq 
qatında onun qiyməti 19-24% həddində dəyişir (şəkil 2). Ona  görə 
də bu torpaqlarda tez-tez, lakin az normalarla suvarmaların 
aparılması tələb olunur. Torpağın susaxlama qabiliyyəti zəifləyir, 
nəmlik qısa müddət – 3-4 gün ərzində torpağın üst qatında 4-5 % 
azalaraq   aşağı qatlara miqrasiya edir.  

Aqromeliorativ tədbirlər suvarılan torpaqların sukeçirmə 
qabiliyyətinə və süzmə əmsalına ciddi təsir göstərir. Lakin bu təsir 
əkin altında istifadə olunan torpaqlarda dinamik və mövsümü 
xarakter daşıyır. Belə ki, vegetasiya dövrünün əvvəlində şumlanıb 
malalanmış torpaqlarda suyun torpağa hopma sürəti yüksək olur,  
lakin vegetasiya dövrünün sonunda - məhsul tam yığılandan sonra isə 
suyun torpağa hopma sürəti azalır (cədvəl 1). Lakin növbəti ildə 
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torpağın becərilməsi (şumlanma, malalanma, disklənmə və s.) 
nəticəsində torpağın sukeçirmə qabiliyyəti yenidən bərpa olunur. 

 
 

Şək. 2. Nəmliyin dərinlik üzrə dəyişməsi: 
1-torpaq məsamələri su ilə tam doydurulduqdan bir gün sonra; 
2-torpaq məsamələri su ilə tam doydurulduqdan üç gün sonra; 

   
Üç il ərzində aparılan təcrübələrə əsasən təcrübələrin birinci 

ilində qərarlaşmış süzmə rejimində suyun torpağa hopma sürəti 1,40 
mm/dəq, ikinci ilində 1,42 mm/dəq, üçüncü ilində isə 1,37 mm/dəq, 
hər il vegetasiya dövrünün sonunda suyun torpağa hopma sürəti 
müvafiq olaraq 1,15, 1,14 və 1,13 mm/dəq təşkil etmişdir (cədvəl 1). 
Eyni mənzərə torpağın süzmə əmsalının dinamikasında da müşahidə 
edilmişdir. Aparılan təcrübələr əsasında müəyyən edilmişdir ki, 
suyun torpağa hopma sürəti əkin altında istifadə edilən torpaqlarda 
istifadə olunmayan (xam və ya dincə qoyulmuş) torpaqlarla 
müqayisədə daha yüksəkdir. Xam torpaqlarda suyun torpağa orta 
hopma sürəti 0,80 mm/dəq-yə bərabər olduğu halda, əkin altında 
istifadə edilən torpaqlarda onun qiyməti 1,37-1,42 mm/dəq təşkil 
edir. Torpağın sukeçirmə qabiliyyətinin azalması suvarma və kənd 
təsərrüfatı maşınlarının təzyiqi nəticəsində toz və lil hissəciklərinin 
birləşməsi, torpaq aqreqatlarının sıxlaşması ilə izah olunur. 
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Cədvəl 1 
Qərarlaşmış rejimdə suyun torpağa hopma  sürəti, mm/dəq 

Müşahidə 
meydan- 

çaları 

2015 2016 2017 
vegeta-
siyadan 
əvvəl 

vegetasiya 
dövründən 

sonra 

vegeta-
siyadan 
əvvəl 

vegetasiya 
dövründən 

sonra 

vegeta-
siyadan 
əvvəl 

vegetasiya 
 dövründən  

sonra 
№ 1 
№ 2 
№ 3 

1,50 
1,36 
1,33 

1,17 
1,16 
1,12 

1,36 
1,48 
1,42 

1,15 
1,18 
1,09 

1,32 
1,43 
1,36 

1,13 
1,15 
1,12 

Orta 1,40 1,15 1,42 1,14 1,37 1,13 
           

Aqromeliorativ tədbirlərin torpağin fiziki xassələrinə  təsiri. 
Aqrotexniki tədbirlərin torpağın qranulometrik tərkibinə təsiri üç il 
ərzində öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, həyata keçirilən 
aqromeliorativ tədbirlər nəticəsində torpağın qranulometrik tərkibi 0-30 
sm və 30-40 sm-lik qatlarında dəyişir. Lakin 40 sm-dən aşağı qatlarda 
mexaniki tərkibin dəyişməsi baş vermir. Təcrübənin əvvəlində (2015-ci 
ildə) təyin edilmiş qranulometrik tərkiblə müqayisədə (2017-ci ildə) 0-30 
sm-lik torpaq qatında fiziki gilin (<0,01 mm), toz (0,05-0,001 mm) və lil 
(<0,001 mm) fraksiyalarının miqdarının azalması, qum fraksiyasının (1-
0,05 mm), fiziki qumun (>0,01 mm) və suyadavamlı aqreqatların (>0,25 
mm) miqdarının artması müşahidə olunmuşdur. Torpağın 30-40 sm-lik 
qatında isə əksinə - fiziki gilin, toz və lil fraksiyalarının miqdarının 
artması, qum fraksiyasının, fiziki qumun və suyadavamlı aqreqatların 
miqdarının azalması qeydə alınmışdır (cədvəl 2). 

Təcrübə nəticələrinin təhlili göstərir ki, qranulometrik tərkibin 
dəyişməsi suvarma və becərmə hesabına baş verir və dövrü xarakter 
daşıyır. Becərmə - torpaq qatlarının şum vasitəsilə qarışdırılması hesabına 
mexaniki elementlərin yerdəyişməsi baş verir və yeni qranulometrik 
tərkib formalaşır. Lakin, suvarma hesabına toz və lil hissəcikləri şumaltı 
qata tədricən miqrasiya edərək, orada zəif sukeçirən, sıx təbəqə yaradır. 
Bu hal torpağın su-fiziki xassələrinin və müvafiq olaraq su, temperatur, 
qida və hava rejimlərinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. 
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                          Cədvəl 2 

                                 Mexaniki elementlərin miqdarı, % 

Müşahidə 
 meydan çasının  

№-si 

Dərinlik üzrə 
torpaq qatları, 

sm 

Fraksiyalar Fiziki gil 
(<0,01 mm) 

Fiziki qum 
(>0,01mm) 

Suyadavamlı 
aqreqatlar 

(>0,25mm) qum toz lil 

2015-ci il 

№-1 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 

47,72 
56,40 
49,88 
54,89 
60,61 
49,93 

40,76 
32,80 
46,44 
44,06 
38,15 
47,04 

11,52 
10,80 
3,68 
1,05 
1,24 
3,03 

23,96 
22,44 
21,64 
15,43 
14,36 
15,61 

76,04 
77,56 
78,36 
84,57 
85,64 
84,39 

12,44 
17,80 
13,38 
19,05 
22,65 
10,59 

№-2 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 

40,12 
46,80 
43,44 
47,40 
46,76 
58,80 

47,08 
41,60 
53,88 
41,08 
51,84 
25,20 

12,80 
11,60 
2,68 

11,52 
1,40 

16,00 

31,60 
28,20 
26,72 
23,64 
16,08 
25,60 

68,40 
71,80 
73,28 
76,36 
83,92 
74,40 

16,76 
26,16 
16,62 
32,50 
6,16 

11,55 

№-3 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 

28,16 
33,56 
48,43 
50,89 
52,83 
44,94 

63,84 
55,84 
39,20 
41,59 
40,23 
43,18 

8,00 
10,60 
12,37 
7,52 
6,94 

11,88 

41,20 
41,56 
26,45 
25,60 
22,15 
24,28 

58,80 
58,44 
73,55 
74,40 
77,85 
75,72 

6,69 
10,50 
23,16 
26,07 
30,82 
16,93 
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Cədvəl 2-nin ardı 

2017-ci il 

№-1 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 

55,12 
49,20 
36,18 
33,56 
60-61 
49,93 

39,60 
43,96 
52,59 
55,84 
38,15 
47,04 

5,28 
6,84 

11,23 
10,60 
1,24 
3,03 

18,28 
20,52 
29,94 
41,56 
14,36 
15,61 

81,72 
79,48 
70,06 
58,44 
85,64 
84,39 

16,72 
13,05 
10,68 
10,50 
22,65 
10,59 

№-2 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 

46,52 
45,72 
44,38 
33,16 
46,76 
58,80 

43,87 
43,16 
40,12 
48,84 
51,84 
25,20 

9,61 
11,12 
15,50 
18,00 
1,40 

16,00 

22,83 
27,72 
30,02 
41,20 
16,08 
25,60 

77,17 
72,28 
69,98 
58,80 
83,92 
74,40 

18,40 
19,50 
21,11 
11,69 
5,16 

11,55 

№-3 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 

42,68 
40,56 
47,12 
40,89 
52,83 
44,94 

47,48 
48,78 
41,88 
46,59 
40,23 
43,18 

9,84 
10,66 
11,00 
12,52 
6,94 

11,88 

33,44 
34,56 
27,92 
35,60 
22,15 
24,28 

66,56 
65,44 
72,08 
64,40 
77,85 
75,72 

12,02 
13,12 
17,16 
26,07 
30,02 
16,93 
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Aqromeliorativ tədbirlərin torpağın həcm çəkisinə (sıxlığına) 
təsiri üç il ardıcıl olaraq öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 
aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında torpağın şum qatında həcmi 
çəkinin qiyməti vegetasiya dövründə (il daxilində) artır və bu artma 
müvəqqəti xarakter daşıyır. Növbəti ildə torpağın becərilməsi 
hesabına həcmi çəkinin qiyməti yenidən bərpa olunur. Lakin torpağın 
30-40 sm-lik qatında – şum qatından altda həcmi çəkinin artması 
müşahidə olunur (cədvəl 3). Torpağın aşağı qatlarında həcm çəkinin 
qiyməti dəyişmir. İl ərzində həcm çəkinin 0,15-0,18 q/sm3, çoxillik 
dövürdə isə 0,049 q/sm3 artması baş verir. Həcm çəkinin müvəqqəti 
artması suvarma nəticəsində məsaməli şum qatında çökmə 
deformasiyasının yaranması və tarlada kənd təsərrüfatı texnikalarının 
torpağa göstərdiyi təzyiqlə əlaqədardır. Xam torpaqda aparılan 
təcrübə nəticələri də bunu sübut edir. Belə ki, xam (dincə qoyulmuş) 
torpaqda paralel olaraq aparılan eksperimentlərə əsasən üç il ərzində 
həcmi çəkinin artıb-azalması müşahidə edilməmişdir. Vegetasiya 
dövründə, qeyd edildiyi kimi, suvarma hesabına şum qatından aşağı 
qatlara miqrasiya edən toz, gil və kolloid hissəciklərinin toplanması 
baş verir və şumaltı qatda nazik sıx və kip təbəqənin yaranmasına 
səbəb olur. Bu da torpağın su-fiziki xassələrinin müvəqqəti 
pisləşməsinə gətirib çıxarır.   

                               Cədvəl 3 
Torpağın həcm çəkisinin (sıxlığının) dəyişməsi, q/sm3 

Torpaq 
qatları, 

sm 

2015 2016 2017 
əkindən 

əvvəl 
məhsul 

yığımın-
dan sonra 

əkindən 
əvvəl 

məhsul 
yığımın-
dan sonra 

əkindən 
əvvəl 

məhsul 
yığımın-
dan sonra 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 

1,39 
1,40 
1,45 
1,47 
1,51 

1,40 
1,42 
1,52 
1,65 
1,51 

1,40 
1,40 
1,46 
1,51 
1,52 

1,41 
1,41 
1,52 
1,66 
1,53 

1,38 
1,40 
1,45 
1,53 
1,51 

1,40 
1,42 
1,53 
1,68 
1,51 

               
Üç il ərzində aparılan aqromeliorativ tədbirlər torpağın xüsusi 

çəkisinə (bərk fazanın sıxlığına) təsir göstərməmişdir. Bir metrlik 
torpaq qatında xüsusi çəkinin orta qiyməti 2,61 q/sm3 təşkil etmişdir. 

Aparılan təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ 
tədbirlər torpağın məsaməliyinə birbaşa təsir göstərir. Lakin bu təsir 
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müvəqqəti və dövrü xarakter daşıyır. Belə ki, ayrı-ayrı illərdə əkindən 
əvvəl 0-20 sm-lik torpaq qatında məsaməliyin qiyməti 45-47 %, 
vegetasiya dövrünün sonunda isə 45-46 %, 20-30 sm-lik torpaq qatında 
əkindən əvvəl 44 %, vegetasiya dövrünün sonunda  isə 41-42 % təşkil 
etmişdir. Yəni, 0-20 sm-lik torpaq qatında məsaməliyin qiyməti 1-2 %, 
20-30 sm-lik torpaq qatında 2-3 % azalmışdır. Torpağın 30-40 sm-lik 
qatında əkindən əvvəl məsaməliyin qiyməti 43 %, məhsul yığımından 
sonra – vegetasiya dövrünün sonunda isə 36-37 % arasında dəyişmiş və 
məsaməliyin qiyməti 6-7 % azalmışdır. Lakin 0-30 sm-lik torpaq qatında 
məsaməlik bərpa olunsa da 30-40 sm-lik torpaq qatında məsaməlik bərpa 
olunmamışdır. Təhlillər göstərir ki, hər il əkindən əvvəl aparılan 
şumlama, diskləmə, malalama və digər aqrotexniki işlər nəticəsində 
torpağın strukturu yaxşılaşır, yumşalır, dənavərləşir və əkin qatının sıxlığı 
azaldılır. Lakin vegetasiya dövründə aparılan suvarma və texnikanın təsiri 
altında şum qatında çökmə, bərkimə və sıxlaşma prosesləri baş verir. 
Növbəti ildə torpağın yenidən becərilməsi hesabına şum qatında 
məsaməlik bərpa olur. Torpağın dərin qatları, əsasən şumaltı qat 
toxunulmaz qaldığı üçün məsaməlik dəyişmir, bərkimiş və sıxlaşmış qat 
sonrakı illərdə su, hava, temperatur və qida rejimlərinə mənfi təsir 
göstərir. 

Torpaqların fiziki xassələrini təcəssüm etdirən göstəricilərdən biri 
də torpağın xüsusi səthidir və 1 qram torpağı təşkil edən hissəciklərin 
səthinin ümumi sahəsini ifadə edir. Torpağın mexaniki elementlərinin 
səthi onun həndəsi və fiziki xarakteristikaları hesab edilir. Torpağın 
mineral elementlərinin parçalanması və dispersiya  etməsi torpağın yeni 
aktiv fazaya keçməsini göstərir. Bu zaman torpağın vahid kütləsində və 
ya həcmində olan bərk fazanın səthi böyüyür və bununla da torpaq 
səthinin enerjisi artır. Xüsusi səthin qiyməti ilə mineral kül maddələrin, 
buxar və qazların udulması hadisələri, suyun və havanın torpaqda 
hərəkəti, torpağın fiziki və texnoloji xassələri birbaşa əlaqədardır. 
Mənbələrə əsasən torpaq hissəciklərinin səthi mürəkkəb mikrorelyefə 
malik olub, onların ayrı-ayrı sahələri energetik baxımdan mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Xüsusi səth elementar hissəciklərin xarici dispersliyini, 
daxili küt mikroməsaməliyini və çatlarını ayırmağa imkan verir. Aktiv 
sahə hissəciklərin qabarıq hissəsində yerləşir və maddə səthinin aktivliyi 
istiliyin udulmasını, səth keçiriciliyini və digər göstəriciləri xarakterizə 
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edir. Xüsusi səthin köməyi ilə suyun və istiliyin torpağa udulma 
miqdarını, fiziki buxarlanmanın qiymətini, suyun məsamələrdə hərəkət 
sürətini və digər göstəriciləri qiymətləndirmək mümkündür. Torpağın su-
fiziki xassələri xüsusi səth ilə birbaşa bağlıdır. 

Aqromeliorativ tədbirlərin torpağın xüsusi səthinə təsiri həndəsi 
metodla qranulometrik tərkibdən istifadə edilməklə təyin olunmuşdur. 
Dissertasiya işində təyinetmə metodu müfəssəl şərh edilmişdir. Müəyyən 
edilmişdir ki, aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında torpağın xüsusi səthi 
kəskin şəkildə dəyişir. Belə ki, torpağın 0-20 sm-lik qatında xüsusi səthin 
azalması, 20-40 sm-lik qatda xüsusi səthin artması baş verir. Təcrübənin 
birinci ilində 0-10 və 0-20 sm-lik torpaq qatlarında xüsusi səthin qiyməti 
3098-3988 sm2/q, 20-30 və 30-40 sm-lik qatlarda 1056-3567 sm2/q  
arasında dəyişmişdir. Təcrübənin dördüncü ilində 0-10 və 10-20 sm-lik 
torpaq qatlarında xüsusi səthin qiyməti azalaraq 1949-3340 sm2/q, 20-30 
və 30-40 sm-lik torpaq qatlarında isə xüsusi səthin qiyməti artaraq 3299-
5029 sm2/q təşkil etmiş və nəticədə  30-40 sm-lik torpaq qatında xüsusi 
səthin qiyməti 3-4 dəfə artmışdır (cədvəl 4). 

Torpağı təşkil edən fraksiyaların orta xüsusi səthləri də təyin 
edilmişdir. Qum fraksiyasına görə torpağın xüsusi səthi 59, toz 
fraksiyasına görə  1774, lil fraksiyasına görə isə 22985 sm2/q təşkil edir. 
Lil fraksiyalarından ibarət olan torpağın xüsusi səthi qumlu torpaqların 
xüsusi səthindən 390 dəfə, toz torpaqların xüsusi səthindən isə 13 dəfə 
böyükdür. Torpaqda lil fraksiyasının olması onun xüsusi səthinin 
artmasına gətirib çıxarır. Lil fraksiyası torpağa xüsusi keyfiyyətlər verir. 
Tərkibində lil fraksiyasının optimal miqdarda olması torpağın adsorbsiya 
və susaxlama qabiliyyətinin artmasına, istilik və sukeçiricilik 
qabiliyyətinin yaxşılaşmasına, su və istilik tutumunun artmasına, mikro- 
və makroaqreqatların bir-birinə yapışmasına  və strukturlaşmasına səbəb 
olur. Lakin lil fraksiyasının torpaqda həddən artır olması, onun bir sıra 
keyfiyyət göstəricilərinə xələl gətirir. Məsələn, belə torpaqlar nəmliyi 
şiddətlə buxarlandırır, suyu pis keçirir, kapilyar qalxma yüksəkliyi artır, 
bu da torpaqların təkrar şorlaşması ilə nəticələnir ki, quruduqda böyük 
çatlar yaranır. Məsələ ondan ibarətdir ki, lil fraksiyası gil və kolloid 
hissəciklərdən ibarətdir. Tərəfimizdən aparılan hesablamalarla müəyyən 
edilmişdir ki, kolloid lilin orta diametri 0,00003 sm olduğu halda, kolloid 
lildən ibarət olan torpağın xüsusii səthinin qiyməti 766 m2/q  və ya 7,66 
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milyon sm2/q təşkil edir. Bu zaman kolloid torpağın xüsusi səthi toz 
torpağın xüsusi səthindən 43 min dəfə, qumlu torpağın xüsusi səthindən 
isə 130 min dəfə böyükdür. Qeyd edilənlərə əsasən torpaqların 
keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və məhsulvermə qabiliyyətini artırmaq üçün 
əlavə və xüsusi aqrotexniki və meliorativ tədbirlərdən istifadə 
olunmalıdır. 

Cədvəl 4 
   Fraksiyaların ümumi miqdarı və torpağın  qatlar  üzrə orta xüsusi səthi 

Müşahidə 
meydançasını

n 
№-si  

Torpaq 
qatları,  

sm 

Fraksiyalar və onların miqdarı, % Torpağın  
xüsusi səthi 

Fo, sm2/q qum toz lil 

                          2015-ci il  

№1 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 

47,72 
56,40 
49,88 
54,89 

40,76 
32,80 
46,44 
44,06 

11,52 
10,80 
3,68 
1,05 

3399 
3098 
1699 
1056 

№2 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 

40,12 
46,80 
43,44 
47,40 

47,08 
41,60 
53,88 
41,08 

12,80 
11,60 
2,68 

11,52 

3801 
3432 
1598 
3405 

№3 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 

28,16 
33,56 
48,49 
50,89 

63,84 
55,84 
39,20 
41,59 

8,00 
10,60 
12,37 
7,52 

3988 
3447 
3567 
2496 

                         2017-ci il  

№1 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 

55,12 
47,20 
36,18 
33,56 

39,60 
43,96 
52,59 
55,84 

5,28 
6,84 

11,23 
10,60 

1949 
2380 
3536 
3447 

№2 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 

46,52 
45,72 
44,38 
33,16 

43,87 
43,16 
40,12 
48,84 

9,61 
11,12 
15,50 
18,00 

3015 
2749 
4301 
5023 

№3 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 

42,68 
40,58 
47,12 
40,89 

47,48 
48,78 
41,88 
46,59 

9,84 
10,66 
11,00 
12,52 

3129 
3340 
3299 
3728 
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Nəticələr 
 

1. Abşeron yarımadasında aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin 
öyrənilməsi və təhlili əsasında müəyyən edilmişdir ki, 
çoxsaylı və müxtəlif istiqamətlərdə aparılmış tədqiqatlara 
baxmayaraq, yarımada torpaqlarının su-fiziki xassələrinin 
aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında dəyişmə tendensiya və 
qanunauyğunluqları kifayət qədər öyrənilməmişdir. Yarım-
dada təbii və antropogen fəaliyyət nəticəsində şoranvari-şora-
ətvari, suvarılan şorakətvari, zəif inkişaf etmiş, tam inkişaf 
etməmiş və bataqlaşmış boz-qonur torpaq yarımtipləri for-
alaşmışdır. oranvari-şorakətvari və şorakətvari yarımtiplər 
yarımadanın qərb, zəif inkişaf etmiş və tam inkişaf etməmiş 
yarımtiplər şərq hissələrində, yarımadanın mərkəz, şərq və 
şimal hissələrində isə bataqlaşmış torpaqlar yayılmışdır. 

2. Əkin altında istifadə olunan və xam torpaqda qoyulmuş toraq 
kəsimləri əsasında torpaqların morfoloji əlamətləri öyrənil-
işdir. Müəyyən edilmişdir ki, əkilən və becərilən torpaqlar 
aparılan aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında mədəniləş-
mişdir. Mədəniləşmiş torpaq qatının qalınlığı 28 sm-ə çatır. 
Horizontlarda nəmliyin nisbətən yüksək, göy ləkələrin olması 
torpaqəmələgəlmə prosesində suvarma və qrunt sularının rol 
oynadığını göstərir. Genetik horizontların bir-birinə keçidin 
aydın və tədrici olması, torpaq qatlarının eynicinsli ana süx-
urdan törədiyini təsdiq edir. 90-120 sm dərində əhəng 
parçalarının qeydə alınması bu torpaqların balıqqulağılı 
əhəngdaşı çöküntüləri üzərində inkişaf etdiyini göstərir. 
Torpaqların struktursuz olması horizontlarda qum 
hissəciklərinin miqdaının çox, lil hissəciklərin az olması ilə 
izah edilə bilər. Xam torpaqlarda humusla az təmin olunmuş 
və akkumlyativ qat aydın seçilmir. 

3. Abşeron yarımadası torpaqlarında humusun miqdarı və 
ehtiyatı geniş diapazonda dəyişir. Üst qatda humusun miqdarı 
0,28-1,60 % təşkil edir. Aşağı qatlarda humusun miqdarı 
kəskin şəkildə azalır və onun qiyməti 0,03 %-ə çatır. Bu 
torpaqlar qida maddələri ilə az təmin olunmuşdur. 0-25 sm-
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lik torpaq qatında ümumi azotun miqdarı 0,05-0,12 %, 
ümumi fosforun miqdarı 0,10-0,30 %, kaliumun miqdarı isə 
0,50-1,50% arasında tərəddüd edir. Torpaq profili karbonatla 
yaxşı təmin olunmuşdur. Torpaq qatlarında kalsium karboatın 
miqdarı 4-24 % arasında dəyişir. Lakin alt qatında (0-30 sm) 
karbonatın miqdarı nisbətən az olub 4-9 % təşkil edir. Bu 
torpaqlarda karbonatlığın yüksək olması torpaqəmələgətirən 
süxurun əhəng mənşəli çöküntülərdən təşkil olunması ilə izah 
edilir. Torpağın üst qatında karbonatlığın nisbətən  az olması 
becərmə və suvarma ilə əlaqədardır. 

4. Abşeron yarımadası torpaqları yüksək udma tutumuna 
malikdir və onun qiyməti 100 qram torpaqda 8 mq-ekv-dən 
15-45 mq-ekv-ə kimi dəyişir. Lakin, müxtəlif səbəblərdən 
onun miqdarı dəyişkəndir. Qumlu və xam torpaqlar daha az 
udma tutumuna, gilli və zəif şorlaşmış torpaqlar isə daha 
yüksək udma tutumuna malikdir. Udma kompleksində 
kalsium kationu üstünlük təşkil edir və onun miqdarı üst 
qatlarda 9 mq-ekv-dən 29 mq-ekv-ə kimi dəyişir. Maqnezium 
və natrium kationlarının miqdarı bir-birinə yaxın olub, üst 
qatlarda 2,3-4,4 mq-ekv, aşağı qatlarda isə 1,1-3,3 mq-ekv 
təşkil edir. 

5. Kimyəvi analizin nəticələrinə əsasən Abşeron yarımadasında 
0-90 sm-lik torpaq qatında zərərli duzların miqdarı 0,066-
0,105 % arasında dəyişir. Lakin xam torpaqların aşağı qat-
arında (90-160 sm) duzların miqdarı artaraq 1,146 %-ə çatır. 
Suvarılan torpaqlarda duzların miqdarı dərinlik üzrə az artır 
və onun qiyməti 0,07-0,50 % həddində dəyişir. Suvarılan 
torpaqlarda hidrokarbonat və kalsium ionlarının miqdarı 
üstünlük təşkil edir və onların miqdarı digər ionların 
miqdarından 5-10 dəfə çoxdur. Duz ionlarının içərisində 
karbonun iştirak etməsi yarımadanın torpaqlarında soda 
əmələgəlmə ehtimalını azaldır. Lakin, bu zaman natrium 
bikarbonat duzunun yaranma ehtimalı ortaya çıxa bilər. 

6. Torpaqəmələgətirən süxurlar daha cavandır və onlar karboatlı 
əhəngdaşından, qleyli gillicələrdən və allüvial dəniz çökün-
ülərindən ibarətdir. Yarımadada suvarma, mineal, üzvi və 
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yerli gübrələrdən istifadə olunması nəticəsində zəif, orta və 
yüksək dərəcədə mədəniləşmiş torpaqlar yaranmışdır. Tor-
aqəmələgəlmə prosesində texnogen təsirlər də böyük rol 
oynayır. Torpaq örtüyünün çirklənməsinə sənaye və məişət 
tullantıları, neft mədənlərindən çıxarılan lay suları, neft və 
mazut sızmaları və onların tullantı materialları səbəb olur. Bu 
faktorlar və aparılan təsərrüfat işləri torpaqların su-fiziki və 
digər xassələrinə də təsir göstərir. Qeyd edilən və digər 
amillər torpaq örtüyünün tədricən deqradasiyaya uğramasına, 
torpaqəmələgəlmə prosesinin intensivliyinin zəifləməsinə və 
son nəticədə isə  torpaqların məhsulvermə qabiliyyətinin 
azalmasına gətirib çıxarır. 

7. Aqromeliorativ tədbirlər 18-dən artıq təsərrüfat işlərini 
özündə ehtiva edir. Bu tədbirlərə daxil olan işlərin bir qismi 
torpaqların su-fiziki xassələrinə birbaşa, digər qismi isə 
dolayısı ilə təsir göstərir. Torpağın su-fiziki xassələrinə və 
rejiminə, əsasən becərmə işləri və suvarma birbaşa təsir 
göstərir. Becərmə və suvarma vasitəsi ilə həm də ali bitkilərin 
həyat fəaliyyətini təmin edən su, temperatur, qida, duz və 
hava rejimləri tənzimlənir, torpaqda fiziki, kimyəvi və bioloji 
proseslərin intensivliyi, süxurların aşınma və torpaqəmələ-
əlmə prosesi idarə olunur. 

8. Abşeron yarımadasında nəmlənmə əmsalının qiyməti 0,7-dən 
kiçikdir. Ona görə də, bu zonada su rejiminin tipi yuyulayan 
və ekssudat  tiplərə aiddir. Torpağın su rejimi yalnız atmosfer 
yağıntıları hesabına formalaşır və dayanıqsız xarakter daşıyır. 
Ona görə də yarımadada suvarma aparmadan dayanıqlı 
məhsul əldə etmək mümkün deyildir. Suvarılmayan torpaq-
arda vegetasiya dövründə nəmlik çatışmazlığı davamlı 
xarakter alır və onun qiyməti 5-8 % arasında dəyişir. Lakin 
suvarılan torpaqlarda il boyu sabit su rejimi yaranır və 
nəmliyin orta aylıq miqdarı 12-15 % arasında tərəddüd edir. 
Bununla belə, Abşeron yarımadasının torpaqlarında həddi 
tarla nəmlik tutumunun miqdarı olduqca aşağı olub, bir 
metrlik torpaq qatında onun qiyməti 19-24 % həddində 
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dəyişir.  Ona görə də, bu torpaqlarda tez-tez suvarmaların 
aparılması tələb olunur. 

9. Abşeron yarımadasında torpaqlar yaxşı sukeçiricilik qabiliy-
ətinə malikdir. Lakin, vegetasiya dövründə aparılan suvaralar 
nəticəsində müvəqqəti olaraq torpağın sukeçirmə qabiliyyəti 
zəifləyir. Əkindən əvvəl suyun torpağa hopma sürəti 
qərarlaşmış rejimdə 1,37-1,42 mm/dəq təşkil etdiyi halda, 
məhsul yığımından (vegetasiyadan) sonra onun qiyməti 1,13-
1,15 mm/dəq arasında dəyişir. Torpağın sukeçirmə qabiliy-
ətinin azalması şum qatının bərkiməsi və sıxlaşması hesabına 
yaranır. Lakin bu proses müvəqqəti xarakter daşıyır. Növbəti 
ildə torpağın şumlanması, malalanması və disklənməsi nəticə-
ində torpağın sukeçirmə qabiliyyəti yenidən bərpa olunur. 

10. Müəyən edilmişdir ki, həyata keçirilən aqromeliorativ 
tədbirlər nəticəsində torpağın 0-30 sm-lik və 30-40 sm-lik 
qatlarında qranulometrik (mexaniki) tərkibin dəyişməsi baş 
verir. Lakin 40 sm-dən aşağı qatlarda qranulometrik tərkib 
dəyişmir. Üç il ərzində aparılmış təcrübələr göstərir ki, torpaq 
qatlarında qranulometrik tərkibin dəyişməsi suvarma və 
becərmə işləri hesabına yaranır. Hər il həyata keçirilən şum-
ama, malalama və diskləmə nəticəsində mexaniki elementlər 
dövrü olaraq bir-birinə qarışdırılır və sabit mexaniki tərkib 
formalaşmır. Lakin suvarma hesabına torpağın şum qatında 
yerləşən toz və lil hissəcikləri tədricən şumaltı qata miqrasiya 
edərək orada toz, gil və kolloid hissəciklərin cəmləşdiyi 
nazik, suyu zəif keçirən bərkimiş və sıxlaşmış təbəqə yaradır. 
Bu da torpağın su-fiziki xassələrinin pisləşməsinə və onun su, 
temperatur, qida və hava rejimlərinin pozulmasına gətirib 
çıxarır. Əlavə aqrotexniki və meliorativ tədbirlərin görülmə-
inə ehtiyac yaranır. 

11. Aparılan təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ 
tədbirlərin təsiri altında torpağın xüsusi çəkisi (bərk fazanın 
sıxlığı) dəyişmir. Həcmi çəki isə aqromeliorativ tədbirlərin 
təsiri altında, il daxilində şum qatında (0-30 sm) torpağın 
həcmi çəkisi artır və müvəqqəti dövrü xarakter daşıyır. 
Növbəti ildə torpağın becərilməsi hesabına şum qatında 
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həcmi çəkinin azalması müşahidə  olunur. Lakin, 30-40 sm-
lik torpaq qatında həcmi çəkinin qiyməti il daxilində 0,15-
0,18 q/sm3, çoxillik zaman kəsiyində isə 0,049 q/sm3 artır. 
Şum qatında həcmi çəkinin müvəqqəti artması, suvarma və 
kənd təsərrüfatı texnikalarının torpağa göstərdiyi təzyiq 
nəticəində çökmə deformasiyasının yaranması ilə əlaqədardır 
və bu da şum qatının sıxlaşmasına və kipləşməsinə gətirib 
çıxarır. Əlavə tədbirlərin görülməsinə ehtiyac yaranır. 

12. Aqromeliorativ tədbirlər torpaq məsaməliyinə birbaşa təsir 
göstərir. Torpağın 0-30 sm-lik qatında məsaməliyin qiyməti 
dövrü və dinamik xarakter daşıyır. İl ərzində məsaməliyin 
azalması, növbəti ildə isə yenidən bərpa olunması baş verir. 
Lakin torpağın 30-40 sm-lik qatında məsaməliyin tədricən 
azalması müşahidə olunur. Məsaməliyin şum qatından altda 
azalması bu qatda toz, gil və kolloid hissəciklərin suvarma 
suyu hesabına müqrasiya edərək toplanması ilə əlaqədardır. 
Məsaməliyin şumaltı qatda azalması torpağın su, hava, qida 
və temperatur rejimlərinə mənfi təsir göstərir. Ona görə də 
əlavə tədbirlərin hazırlanmasına ehtiyac duyulur. 

13. Aqromeliorativ tədbirlərin torpağın xüsusi səthinə təsirinin 
öyrənilməsi əsasında müəyyən edilmişdir ki, həyata keçirilən 
aqrotexniki tədbirlər nəticəsində torpağın 0-20 sm-lik qatında 
xüsusi səthin azalması, 20-40 sm-lik torpaq qatında isə xüsusi 
səthin artması baş verir. Bu hal toz və lil (gil və kolloid) 
hissəciklərin üst qatdan yuyularaq aşağı qatlara miqrasiya 
etməsi ilə əlaqədardır. Xüsusi səthinin üst qatda azalması tor-
ağın kəsafətləşməsinə, alt qatlarda isə sıx və kipləşmiş təbə-
ənin yaranmasına, torpağın su-fiziki xassələrinin pisləşməsinə 
və son nəticədə torpağın məhsulvermə qabiliyyətinin aşağı 
düşməsinə zəmin yaradır. Torpağın əkin qatında lil hissəcik-
ərinin optimal normada olması vacibdir. Hesablamalarla 
müəyyən edilmişdir ki, kolloid hissəciyinin orta xüsusi səthi 
766 m2/q təşkil edir ki,  bu da  tozun orta xüsusi səthindən 43 
min dəfə, qum hissəciklərinin orta xüsusi səthində 130 min 
dəfə böyükdür. 
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Dissertasiya işində alınmış nəticələrin tətbiqinə  
və istifadəsinə dair təklif  və tövsiyələr 

 
1. Abşeron yarımadasının susaxlama qabiliyyəti zəif, sukeçirmə 

qabiliyyəti isə yüksəkdir. Bu göstəricilər üzrə alınmış nəticə-
lərdən praktiki məsələlərin həllində, o cümlədən suvarma 
texnika və texnologiyaları üzrə layihələr hazırlanarkən, suvar-
ma normaları və rejimləri təyin edilərkən istifadə oluna bilər. 

2. Qlobal iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar olaraq son illərdə şirin 
su ehtiyatlarının azalması müşahidə olunur və suya olan 
tələbat ildən-ilə artır. Odur ki, su ehtiyalarından daha səmərəli 
və qənaətlə istifadə olunma zərurəti yaranmışdır. Təcrübələr 
göstərir ki, kənd təsərrüfatında istifadə edilən torpaqların əkin 
qatının yüksək dərəcədə strukturlaşdırılması, dənəvər şəklə 
salınması yolu ilə suvarma suyuna xeyli qənaət etmək müm-
kündür. Məsələ ondan ibarətdir ki, strukturu yaxşılaşdırılmış 
və dənəvər hala salınmış torpaqlarda qeyri-məhsuldar buxar-
lanmanın miqdarı dəfələrlə azalır, xam və dincə qoyulmuş 
torpaqlarla müqayisədə sututma qabiliyyəti daha yüksək, 
sıxlığı az, məsaməliyi yüksək və havalandırma (aerasiya) 
qabiliyyəti olduqca əlverişlidir. Torpağın əkin qatını struktur-
laşdırmaq və dənəvər hala salmaq üçün torpaq əkindən əvvəl 
keyfiyyətlə şumlanmalı, disklənməli və malalanmalıdır. Eyni 
zamanda torpağa üzvü gübrələr, o cümlədən peyin, yaşıl 
gübrələr, quşçuluq fermalarının tullantıları, kompostorları və 
s. optimal dozalarda verilməlidir. Tarlada mikro- və makro 
çökəklik və təpəciklər hamarlama yolu ilə aradan qaldırıl-
malıdır. 

3. Həyata keçirilən aqromeliorativ tədbirlər, əsasən intensiv 
suvarma nəticəsində əkinaltı (şum qatından aşağıda) torpağın 
su-fiziki xassələri dəyişir. Məsələn, intensiv və ya istehsalat 
suvarmaları nəticəsində şum qatından aşağıda toz, lil, gil və 
kolloid hissəciklər toplanaraq orada nazik,  sıx kipləşmiş və 
zəif sukeçirən təbəqə yaranır. Bu təbəqənin yaranması ilə 
torpağın su, hava, qida, duz və temperatur rejimləri pisləşir və 
son nəticədə torpağın məhsulvermə qabiliyyəti aşağı düşür. 
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Qeyd olunanlara əsaslanaraq aşağıdakı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi təklif olunur: 

-  şum qatının altında yaranan sıxlaşmış, bərkimiş, kipləşmiş və 
zəif sukeçirən təbəqəni aradan qaldırmaq üçün hər 4-5 ildən 
bir dərin plantaj şumunun aparılması, şumun diskilənməsi və 
keyfiyyətli malalanması; 

- şumaltı qatda yaranmılş sıxlaşmış təbəqənin qalınlığı və 
torpağın su-fiziki xassələri (sukeçirmə qabiliyyəti, sıxlığı, 
məsaməliyi, həcmi çəkisi, xüsusi çəkisi, xüsusi səthi və s.) 
nəzərə alınmaqla hər 4-5 ildən bir titrəyiş yaradan kənd 
təsərrüfatı alətlərinin köməyi ilə əkin və əkinaltı qatların eyni 
zamanda yumşaldılması; 

- istehsalatın imkanları və texniki-iqtisadi səmərəlilik nəzərə 
alınmaqla, yuxarıda qeyd edilən tədbirlərdən biri həyata 
keçirilə bilər; 

- kök sistemi torpağın daha dərin qatlarına nüfuz edən bitkilərin 
iştirakı ilə növbəli (dövrü) əkin sisteminin tətbiqi; 

- imkan daxilində primitiv, selləmə və başdan-başa basdırma 
suvarma üsullarından imtina edib, hər bir bitki növü üçün 
hazırlanmış mütərəqqi suvarma texnika və texnologiyalarından 
istifadə edilməsi; 

- fiziki-mexaniki metodlarla yanaşı müasir bioloji struktur 
yaradan maddələrdən istifadə olunması. 

4. Təcrübə göstərir ki, uzunmüddət ərzində əkin altında istifadə 
edilən torpaqların su-fiziki xassələri tədricən pisləşir və 
məhsulvermə qabiliyyəti tədricən azalmağa başlayır. Bu 
prosesin qarşısını almaq üçün torpaqlar bir müddət dincə 
qoyulur. Torpaqlarda baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin 
təhlili göstərir ki, torpağın uzunmüddətli dincdə qalması 
iqtisadi cəhətdən əlverişli hesab edilmir. Torpaqların su-fiziki 
xassələrinin dəyişmə tendensiyasına əsaslanaraq torpağın 
dincə qoyulma sistemini aşağıdakı kimi qurmaq təklif olunur. 

 
Beş tarlalı yem-tərəvəz növbəli əkin sistemindən istifadə 

olunur. 1. Yonca bir illik + taxıl (arpa və ya buğda); 2. Yonca 
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çoxillik; 3. Bostan-tərəvəz bitkiləri; 4. Paxlalılar; 5. Dincə qoyulmuş 
torpaq. Torpağın dincə qoyulma müddəti 1-2 ildən artıq olmamalıdır. 

Əlavələr. Dissertasiyanın əlavələr hissəsində aparılmış 
təcrübələrin nəticələri riyazi-statistik təhlilə cəlb edilərək 
onların dürüstlüyü və etibarlığı  müəyyən edilmişdir. 

Alınmış nəticələrin normadan və ya buraxıla bilən həddən 
kənarlaşması  iki metodla – 1) fərqlərin orta qiyməti və 2) orta 
qiymətlərin fərqi metodları ilə yoxlanılmışdır. Bu metodlarla 
göstəricilərin orta riyazi qiyməti, fərqlərin dispersiyası və orta 
kvadratik kənarlaşma, fərqin orta xətası, kənarlaşmanın 
normalaşdırılmış qiyməti, həddi xəta və faktiki kənarlaşma 
təyin edilmişdir. Ehtimal səviyyəsi p=0,05 qəbul edilmişdir. 
Həddi xəta ilə faktiki xəta, kənarlaşmanın normalaşdırılmış 
qiyməti ilə faktiki kənarlaşmanın qiymətləri bir-biri ilə 
müqayisə edilərək təcrübə nəticələrinin dürüstlüyü və 
etibarlığı müəyyən edilmişdir. Riyazi-statistik təhlilə torpağın 
həcm və xüsusi çəkilərinin, fiziki gilin, miqdarının, torpağın su 
rejiminin və dəyişməsinə dair nəticələr cəlb edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ tədbirlər torpağın su-
fiziki xassələrinə göstərdiyi təsir nəticəsində baş verən dəyişmələrin 
etibarlığı və dürüstlüyü 95 %-dən yuxarıdır. Eyni zamanda riyazi-
statistik qiymətləndirmə əsasında təsdiq edilmişdir ki, aqromeliorativ 
tədbirlər yalnız torpağın xüsusi çəkisinə qisa müddət ərzində (bu 
müddət konkret halda 4 ilə bərabərdir) təsir göstərmir. 
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	Mövzunun aktuallığı və öyrənilmə səviyyəsi. Abşeron yarımadasının təbii iqlim şəraiti  torpaq  və bitki örtüyü, Bakı şəhəri və onun yaşayış məntəqələrinin əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Burada taxıl, tə...
	Abşeron yarımadası torpaqlarının su-fiziki xassələri müxtəlif illərdə müxtəlif meliorativ (əsasən suvarma) aqrotexniki və aqrokimyəvi tədbirləri həyata keçirmək məqsədilə tədqiq edilmişdir. Aparılan tədqiqatlarda yarımada torpaqlarının su-fiziki xassə...
	Tədqiqatın predmeti. Abşeron yarımadası boz-qonur torpaqların su-fiziki və istilik xassələri, aqromeliorativ tədbirlərin bu xassələrin rejiminə təsirinin tədqiqi.
	Tədqiqatın məqsədi. Tədqiqatın əsas məqsədi Abşeron yarımadasında uzun müddət ərzində əkin altında istifadə olunan boz-qonur torpaqların su-fiziki xassələrinə və rejiminə aqromeliorativ tədbirlərin təsirinin müəyyən edilməsindən və müvafiq tədbirlərin...
	1. Abşeron yarımadasının təbii və torpaq şəraitlərinin müasir vəziyyətinin öyrənilməsi və təhlil edilməsi.
	2. Aqromeliorativ tədbirlərin tədqiq edildiyi Abşeron yarımadasının boz-qonur torpaqlarının su-fiziki xasəslərinə təsirinin və onların dəyişmə tendensiya və qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi;
	3. Torpaqların su-fiziki xassələrinin yaxşılaşdırılması üzrə müvafiq tədbirlərin hazırlanması;
	Tədqiqat obyekti. Abşeron yarımadasının boz-qonur torpaqlarına aqromeliorativ tədbirlərin bu torpaqların xassə və  rejimlərinə təsirinin öyrənilməsi ilə bağlı tədqiqat işləri, Şimali Abşeron zonasında və Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə ər...
	Tədqiqatın metodikası. Qarşıya qoyulan məsələləri həll etmək üçün sınanılmış və ümumqəbuledilmiş metodlardan - “çöl-natur təcrübələr-laboratoriya analizləri-kameral emal” prinsipindən istifadə edilmişdir. Ayrı-ayrı eksperiment və analizlərin aparılmas...
	İşin elmi yenilikləri:
	1. İlk dəfə olaraq yarımada torpaqlarının xüsusi səthi öyrənilmiş və onun dəyişmə tendensiyası müəyyən olunmuşdur.
	2. Aqromeliorativ tədbirlərin Abşeron yarımadası torpaqlarının su-fiziki xassələrinə və rejiminə təsiri, onların dəyişmə tendensiyası və qanunauyğunluqları müəyyən  edilmişdir.
	3. Abşeron yarımadasında  əkin altında istifadə edilən torpaqların su-fiziki xassələrinin yaxşılaşdırılması və onların məhsulvermə qabiliyyətinin artırılması üzrə müvafiq tədbirlər hazırlanmışdır.
	4. Abşeron yarımadasının təbii-tarixi şəraiti (geomorfologiyası, iqlimi, hidroqrafiyası, geoloji quruluşu, tektonikası, hidroqrafiyası, bitki örtüyü) və müasir vəziyyəti öyrənilmiş, təhlil edilmiş və sistemləşdirilmə aparılmışdır.
	Müdafiə olunan müddəalar:
	1. Aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında Abşeron yarımadası torpaqlarının su-fiziki xassələrinin və rejiminin dəyişmə tendensiyası və formalaşma qanunauyğunluqları.
	2. Abşeron yarımadasında əkin altında istifadə edilən suvarılan torpaqların su-fiziki xassələrinin bərpası, yaxşılaşdırılması və məhsulvermə qabiliyyətinin artırılması üzrə tədbirlərin elmi-praktiki əsasları.
	İşin praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiya işi üzrə əldə edilmiş nəticələr praktiki məsələlərin, o cümlədən torpaqların su-fiziki xassələrinin və məhsulvermə qabiliyyətinin bərpası və yüksəldilməsi, suvarma norma və rejimlərinin təyin edilməsi, mütərəqqi ...
	İşin aprobasiyası. Tədqiqatın nəticələri və işin əsas müddəaları beynəlxalq və respublika miqyasında keçirilən elmi-praktiki konfranslarda, torpaqşünasların qurultayında, metodiki şuralarda məruzə edilmişdir: “Aqrar elmin inkişafı, ərzaq təhlükəsizliy...
	Dissertasiya işi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi kadrların hazırlanması və doktorantura üzrə proqram əsasında 2014-2017-ci illərdə yerinə yetirilmişdir.
	Dərc edilmiş işlər. Dissertasiya işi üzrə 5 elmi məqalə və 3 tezis, o cümlədən 1 məqalə və 2 tezis xarici jurnallarda və elmi əsərlər toplusunda dərc olunmuşdur.
	Dissertasiyanın həcmi və strukturu.  Dissertasiya kömpüterdə çap olunmuş 172 səhifədən, 5 fəsil, 323816 işarə sayından, nəticələr, istehsalata təkliflər, 169 adda ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarətdir. İşə 32 cədvəl və 18 şəkil daxil edilmiş...
	Birinci fəsildə Abşeron yarımadasının təbii-tarixi şəraitinə həsr edilmişdir. Ədəbiyyat mənbələri, aparılmış müşahidə və çöl tədqiqatları əsasında yarımadanın geomorfologiyası, geologiyası, relyefi, iqlimi, hidroqrafiyası, torpaq və bitki örtüyü öyrən...
	İkinci fəsildə Abşeron yarımadası torpaqlarının öyrənilmə vəziyyəti, yayılma qanunauyğunluqları, morfometrik və morfoloji əlamətləri, keyfiyyət göstəriciləri və torpaq örtüyünün formalaşma şəraiti şərh edilmişdir.
	Üçüncü fəsildə torpağın su-fiziki xassələrinin təyin edilmə metodları şərh edilmişdir.
	Dördüncü fəsildə aqromeliorativ tədbirlərin tərkibi, məqsədi və idarə olunan faktorlar, o cümlədən su (nəmlik), temperatur, buxarlanma, hava və qida faktorları haqqında məlumatlar, onların təbiəti, mənşəyi, təsiri və fəsadları şərh edilmiş və sistemlə...
	Beşinci fəsildə aqrotexniki tədbirlərin təcrübənin aparıldığı illər ərzində torpağın qranulometrik tərkibinə təsirinin tədqiqi ilə torpağın profili boyu dəyişməsinin araşdırılmasına həsr olunmuşdur.
	İŞİN MƏZMUNU
	ABŞERON YARIMADASININ TƏBİİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ
	Abşeron yarımadasının geomorfologiyası, relyefi, iqlimi, hidrogeologiyası, geoloji quruluşu, torpaq və bitki örtükləri Azərbaycanın digər təbii-iqlim zonaları ilə müqayisədə özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Yarımada dörd hissəyə - şimal, cənub, şərq və...
	Abşeron yarımadasının iqlimi quru subtropik, qışı mülayim, yayı isti və quraqdır. Havanın orta çoxillik temperaturu 14,4-16,00C, yağıntıların orta çoxillik miqdarı 130-244 mm, mümkün buxarlanmanın miqdarı 947-1262 mm, nisbi rütubət 72-87 % arasında də...
	Yarımadanın bitki örtüyü təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində xeyli dəyişmişdir. Qədim flora növlərinin nəsli kəsilmək üzrədir. Lakin yarımadada mədəni bitki örtüyü inkişaf tapmışdır.
	ABŞERON YARIMADASININ TORPAQLARI, ONLARIN ÖYRƏNİLMƏ VƏZİYYƏTİ VƏ ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
	Azərbaycanda yayılmış və inkişaf etmiş torpaqların əmələgəlmə qanunauyğunluqlarını, genezisini, inkişafını, formalaşmasını, su-fiziki və digər xassələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olmuş alimlərin və mütəxəssislərin elmi-tədqiqat işləri öyrənilmiş və o...
	Abşeron yarımadasında təbii və antropogen fəaliyyət nəticəsində şoranvari-şorakətvari, suvarılan şorakətvari, zəif inkişaf etmiş, tam inkişaf etməmiş və bataqlaşmış boz-qonur torpaq yarımtipləri formalaşmışdır. Şoranvari-şorakətvari və şorakətvari ya...
	Xam torpaqlar humusla az təmin olunmuşdur və akkumliyativ qat aydın seçilmir. Ümumən Abşeron yarımadası torpaqları humus və qida maddələri ilə az təmin olunmuşdur. Üst qatda humusun miqdarı 0,21-1,60 % arasında dəyişir. Torpağın aşağı qatlarında hunus...
	Torpaq profili karbonatlarla yaxşı təmin olunmuşdur. Torpaq qatlarında kalsium karbonatın miqdarı 4-24 % arasında dəyişir. Lakin, A1a qatında karbonatın miqdarı nisbətən az olub 4-9 % təşkil edir. Bu yarımada torpaqlarında karbonatın yüksək olması tor...
	Abşeron yarımadası torpaqlarında zərərli duzların miqdarı azdır. 0-90 sm-lik torpaq qatında zərərli duzların miqdarı 0,066-0,105 % arasında dəyişir. Lakin, xam torpaqların aşağı qatlarında – 90-165 sm-lik qatda duzların miqdarı artaraq 1,146 %-ə çatır...
	Yarımadada torpaq örtüyünün formalaşması, inkişafı və tənəzzülü təbii və antropogen təsirlər altında baş verir. Lakin torpaq örtüyünün yaranması torpaqəmələgətirən ilkin süxurlarla sıx bağlıdır. Burada torpaqəmələgətirən süxurlar daha cavandır və onla...
	Torpaqəmələgəlmə prosesində texnogen təsirlər də böyük rol oynayır. Sənaye və məişət tulantıları, neft mədənlərindən çıxarılan lay suları, buruqlardan sızan neft və mazut torpaq örtüyünün çirklənməsinə səbəb olur.
	Qeyd edilən amillər və aparılan təsərrüfat işləri torpaqların su-fiziki və digər xassələrinə də təsir göstərir, torpaq örtüyünün tədricən deqradasiayaya uğramasına, torpaqəmələgəlmə prosesinin intensivliyinin zəifləməsinə və son nəticədə isə torpaqla...
	Tədqiqatin metodikası. Burada torpaq nəmliyinin və  torpaqda su ehtiyatının təyini, həddi tarla nəmlik və tam nəmlik tutumlarının, torpağın sukeçirmə qabiliyyətinin və süzmə əmsalının təyini, torpağın su rejiminin öyrənilmə metodu, torpağın həcm (sıx...
	Aqromeliorativ tədbirlərin torpağın su-fiziki xassələrinə və rejiminə təsiri. Araşdırmalar əsasında müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ tədbirlər 18-dən artıq təsərrüfat işlərini özündə ehtiva edir. Aqrotexniki tədbirlərin hamısı deyil, onların kiç...
	Aqromeliorativ tədbirlərin əsas elementlərindən biri olan torpağın becərilməsidir və o kompleks kənd təsərrüfatı işlərini özünə cəmləşdirir. Becərmə torpağın su-fiziki və digər xassələri, həmçinin torpağın su, temperatur, qida, duz və hava rejimlərin...
	Qeyd edilənlərlə bərabər, təcrübələr göstərir ki, aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında nəinki torpağın su-fiziki xassələri yaxşılaşır, eyni zamanda düzgün aparılmayan aqrotexniki tədbirlər nəticəsində torpağın su-fiziki və digər xassələri pisləşi...
	Aparılan təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, Abşeron yarımdasında nəmlənmə əmsalının qiyməti (k=A/E) 0,7-dən azdır. Ona görə də bu zonada yuyulmayan və ekssudat su rejim tipləri hökm sürür. Torpağın su rejimi yalnız atmosfer yağıntıları hesabına form...
	Şəkil 1.Suvarılan torpaqda nəmliyin dinamikası  (torpağın su rejimi 0-50 sm qatda):   - nəmlik, %;  A-atmosfer yağıntıları, mm;
	B-suvarmaya verilən suyun miqdarı, m3/ha.
	Bununla belə Abşeron  yarımadası torpaqlarında həddi tarla nəmlik tutumunun miqdarı olduqca az olub, bir metrlik torpaq qatında onun qiyməti 19-24% həddində dəyişir (şəkil 2). Ona  görə də bu torpaqlarda tez-tez, lakin az normalarla suvarmaların aparı...
	Aqromeliorativ tədbirlər suvarılan torpaqların sukeçirmə qabiliyyətinə və süzmə əmsalına ciddi təsir göstərir. Lakin bu təsir əkin altında istifadə olunan torpaqlarda dinamik və mövsümü xarakter daşıyır. Belə ki, vegetasiya dövrünün əvvəlində şumlanıb...
	Şək. 2. Nəmliyin dərinlik üzrə dəyişməsi:
	1-torpaq məsamələri su ilə tam doydurulduqdan bir gün sonra;
	2-torpaq məsamələri su ilə tam doydurulduqdan üç gün sonra;
	Üç il ərzində aparılan təcrübələrə əsasən təcrübələrin birinci ilində qərarlaşmış süzmə rejimində suyun torpağa hopma sürəti 1,40 mm/dəq, ikinci ilində 1,42 mm/dəq, üçüncü ilində isə 1,37 mm/dəq, hər il vegetasiya dövrünün sonunda suyun torpağa hopma ...
	Cədvəl 1
	Qərarlaşmış rejimdə suyun torpağa hopma  sürəti, mm/dəq
	Aqromeliorativ tədbirlərin torpağin fiziki xassələrinə  təsiri. Aqrotexniki tədbirlərin torpağın qranulometrik tərkibinə təsiri üç il ərzində öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, həyata keçirilən aqromeliorativ tədbirlər nəticəsində torpağın qranulom...
	Təcrübə nəticələrinin təhlili göstərir ki, qranulometrik tərkibin dəyişməsi suvarma və becərmə hesabına baş verir və dövrü xarakter daşıyır. Becərmə - torpaq qatlarının şum vasitəsilə qarışdırılması hesabına mexaniki elementlərin yerdəyişməsi baş veri...
	Cədvəl 2
	Mexaniki elementlərin miqdarı, %
	Cədvəl 2-nin ardı
	Aqromeliorativ tədbirlərin torpağın həcm çəkisinə (sıxlığına) təsiri üç il ardıcıl olaraq öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında torpağın şum qatında həcmi çəkinin qiyməti vegetasiya dövründə (il daxilində) art...
	Cədvəl 3
	Torpağın həcm çəkisinin (sıxlığının) dəyişməsi, q/sm3
	Üç il ərzində aparılan aqromeliorativ tədbirlər torpağın xüsusi çəkisinə (bərk fazanın sıxlığına) təsir göstərməmişdir. Bir metrlik torpaq qatında xüsusi çəkinin orta qiyməti 2,61 q/sm3 təşkil etmişdir.
	Aparılan təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ tədbirlər torpağın məsaməliyinə birbaşa təsir göstərir. Lakin bu təsir müvəqqəti və dövrü xarakter daşıyır. Belə ki, ayrı-ayrı illərdə əkindən əvvəl 0-20 sm-lik torpaq qatında məsaməliyin qiy...
	Torpaqların fiziki xassələrini təcəssüm etdirən göstəricilərdən biri də torpağın xüsusi səthidir və 1 qram torpağı təşkil edən hissəciklərin səthinin ümumi sahəsini ifadə edir. Torpağın mexaniki elementlərinin səthi onun həndəsi və fiziki xarakteristi...
	Aqromeliorativ tədbirlərin torpağın xüsusi səthinə təsiri həndəsi metodla qranulometrik tərkibdən istifadə edilməklə təyin olunmuşdur. Dissertasiya işində təyinetmə metodu müfəssəl şərh edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ tədbirlərin təs...
	Torpağı təşkil edən fraksiyaların orta xüsusi səthləri də təyin edilmişdir. Qum fraksiyasına görə torpağın xüsusi səthi 59, toz fraksiyasına görə  1774, lil fraksiyasına görə isə 22985 sm2/q təşkil edir. Lil fraksiyalarından ibarət olan torpağın xüsus...
	Cədvəl 4
	Fraksiyaların ümumi miqdarı və torpağın  qatlar  üzrə orta xüsusi səthi
	Nəticələr
	1. Abşeron yarımadasında aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin öyrənilməsi və təhlili əsasında müəyyən edilmişdir ki, çoxsaylı və müxtəlif istiqamətlərdə aparılmış tədqiqatlara baxmayaraq, yarımada torpaqlarının su-fiziki xassələrinin aqromeliorativ tədbi...
	2. Əkin altında istifadə olunan və xam torpaqda qoyulmuş toraq kəsimləri əsasında torpaqların morfoloji əlamətləri öyrənilişdir. Müəyyən edilmişdir ki, əkilən və becərilən torpaqlar aparılan aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında mədəniləşmişdi...
	3. Abşeron yarımadası torpaqlarında humusun miqdarı və ehtiyatı geniş diapazonda dəyişir. Üst qatda humusun miqdarı 0,28-1,60 % təşkil edir. Aşağı qatlarda humusun miqdarı kəskin şəkildə azalır və onun qiyməti 0,03 %-ə çatır. Bu torpaqlar qida maddələ...
	4. Abşeron yarımadası torpaqları yüksək udma tutumuna malikdir və onun qiyməti 100 qram torpaqda 8 mq-ekv-dən 15-45 mq-ekv-ə kimi dəyişir. Lakin, müxtəlif səbəblərdən onun miqdarı dəyişkəndir. Qumlu və xam torpaqlar daha az udma tutumuna, gilli və zəi...
	5. Kimyəvi analizin nəticələrinə əsasən Abşeron yarımadasında 0-90 sm-lik torpaq qatında zərərli duzların miqdarı 0,066-0,105 % arasında dəyişir. Lakin xam torpaqların aşağı qatarında (90-160 sm) duzların miqdarı artaraq 1,146 %-ə çatır. Suvarılan to...
	6. Torpaqəmələgətirən süxurlar daha cavandır və onlar karboatlı əhəngdaşından, qleyli gillicələrdən və allüvial dəniz çökünülərindən ibarətdir. Yarımadada suvarma, mineal, üzvi və yerli gübrələrdən istifadə olunması nəticəsində zəif, orta və yüksək...
	7. Aqromeliorativ tədbirlər 18-dən artıq təsərrüfat işlərini özündə ehtiva edir. Bu tədbirlərə daxil olan işlərin bir qismi torpaqların su-fiziki xassələrinə birbaşa, digər qismi isə dolayısı ilə təsir göstərir. Torpağın su-fiziki xassələrinə və rejim...
	8. Abşeron yarımadasında nəmlənmə əmsalının qiyməti 0,7-dən kiçikdir. Ona görə də, bu zonada su rejiminin tipi yuyulayan və ekssudat  tiplərə aiddir. Torpağın su rejimi yalnız atmosfer yağıntıları hesabına formalaşır və dayanıqsız xarakter daşıyır. O...
	9. Abşeron yarımadasında torpaqlar yaxşı sukeçiricilik qabiliyətinə malikdir. Lakin, vegetasiya dövründə aparılan suvaralar nəticəsində müvəqqəti olaraq torpağın sukeçirmə qabiliyyəti zəifləyir. Əkindən əvvəl suyun torpağa hopma sürəti qərarlaşmış r...
	10. Müəyən edilmişdir ki, həyata keçirilən aqromeliorativ tədbirlər nəticəsində torpağın 0-30 sm-lik və 30-40 sm-lik qatlarında qranulometrik (mexaniki) tərkibin dəyişməsi baş verir. Lakin 40 sm-dən aşağı qatlarda qranulometrik tərkib dəyişmir. Üç il ...
	11. Aparılan təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında torpağın xüsusi çəkisi (bərk fazanın sıxlığı) dəyişmir. Həcmi çəki isə aqromeliorativ tədbirlərin təsiri altında, il daxilində şum qatında (0-30 sm) torpağın hə...
	12. Aqromeliorativ tədbirlər torpaq məsaməliyinə birbaşa təsir göstərir. Torpağın 0-30 sm-lik qatında məsaməliyin qiyməti dövrü və dinamik xarakter daşıyır. İl ərzində məsaməliyin azalması, növbəti ildə isə yenidən bərpa olunması baş verir. Lakin torp...
	13. Aqromeliorativ tədbirlərin torpağın xüsusi səthinə təsirinin öyrənilməsi əsasında müəyyən edilmişdir ki, həyata keçirilən aqrotexniki tədbirlər nəticəsində torpağın 0-20 sm-lik qatında xüsusi səthin azalması, 20-40 sm-lik torpaq qatında isə xüsusi...
	Dissertasiya işində alınmış nəticələrin tətbiqinə
	və istifadəsinə dair təklif  və tövsiyələr
	1. Abşeron yarımadasının susaxlama qabiliyyəti zəif, sukeçirmə qabiliyyəti isə yüksəkdir. Bu göstəricilər üzrə alınmış nəticələrdən praktiki məsələlərin həllində, o cümlədən suvarma texnika və texnologiyaları üzrə layihələr hazırlanarkən, suvarma no...
	2. Qlobal iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar olaraq son illərdə şirin su ehtiyatlarının azalması müşahidə olunur və suya olan tələbat ildən-ilə artır. Odur ki, su ehtiyalarından daha səmərəli və qənaətlə istifadə olunma zərurəti yaranmışdır. Təcrübələr gö...
	3. Həyata keçirilən aqromeliorativ tədbirlər, əsasən intensiv suvarma nəticəsində əkinaltı (şum qatından aşağıda) torpağın su-fiziki xassələri dəyişir. Məsələn, intensiv və ya istehsalat suvarmaları nəticəsində şum qatından aşağıda toz, lil, gil və ko...
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	-  şum qatının altında yaranan sıxlaşmış, bərkimiş, kipləşmiş və zəif sukeçirən təbəqəni aradan qaldırmaq üçün hər 4-5 ildən bir dərin plantaj şumunun aparılması, şumun diskilənməsi və keyfiyyətli malalanması;
	- şumaltı qatda yaranmılş sıxlaşmış təbəqənin qalınlığı və torpağın su-fiziki xassələri (sukeçirmə qabiliyyəti, sıxlığı, məsaməliyi, həcmi çəkisi, xüsusi çəkisi, xüsusi səthi və s.) nəzərə alınmaqla hər 4-5 ildən bir titrəyiş yaradan kənd təsərrüfatı ...
	- istehsalatın imkanları və texniki-iqtisadi səmərəlilik nəzərə alınmaqla, yuxarıda qeyd edilən tədbirlərdən biri həyata keçirilə bilər;
	- kök sistemi torpağın daha dərin qatlarına nüfuz edən bitkilərin iştirakı ilə növbəli (dövrü) əkin sisteminin tətbiqi;
	- imkan daxilində primitiv, selləmə və başdan-başa basdırma suvarma üsullarından imtina edib, hər bir bitki növü üçün hazırlanmış mütərəqqi suvarma texnika və texnologiyalarından istifadə edilməsi;
	- fiziki-mexaniki metodlarla yanaşı müasir bioloji struktur yaradan maddələrdən istifadə olunması.
	4. Təcrübə göstərir ki, uzunmüddət ərzində əkin altında istifadə edilən torpaqların su-fiziki xassələri tədricən pisləşir və məhsulvermə qabiliyyəti tədricən azalmağa başlayır. Bu prosesin qarşısını almaq üçün torpaqlar bir müddət dincə qoyulur. Torpa...
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	Müəyyən edilmişdir ki, aqromeliorativ tədbirlər torpağın su-fiziki xassələrinə göstərdiyi təsir nəticəsində baş verən dəyişmələrin etibarlığı və dürüstlüyü 95 %-dən yuxarıdır. Eyni zamanda riyazi-statistik qiymətləndirmə əsasında təsdiq edilmişdir ki,...

