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İşin ümumi səciyyəsi
Problemin aktuallığı. Torpaq özünün mürəkkəb, biogeokimyəvi və
enerji prosesləri ilə biosferin mühüm və ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ulu
Öndər H.Ə.Əliyev tərəfindən 8 avqust 1992-ci ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi” və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İ.H.Əliyev tərəfindən 16-20 mart 2016-cı ildən qəbul edilmiş
”Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji xəritələrin
təsdiqi”- dövlət sənədləri torpaqlardan səmərəli istifadəyə, onların mühafizəsinə, münbitliyinin artırılmasına, texnogen yolla çirklənmiş torpaqların bərpasına və rekultivasiyasına, təbii mühitin mühafizəsinə və sağlamlaşdırılmasına yönəldilmiş təşkilati, iqtisadi, hüquqi və sosial tədbirlərin
elmi cəhətdən əsaslandırılmış sistemini təmsil edir. Azərbaycanın səciyyəvi
torpaq tiplərində, o cümlədən şoran və texnogen yolla çirklənmiş biotoplarda onurğasız heyvanların torpaqyaradıcı fəaliyyətinin enerji qiymətləndirilməsi ilə bağlı aktual və prioritet problemlər üzrə sistemli təhlili əsasında aparılan tədqiqatlar Akademik V.R.Volobuev1 tərəfindən qoyulmuş
yeni elmi istiqamətin – torpaqəmələgətirmə energetikasının bir hissəsidir.
Öz maddələr dövriyyəsinə və ayri-ayrı trofik (qida) səviyyələrə günəş
enerjisi axınlarının tansferinə malik olan və müxtəlif ekoiqlim şəraitlərində
yayılmış Azərbaycan torpaqları yaranan biogenozlarının özünəməxsusluğu
ilə seçilir. Ona görə də torpaqların münbitliyinin formalaşması prosesinin
daha dərindən başa düşülməsi üçün günəş enerjisinin transformasiyasında
torpaqların heyvan və mikrob populyasiyasının iştirakının öyrənilməsi
vacibdir.
Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. İşin məqsədi Azərbaycanın ayrıayrı təbii zonalarının səciyyəvi torpaq tiplərində onurğasızların torpaqəmələgətirmə fəaliyyətinin enerji qiymətləndirilməsidir. Əsas məqsədə
uyğun olaraq, konkret vəzifələr aşağıdakılardır:
1.Ayrı-ayrı təbii zonaların səciyyəvi torpaq tiplərində onurğasızlar
kompleksinin tədqiqi.
2.Tədqiq olunan torpaqların təbii və mədəni senozlarında onurğasızların kəmiyyətinin, biokütlə və enerji göstəricilərinin müqayisəli təhlili.

1. Volobuev V.R. - Torpaq əməlgəlmə energetikasına giriş "Nauka", 1974, 127 s.
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3.İzolyasiya üsulları ilə fitokütlə qalıqlarının parçalanmasında torpaq
biotasının müxtəlif nümayəndələrinin (mikroorqanizmlər, mikrofauna,
mezofauna) iştirakının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi.
4.Parçalanmış bitki qalıqlarının parçalanma sürəti sabitinin ("Ps.s")
və humus əmələ gəlmə əmsalının ("Əh") təyini.
5.Yağış qurdlarının və məryəmqurdlarının müxtəlif çəki qruplarının
qida və tənəffüs fəaliyyətinin energetik qiymətləndirilməsi.
6. Şoran boz-qonur(Siyəzən-Sumqayıt massivi) və boz-çəmən (Salyan düzü) torpaqlarda onurğasızlar komplekslərinin ,onların kəmiyyətinin,
biokütləsinin və bioenergetikasının tədqiqi.
7. Texnogen çirklənmiş boz-qonur və boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda onurğasızlar komplekslərinin, onların kəmiyyətinin, biokütləsinin və
bioenergetikasının tədqiqi.
8. Torpaq ibtidailərinin bəzi fiziki-kimyəvi, mikromorfoloji fermentativ xassələrinə və tərkibinə yağış qurdlarının və məryəmqurdlarının
təsirinin öyrənilməsi.
9. Çəmən- boz torpaq nümunəsində yoncanın aqrosenozunun tərkib
komponentləri arasında enerji axınlarının funksional modelinin qurulması.
Təcrübi əhəmiyyəti. Tədqiq olunan torpaqlarda onurğasızların
dominant qruplarından torpaqların bioloji diaqnostikasında, eləcə də torpaq
əmələgəlmə prosesinin regional xüsusiyyətlərini xarakterizə edərkən
biotest kimi istifadə oluna bilər.Şoran və texnogen çirklənmiş torpaqlarda
səciyyəvi qruplar və endemik növlər tədqiq olunan biotopların mühüm
təbii bioindikatorlarıdır. Yağış qurdları və məryəmqurdlarının fitokütlə
qalıqlarının parçalanmasına və nəmlənməsinə, onun tərkibindəki enerjinin
bioloji dövrədə çevrilməsinə müsbət təsir göstərir, torpaqların fizikikimyəvi xassələrini yaxşılaşdırır, həmçinin torpaq ibtidailərinin həyat
fəaliyyətini stimullaşdırır.
Elmi yenilik. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın ayrı-ayrı təbiət zonalarının torpaqlarının səciyyəvi tiplərində onurğasızların kompleksləri,
onların kəmiyyəti, biokütləsi və bioenergetikası öyrənilmişdir. Şoran və
texnogen çirklənmiş torpaqlarda onurğasızların kompleksləri, onların
kəmiyyət və bioenergetik göstəriciləri tədqiq edilmişdir. Bitki qalıqlarının
parçalanmasında və humifikasiyasında torpaq pedobiontlarının ayrı-ayrı
qruplarının rolu hərtərəfli öyrənilmişdir. Yağış qurdlarının və məryəmqurdlarının müxtəlif çəki qruplarının qidalanma və tənəffüs fəaliyyəti enerji
baxımından qiymətləndirilmişdir. Çəmən-boz torpaqların bəzi fizikikimyəvi, mikromorfoloji xüsusiyyətlərinin dəyişməsində yağış qurdlarının
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və mətyəmqurdlarının rolu öyrənilmiş, yağış qurdlarının torpaq
ibtidailərinin inkişafına müsbət təsiri müəyyən edilmişdir. Çəmən-boz
torpaq nümunəsində yonca aqrosenozunun ayrı-ayrı blokları arasında enerji
axınlarının funksional modeli qurulmuşdur.
Aprobasiya. Tədqiqatın nəticələri və dissertasiya işinin əsas
müddəaları davam edən elmi-praktik konfranslarda sınaqdan keçirilmişdir:
Kiyev, 1981; Vilnüs, 1982; Aşqabad, 1984; Puşino, 1984; Bakı, 1985;
2001; 2002; 2012; 2020; Moskva, 1999; 2003; Tayland, 2002; Rostov-naDonu, 2004; Freiburg, 2004; Həştərxan, 2004; Vladimir, 2004; Tomsk,
2003; Düşənbə, 2001; Dağliq -Altaysk, 2008; Lvov, 2013; Elinita, 2015;
Antalya, 2014; Gəncə, 2014; Soçi, 2015.
İşin tətbiqi. Sabirabad rayonunun “Tural-Q” fermer təsərrüfatına
“Onurğasızların bioindikasiya dəyəri” tövsiyəsi verilmişdir.
Şoran çəmən - boz torpaqlarda onurğasızlardan bioloji sınaq kimi
istifadə edilməsi bioloji proseslərin aktivləşdirilməsi, torpağın münbitliyinin və məhsuldarlığının artırılması məqsədi ilə bu torpaqların səmərəli
inkişafı üçün müasir aqrotexniki texnologiyaların tətbiqini nəzərdə tutur.
Nəşr. Dissertasiya işinin mövzusunu və məzmununu tam əhatə
edən 76 elmi məqalə, o cümlədən 2 kitab nəşr olunmuşdur .
İşin həcmi və strukturu. Dissertasiya 386 səhifədən ibarət olub
müəllifin tədqiqat nəticələri ilə tərtib edilmiş giriş, 8 fəsil, 63 şəkil, 2
cədvəl, ümumi nəticələr və tövsiyələri əhatə edir, o cümlədən 97888
min işarədən, 210 adda ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarətdir.
Dissertasiyanın əlavə hissəsində yağış və məryəmqurdularının müxtəlif
çəki qruplarının energetik balansı və metabolizmin fəallığının nəticələri
verilib.
I Fəsil. Bitki qaləqlarənən parçalanmasənda və humifikasiyasında
torpaq faunasının rolu
Torpaqda heyvanların müxtəlif qruplarının (mezofauna və mikrofauna) çoxsaylı nümayəndələri çox sıx məskunlaşıb, hansı ki, onlar üçün
bura təkcə yaşayış yeri deyil, həm də onların birgə fəaliyyətinin
nəticəsidir. (Şəkil 1.1; 1.2). Bitkilərin, heyvanların və onların həyati
xüsusiyyətlərinin ölü qalıqları ilə başlayan trofik zəncirlərə detrital
parçalanma zəncirləri deyilir ki, onların da son məhsulları mürəkkəb
biokimyəvi çevrilmələr nəticəsində yaranan humus maddələridir.
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M.S.Gilyarovun2 əsərləri onurğasızların bitki qalıqlarının biodiaqnostikasında və nəmləndirilməsində mühüm rol oynadığını müəyyən etmişdir.
Q.F.Kurçevanın3, B.R.Striqanovanın4, L.S. Kozlovskayanın5 tədqiqatlarında torpaq saprofaqlarının mühüm fitodestruktiv və nəmləndirici
fəaliyyəti qeyd edilmişdir.

Şəkil.1.1. Torpaq mezofaunası:
1 –yağış qurdu; 2 – məryəmqurdu;
3 – dodaqayaqlı çoxayaqlı;
4- ikicütayaqlı; 5 – karabid böcəyinin
sürfəsi; 6 – şıqqıldaq böcəyinin sürfəs;
7 – danadişi; 8 – may böcəyinin sürfəsi.

Şəkil 1.2. Torpaq mikrofaunası:
1 – yalançı əqrəb; 2 – qamasid gənəsi;
3;4 – zirehli gənələr; 5 – çoxayaqlı
pauropodlar6;7 – ayaqquyruqlular;
8 – Ptiliidae ailəsindən böcək;
9 – xironomid və ya haçalı ağcaqanad
sürfəsi.

Azərbaycanda müxtəlif ekoloji-iqlim zonalarının torpaqlarında
kompleks tədqiqatlar aparılır ki, onların məqsədi təkcə onurğasızların
səciyyəvi komplekslərini müəyyən etmək deyil, həm də onların torpaq
əmələgəlmə prosesində rolunu energetik qiymətləndirməkdir. Bu tədqiqatlar əsasında biogeosenozun ayrı-ayrı komponentləri arasında enerji
axınlarının təhlili üçün sistemli yanaşma metodundan istifadə
edilmişdir 6,7,8,9.
Gilyarov M.S. Torpağın diaqnostikasının zooloji üsulu. M. “Elm”, 1965, 275s.
Kurçeva G.F. Bitki qalıqlarının parçalanmasında və humisifikasiyasında torpaq
heyvanlarının rolu. M. «Elm», 1971, 136-cı il.
4
Striganova B.R. Torpaq saprofaqlarının qidalanması. M. «Elm», 1980, 242s.
5
Kozlovskaya L.S. Bataqlıq torpaqlarda üzvi maddələrin çevrilməsində onurğasızların rolu. L. «Elm», 1976, 211s.
6
Volobuev V.R., Bababəyova L.A. Zeynalov Y.A., Rəsulova Z.K., Səmədov P.A.
Enerji meyarlarından istifadə etməklə aqrosenozların məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi. Puşino, 1981, s.3-9 preprint 6.
7
Bababəyova L.A. Azərbaycanda müəyyən növ torpaqlarda mezofauna komplekslərinin trofik quruluşu. J. «Ekologiya», No 5, 1988-ci il
8
Səmədov P.A., Bababəyova L.A. Quru çöl zonasının torpaqlarında günəş
enerjisinin transformasiyası. J. "Ekoenerji". Bakı, 2005, s.38-40.
9
Səmədov P.A., Əliyeva B.B., Məmmədzadə V.T. Torpaq humusunun əmələ
gəlməsində bioloji amillərin rolu. J.“Torpaqşünaslıq və aqrokimya”. Bakı,
“Elm”, 2013, c.21, No1, s.82-87.
2
3
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II Fəsil. Tədqiqatın obyektləri və metodları. Azərbaycanın
ayrı-ayrı təbii zonalarının torpaqlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri
2.1. Tədqiqat obyektləri Azərbaycanın ayrı-ayrı təbii
zonalarının səciyyəvi torpaq növləri olmuşdur. Bura aşağıdakı
növlər daxildir: quru subtropik çöllərin və yarımsəhraların boz-qonur
torpaqları (Cypsisols); adi boz torpaqlar (Calsisols); çəmən-boz
(Cleyic-Calsisols); boz-çəmən (Endogleyic Calsisols);boz-qəhvəyi
(şabalıdı) (Kastonezems); kserofil meşələrin və kollu çöllərin dağqara qarışıq torpaqları(Vertic Chernozems); dağ-meşə qəhvəyi
torpaqlar(Luvi-Calcic Kastonozems); çəmən-qəhvəyi torpaqlar(Cleyic
Kastonozems);mezofil meşələrin dağ-meşə qonur torpaqları(Distic
Cambisols); rütubətli və yarımrütubətli subtropiklərin dağ-meşə sarı
torpaqları (Plithic Lixisols); sarı psevdo podzollu qleyli torpaqlar
(Cleyic Acrisols); sarı psevdo podzollu torpaqlar (Albic Acrisols).
Tədqiqat obyektləri həmçinin şoran (boz-qonur; boz-çəmən) və
texnogen çirklənmiş boz-qonur; boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar, o
cümlədən neftlə çirklənmiş (boz-qonur) torpaqlar olmuşdur. Gəncə
alüminium zavodu, sement, gips, superfosfat zavodlarının, üzvi xlor
sintezi zavodunun müxtəlif etiologiyalı texnogen tullantıları ilə, o
cümlədən xam neftlə çirklənmiş təbii biotoplar tədqiq edilmişdir.
Laboratoriya təcrübələri üçün yağış qurdlarının
Nicodrilus
caliginosus Sav f. trapezoides növündən və məryəmqurdunun
Armadillidium vulgare latr və Protracheoniscus orientalis UI
növlərindən istifadə edilmişdir.(2.2.1.1)

Məryəmqurdları
Yağış qurdu
Armadillidium vulgare
Protracheoniscus orientalis
Nicodrilus caliginosus
Latr
Ul
Sav.f. trapezoide’s
Şək. 2.2.1.1. Təcrübələrdə istifadə olunan onurğasız heyvanlar.

2.2. Azərbaycanın ayrı-ayrı təbii zonalarının torpaqlarının
səciyyəvi xüsusiyyətləri. Bu yarımfəsildə ekoloji və coğrafi şərait
üzrə torpaqların əsas növlərinin yayılması haqqında məlumat verilir.
Hər bir torpaq növü ayrıca torpaq profilinin xüsusi morfoloji təsviri ilə
səciyyələnir, onların fiziki-kimyəvi və bioloji parametrləri, həmçinin
7

genetik üfüqlərin paylanma sistemi haqqında bəzi məlumatlar verilir.
Ümumilikdə Azərbaycanın ayrı-ayrı təbii zonalarının əsas torpaq
tiplərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və diaqnostik göstəriciləri
müqayisəli təhlil edilmişdir10,11,12,13.
2.3. Tədqiqat üsulları. 1. Müxtəlif diametrli dəlikləri olan
neylon torlarla izolyasiya onurğasızların müxtəlif ölçülü qruplarının
ayrı-ayrılıqda ilin fəsilləri üzrə parçalanmada iştirakını öyrənməyə
imkan verir14. Demək olar ki, bütün onurğasızlar qruplarının (mikroorqanizmlər istisna olmaqla) daxilə nüfuz etməsinə yol verməyən dəliklərinin diametri 0,003 mm ,mikrofaunanın kiçik nümayəndələrinin
(gənələr, kollembollar, nematodlar, enxitreidlər) torların içərisinə
nüfuz etməsinə imkan verən dəliklərinin diametri 1,0 mm; böyük yağış
qurdları da daxil olmaqla bütün onurğasızların nüfuz edə bildiyi
dəliklərinin diametri 7,0 mm olan torlardan istifadə edilmişdir. 8x10
sm ölçüdə torlara (kisələrə) 3 q quru hava xəzəli və təcrübə
bitkilərinin kökləri qoyulmuşdur. Bu formada hazırlanmış kisələr 0-10
sm və 10-30 sm dərinlikdə torpağa qoyulmuşdur. Parçalanan bitki
maddəsində mikrofaunanın növ tərkibi, yəni gənə və ayaqquyruqluların suksessiya ardıcıllığı müəyyən edilmişdir.
2. Naftalinlə izolyasiya. Bu üsul saprofaqların torpaq səthində
mövsümi dağıdıcı fəaliyyətinin öyrənilməsini nəzərdə tutur 15. Ölçüsü
0,25 m2 olan sınaq sahələri 15 sm hündürlüyündə çərçivələrlə
məhdudlaşdırılmışdır. Çərçivələr bitki materialının küləklə daşınmamağı üçün yuxarıdan iri torlu parça torla örtülmüşdür. Təmizlənmiş
səthə müəyyən bir sahə üçün orta illik xəzəl istehsalına uyğun gələn
20 qram xəzəl qoyulmuşdur. Sonra çərçivələrin nəzarət variantı kimi
Salayev M.E., Babayev M.P., Cəfərova Ç.M., Həsənov V.Q. Azərbaycanda torpaqların
morfogenetik profilləri. Bakı, “Elm”, 2004, 202s.
11
Məmmədov Q.Ş., Babayev M.P., İsmayılov A.İ. Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB
sistemi ilə korelyasiyası. Bakı, “Elm”, 2002, 252s.
12
Volobuev V.R. Torpaq təsnifatının müqayisəli nəzərdən keçirilməsi təcrübəsi. J.“Torpaqbilgi”, No4, 1980, s.27-36.
13
Babayev M.P., Həsənov V.Q., Cəfərova Ç.M., Hüseynova S.M. Azərbaycanda torpaqların
morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı. Bakı, “Elm”, 2011, 448s.
14
Perel T.S., Karpaçevski L.O. Enliyarpaqlı küknar meşələrində xəzəlin parçalanmasının
bəzi xüsusiyyətləri haqqında.Pedobiologiya, 1968, No8, s.306-312.
15
Kurçeva G.F. Bitki qalıqlarının parçalanmasında və humisifikasiyasında torpaq
heyvanlarının rolu. M. «Elm», 1971, 156s.
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xidmət edən bir yarısı 25 q naftalinlə örtülmüş, digər hissəsi boş
qalmışdır. Arrenius düsturundan istifadə edərək fitomas qalıqlarının
parçalanma sürətinin "K" sabitləri hesablanmışdır.
A 
g  o   2.303
A
K  
t

burada: t vaxt (günlərlə), Ao -təcrübənin əvvəlində bitki maddəsinin
ilkin miqdarı (qr), A - təcrübənin sonundakı bitki maddəsinin miqdarı
(qr).Humusəmələgətirməyə lazım olan enerji sərfi əmsalı “K”
S.A.Əliyevin kitabına istinadən16Terruan Vürmser düsturuna görə
təbii(xam) və becərilən (yonca, biyan, üzüm bağı) senozlarda parçalanan
bitki qalıqlarının enerji balansının dəyişməsinə görə hesablanıb. (%)
K

Q1
Q  QR

burada Q1 – bitkilərin topladığı enerjinin ümumi miqdarı; Q– təcrübənin əvvəlində ilkin bitki qalıqlarında olan enerjinin ümumi
miqdarı, QR – təcrübənin sonunda ilkin bitki qalıqlarında olan
enerjinin ümumi miqdarı saprofaqların (yağış qurdları və məryəmqurdları) qidalanma aktivliyi B.R.Striqanova17 üsulu ilə tədqiq
edilmişdir. Y.B.Byzova18 metodu ilə Varburq cihazında 20°C temperaturda müxtəlif çəkidə olan yağış qurdlarının və məryəmqurdlarının tənəffüs fəaliyyəti (oksigen sərfi) ölçülmüşdür. Təbii və mədəniləşmiş senozlarda torpaq onurğasızlarının, həmçinin tədqiq olunan
torpaqların şoran və texnogen çirklənmiş biotoplarının uçotu
M.S.Gilyarovun metodu ilə aparılmışdır19. Mikromorfoloji analiz
üçün torpaq kəsikləri E.F.Moçalova 20 üsulu ilə hazırlanmışdır. Yağış
qurdlarının və məryəmqurdlarının fəaliyyəti ilə dəyişdirilmiş nazik
kəsiklərin mikromorfoloji təsviri kənd təsərrüfatı elmləri doktoru,
professor İ.Ş.İskəndərovun rəhbərliyi ilə aparılmışdı21. Yağış qurdları
və məryəmqurdları tərəfindən işlənmiş çəmən-boz torpaqların
16
17
18
19
20
21

Əliyev S.A. Torpağın üzvi maddələrinin çevrilməsinin biokimyəvi proseslərinin ekologiyası və
energetikası. Bakı, “Elm”, 1978, 252s.
Striqanova B.R. Torpaq saprofaqlarının qidalanması. M. «Elm», 1980, 242s.
Bızova Y.B. Torpaq onurğasızlarının qaz mübadiləsinin öyrənilməsi üsulları və cihazları. Kt:
Torpaq-zooloji tədqiqat metodları. M. «Elm», 1975, səh.138-159.
Gilyarov M.S. Böyük torpaq onurğasızlarının (mezofauna) uçotu. Kt: Torpaq-zooloji tədqiqat
metodları. M. «Elm», 1975, səh.48-77.
Moçalova E.F. Pozulmamış strukturlu nazik kəsiklərin istehsalı. J. «Torpaqşünaslıq», No 10, 1956.
İsgəndərov İ.Ş., Səmədov P.A. Torpağın mikromorfoloji xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə yağış
qurdlarının və məryəmqurdlarının fəaliyyətinin təsiri. J. «İzvestiya», Azərbaycan SSR EA seriyası
bio., No 34, 1989, s. 40-45.
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islatma istiliyi c.s.-nin iştirakı ilə DAK-1-1A diferensiallaşdırılmış
mikrokalorimetrdə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi F.T.Nadirov22
tərəfindən təyin edilmişdir Müxtəlif növ onurğasızların quru maddədə topladığı enerji V-08MA kalorimetrində (P.A.Səmədov23) təyin
edilmişdir. Yağış qurdları tərəfindən işlənmiş çəmən-boz torpaqlarda
torpaq ibtidailərinin təyini V.F.Nikolyuk və Y.Q.Qelser 24 üsuluna
əsasən AMEA-nın akademiki M.A.Musayev25 tərəfindən aparılmışdır. Enerji axınlarının funksional modelinin qurulması daxil olan
günəş enerjisi, ehtiyatlar və ayrı-ayrı bloklar - bitkilər, onurğasızlar,
mikroorqanizmlər, humus, torpaq üçün çevrilmiş enerji nəzərə
alınmaqla həyata keçirilmişdir(çəmən-boz torpaqların yonca aqrosenozu timsalında).
III Fəsil. Azərbaycanın ayrı-ayrı təbii zonalarının səciyyəvi
torpaq tiplərində onurğasız heyvanların kompleksləri
Azərbaycanın ayrı-ayrı təbii zonalarında onurğasızların xüsusi
torpaq tiplərinə qapanması onlardan mühüm biodiaqnostika və bioindikasiya testi kimi istifadə etməyə imkan verir (şək. 3.1.). Onurğasızların
komplekslərinin, onların sayının və biokütləsinin müqayisəli tədqiqi
subtropik çöllərin və yarımsəhraların quru çöl zonasında (boz-qonur, adi
boz torpaqlar,boz-çəmən; çəmən-boz, şabalıdı (boz-qəhvəyi; birləşmiş
qara torpaqlar) , mezofil və kserofil meşələr zonasında (dağ-meşə qonur,
dağ-meşə qəhvəyi), həmçinin rütubətli və yarımrütubətli subtropiklər
zonasında (dağ-meşə sarı torpaqlar; sarı - psevdo podzollu qleyli, sarı psevdo podzollu torpaqlar) yayılmış əsas torpaq növlərinin təbii və
mədəniləşmiş senozlarını əhatə edir. (Cədvəl 3.1.). Onurğasız
heyvanların qeydə alınmış kompleksləri üç tipə: Həlqəvi qurdlarAnnelidae; Buğumayaqlılar - Artropoda; -Qarınayaqlılar -Mollusca
22

Səmədov P.A., Nadirov F.T. Torpaqların fiziki-kimyəvi və səthi xassələrinə yağış qurdlarının və
məryəmqurdlarının fəaliyyətinin təsiri. J. «Torpaqşünaslıq», 1989, No 8, s. 109-111.
23
Səmədov P.A. Müxtəlif biogeosenozların enerji göstəriciləri. M., red. KMK, Torpaq Zoologiyası üzrə
Ümumrusiya Konfransının Mat.II(XII), 1999, s.242.
24
Nikolyuk V.F., Geltser Y.Q.-SSRİ-nin torpaq ibtidailərı. Daşkənd: Red. Özbəkistan SSR Elmlər
Akademiyası, 1972, 311 s.
25
Musayev M.A., İbadov R.R., Səmədov P.A.Yağış qurdlarının koprolitlərində ibtidailərin enerji
göstəricilərinin,biokütləsinin,sayının,tərkibinin dəyişməsi.//Protozoologiyanın müasir problemləri.
Vilnüs: AA.Lit.SSR nəşriyyatı, 1982, s.242
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(Gastropoda), 22 ailəyə: Lumbricidae; Helicidae; Armadillidiidae;
Porcellionidae;Geophilidae; Scarabaeidae; Tenebrionidae; Alleculidae; Curculionidae; Elateridae; Asilidae Noctuidae; Polydesmidae;
Lithobiidae; Carabidae; Staphylinidae; Lampyridae; Cerambucidae;
Buprestidae; Strongylosoma; Tabanidae, Coccinellidae aiddir,hansı ki,
özündə 26 cins və 40 növü birləşdirir.
Boz-qəhvəyi torpaqlarda (Abşeron) yovşan-efemer bitki örtüyü
altında qeyd olunan onurğasızların əsas hissəsini kserofil həşəratlar
təşkil edir ki, onların arasında qarabədən böcəklərin Tentyria; Pimelia;
Dissonomus; Scleron cinsləri və uzunburun böcəklərin Curculionidae
cinsi üstünlük təşkil edir. Yonca aqrosenozunda yağış qurdlarının əsas
humus əmələ gətirən Nicodrilus cinsi üstünlük təşkil edir: Burada
məryəmqurdları (Isopoda), ikicütayaqlılar (Diplopoda) və həşəratların
çoxsaylı nümayəndələri (Insecta) da qeydə alınmışdır. Yovşan-efemer
bitki örtüyü altında tipik boz torpaqlarda (Mil düzü) üstünlük təşkil edən
qrup kserofil həşəratlarının Acinopus cinsi və uzunburun həşəratlardan
(Curculionidae) ibarətdir. Mezofaunanın digər qruplarından molyusklar
(Gastropoda), məryəmqurdu(Isopoda) və dodaqayaqlı çoxayaqlılar
(Lithobiidae) qeyd edilmişdir. Suvarılan dənli bitkilərin altındakı aqrosenozda çoxsaylı qrup olaraq yağış qurdlarının Nicodrilus caiginosus
Sav.f. trapezoides növü üstünlük təşkil edir. Çəmən-boz torpaqlarda
(Şirvan düzü) xam torpağın yovşan-efemer bitki örtüyünün altında və
yoncanın aqrosenozunda onurğasızların aparıcı qruplarını məryəmqurdlarına aid Armadillidium vulgare latr və Protracheoniscus orientalis
UI növləri, üzüm tənəkləri və dənli bitkilər altında yağış qurdlarına aid
Nicodrilus Caldinosus Sav növü, biyan bitkisi altında Coccinellidae,
Carabidae ailələsinə məxsus həşəratlar (Insecta) təşkil edir.
Müxtəlifotlu şoran bitki örtüyü altında olan boz-çəmən torpaqları
(Salyan düzü) məryəmqurduna aid Hemilepistus və Armadillidium
cinslərin, Brachydesmus, Bulae cinsindən olan həşəratların , qarabədən
böcəklərinə aid Tentura cinsinin, Skarits cinsindən olan karabid
böcəklərinin və Cryptors cinsinə aid yırtıcı çoxayaqlıların üstünlük
təşkil etməsi ilə səciyyələnir. Dənli bitkilərin aqrosenozunda yağış
qurdlarından(Lumbricidae)
yeni pedobiontlar, Protracheoniscu,
Desertilio cinsindən olan izopodlar (Isopoda) ,Agriotes Anisoplia,
Agrotis cinsindən olan həşəratlar kompleksi yaranır.
11

Dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarda (Şamaxı), meşə senozu altında
mezofil qrupları - Nicodrilus caliginosus Sav.f. trapezoides, Nicodrilus
jassuensis Mich cinslərindən olan yağış qurdları və Megaphyllum
brachyurum Att cinsindən olan diplopodlar üstünlük təşkil edir. Digər
qruplardan burada rütubəti sevən məryəmqurdları (Isopoda), həşərat
sürfələri (Insecta) və yırtıcı dodaqayaqlılar (Chilopoda) qeyd olunur.
Dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarda (Zaqatala) meşə senozunun
mezofauna kompleksinin əsas kütəsini: Dendrobaena; Nicodrilus
cinsindən olan məryəmqurdu, Megaphyllum brachyurum Att;
Brachydesmus bidentatus Jol; Julidae sp cinslərindən olan diplopodlar
təşkil edir. Həşəratlar (Insecta) və yırtıcı dodaqayaqlılar (Chilopoda)
burada kiçik bir qrupla təmsil olunur. Qızılgül plantasiyaları altında
çoxsaylı qrupları Parmacella sp cinsindən olan molyusklar, Nicodrilus
sp cinsindən olan yağış qurdları, həmçinin karabid böcəkləri
(Carabidae), stafilinidlər (Staphylinidae), ikiqanadlıların sürfəsi
(Diptera) və atəşböcəyi (Lampyridae) təşkil edir.
Sarı torpaqlar sırasında (Lənkəran) Melolonta kraatzi nö-vündən
olan lövhəbığlar üstünlük təşkil edir. Şıqqıldaqların (Elateridae) Athous
mingrelicus və Agriotis sputator növləri qeyd olunur. İkiqanadlılar
arasında (Diptera) arasında milçək sürfələri Tabanidae və Asilidae, sarıpsevdo podzollu torpaqda isə Tipulid nümayəndələrinə rast gəlinir. Dağmeşə sarı torpaqlar üçün yağış qurdlarının Dendrobaena bublica и
Eophilla Partiarchalis növləri, məryəmqurdlarının (Isopoda)
Tracheoniscus və Protracheoniscus cinsləri xarakterikdir. Bu
torpaqlarda molyusklar (Mollusca) da qeyd olunur.
Qarışıq qara torpaqlarda(İsmayıllı), otlu bitki örtüyü altında
həşəratlardan (Insecta), uzunbığlılarınn,qızılböcəklərin,şıqqıldaqların
sürfələrindən ibarət mezofauna kompleksi mövcuddur. Otlu bitki örtüyü
altında olan digər qruplar arasında - Armadillidium Vulgare latr
növündən olan məryəmqurdu və Leptoinlus tanymorfa Att növündən
olan diplopodlara rast gəlinir. Yonca aqrosenozunda Opatrum
sabulosum reiteri Schust qarabədən böcəklər üstünlük təşkil edir.
Az miqdarda yırtıcı çoxayaqlılara (Chilopoda) rast gəlinir. Otlu bitki
örtüyü altında olan təbii senozların boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarında
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Şək. 3.1. Onurğasız heyvanların yayılması. Torpaq atlası, 2007, səh. 125

13

Cədvəl 3.1
Mezofil və kserofil meşələr, subtropik bozqırlar və yarımsəhralar, eyni zamanda rütubətli və yarımrütubətli subtropiklər
zonasında yayılmış müxtəlif tipli torpaqların onurğasız heyvanlarının qrup (növ) tərkibi
Torpaqlar
Onurğasız heyvanlar
1
Tip: Annelida
Sinif: Oligochaeta
Ailə Lumbricidae
Nicodrilus caliginosus
Sav.f. trapezoides
Nicodrilus jassyensis Mich
Nicodrilus roseus Sav
Eophila Patriarchalis
Dandrobaena sp.
Tip: Mollusca
Sinif: Gastropoda
Ailə. Helicidae
Parmacella sp.
Tip: Antropoda
Sinif: Crustacea oтp. Jsopoda
Ailə: Armadillidiidae Armadillidium Vulgare
Latr
Protracheoniscus sp.
Tracheoniscus sp.
Sinif: Chilopoda
Ailə: Geophilodae Clinopodes sp.
Sinif: Diplopoda
Megaphyllum brachyurum Att

Boz-qonur
Yovşan
Yonca
efemer birliyi
2
3

+

Bərkimiş qara torpaqlar
Otların birliyi
Yonca
4

5

Dağ-meşə qonur Dağ-meşə qəhvəyi
Qızılgül
Meşə
Meşə plantasiyası
6
7
8

+

Dağ-meşə sarı
Meşə
9
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

14

+

1
Brachydesmus bidentatus Jol
Julidae sp.
Leploiulus tanymorpha Alt
Sinif: Jnsecta
Ailə: Carabidae sp. (larva; imago)
Ailə:Scarabaeidae
Melolontha kraatrzi
Ailə: Elateridae
Athous mingrelicus
Agriotes sputator
Ailə: Tenebrionidae poд.
Tenturia sp.
Cins: Pimelia sp.
Cins: Dissonomus sp.
Cins: Scleron sp.
Cins: Opatrum Opatrum
sabulosum reitteri Shust
Ailə: Staphylinidae sp. (larva)
Ailə: Lampyridae sp. (larva)
Ailə: Buprestidae sp. (larva)
Ailə: Cerambucidae sp. (larva)
Ailə: Curcutionidae sp. (larva)
Zoğ: Diptera (larva) sp.
Ailə: Tabanidae (larva)
Ailə: Asilidae (larva)

2

3

4

+

+
+

5

6
+

7

Cədvəlin 3.1-in davamı
8
9

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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Cədvəlin 3.1-in davamı

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

16

+
+

+

+

11

12

13

+

+

+

+

+

+

+

14
+

Yeni suvarılan
pambıqlıq

Vahid
+

+

10

Yeni suvarılan
dənli bitkilər

9

Çoxdan suvarılan
üzümlük

8

Çoxda suvarılan
dənli bitkilər

Üzümlük

7

Çoxdan suvarılan
üzümlü

Biyan

6

4

Yovşan efemer
birliyi

Yonca

Xam otluq

5

3

+

Boz-qəhvəyi (şabalıdı)

Yovşan efemer birlii

Tip: Annelida
Sinif: Oligochaeta
Ailə: Lumbricidae
Nicodrilus caliginosus
Sav.f.trapezoides
Nicodrilus jassyensis Mich
Eisenia roseus Sav
Tip: Mollusca Kлacc Gastropoda
Tip: Artropoda
Sinif: Crustacea
Ailə: Armadillidiidae
Armadillidium Vulgare Latr
Ailə: Porcellionidae, Hemilepistus sp.
Protracheoniscus orientalis Ul
Desertilio elongates B-l
Sinif: Chilopoda сем. Lithobiidae
Cryptops sp.
Ailə: Ceophilidae
Sinif: Insekta
Zoğ: Coleoptera
Ailə: Coccinellidae
Bulaea Lichatschoovi Hum
Ailə: Carabidae, Brachyderma signata Vak
Sinif: Acinopus sp.

2

Çəmən-boz

Boz-çəmən

Suvarılan dənli
bitkilər (buğda)

1

Suvarılan dənli
bitkilər (arpa)

Boz torpaqlar

Yovşan efemer
birliyi

Torpaqlar
Onurğasız heyvanlar

15
+

1
Zabrus tenebrioides elongates Men
Haraplus anxius Duft
Ophonus Duft
Scarites terricola Bon
Ailə: Scarabaeidae Anisoplia
segetum Hbst
Rizotrogus Serrifunis
Ailə:Tenebrionidae
Cins:Tenturia
Cins: Asida: Blaps
Ailə:Alleculidae
Ailə: Currulionidae
Ailə:Elateridae
Agriotes meticulosus Cand.
Agriotes sputator L.
Agriotes Brevis Cand
Melanotus fusciceps Cyll
Agriotis tapicida
Zoğ:Diptera
Ailə: Asilidae sp.
Zoğ: Lepidoptera
Ailə: Noctuidae
Agrotis spinifera Hb
Sinif: Diplopoda
Ailə: Polydesmidae sp
Ailə: Strongylosoma sp

2

3

4

5

6

7

8

+

9

10

11

+

+
+

+
+

12
+
+
+

Cədvəlin 3.1-in davamı
13
14
15
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
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(Qarabağ düzü) molyusklar (Mollusca), kserofil həşəratlar (Insecta)
məskunlaşır. Suvarılan torpaqlarda lümbrisidlər (Lumbricidae),
diplopodlar (Diplopoda) və mezofil həşəratların nümayəndələri üstünlük
təşkil edir.
3.6. Ayrı-ayrı təbii zonaların səciyyəvi torpaq tiplərində
onurğasızların bioenergetik göstəriciləri: quru, rütubətli və
yarımrütubətli subtropiklər. Onurğasızların 0,6086 q/m2
biokütləsində yovşan-efemer bitki örtüyü altında 3166,91 kal/m2
toplanmışdır. Onurğasızların üstünlük təşkil edən qrupu Tenturiya;
Pimelia; Skleron; Dissonomus cinslərindən olan kserofil həşəratları
və uzunburunlardır.Həşəratlar ümumi enerjinin əsas hissəsini - 2507,56
kal/m2 toplayır. Yağış qurdlarında (Lumbricidae) və bərabərayaqlılarda
(Isopoda) müvafiq olaraq 258,5 kal/m2 və 226,55 kal/m2 toplanır. Yirticı
çoxayaqlılar (Chilopoda) ən aşağı enerji konsentrasiyasına malikdir 174,2 kal/m2. Yonca aqrosenozunun mezofaunasının biokütləsi daha
böyük miqdarda enerjiyə malikdir. 1,2428 q/m2 biokütlədə toplanan
ümumi enerji 6598,30 kal/m2 təşkil edir. Enerjinin əsas hissəsi, yəni
80,55% lümbrisidlərdə (Lumbricidae) toplanmışdır - 5315,10 kal/m2
Həşəratlar (Insecta) 17,58% - 1160,60 kal/m2 enerji toplayıb. Ümumi
enerjinin qalan hissəsi və ya 1,87%-i bərabərayaqlılar (İsopoda) 121,06
kal/m2 və ikiayaqlılar (Diplopoda) 1,54 kal/m2 arasında paylanır (şək.
3.6.1.1).
Şək. 3.6.1.1. Boz-qonur
torpaqların (Abşeron) yovşanefemer birliyi və yonca
aqrosenozunda onurğasız
heyvanlarının biokütləsində
toplanan enerji.

3.6.2 Çəmən-boz torpaqlar (Şərqi Şirvan). Yovşan-efemer bitki
örtüyü altında təbii senozda 0,161 q/m2 pedobiont biokütləsində 3081,73
kal/m2 toplanmışdır. Ümumi enerjiyə mikrofaunanın enerjisi 1810 kal/m2
və mezofaunanın enerjisi 1271,73 kal/m2 daxildir. Mikrofauna arasında
enerji torpaq gənələri (Oribatidae) - 805 kal/m2 və ayaqquyruqlular
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(Collembola) - 1005 kal/m2 arasında paylanır. Mezofaunanın topladığı
enerjini lümbrisidlər (Lumbricidae) - 863,76 kal/m2 , izopodlar (Isopoda) 342,92 kal/m2 və həşəratlar (Insecta) - 65,05 kal/m2 yaradır. Biyan
fitosenozunun pedobiontlarının biokütləsində 5322,31 kal/m2 enerji
toplanmışdır. Eyni zamanda, mezofauna və mikrofauna müvafiq olaraq
2102,31 kal/m2 və 3220 kal/m2 istehsal edir. Mezofaunanın enerjisinin
əsas hissəsi yağış qurdlarında - 1405,65 kal/m2 , həşəratlarda - 525,20
kal/m2 və məryəmqurdunda - 171,46 kal/m2 yerləşir. Mikrofauna
arasında enerji ayaqquyruqlularda (Collembola) -2310 kal/m2 və
gənələrdə (Oribatidae) -910 kal/m2 -də lokallaşdırılmışdır. (Şəkil 3.6.2.1).
Şərti işarələr

kal /m 2

kal /m 2

-Ümumi zookütlədəı toplanan enerji

8000

-Mikrofaunanın biokütləsində toplanan enerji

5500

7856,30

Şərti işarələr

-Kolembollarda toplanan enerji ( Collembola)

5322,94

-Ümumi zookütlədəı toplanan enerji

-Gənələrdə toplanan enerji ( Oribatidae)

5000

-Faunanın biokütləsində toplanan enerji

-Mikrofaunanın biokütləsində toplanan enerji

7000

-Kolembollarda toplanan enerji (Collembola)

-Yağış qurdlarında toplanan enerji ( Lumbricidae)

-Gənələrdə toplanan enerji ( Oribatidae)

-Həşəratlarda toplanan enerji -Insecta

Onur]as ız heyvanlarda toplanan enerji

Onur]asız heyvanlarda toplanan enerji

4500

-Məryəmqurdlarında toplanan enerji -( Isopoda)

4000

3500
3220

3081,73
3000

2310
2500
2102,31
2000

1810

1500

1405,65
1005

1000

1271,73
805

-Faunanın biokütləsində toplanan enerji

6000

-Yağış qurdlarında toplanan enerji ( Lumbricidae)

5541,30
5393,94

5075,29

-Həşəratlarda toplanan enerji -Insecta

5000

-Məryəmqurdlarında toplanan enerji -( Isopoda)

4000
3683,94

2591,30

3000
2315
2000

863,76

1710

910

1610

525,20

1105

1028,77
500

342,92
65,05

Yovşan-efemer birliyi

1000

171,46

Biyan fitosenozu

Şək.3.6.2.1. Yovşan-efemer
birliyinin çəmən-boz torpaqlarının
(Şərqi Şirvan) onurğasız
heyvanlarının biokütləsində və
biyan fitosenozunda toplanan enerji

378,19

705
87,8 2

Üzümün aqrosenozu

123,87

605

Yoncanın aqrosenozu

Şək. 3.6.2.2 Üzümlük və yonca
aqrosenozlarının çəmən-boz
torpaqlarının (Şərqi Şirvan) onurğasız
heyvanlarının biokütləsində yığılan enerji

Üzümlüyün
aqrosenozu üzrə onurğasızların biokütləsində 2
7856,30 kal/m enerji toplanır. Mezofaunada cəmləşmiş - 5541,30 kal/m2
enerjinin əsas hissəsi lümbrisidlərə (Lumbricidae) - 5075,29 kal/m2
aiddir. Minimum enerji miqdarı həşəratlar (Insecta)- 378,19 kal/m2 və
izopodlar (Isopoda) - 87,82 kal/m2 tərəfindən toplanır.Ayaqquyruqlular
və gənələr müvafiq olaraq 1610 kal/m2 və 705 kal/m2 enerji toplayır.
Ümumilikdə mezofauna və mikrofaunanın ümumi enerji balansında
iştirakı 70,53% və 29,47% təşkil edib. Yoncanın aqrosenozu üzrə
pedobiontların biokütləsində 5393,94 kal/m2 enerji toplanmışdır. Mezofaunada təxminən 68,29% və ya 3683,94 kal/m2, mikrofaunada isə
31,71% və ya 1710 kal/m2 cəmləşmişdir. Mezofaunada enerjinin əsas
hissəsini lümbrisidlər (Lumbricidae) - 2591,30 kal/m2 , məryəmqurdu
(Isopoda) - 1028,77 kal/m2 və həşəratlar (Insecta) -123,87 kal/m2 toplayır.
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Mikrofaunada enerji ayaqquyruqluları (Collembola) -1105 kal/m2 və
zirehli gənələr (Oribatidae) - 605 kal/m2 arasında paylanır. (Şəkil 3.6.2.2).
3.6.3.Boz-çəmən torpaqlar (Salyan düzü). Müəyyən edilmişdir ki,
xam senozda onurğasızların biokütləsində - 0,1094 q/m2 toplanan enerji504,08 kal/m2 təşkil edir. Yağış qurdlarında (Lumbricidae) -214,60
kal/m2 (42,57%), məryəmqurdlarında - 162,48 kal/m2 (32,23%) yığılır.
Böcəklər (Insecta) arasında enerjinin əsas miqdarı koksinelidlərdə
(Coccinellidae) -123,62 kal/m2 (24,52%), ən aşağı enerji miqdarı isə
molyusklarda (Mollusca) -3,38 kal/m2 (0,68%) müşahidə olunur.
kal /m 2

Şərti işarələr

Onur]as ız heyvanlarda toplanan enerji

504,08

-Ümumi zookütlədəı toplanan enerji

500

-Yağış qurdlarında toplanan enerji (Lumbricidae)
- Odun bitində toplanan enerji - Protracheoniscus

400

-Məryəmqurdlarının Armadillidium cinslərində toplananenerji
-Həşəratlarda toplanan enerji -Coccinellidae

300

- Molyuskalarda toplanan enerji - Mollusca

214,60

Şək. 3.6.3.1. Yovşan-efemer birliyinin
boz-çəmən torpaqlarının (Salyan çölü)
onurğasız heyvanlarının biokütləsində
toplanan enerji

119,78

200

123,62
100
42,70
3,38
Yovşan -efemer birliyi

кал/м2
1600
Условные обозначения
1469,26

-Энергия аккумулированная
в общей зоомассе

Энергия аккумулированная в беспозвоночных животных

1400

-Энергия аккумулированная
в насекомых - Incecta
-Lepidoptera

1200
-Elateridae
-Coccenillidae

1000

964,55

-Scarabaediae
-Энергия аккумулированная
в люмбрицидах- Lumbricidae

800

-Энергия аккумулированная
в ценозах -Isopodaиз них:
- Protracheoniscus

600

-Desertilio

434,73
400

Şək. 3.6.3.2. Taxıl aqrosenozunun bozçəmən torpaqlarının (Salyan çölü)
onurğasız heyvanlarının biokütləsində
toplanan enerji

290,24

259,13
245,58
151,47

200
121,35

118,23

94,11

Агроценоз зерновых

Dənli bitkilər aqrosenozunda onurğasızların biokütləsində 0,3045 q/m2 yığılmış enerji -1469,26 kal/m2 təşkil edir, hansı ki,
həşəratlar (Insecta) -964,55 kal/m2 ,lümbrisidlər(Lumbricidae) 259,13 kal/m2, izopodlar (Isopoda) -245,58 kal/m2 (şək. 3.6.3.1;
3.6.3.2) arasında paylanır.
3.6.4. Bərkimiş qara torpaqlar (İsmayıllı). Aydın görünən
qarışıq horizontlu təbii otlu senozda onurğasızların ümumi biokütləsi
-0,2279 kal/m2 üzrə yığılmış enerjilərin cəmi 1197,10 kal/m2 təşkil
etmişdir. Əhəmiyyətli miqdarda enerji kserofil həşəratlarda(Insecta)
-1010,90 kal/m2 cəmləşmişdir. Məryəmqurdunda (İsopoda) az miqdarda enerji - 67,72 kal/m2 toplanmışdır. Yirtıcı çoxayaqlılar (Chilopoda) və ikicütayaqlılar (Diplopoda) isə müvafiq olaraq - 114,65
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kal/m2 və 3,85 kal/m2 enerji toplayır. Ümumi enerji tutumu- 2915,31
kal/m2 olan yonca aqrosenozu üzrə onun əsas miqdarını, yəni 98,24%
və ya 2864,07 kal/m2 həşəratlar təşkil edir. Yırtıcı çoxayaqlılarda ən
az miqdarda 1,76% və ya 51,24 kal/m2 enerji saxlanır(şək. 3.6.4.1).
Энергия аккумулированная в беспозвоночных животных

кал/м2
3000

2915,31

2864,07

2500
Условные обозначения
-Энергия аккумулированная в общей зоомасе

2000

-Энергия аккумулированная в насекомых
-Insecta
-Энергия аккумулированная в хилоподах (Chilopotda )

1500

-Энергия аккумулированная в изоподах
-Isopoda

1197,10

-Энергия аккумулированная в диплоподах -(Diplopoda)

1010,88

1000

Şək. 3.6.4.1.Ot birliyi və yonca
aqrosenozu altında qarışıq qara
torpaqların (İsmayıllı) onurğasız
heyvanlarının biokütləsində
toplanan enerji

500
114,65

67,72

51,24

3,85

Травянистое сообщество

Агроценоз -Люцерны

3.6.5 Çəmən- qəhvəyi, boz, çəmən- boz şoran torpaqları.
Muğan və Mil düzlərinin torpaqlarında təbii və mədəniləşmiş
senozların onurğasız heyvanlarının biokütləsinin topladığı enerjinin
təhlili enerji göstəricilərinin kifayət qədər ziddiyyətini üzə çıxarmışdır. Əgər çəmən-qəhvəyi torpaqların (Cəlilabad) xam senozunun
onurğasızlarının 6,170 q/m2 nəm biokütləsində -30850 kal/m2 enerji
toplanırsa, onda boz (Beyləqan) və çəmən-boz şoran (Saatlı)
torpaqlarda biokütlənin enerji göstəricilərinin müvafiq olaraq 3,200 0,850 q/m2 biokütlədə 16000 kal/m2 -dən 4250 kal/m2-ə qədər
azalması qeyd olunur. Arpa və buğda bitkilərinin tutduğu aqrosenozlarda onurğasızların 2100-2430-2500 q/m2 nəm biokütləsində toplanan enerji cüzi dəyişərək 10500 kal/m2-12150 kal/m2 arasında dəyişmişdir ki, bu da göründüyü kimi onurğasız heyvan komplekslərinin oxşar qrup və növ tərkibinin yaranması ilə əlaqədardır.(Şəkil
3.6.5.1).
kal/ m

2

35000

Onur]asız heyvanlarda toplanan enerji

30850

Şək. 3.6.5.1. Muğan və Mil
çöllərinin müxtəlif torpaq
tiplərində onurğasız heyvanların
biokütləsində toplanmış enerji

Şərti işarələr
-Çəmən-qəhvəyi torpaqların xam senozunda
onurğasızların biokütləsində toplanan enerji

3000 0

-Boz torpaqların xam senozunda
onurğasızların biokütləsində toplanan enerji
-Çəmən-boz şoran torpaqların xam senozunda
onurğasızların biokütləsində toplanan enerji

25000

-Boz torpaqların arpa aqrosenozunda
onurğasızların biokütləsində toplanan enerji

2000 0

-Çəmən-qəhvəyi torpaqların buğda aqrosenozunda
onurğasızların biokütləsində toplanan enerji
-Çəmən-boz şoran torpaqların arpa aqrosenozunda
onurğasızların biokütləsində toplanan enerji

16000
15000
12500

12150

10500

10000

500
4250

Təbii senozlar

Aqrosenozlar
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3.6.6. Boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar (Qarabağ düzü).
Tədqiqatlar göstərmişdir ki, Qarabağ düzünün (QEEB) boz-qəhvəyi
(şabalıdı) torpaqlarının təbii və mədəni senozlarının onurğasızlarının
biokütləsində toplanan enerji bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlənir. Xam senozda kserofil həşərat növlərinin 1,346 q/m2 nəm
biokütləsində toplanan enerji 6750 kal/m2 -dir. Dənli bitkilər və
pambıq üçün ayrılmış yeni suvarılan torpaqlarda rütubətsevər qruplar
(lümbrisidlər, izopodlar, diplopodlar) əmələ gəlir və müvafiq olaraq
onların nəm biokütləsində 2,287 q/m2 -1,082 q/m2 toplanan enerji
11435-5410 kal/m2 arasında dəyişir. Çoxdan suvarılan torpaqlarda
enerji yağış qurdlarında, ikicütayaqlılarda və mezofil həşəratlarda
lokallaşır. Yığılan enerji 1,455 q/m2 -7250 kal/m2 biokütləli pambıq
altında olan çoxdan suvarılan torpaqlardan 6,050 q/m2 -30250 kal/m2
biokütləli dənli bitkilər və10,458 q/m2 -52300 kal/m2 biokütləli
üzümlük altında olan çoxdan suvarılan torpaqlara qədər artır. (şək.
3.6.6.1).
Энергия аккумулированная в беспозвоночных
животных

кал/м2

60000

6
52300

50000

40000

5
30250

30000

20000
1

10000

6750
Целина

3
2
5410

4
11435

Şərti işarələr
1. Xam torpaq ;
2. Pambıq altında yeni suvarılan torpaqlar;
3-Pambıq altında çoxdan suvarılan torpaqlar;
4- Dənli bitkilər altında yeni suvarılan torpaqlar;
5. Dənli bitkilər altında çoxdan suvarılan torpaqlar;
6 Üzümlük altında çoxdan suvarılan torpaqlar

7250
Агроценозы

Şək. 3.6.6.1. Boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların onurğasız heyvanlarının
biokütləsində toplanan enerji

3.6.7. Dağ-meşə qəhvəyi torpaqlar (Şamaxı). Dağ-meşə
qəhvəyi torpaqlarda aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, torpaq
pedobiontlarının 2,9996 q/m2 quru biokütləsində toplanmış enerji
15947 kal/m2 təşkil edir. Lümbrisidlər (Nicodrilus caliginosus Sav.f.
trapezoides; Nicodrilus jassuensis Mich) onurğasızlar arasında
dominant qrup olaraq əhəmiyyətli miqdarda 11710,4 kal/m2 enerji
toplayır. Megaphyllum bracyurum Att diplopod növünün biokütləsi
2144,11 kal/m2 enerji toplayır. Bir qədər az miqdarda enerji ,yəni
1360,05 kal/m2 həşəratların (Insecta) biokütləsində cəmlənir.
İzopodların (Isopoda) və dodaqayaqlıların (Chilopoda) biokütləsi
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müvafiq olaraq 401,86 kal/m2 və 330,50 kal/m2
3.6.7.1).

toplayır. (Şəkil

kal/ m2

160 00

1594,7
Условные обозначения
-Ümumi zookütldə toplanan enerji

Onur]asız heyvanlarda toplanan enerji

140 00

120 00

-Lümbrisidlərdə toplanan enerji
- Lumbricidae
-Diplopodlarda toplanan enerji
- Diplopodae
-Həşəratlarda toplanan enerji
- Incecta
-Senozda toplanan enerji
- Isopoda

11710,48

10000

-Xilopodlarda toplanan enerji
- Chilopoda

8000

Şək. 3.6.7.1. Meşə senozunun təbii
dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarının
(Şamaxı) onurğasız heyvanlarının
biokütləsində toplanan enerji

6000

4000
2144,11
2000

1360,05
401,86 330,50
Təbii meşə senozu

3.6.8. Dağ-meşə qonur torpaqlar (Zaqatala). Meşə və
becərilən (qızılgül plantasiyaları) senozlarda aparılan tədqiqatlar
enerji göstəricilərində səciyyəvi fərqləri aşkar etmişdir. Meşənin
altında -1,3515 q/m2 torpaq pedobionlarının quru maddəsində 6756,49 kal/m2 enerji toplanır. Enerjinin əsas miqdarı -3558,02
kal/m2 yağış qurdlarının Nicodrilus; Dendrobaena cinslərində
cəmləşmişdir. Daha az enerji dodaqayaqlılarda(Chilopoda)- 497,03
kal/m2 və ikicütayaqlılarda (Diplopoda) -447,75 kal/m2 toplanır.
Molyusklar (Mollusca) böyük miqdarda enerji -1965,17 kal/m2
toplayır. Həşəratların (Insecta) və izopodların (İsopoda) biokütləsində müvafiq olaraq 195,26 kal/m2 və 123,26 kal/m2 enerji toplanır.
Qızılgül plantasiyaları altında olan aqrosenozda dominant qrupların 5,5792 q/m2 quru maddəsində toplanan enerji -24759,04 kal/m2 təşkil
edir. Ümumi enerjinin böyük hissəsi -18099,22 kal/m2 qarınayaqlıların Parmacella cinsinin biokütləsində toplanır . Yağış qurdlarının
biokütləsində -6488,82 kal/m2 enerji toplanır . Həşəratların (Insecta) və
diplopodların (Diplopoda) biokütlələrində müvafiq olaraq -155,48 kal/m2
və 126,65 kal/m2 toplanır. İzopodların (İsopoda) və yırtıcı çoxayaqlıların
(Chilopoda) biokütləsində müvafiq olaraq -104,97 kal/m2 və -83,90
kal/m2 toplanmışdır (şək. 3.6.8.1).
kal /m 2

Условные обозначения

Onur]asız heyvanlarda toplanan enerji

260 00

-Ümumi biomassada toplanan enerji

240 00

24759,04

Şək. 3.6.8.1. Təbii meşə senozu və
qızılgül plantasiyaları aqrosenozunun
dağ-meşə qonur torpaqlarının
(Zaqatala) onurğasız heyvanlarının
biokütləsində toplanan enerji

-Lümbrisidlərin toplanan enerji
-Lumbricidae

220 00

-Molyuskalarda toplanan enerji
- Mollusca

200 00

18099,22

-Həşəratlarda toplanan enerji
- Incecta

180 00

-Xilopodlarda toplanan enerji
- Chilopoda

160 00

-Diplopodlarda toplanan enerji
-Diplopoda

140 00

-İsopoda senozunda toplanan enerji
-Isopoda

120 00
10000
8000

6756 ,49

6488,82

6000
4000
2000

3558,02
1965,17 497,03

447,75 195,26

Təbii meşə senozu

123,26

155,48 126,65 104,97 83,90
Qızılgül plantasiyasının aqrosenozu
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3.6.9.Dağ meşə sarı, sarı- psevdo podzollu, sarı- psevdo podzollu qleyli torpaqlar. Lənkəran rayonu torpaqlarında pedobiontların
biokütləsində enerji iki əsas qrup üzrə mezofauna və mikrofaunada
toplanır. Meşə senozunun dağ-meşə sarı torpaq mezofaunasının
nəm- 7,3 q/m2 biokütləsindəki enerji - 36500 kal/m2 təşkil edir. Sarıpsevdo podzollu torpaqların çay kolu plantasiyalarında -6,5 q/m2
biokütlədə 32500 kal/m2 -ə qədər enerji toplanmışdır. Müəyyən
edilmişdir ki, çay plantasiyaları altında sarı- psevdo podzollu qleyli
torpaqların meşə senozunda və aqrosenozda 4,84-1,53 q/m2 nəm
biokütlədə müvafiq olaraq, 24200 kal/m2 və 7650 kal/m2 enerji
toplanmışdır (şək. 3.6. 9.1). Limon plantasiyaları altında sarı psevdo
podzollu torpaqların meşə senozu və aqrosenozunda ayaqquyruqluların enerji göstəricilərinin 21650 kal/m2 4300 kal/m2 -ə qədər
azalması qeyd olunur.
1

kal/ m2

36 500

Onur]asız heyvanlarda toplanan enerji

35000

2
3250 0

3000 0
3
5
21650

2420 0

Sək. 3.6.9.1. Lənkəran bölgəsində
müxtəlif növ torpaqların təbii və
mədəniləşən senozlarında
mezofauna və mikrofaunanın
biokütləsində toplanan enerji

2000 0

4

10000

7650

7
6

730 0

430 0

8
2150

5000
Dağ- meşə sarı,
sarı-psevdo podzollu torpaq

Sarı-psevdo podzollu
qleyli torpaq

Sarı-psevdo podzollu
torpaq

Çəmən-qəhvəyi torpaq
torpaq

Условные обозначения
1
2

-Dağ-meşə sarı torpaqlarda təbii (meşə) senozunun mezofaunasında toplanan enerji
-Sarı-meşə podzollu torpaqların çay plantasiyaları aqrosenozunun mezofaunasında toplanan enerji

3

-Sarı-psevdo podzollu qleyli torpaqların təbii (meşə) kolembollarında toplanan enerji

4

-Sarı-psevdo podzollu qleyli torpaqların çay plantasiyaları aqrosenozunun kolembollarında toplanan enerji

5
6

-Sarı-psevdo podzollu torpaqların təbii (meşə) senozunun kolembollarında toplanan enerji
-Limon plantasiyası altıbda aqrosenozun kolembolkarında toplanan enerji

7

-Çəmən-qəhvəyi torpaqların təbii (meşə) senozunun kolembollarında toplanan enerji

8

-Buğda əkini altındaaqro senozun kolembollarında toplanan enerji

Ayaqquyruqluların biokütləsinin 1,46-0,43 q/m2 ən aşağı enerji
göstəriciləri çəmən-qəhvəyi torpaqların meşə senozu və buğda
aqrosenozunda aşkar edilmişdir ki, bu da 7300-2150 kal/m2 arasında
dəyişir.
3.7. Onurğasız heyvanların müxtəlif qruplarında toplanmış
enerji miqdarının (kal/q) kalorimetrik təyini.Təbii və mədəni
biogeosenozların bioenergetikasını öyrənərkən bitki və heyvan
biokütləsinin enerji qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Onurğasızların ayrı-ayrı qruplarının (növlərinin) quru maddəsində
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toplanan enerji geniş şəkildə dəyişir. Məsələn, sərtqanadlı həşəratlarda enerji göstəriciləri 3352-6253 kal/q arasında dəyişirsə,
ikiqanaqlı həşəratlar üçün bu göstəricilər 4578-5472 kal/q təşkil edir.
Lümbrisidlərdə yığılan enerji 5365-5448-5612 kal/q arasında dəyişir.
Yırtıcı və ikicütayaqlı çoxayaqlılarda enerji göstəriciləri müvafiq
olaraq 5208-6405 kal/q arasında dəyişir. Hörümçəkkimilər yüksək
kalorimetrik göstəricilərə malikdir ,hansı ki, 5540-5611-5772 kal/q
arasında dəyişir. Ən az enerji qarınayaqlılarda, izopodlarda 38644180-4277 kal/q, həmçinin pulcuqqanadlılarda - 4525 kal/q və
yalançı çəyirtkəkimilərdə -3972 kal/q olur.
3.8. Təbii və mədəniləşən senozların boz-qonur torpaqlarının onurğasız heyvanlarının say, biokütlə və enerji piramidası.
Siyəzən-Sumqayıt massivinin boz-qəhvəyi torpağında onurğasız
heyvanların papulyasiya sayının dəyişməsinin müqayisəli təhlili
göstərdi ki, ümumi sayın - 28 əd/m2 dinamikasına təsir edən əsas
amillər duzluluq və bitki örtüyüdür. Duzluluğıu1,5-1,8% olan
torpaqda, xlorid-sulfat və xlorid tipli duzlaşan və duzla örtülmüş
biotoplarda ümumi sayı 11,2 əd/m2 olan say piramidasını izopodlar
(İsopoda) 0,4 əd/m2 və 10.8 əd/m2 həşərat sinfi (Insecta) təşkil edir.
Həşəratlardan 0,8 əd/m2 yarımsərtqanadlılar (Hemiptera), 9,6 əd/m2
Coccinnelidae ailəsindən olan sərtqanadlılar və 0,4 əd/m2 pulcuqqanadlılar (Lepidoptera) təşkil edir. Torpağın duzluluğu 0,33-0,47%
olan yovşan-efemer birliyi altında torpaq pedobiontlarının say
piramidası onurğasızların sayının 16,8 əd/m2 -ə qədər artması ilə
xarakterizə olunur.
Bunun əhəmiyyətli bir hissəsini sərtqanadlılar sırası (Coleoptera) 14,8 əd/m2, bir qədər az hissəsini lümbrisidlər (Lumbricidae)
1,6 əd/m2 və izopodlar (Isopoda) 0,4 əd/m2 təşkil edir. (Şəkil 3.8.1).
Şoran biotoplarda onurğasızların ümumi biokütləsi 0,6133 q/m2
olduqda, halofil qruplar hesabına 0,1030 q/m2 -ə bərabər biokütlə
tamamlanır: izopodlar (Isopoda) - 0,0081 q/m2 və həşəratlar (Insecta)
0,0949 q/m2. Yovşan-efemer bitki örtüyü altında olan xam senoz
torpağı 0,5103 q/m2 mezofaunanın böyük biokütləsi ilə xarakterizə
olunur. 0,4682 q/m2 biokütlənin əsas hissəsini sərtqanadlı həşəratlar
(Coleoptra), 0,0081 q/m2 və 0,034 q/m2 biokütlənin daha kiçik hissə25

sini isə müvafiq olaraq izopodlar (Isopoda) və lümbrisidlər
(Lumbricidae) yaradır.
Təbii senozların mezofaunasının biokütləsində toplanan enerji
2,7573 ккаl/m2 təşkil edir. Nisbətən az miqdarda enerji 0,4665
ккаl/m2 şoran torpaqların halofil onurğasızlarının kütləsində
cəmləşmişdir.Xam torpaqlarda 2,2908 ккаl/m2 enerjinin əsas hissəsi
dominant qrupların biokütləsində toplanır (şək. 3.8.1).
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Şərti işarələr :
I-Ümumi say əd/ m2 ; II-Ümumi biokütlə q /m2; III-ümumi enerji kkal /m2
A-Halofit bitkilər birliyi
1. Insecta (a. Hemiptera; b.Coleoptera; c.Lepidoptera )
2. Isopoda-Oniscoidea;

B- Yovşan-efemer birliyi
1. Insecta , Coleoptera;
2. Lumbricidae
3.Isopoda-Oniscoidea;

Şək. 3.8.1 Halofit bitki örtüyü və yovşan-efemer birliyinin təbii senozlarının
boz-qonur torpaqlarında (Siyəzən-Sumqayıt massivi) onurğasız heyvanların say,
biokütlə və enerji piramidası

Şoran torpaqların inkişafı mezopopulyasiyanın tərkibini
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Belə ki, onurğasızların ümumi sayı 44
əd/m2 olmaqla, tərəvəz bitkiləri altında aqrosenozun torpağında onların
sayı 19,2 əd/m2 -ə çatır ki, bunun da əsas hissəsi yağış qurdlarının
(Lumbricidae) əd/m2, məryəmqurdlarının (Isopoda ) 4,0 əd/m2 və
həşəratların (Insecta) 1,6 əd/m2 payına düşür. Meşə zolağının torpağında
mezofaunanın kəmiyyət göstəriciləri 24.8 əd/m2 -ə qədər artır. Onların
ümumi sayı iki qrupla – yağış qurdları (Lumbricidae) 21.2 əd/m2 və
məryəmqurdları (Isopoda) 3.6 əd/m2 ilə məhdudlaşır. (şək. 3.8.2). İnkişaf
etmiş biotoplarda məskunlaşan onurğasızların ümumi biokütləsi 1,9814
q/m2 təşkil etmişdir ki, onlardan 0,9346 q/m2 və 1,0468 q/m2 tərəvəz
bitkiləri və meşə zolaqlarının aqrosenozunun mezofaunası tərəfindən
yaradılmışdır. Tərəvəz bitkilərinin aqrosenozunun biokütləsi yağış
qurdlarının (Lumbricidae) 0,4760 q/m2, həşəratların (Insecta) 0,4095 q/m2
və məryəmqurdlarının (Isopoda) 0,0491 q/m2 ümumi kütləsindən yaranır.
Meşə zolağı torpağında mezofaunanın biokütləsi yağış qurdlarının
(Lumbricidae) 0,9928 q/m2 və məryəmqurdlarının (Isopoda) 0,0540 q/m2
26

biokütləsindən əmələ gəlir. İnkişaf etmiş biotopların onurğasızlarının
biokütləsində toplanmış enerji 10,10 ккаl/m2 tərəvəz bitkilərinin 4,56
ккаl/m2 və meşə zolağının 5,54 ккаl/m2 aqrosenozunun onurğasızları
arasında paylanır (şək. 3.8.2).
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Şərti işarələr :
I-Ümumi say əd/ m2 ; II-Ümumi biokütlə q/ m2; III-ümumi enerji kkal/ m2
A- Tərəvəz bitkilərinin aqrosenozu
1. Lumbricidae
2. Isopoda-Oniscoidea;
3.Insecta

B-Meşə zolağı
1. Lumbricidae;
2. Isopoda-Oniscoidea;

Şək. 3.8.2. Tərəvəz bitkiləri və meşə zolağı altında mədəni senozların boz-qonur
torpaqlarının (Siyəzən-Sumqayıt massivi) onurğasız heyvanlarının say, biokütlə və
enerji piramidası

3.8.1. Təbii və mədəniləşən senozların boz-çəmən torpaqlarının
onurğasız heyvanlarının say, biokütlə və enerji piramidası. Xloridsulfat və sulfat tipli duzluluğa malik təbii senozların şoran boz-çəmən
torpaqlarında (Salyan düzü, duzluluğu 2,3-2,5%) onurğasızların ümumi
sayı 26,4 əd/m2 -ə çatır. Onurğasızların əsas hissəsini həşəratlar (Insecta)
16,8 əd/m2 təşkil edir. Məryəmqurdlarının (Isopoda) sayı 8,8 əd/m2 təşkil
edir və Hemilepistus 2,4 əd/m2 və Armadillidium 6,4 əd/m2 cinsinin
nümayəndələrindən ibarətdir. Minimum say yırtıcı çoxayaqlıların
Cryptors cinsinin 0,8 əd/m2 payına düşür. Onların ümumi biokütləsi
0,7981 q/m2 təşkil edir ki, bunu da məryəmqurdları (Isopoda) 0,1766
q/m2, həşəratlar (Insecta) 0,5774 q/m2, çoxayaqlıların Cryptors cinsi
0,0441 q/m2 yaradır. Mezofauna biokütləsində toplanan enerji 3,4125
ккаl/m2 təşkil edir ki, bu da həşəratlar arasında 2,4062 ккаl/m2,
məryəmqurdları 0,7458 ккаl/m2 və çoxayaqlılar arasında 0,2605 ккаl/m2
paylanır (şək. 3.8. 11). Dənli bitkilərin aqrosenozunda duzluluğu az 0,230,25% olan torpağın
pedobiontlarının qrup tərkibində səciyyəvi
dəyişikliklər qeyd olunur.
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Şərti işarələr :
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əd/ m2 ; II-Ümumi biokütlə q /m2; III-ümumi enerji kkal /m2

1. Isopoda: a- Hemilepistus; b-Armadillidium
2. Insecta: a- Pentatomidae; b-Coccinellidae ; c-Tenebrionidae; d-Carabidae
3.Scolopendromorpha-Cryptors sp.

Şək. 3.8.1.1. Halofit bitki örtüyü altında təbii senozun boz-çəmən torpaqlarının
(Salyan düzü) onurğasız heyvanlarının say, biokütlə və enerji piramidası

Onurğasızların ümumi sayının 20,0 əd/m2 əhəmiyyətli bir hissəsi həşəratlara (Insecta) 9,6 əd/m2, məryəmqurduna (Isopoda) 8
əd/m2 və yağış qurdlarına (Lumbricidae) 2,4 əd/m2 aiddir. Onurğasız
heyvanların biokütlə piramidası 0,2972 q/m2 təşkil edir,hansı ki,
həşəratlar (Insecta) 0,1936 q/m2 ,məryəmqurdu(Isopoda) 0,0628 q/m2
və yağış qurdları (Lumbricidae) 0,0408 q/m2 tərəfindən yaradılır.
1,4395 ккаl/m2biokütlədə toplanmış enerji piramidası üç qrup :
həşəratlar (Insecta) 0,9645 ккаl/m2, məryəmqurdları (Isopoda)
0,2561 ккаl/m2 və lümbrisidlər (Lumbricidae) 0,2189 ккаl/m2
arasında bölüşdürülür.
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Şərti işarələr :
I-Ümumi say əd/ m2 ; II-Ümumi biokütlə q /m2; III-ümumi enerji kkal /m2
1. Insecta: a- Coccinellidae; ; b-Carabidae ;с-Elateridae; d- Lepidoptera
2. Isopoda: a- Protracheoniscus ; b-Desertilio
3.Lumbricidae:-Неполовозрелые д ожд евые черви

Şək. 3.8.1.2. Taxıl aqrosenozunun boz-çəmən torpaqlarının (Salyan düzü)
onurğasız heyvanlarının say, biokütlə və enerji piramidası

3.8.2. Təbii və mədəniləşən senozların dağ-meşə qonur və
dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarının onurğasızlarının say, biokütlə və
enerji piramidası. Meşə senozunun dağ-meşə qonur torpaqlarının
19,17 əd/m2 miqdarında onurğasızların say piramidasını lümbrisidlər
(Lumbricidae) -6,6 əd/m2, molyusklar (Mollusca) -1,0 əd/m2, həşəratlar (Insecta) -3,5 əd/m2, izopodlar (Isopoda) -1,4 əd/m2,
diplopodlar (Diplopoda) – 2,5 əd/m2 və yırtıcı çoxayaqlılar (Chilo28

poda) -4,1 əd/m2 təşkil edir.(Şəkil 3.8.2.1) Onurğasızların 1,3515
q/m2 biokütlə piramidasında iştirakı kəmiyyətcə bir-birindən
fərqlənir. Yağış qurdları - 0,6581 q/m2, molyusklar - 0,4648 q/m2,
həşəratlar - 0,0319 q/m2, məryəmqurdu - 0,0373 q/m2, diplopodlar 0,0818 q/m2 ,yirtıcı çoxayaqlılar – 0,0776 q/m2 biokütlə yaradır (şək.
3.8.2.1). 6,7565 ккаl/m2 miqdarında enerji piramidası yağış qurdları
- 3,5580 ккаl/m2, molyusklar - 1,9652 ккаl/m2, həşəratlar - 0,1233
ккаl/m2, məryəmqurdu - 0,1953 ккаl/m2, diplopodlar - 0,4177
ккаl/m2, xilopodlar - 0,4970 ккаl/m2 tərəfindən əmələ gəlir.
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Şərti işarələr :
I-Ümumi say əd/ m2 ; II-Ümumi biokütlə q /m2; III-ümumi enerji kkal /m2
1.Lumbricidae; 2.Mollusca; 3.Insecta:
4. Isopoda; 5. Diplopoda ; 6.Chilopoda

Şək. 3.8.2.1. Təbii-meşə senozunun dağ-meşə qonur torpaqlarının onurğasız
heyvanlarının say, biokütlə və enerji piramidası

Qızılgül plantasiyaları altındakı aqrosenozda yağış qurdları 15,4 əd/m2, molyusklar - 6,0 əd/m2, həşəratlar - 1,6 əd/m2,
məryəmqurdları-1,4 əd/m2, diplopodlar- 0,8 əd/m2 və xilopodlar- 1,6
əd/m2 tərəfindən yaradılan say piramidası 26,8 əd/m2 -ə qədər
yüksəlir. Onurğasızların biokütlə piramidası dominant qruplar
hesabına 5,5192 q/m2 -ə qədər yüksəlir. Biokütlənin çox hissəsi 4,2808 q/m2 və 1,1447 q/m2 molyusklar və yağış qurdları tərəfindən
əmələ gəlir. Az bir hissə həşəratların 0,0297 q/m2, məryəmqurdlarının - 0,0261 q/m2, diplopodların - 0,0248 q/m2 və xilopodların 0,0131 q/m2 payına düşür. Ümumi biokütlənin enerjiləri cəmi 24,759
ккаl/m2 təşkil edir. Bu enerjinin əhəmiyyətli bir hissəsi yağış
qurdlarında - 6,1888 ккаl/m2 və molyusklarda - 18,0992 ккаl/m2-də
cəmləşmişdir və getdikcə azalaraq həşəratlarda - 0,1555 ккаl/m2,
izopodlarda - 0,1050 ккаl/m2, diplopodlarda - 0,1267ккаl/m2,
xilopodlarda -0,0839 ккаl/m2 təşkil edir(Şəkil 3.8.2.2). Meşə
senozunun dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarında ümumi sayın əhəmiyyətli
hissəsini - 61,4 əd/m2 yağış qurdları (Lumbricidae) - 18 əd/m2,
ikicütayaqlılar (Diplopoda) - 15,3 əd/m2 təşkil edir və həşəratlar
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(Insecta) - 14,6 əd/m2 tərəfindən yaradılır, minimum say isə
məryəmqurdunun (İsopoda) - 6,9 əd/m2 və xilopodların (Chilopoda)
- 6,6 əd/m2 payına düşür.
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Şərti işarələr :
I-Ümumi say əd/ m2 ; II-Ümumi biokütlə q /m2; III-ümumi enerji kkal /m2

1.Lumbricidae; 2.Mollusca; 3.Insecta:
4. Isopoda; 5. Diplopoda ; 6.Chilopoda

Şək. 3.8.2.2. Qızılgül plantasiyaları altında aqrosenozun dağ-meşə qonur
torpaqların onurğasız heyvanlarının say, biokütlə və enerji piramidası

Onurğasızların biokütlə piramidası 2,9996 q/m2 təşkil edir ki,
bunun da çox hissəsini yağış qurdları - 2,1660 q/m2, diplopodlar 0,4182 q/m2 və həşəratlar -0,2598 q/m2 əmələ gətirir. Biokütlənin
daha kiçik bir hissəsini məryəmqurdları - 0,1040 q/m2 və xilopodlar 0,0576 q/m2 təşkil edir. Ümumi enerji piramidası - 15,9470 ккаl/m2
yağış qurdlarının - 11,7705 ккаl/m2, diplopodların - 2,1441 ккаl/m2,
həşəratların - 1,3690 ккаl/m2, məryəmqurdlarının - 0, 4019 ккаl/m2 və
xilopodların-0,3305 ккаl/m2 biokütləsinin enerjisindən əmələ gəlir.
(Şəkil 3.8.2.3)
Say piramidası əd /m2

Biokütlə piramidası q /m 2
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Şərti işarələr :
I-Ümumi say əd/ m2 ; II-Ümumi biokütlə q /m2; III-ümumi enerji kkal /m 2
1.Lumbricidae; 2.Diplopoda; 3.Insecta:
4. Isopoda; 4. ; 5.Chilopoda

Şək. 3.8.2.3. Təbii meşə senozunun dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarının onurğasız
heyvanlarının say, biokütlə və enerji piramidası.

3.9. Bəzi ətraf mühit amillərinin onurğasız heyvanların
sayına təsiri. Xam senozun çəmən-boz torpaq nümunəsində müəyyən
edilmişdir ki, mezofaunanın ən çox sayı 45,9-61,1 əd/m2 14-17,5°C (yaz;
payız) temperaturda müşahidə olunur. Ən kiçik say 23,8-15 əd/m2 26,228°C (yay) temperaturda müşahidə olunur (şək. 3.9.1.). Yonca və pambıq
aqrosenozlarında maksimum say 59,2-34,7 əd/m2 və 40,4-32,8 əd/m2
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13-16,3°C temperaturda müşahidə edilir. Xam torpaqda əlverişli
rütubətlilik intervalı 14,5-20,4%, aqrosenozlarda isə 18-23% aralığında
dəyişir (şək. 3.9.2.). Tədqiqatlar müəyyən etmişdir ki, boz-qonur, bozçəmən və çəmən-boz torpaqlarda humusun 0,5%-dən 2,1%-ə qədər
artması ilə mezofaunanın və ayrı-ayrı trofik qrupların (fitofaqlar,
saprofaqlar, yırtıcılar) ümumi sayında tədricən dəyişiklik baş verir. (Şəkil
3.9.2.1.). Payızlıq buğda altındakı boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar
nümunəsində gübrələrin torpaq mezofaunasına təsiri tədqiq edilmişdir. Ən
yaxşı effekt torpağa N75P112,5 K100+15t/ha peyin miqdarında mineral
və üzvi gübrələr verildikdə əldə edilmişdir. Eyni zamanda mezofaunanın
sayı və biokütləsi maksimum 38 əd/m2 və 9 q/m2 olmuşdur. Mineral
gübrələrin N200P200K150 dozasının artırılması mezofaunanın sayını və
biokütləsini 13,5 əd/m2 və 2,1 q/m2 -ə qədər kəskin şəkildə azaldır (Şəkil
3.9.3.1.).

Şək. 3.9.1. Təbii və mədəniləşən
senozların çəmən-boz torpaqlarının
onurğasız heyvanlarının sayı ilə
temperatur arasında əlaqə.

Şək. 3.9.2. Təbii və mədəniləşən
senozların müxtəlif tipli torpaqlarının
onurğasız heyvanlarının sayı ilə rütubət
arasında əlaqə
38
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O nurğasız ların sayı ( əd /m 2) və bioketləsi ( q /m 2)

30,4
30
26,6
25

19

20

15
13,5
10

9

5

4,8

3

4,2
2,1

Nəzarət

N75P112,5K 100 +
15 т/га peyin

N100P100 K 50

N150 P150K100

N200 P200K150

-Onurğasız heyvanların sayə, əd/ m2
2
-Onurğasız heyvanların biokütləsi.,q /m

Şək. 3.9.2.1 Müxtəlif humus tərkibli
torpağın onurğasız heyvanlarının
ayrı-ayrı trofik qruplarının ümumi
sayının dəyişməsi.

Şək. 3.9.3.1. Payızlıq buğdaya verilən
gübrələrin müxtəlif dozalarında bozqəhvəyi (şabalıdı) torpaqların onurğasız
heyvanlarnın sayının (əd/m2) və
biokütləsinin (q/m2) dəyişməsi.
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IV Fəsil. Torpaq faunasжndan təcrid edildikdə bitki qaliqlarının
parçalanması
4.1. Naftalinlə izolyasiya. Bitki qalıqlarının naftalinlə təcrid
edilməsi sahəsi 0,25 m2 olan torpaq səthində bataqlıq saprofaq
formalarının fitodestruktiv fəaliyyətini nəzərə almağa imkan verir
(Şəkil 4.4.1.1.).
K
0 ,0 2 8
0 ,0 2 6
0 ,0 2 4
0 ,0 2 2
0 ,0 2 0
0 ,0 1 8
6

0 ,0 1 6
8

0 ,0 1 4
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0 ,0 1 2
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0 ,0 1 0
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0 ,0 0 4
0 ,0 0 2
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VI
Ay la r

V II

V III

IX

X

XI

X II

Şək. 4.4.1.1.Sahəsi 0,25 m2 olan
torpaq səthində heyvanlardan
naftalinlə təcrid olunmuş (1-yovşan,
3- biyan, 5- üzüm, 7-yonca) və təcrid
olunmamış (2-yovşan, 4-biyan, 6üzüm, 8-yonca) xəzəlin parçalanma
sürəti sabitinin (K) mövsümi
dinamikası.

4.2. Neylon torlarla izolyasiya. Bitki materialının (yovşan
kökləri nümunəsində) müxtəlif diametrli (0,003 mm; 1,0 mm; 7 mm)
dəlikləri olan neylon torlarla izolyasiyası mikroorqanizmlərin və
onurğasızların müxtəlif qruplarının iştirakını ayrıca öyrənməyə
imkan verir (Şəkil 4.4.2.2). Bitki maddələrinin hesablanmış
parçalanma sürəti sabitləri ("K") göstərdi ki, köklərin orta
parçalanma sürəti (0-30 sm təbəqədə) xəzəllə müqayisədə daha aşağı
sabitlərə malikdir (məsələn, yovşan üçün 0,0030; yonca üçün 0,088)
(müvafiq olaraq yovşan üçün 0,0049; yonca üçün 0,0116). Humusun
əmələ gəlməsində parçalanan bitki maddəsinin enerjisinin 7,38%-dən
32,02%-ə qədəri iştirak edir.
Şək. 4.4.2.2. 0-10 sm (3; 2; 1) və 10-30
sm (6;5;4) torpaq qatında 0,003 mm;
1,0 mm; 7,0 mm diametrli dəlikləri
olan kisələrdə yovşan köklərinin
parçalanma sürəti sabitinin (K)
mövsümi dinamikası.

Aylar
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Fitomas qalıqlarının parçalanmasında iştirak edən mikrofaunanın
suksesiyası 18 növ gənə və 3 növ ayaqquyruqlulardan ibarətdir
(Şəkil 4.4.3.1.)

1.Torpaq gənələri

2.Ayaqquyruqlular

Şək. 4.4.3.1. Bitki qalıqlarıın parçalanmasında iştirak edən torpaq
mikrofaunası

V fəsil. Torpağın şorlaşmasının onurğasız heyvanlar
komplekslərinə təsiri
5.1.Boz-qonur torpaqlar (Siyəzən-Sumqayıt massivi). Təbii
senozun xlorid və xlorid-sulfat tipli duzluluğa malik halofit bitkilərlə
örtülmüş (Sueda altissima, Salsola dendroides) boz- qonur torpaqlarında (duzluluq 1,5-1,8%)əsasən halofil həşəratlar və izopodlar
məskunlaşmışdır. Xam senozlarda olan həşəratlardan qida
fəaliyyətinin geniş spektrinə malik qruplar (Carabidae; Alleculidae;
Scarabaeidae) və izopodların kserofil növlü: Armadillidium vulgare
L. üstünlük təşkil edir (Şəkil 5.5.4.5). Tərəvəz bitkiləri və süni
salınmış meşələr altındakı torpaq mezofaunasında(duzluluq 0,60,29%) lümbrisidlər (Lumbricidae), izopodlar, məftil qurdlarının
sürfələri (Elateridae) və milçəklər (Diptera) üstünlük təşkil edir.
5.3.Boz -çəmən torpaqlar (Salyan düzü).Təbii senozun halofit
bitkilərlə örtülmüş (Salsola crassa, Salsola verucosa, Artemisia.
Hanseniana, Petrosimonia brachiata) boz-çəmən torpaqları (duzluluq 2,32,5%) həşəratların : Braxidema; Bulae; Tenturiya; Scarites cinslərinin
üstünlük təşkil etməsi ilə səciyyələnir. Digər qruplardan izopodların kserofil
növlərinin:Armadilidium və Hemilepistus cinsləri
qeyd edilmişdir.
Duzluluğu 0,16-0,17% olan yovşan-efemer birliyinin altındakı torpaqda
onurğasızların üç əsas qrupu - həşəratlar (Insecta), izopodlar (Isopoda) və
molyusklar (Mollusca) məskunlaşmışdır. Böcəklər ailələr ilə (Coccinelidae;
Tenebrionidae;
Carabidae)
təmsil
olunur,izopodlar
arasında:
Armadillidium vulgare kserofil növü üstünlük təşkil edir. Dənli bitkilər
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altındakı aqrosenozda həşəratlar arasında : Anisoplia, Agriotis, Agrotis cins
növləri üstünlük təşkil edir .Məryəmqurdlarının(Isopoda) iki cins növü
aşkar edilmişdir: Desertilio və Protracheoniscus. Yoncanın aqrosenozu
üzrə mezofaunanın əsas qrupları bunlardır: Lumbricidae; İsopoda; Insecta
və əhəmiyyətsiz dərəcədə Mollusca. Həşəratlar arasında üstünlük təşkil
edən ailələr bunlardır: Coccinellidae; Karabidae; Alleculidae;
Cerambucidae (Şəkil 5.5.4.5).
Şərti işarələr:
1.Onurğasız heyvanların ümumi sayı
(mezofauna);
2. Həşəratların sayı (Insecta)
3. İzopodların sayı (İsopoda);
4. Yağış qurdlarının (Lumbricidae) sayı

Mezofaunanın sayı, əd/ m 2

40

30
1

Şək. 5.5.4.5. Onurğasız
heyvanların (mezofauna) sayı ilə
boz- qonur və boz- çəmən
torpaqların duzluluq dərəcəsi
arasında qarşılıqlı əlaqə

20
2
4
10

3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Torpağın şorlaşması, %

5.8. Şoran torpaqların bioenergetikası. Halofit bitki örtüyü
altındakı şoran boz-qonur torpaqlarda onurğasız heyvanların quru
maddəsində - 0,1030 q/m2 toplanan enerji -466,47 kal/m2 təşkil edir
ki, onun da əhəmiyyətli hissəsi 93,03% -432, 22 kal/m2 yalnız
həşəratlarda toplanır və yalnız 6,97%-34,25 kal/m2 izopodlara düşür.
Yovşan-efemer birliyinin altında olan torpaqda onurğasız heyvanların
quru biokütləsində - 0,5103 q/m2 daha çox enerji- 2151,27 kal/m2
toplanır. Bu enerjinin böyük hissəsi - 93,91% və ya 2020,25 kal/m2
iki qrupda cəmlənmişdir:Lümbrisidlərdə(Lumbricidae) 40,44% 869,97 kal/m2 və sərtqanadlılarda (Coleoptera) 53,47% - 1150,28
kal/m2 . Minimum enerji miqdarı İzopodlarda (İsopoda) 6,09% 131,02 kal/m2 toplanmışdır. Tərəvəz bitkiləri altında inkişaf etmiş
boz-qonur torpaqlarda və meşə zolağında onurğasızların quru
maddəsində 0,9346 q/m2 və 1,0468 q/m2 müvafiq olaraq 4557,54
kal/m2 və 5544,35 kal/m2 enerji toplanır. Tərəvəz bitkiləri altında
enerjinin əsas hissəsi lümbrisidlərdə 56,04% və ya 2553,74 kal/m2 və
həşəratlarda - 39,80% və ya 1814,08 kal/m2 , daha az hissəsi
izopodlarda - 4,16% və ya 12,2 kal/m2 cəmlənir.
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Şək. 5.8.1.1. Təbii senozların (halofit
və yovşan-efemer bitki örtüyü
birliyi) boz-qonur torpaqlarında
onurğasız heyvanların biokütləsində
toplanan enerji.
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Meşə zolağının torpağında enerjinin əsas hissəsi yağış
qurdlarında - 96,07% və ya 5326,37 kal/m2 və izopodlarda - 3,93%
və ya 217,98 kal/m2 toplanmışdır. (Şəkil 5.8.1.1; 5.8.1.2). Halofit
bitki örtüyü altında boz-çəmən torpağın onurğasız heyvanlarının
0,7981 q/m2 quru maddəsində 3412,52 kal/m2 enerji toplanır. Bu
enerjinin əhəmiyyətli bir hissəsi həşəratlarda (Insecta) - 72,38% və
ya 2406,18 kal/m2 , izopodlarda (İsopoda) - 21,74% və ya 745,80
kal/m2 və daha az bir hissəsi yırtıcı çoxayaqlıların Cryptors cinsində
- 5,88% və ya 260,54 kal/m2 toplanmışdır. Həşəratlar arasında
enerjinin əsas hissəsi dominant ailələrdə təmsil olunur:
Tenebrionidae -1922,25 kal/m2 ; Hemiptera - 339,30 kal/m2;
Coccinellidae -81,81 kal/m2 ; Carabidae-62,82 kal/m2. İzopodlarda
enerji iki cinsdə paylanmışdır: Hemilepistus - 335,74 -kal/m2 və
Armadillidium -410,06 kal/m2. Buğda əkinləri altındakı aqrosenozda
onurğasızların ümumi biokütləsi 0,2972 q/m2 təşkil etmiş, toplanan
enerji -1439,50 kal/m2 olmuşdur. Bu enerji üç əsas qrupda
cəmləşmişdir - həşəratlarda (Insecta) 67% -964,53 kal/m2 ,
izopodlarda (İzopoda) 17,79% -256,07 kal/m2 və yağış qurdlarında
(Lumbricidae) 15,21% -218, 90 kal/m2 (şək. 5.8.2.1; 5.8.2.2).
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Şək. 5.8.1.2. Mədəni senozların
(tərəvəz bitkiləri və
meşə zolağı altında) boz- qonur
torpaqlarının onurğasız
heyvanlarının biokütləsində
saxlanılan enerji
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5.8.3. Müxtəlif dərəcədə şorlaşmış boz-qonur və boz-çəmən
torpaqlarda mikroorqanizmlərin biokütləsində toplanan enerji.
Siyəzən-Sumqayıt massivinin şoran boz-qonur torpağının mikrob
kütləsində 6,551 ккаl/m2 enerji toplanır. Salyan düzünün şoran bozçəmən torpağının mikroorqanizmlərində 7,246 ккаl/m2
enerji
toplanır. Tərəvəz bitkiləri altındakı boz-qonur torpağın
mikrobiotasında enerji göstəriciləri 21,179 ккал/м2 -ə qədər artır.
Taxıl və yonca altındakı boz-çəmən torpaqda mikrob kütləsi daha çox
,müvafiq olaraq 44,072 kkal/m2 və 44,462 kkal/m2enerji saxlayır
(şək.5.8.3.1; 5.8.3.3; 5.8.3.4; 5.8.3.5; 5.8.3.6.).
1
6,551
2

3

5,809
4
1,539

0,742
5

4,270

6
0,495

7

Şərti işarələr
1. Mikroorqanizmlərdə toplanan ümumi enerji
2.Bakteriyalarda toplanan ümumi enerji
3.Aktinomisetlərdə və göbələklərdə toplanm ış ümumi enerji
4.Basillərdə toplanan ümumi enerji
5.Spor əmələ gətirməyən bakteriyalarda saxlan ılan enerji
6.Aktinomisetlərdə toplanan ümumi enerji
7.Göbələklərdə toplanan ümumi enerji

0,247

Şək. 5.8.3.1. Halofit bitkilərlə örtülmüş şoran (xam) boz-qonur torpağın (SiyəzənSumqayıt massivi) mikroorqanizmlərində toplanan enerji (kkal/m2).
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1
7,276
2

Şərti işarələr
1. Mikroorqanizmlərdə toplanan ümumi enerji
2.Bakteriyalarda toplanan ümumi enerji
3.Aktinomisetlərdə və göbələklərdə toplanmış ümumi enerji
4.Basillərdə toplanan ümumi enerji
5.Spor əmələ gətirməyən bakteriyalarda saxlan ılan enerji
6.Aktinomisetlərdə toplanan ümumi enerji
7.Göbələklərdə toplanan ümumi enerji

3

6,454

0,822

4

6

5

1,614

7

0,548

4,840

0,274

Şək. 5.8.3.3. Halofit bitkilərlə örtülmüş şoran (xam) boz-çəmən torpağın
(Salyan düzü) mikroorqanizmlərində toplanan enerji (kkal/m2).
1
21,179

Şərti işarələr :

2

1. Mikroorqanizmlərdə toplanmış ümumi enerji
2. Bakteriyalarda yığılan enerji
3.Aktinomisetlərdə və göbələklərdə toplanan ümumi enerji
4. Basillərdə yığılan enerji
5. Spor əmələ gətirməyən bakteriyalarda toplanan enerji
6. Aktinomisetlərdə toplanan enerji
7. Göbələklərdə yığılan enerji
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Şək. 5.8.3.4.Mədəniləşən (tərəvəz altında) boz-qonur torpağın (Siyəzən Sumqayıt massivi)mikroorqanizmlərində toplanan enerji (kkal/m2)
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44,072

Şərti işarələr :
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1. Mikroorqanizmlərdə toplanmış ümumi enerji
2. Bakteriyalarda yığılan enerji
3.Aktinomisetlərdə və göbələklərdə toplanan ümumi enerji
4. Basillərdə yığılan enerji
5. Spor əmələ gətirməyən bakteriyalarda toplanan enerji
6. Aktinomisetlərdə toplanan enerji
7. Göbələklərdə yığılan enerji

1,658

Şək. 5.8.3.5.Mədəniləşən (taxıl bitkiləri aqrosenozu) boz-çəmən torpağın
(Salyan düzü)mikroorqanizmlərində toplanan enerji (kkal/m2) .

VI fəsil. Müxtəlif mənşəli texnogen tullantıların
onurğasız heyvan komplekslərinə təsiri
Sement tozu ilə zəif çirklənməyə məruz qalan biotoplarda
mezofaunanın sayı və biokütləsi müvafiq olaraq 13,6 əd/m2 və 0,82
q/m2 təşkil edir. Onurğasızların dominant qrupu ümumi sayın 76,5%ni təşkil edən parabizənlərdən (Coccinellidae), uzunburunlardan
(Curculionidae), məftil qurdlarından (Elateridae),qarabədən böcəklərin Tenturiya cinsindən ibarətdir. Məryəmqurdları (Isopoda) və
yarımsərtqanadlılar (Hemiptera) müvafiq olaraq 17,6% və 5,9% təşkil
edir. Sement zavodunun tullantıları ilə ağır çirklənməyə məruz qalan
torpaqda onurğasızların bütün qruplarının üzvləri tamamilə yox olur. Gips
zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş biotoplarda onurğasızların sayı və
onların biokütləsi müvafiq olaraq 18,4 əd/m2 və 2,8 q/m2 təşkil edir (şək.
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6.6.1.1). Burada üstün qruplar kalkofil ailələrin nümayəndələridir:
Gastropodae; Coleoptera; Isopoda. Superfosfat kombinatı və üzvi xlor
sintezi zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş yovşan bitkiləri altında təbii
biotoplarda əsasən bu şəraitə uyğunlaşmış molyusklar (qastropodlar)
senozlar üzrə 62,5% və 72% təşkil edir,həşəratlardan parabizənlər
(Coccinellidae) və bombardman böcəkləri (Meloidea) məskunlaşır. Yağış
qurdları (Lumbricidae) və məryəmqurdlarına (Isopoda) bu biotoplarda
praktiki rast gəlinmir. Superfosfat zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş
xam biotoplarda mezofaunanın sayı 2,2 q/m2 biokütlədə 12,8 əd/m2 -ə
qədər azalır.Üzvi xlor sintezi zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş
torpaqda mezofaunanın sayı 8,8 əd/m2 -ə qədər azalır, biokütlə isə
qarınayaqlıların Helix cinsinə görə 22,5 q/m2 -ə qədər artır. (Şəkil 6.6.2.1).
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Şərti işarələr
-Onurğasızların sayı, əd/ m 2

-Onurğasızların sayı, əd/ m 2

-Onur ğasızların biokütləsi, q/m 2

-Onur ğasızların biokütləsi, q/m 2

Şək. 6.6.1.1. Sement və gips
zavodlarının tullantıları ilə çirklənmiş
təbii senozların boz-qonur
torpaqlarının (Qaradağ massivi)
onurğasız heyvanlarının sayı və
biokütləsi

Şək.6.6.2.1. Superfosfat kombinatı və
üzvi xlor sintezi zavodunun
tullantıları ilə çirklənmiş təbii
senozların boz-qonur torpaqlarının
(Sumqayıt massivi) onurğasız
heyvanlarının sayı və biokütləsi

Binəqədi massivinin çirklənməmiş boz-qonur torpaqlarının
onurğasız heyvanlarının ümumi sayı orta hesabla qarınayaqlılar,
karabidlər və qarabədən böcəklərin əmələ gətirdiyi 26 q/m2 biokütlə
üçün 19,2 əd/m2 təşkil edir. Neftlə az çirklənmiş torpaqda
onurğasızların sayı və biokütləsi müvafiq olaraq 25,6 əd/m2 və 3,5
q/m2 təşkil edir. Qaradağ massivinin çirklənməmiş boz-qonur torpağı
mezofaunanın başqa kəmiyyət göstəricilərinə malikdir. Ümumi say
və biokütlə 20 əd/m2 və 3,64 q/m2 -dir. Neftlə zəif çirklənmiş
torpaqda bu göstəricilər 12,8 əd/m2 və 0,84 q/m2 olmuşdur. (Şəkil
6.6.3.1., 6.6.3.2).
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Şək.6.6.3.1. Təbii senozların
(Binəqədi massivi) çirklənməmiş
və neftlə zəif çirklənmiş bozqonur torpaqlarında onurğasız
heyvanların sayı və biokütləsi .
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Şərti işarələr
-Onurğasızların sayı, əd/ m 2
-Onur ğasızların biokütləsi, q/m 2

Otlu-dənli-paxlalı bitki örtüyü altında çirklənməmiş boz-qonur
(şabalıdı) torpaqda onurğasızların 16 növü müəyyən edilmişdir. Əsas
üstünlük təşkil edən qrup Coccinellidae; Karabidae; Scarabaeidae,
Tenebrionidae ailəsi ilə təmsil olunan həşəratlardır (ümumi sayın
61,4%-i).Lümbrisidlər və məryəmqurdlarına az rast gəlinir. Lakin
tullantılarla çirklənmiş torpaqda (alüminium zavodundan) qarabədən
böcəklərə(Tenebrionidae) və lövhəbığlara (Scarabaeidae) aid olan
onurğasızların cəmi 4 növü aşkar edilmişdir. Çirklənməmiş bozqəhvəyi (şabalıdı) torpaqda onurğasızların sayı və biokütləsi müvafiq
olaraq 35,2 əd/m2 və 8,2 q/m2 təşkil edir. Onurğasızlar kompleksinin əsas
kütləsini həşəratlar (Insecta), yağış qurdları (Lumbricida) və
qarınayaqlılar (Gastropoda) əmələ gətirir. Alüminium zavodunun
tullantıları ilə çirklənmiş torpaqda onurğasızların ümumi sayı və
biokütləsi 14 əd/m2 və 5,8 q/m2 -ə qədər azalır. Mezofaunanın əsas qrupu
sərtqanadlı həşəratlarla (Insecta, Coleoptera) təmsil olunur (Şəkil 6.6.4.1).
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Условные обозначения

-Onurğasızların sayı, əd/ m 2

-Численность беспозвоночных экз/м2

-Onur ğasızların biokütləsi, q/m 2

-Биомасса беспозвоночных г/м 2

Şək.6.6.3.2. Təbii senozların çirklənməmiş
və neftlə zəif çirklənmiş boz-qonur
torpaqlarında(Qaradağ massivi)
onurğasız heyvanların sayı və biokütləsi
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Şək.. 6.6.4.1. Təbii senozların
alüminium zavodunun tullantıları ilə
çirklənmiş boz-qəhvəyi (şabalıdı)
torpaqlarda (Gəncə) onurğasız
heyvanların sayı və biokütləsi

6.5. Texnogen çirklənmiş torpaqların bioenergetikası.
Onurğasızların üç əsas qrupunun–lümbrisidlərin (Lumbricidae), izopodların (Isopoda) və həşəratların (Insecta) məskunlaşdığı yovşanefemer birliyinin çirklənməmiş boz-qonur torpaqlarında ümumi quru
biokütlədə- 0,4741 q/m2 yığılmış enerji – 2555,71 kal/m2 təşkil edir.
Enerjinin əsas hissəsi həşəratlarda (Insecta) - 2090,27 kal/m2 yerləşir
ki, bu da iki ailədə toplanmışdır: Karabidlərdə (Carabidae) - 1893,77
kal/m2 və tozcuqyeyənlərdə (Alleculidae) - 196,50 kal/m2 .
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Xam torpaqğın təbii senozu

Şək.6.6.5.2.1. Təbii senozun sement
zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş
boz-qonur torpaqlarında onurğasız
heyvanlarda toplanan enerji

Ən az enerji lümbrisidlərin (Lumbricidae) - 328,34 kal/m2 və
izopodların (Isopoda) - 137,10 kal/m2 biokütləsində toplanmışdır
(Şəkil 6.6.5.1.1). Sement zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş bozqonur torpaqlarda ümumi zookütlədə - 0,2925 q/m2 toplanmış
enerjinin miqdarı nisbətən az - 1372,87 kal/m2 olaraq iki qrupda izopodlarda (İzopoda) - 256,10 kal/m2 və həşəratlarda(Insecta)1116,77 kal/m2
cəmlənmişdir. Həşəratlarda toplanan enerji aşağıdakı ailələr
arasında paylanmışdır: Ortoptera - 155,16 kal/m2 ; Hemiptera - 99,60
kal/m2 ; Coccinellidae - 117,72 kal/m2 kal/m2; Curculionidae - 68,84
kal/m2 ; Tenebrionidae - 352,41 kal/m2 ; Elateridae - 323,04 kal/m2 .
(Şəkil 6.6.5.2.1). Gips zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş torpaqda
ümumi zookütlədə - 1,1361 q/m2 toplanan enerji 3592,70 kal/m2
təşkil edir. Ümumi zookütlənin enerjisi onurğasızların dörd qrupu
tərəfindən yaradılır: izopodlar (İsopoda) – 946,79 kal/m2 ; molyusklar
(Gastropoda) -617,71 kal/m2 ; həşəratlar (Insecta) - 1936,79 kal/m2
40

və hörümçəklər (Aranei) - 91,41 kal/m2. Həşəratlarda enerji aşağıdakı
ailələr arasında paylanır: Coccinellidae-141,35 kal/m2, Tenebrionidae
- 1532,62 kal/m2; Lepidoptera - 262,82 kal/m2. (Şəkil 6.6.5.2.2).
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Xam torpağın təbii senozu

Superfosfat kombinatının tullantıları ilə çirklənmiş biotoplarda
ümumi biokütlədə - 0,3910 q/m2 toplanmış enerji -1694,69 kal/m2
təşkil etmişdir ki, bu da onurğasızların iki qrupunda - molyusklarda
(Gastropoda) - 1403,72 kal/m2 və həşəratlarda(Insecta ) -290,99
kal/m2 cəmlənmişdir. Həşəratlarda toplanan enerji aşağıdakı ailələr
arasında paylanmışdır: Meloidae -123,64 kal/m2; Coccinellidae 80,90 kal/m2 ; Carabidae - 46,95 kal/m2 ; Alleculidae - 39,50 kal/m2
(Şəkil 6.6.5.3.1).
Üzvi xlor sintezi zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş torpaqda
ümumi biokütlədə -3,750 q/m2 toplanmış enerji -15873,47 kal/m2
olaraq, iki qrupda: molyusklarda (Gastropoda) - 15723,92 kal/m2 və
həşəratlarda (Insecta) - 149,54 kal/m2 cəmləşmişdir. Həşəratların
enerjisi üç ailədə toplanmışdır: Coccinellidae - 47,27 kal/m2 ;
Meloidae - 61,82 kal/m2 və Carabidae - 40,45 kal/m2 (şək.
6.6.5.3.2). Qaradağ massivinin halofit bitki örtüyü altında neftlə zəif
çirklənmiş biotoplarda onurğasızların -0,3268 q/m2 biokütləsində
toplanan enerji -1418,94 kal/m2 təşkil edir.
Ümumi enerji pedobionların üç dominant qrupunda :
izopodlarda (İsopoda) - 902,02 kal/m2, xilopodlarda (Chilopoda) 26,26 kal/m2 və həşəratlarda (Insecta) - 485,66 kal/m2 cəmləşmişdir.
Həşəratların enerjisi iki əsas ailədə: karabidlərdə (Carabidae) –
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144,18 kal/m2 və qarabədənlərdə(Tenebrionidae) – 341,48 kal/m2
yığılmışdır (Şəkil 6.6.5.4.1).
Onurğasızların ayrı-ayrı qruplarında toplanan enerji
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Xam torpağın təbii senozu

Binəqədi massivinin yovşanlı-otlu-halofitli bitki örtüyü altında
neftlə az çirklənmiş biotoplarda onurğasızların biokütləsində - 1,0468
q/m2 toplanan enerji 5072,20 kal/m2 -ə qədər artır. Onurğasızların
ümumi enerjisi üç əsas qrupda: qarınayaqlılarda (Gastropoda) 757,64 kal/m2 , xilopodlarda (Chilopoda) - 31,77 kal/m2 və
həşəratlarda (Insecta) -4282,79 kal/m2 toplanır. Həşəratların enerjisi
iki ailə arasında paylanır: karabidlər (Carabidae) -2777,68 kal/m2
və qarabədənlər(Tenebrionidae) -1505,11 kal/m2. (Şəkil 6.6.5.4.2).
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Şək. 6.6.5.3.2. Üzvi xlor sintez
zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş
təbii senozun boz-qonur torpaqlarının
onurğasız heyvanlarında toplanmış
enerji
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Şək.6.6.5.4.1 Neftlə zəif çirklənmiş
təbii senozun boz-qonur
torpaqlarının (Qaradağ massivi )
onurğasız heyvanlarında toplanmış
enerji
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1505,11
757,64

500

31,77
Yovşan-otlu halofit bitki örtüyünün təbii senozu

Çirklənməmiş boz-qəhvəyi torpaqların onurğasız heyvanlarının
ümumi biokütləsində - 2,2088 q/m2 toplanmış 11392,40 kal/m2
enerji dörd dominant qrupda : lümbrisidlərdə (Lumbricidae)
4031,16 kal/m2 ; həşəratlarda (Insecta) – 6966,38 kal/m2; izopodlarda
(İsopoda) -149,64 kal/m2 və molyusklarda (Gastropoda) - 245,22
kal/m2 paylanmışdır. Həşəratların enerjisi aşağıdakı ailələrə görə
çevrilmişdir: Tenebrionidae - 1863,18 kal/m2 , Coccinellidae 404,96 kal/m2 , Alleculidae - 350 kal/m2, Scarabaeidae - 3573,75
kal/m2 , Carabidae -3573,75 kal/m2 , Cerambucidae – 110,34 kal/m2
, Lepidoptera - 142,79 kal/m2 (Şəkil 6.6.5.5.1).
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Şək. 6.6.5.5.2. Gəncə alüminium
zavodunun tullantıları ilə
çirklənmiş boz-qəhvəyi
(şabalıdı) torpaqların onurğasız
heyvanlarında toplanmış enerji

-Cerambucidae
-Lepidoptera

2000

1863,18
404,96

521,36
350,00

110,34

142,79

149,64

245,22

Təbii senoz (çirklənməmiş)

6.5.6; 6.5.7. Texnogen çirklənmiş boz-qonur və boz-qəhvəyi
(şabalıdı) torpaqlarda mikroorqanizmlərin biokütləsində toplanan
enerji. Superfosfat və üzvi xlor sintezi zavodlarının tullantıları ilə
çirklənmiş torpaqda mikrob biokütləsinin enerjisi 21,03 və 18,36 ккаl/m2
-ə qədər azalır. Sement və gips zavodlarının tullantıları ilə çirklənmiş
biotopların mikrobiotasında 35,31 ккаl/m2 və 48,92 ккаl/m2 toplanır.
Çirklənməmiş boz-qəhvəyi (şabalıdı ) torpaq mikrobiotasında 42,67
ккаl/m2 toplanır. Gəncə alüminium zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş
torpaqda mikroorqanizmlərin enerjisi 27,04 ккаl/m2 -ə qədər azalır.
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Qaradağ və Binəqədi massivlərinin neftlə zəif çirklənmiş torpaqlarında
mikrob kütləsi müvafiq olaraq 28,85 ккаl/m2 və 21,86 ккаl/m2 enerji
saxlayır (şək. 6.6.5.6.1, 6.6.5.6.2, 6.6.56. .3, 6.6.5.7.1) .
ккал/м2

ккал/м 2
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Энергия аккумулированная в микроорганизмах отдельных групп

Условные обозначения
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-Энергия аккумулированная
в актиномицетах и грибах
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48,92
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19,28
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6,52
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1.Суммарная э нергия аккумулированная в микробной массе отдельных групп .
2.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы прибрежной полос ы.
3.Энергия аккумул ированная в микробной массе почвы загрязнённой отходами цементного завода.

5.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы агроценоза пщеницы

Şək. 6.6.5.6.1. Superfosfat
kombinatı və üzvi xlor sintezi
zavodunun tullantıları ilə
çirklənmiş təbii senozların bozqonur torpaqlarının (Sumqayıt
massivi) mikroorqanizmlərində
toplanmış enerji (ккаl/m2)
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5.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы фру ктового сада
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4.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы загрязнё нной отходами
гипсового завода

Şek. 6.6.5.6.2. Sement və gips
zavodlarının tullantıları ilə
çirklənmiş təbii senozların bozqəhvəyi torpaqlarının (Qaradağ
massivi) mikroorqanizmlərdə
toplanmış enerji (ккаl/m2)
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Условные обозначения
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4.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы загрязнённой отходами
завода хлор-органического синтеза с

3.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы загрязнённой
отходами суперфосфатного комбината

Энергия аккумулированная в микроорганизмах отдельных групп

-Энергия аккумулированная
в бактериях
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Условные обозначения

1.Суммарная энергия аккумулированная в микробной массе отд ельных групп
2.Энергия аккумулированная в микробной массе незагрязнённой почвы
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-Энергия аккумулированная
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Условные обозначения

4

3

2

Условные обозначения

15 0

20

16,31

12,83
10

1
165,13

165
16 0

7,72

4,73

Карадагский массив

2,52

2,99

3,31

Бинагадинский массив

Условные обозначения

2,99

1.Суммарная энергия аккумулированная в микробной массе отдельных групп.
2.Энергия аккумулированная в микробной массе незагрязнённой почвы (2;4).
3.Энергия аккумулированная в микробной массе слабо-нефтезагрязнённой почвы (3;5).

Условные обозначения

1.Суммарная энергия аккумулированная в микробной массе отдельных групп .
2.Энергия аккумулированная в микробной массе незагрязнённой почвы
3.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы загрязнённой отходами алюминиевого завода

Şək. 6.6.5.6.3. Gəncə alüminium
Şək.6.6.5.7.1. Neftlə zəif çirklənmiş
zavodunun tullantıları ilə
Qaradağ və Binəqədi massivlərinin
çirklənmiş boz-qəhvəyi (şabalıdı)
təbii senozlarının boz-qonur
torpaqların mikroorqanizmlərində torpaqlarının mikroorqanizmlərində
toplanmış enerji (ккаl/m2)
toplanmış enerji (ккаl/m2)

VII fəsil. Yağış qurdlarının və məryəmqurdlarının qida və
tənəffüs fəaliyyətinin energetik qiymətləndirilməsi
Yağış qurdlarının: Nicodrilus calginosus Sav.f. növü və
məryəmqurdlarının: Armadillidium vulgare latr növü nümunəsində
onların qidalanma fəaliyyəti energetik qiymətləndirilmişdir.
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Yağış qurdlarının illik xəzəl istehlakı üzümlük - 42,91 q/m2. il 226,14 ккаl/m2 il və və yonca - 25,53 q/m2. il - 125,86 ккаl/m2.il aqrosenozlarında əhəmiyyətli həddə çatır. Yovşan senozu və biyan fitosenozu
altında müvafiq olaraq bir qədər az miqdarda xəzəl - 5,83 q/m2. il - 33,23
ккаl/m2 il və 16,82 q/m2 - 93,35 ккаl/m2 .il və ya 12,31% -10,62% və
xəzəlin illik miqdarının 1,23-1,50%-i işlənmişdir. Məryəmqurdu ən fəal
şəkildə xəzəli yoncanın aqrosenozunda- 23,0 q/m2. il - 113,39 ккаl/m2.il
və yovşan altında təbii senozda - 9,90 q/m2. il -56,48 ккаl/m2. il və ya
xəzəlin illik kütləsinin 2,10% - 9,57%-ni parçalayır. Biyan və üzümlük
altında müvafiq olaraq 3,54 q/m2 .il-19,65 ккаl/m2 .il və 1,94 q/m2 il10,23 ккаl/m2. il və ya illik xəzəlin 0,33-0,60%-i istifadə olunur(şək. 7.1).
Yağış qurdlarının və məryəmqurdunun müxtəlif çəki qrupları üçün
enerji balansının hesablanması Petrusewicz26 düsturu ilə aparılmışdır.
C  P  R  FU
Burada, C –sutka ərzində qəbul edilən qidanın miqdarı
Р- (production) kütlə artımı
R- (respisation ) mübadilə və ya tənəffüs üçün sərfiyyat
FU- (rejecta) qidanın həzm olunmamış hissəsidir.
Çəkisi 1,0 q-a qədər olan qurdlarda assimilyasiya əmsalı (P + R /C)
80,24-85,07% aralığında dəyişir, lakin çəkisi 1,0 q-dan çox olan qurdlarda
bu əmsal xeyli aşağıdır və 58,34 -66,16% təşkil edir. Analoji olaraq, çəki
artımı üçün qəbul olunmuş (P / C) və assimilyasiya edilmiş (P / P + R)
qidaların enerji qəbulu əmsalları kütlə artımından asılı olaraq dəyişir .1.0
q-a qədər və 1.0 q-dan çox olan qurdlar üçün bu göstəricilər müvafiq
olaraq 18,07-37,85 %; 3,21-5,01 % və 14,64-32,20 %; 2,00-3,26 %
aralığında dəyişir. İstehlak olunan qida enerjisinin böyük hissəsi tənəffüsə
(R / C) 52,87-66,42 və xaric edilən koprolitlərlə 14,93-41,66% sərf
olunur. Çəkisi 0,05 q-a qədər və 0,05 q-dan yuxarı olan məryəmqurdlarında qəbul ounmuş (P / C) və assimilyasiya edilmiş (P / P + R)
qidanın enerji istifadəsi əmsalları kütlə artımına görə 15,14-26,35 %; 1,903,39 % və 21,62-36,98 %; 3,54-6,57 % aralığında dəyişir. Assimilyasiya
əmsalının göstəriciləri (P + R / C) çəki qruplarına görə 66,17-70,39% və
46,38-54,81% aralığında dəyişir, belə ki, enerjinin əhəmiyyətli bir hissəsi
koprolitli qurdlarda olduğu kimidir 29 ,57-53,62% (Cədvəl 7.1; 7.2).
26

Petrusewisz K.- Conceps in studies on the secondary productivity of terrestrial
ecosystems.//Jn; secondary productivity of terrestrial ecosystems. Warsaw, 1967 p.17-49
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Ölçmələrlə müəyyən edilmişdir ki, məryəmqurdlarının iki növü Armadillidium vulgare latr və Protracheoniscus orientalis Ul arasında ən
aktiv tənəffüs fəaliyyəti birincidə qeyd edilmişdir, onların ayrı-ayrı çəki
qrupları arasında oksigen istehlakı 1132-134,6 mm3/q.saat, ikincisində isə
775-185 mm3/q.saat aralığında dəyişmişdir (Əlavə Cədvəl 7.3).
Torpaq qurdlarının iri və kiçik fərdlərində - Nicodrilus caliginosus Sav.f.
trapezoides tənəffüs fəaliyyəti xeyli aşağıdır və istehlak edilən oksigenin miqdarı 155,540,1 mm3/q.saat aralığında dəyişir (Əlavə Cədvəl 7.4).

Çəmən-boz torpaqlarda senozlar üzrə (xam torpaq, biyan, yonca,
üzümlük) yağış qurdlarının qəbul etdiyi oksigenin enerjisi 3,5-5,3-6,012,5 ккаl/m2.il aralığında dəyişir.
Meşə biti
Armadillidium Vulqare Latr

Yağış qurdları
Nicodrilus caliginosus Sovf trapezoides
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Şək. 7.1. Çəmən-boz torpağın
ayrı-ayrı senozları üzrə yağış
qurdları və məryəmqurdları
tərəfindən işlənmiş bitki
qalığının illik miqdarında
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Aqrosenozlar

1.Xam torpaq; 2. Yonca; 3. Biyan ; 4. Üzüm bağı
-illik məbləğ

-Emal edilmiş xəzəlin illik miqdarında yığılan enerji

-təkrar emal edilmiş xəzəl

Məryəmqurdlarında senozlar üzrə bu göstəricilər (xam torpaq,
yonca, biyan, üzümlük, dənli bitkilər) 122,4 247-74,5-26,6-17,3
ккаl/m2.il aralığında dəyişir. Boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda yağış
qurdlarının qəbul etdiyi oksigenin enerjisi yonca altında ən yüksək
həddə 172,1 ккаl/m2.il, dənli bitkilər altında
(suvarılan) 5,9
2
2
ккаl/m .il, üzümlük altında isə 2,9 ккаl/m .il-ə çatır.
7.1. Yağış qurdlarının və məryəmqurdlarının çəmən-boz
torpağın fiziki-kimyəvi, mikromorfoloji xüsusiyyətlərinə və
islama istiliyinə təsiri. Yağış qurdlarının və məryəmqurdlarının ayrıayrı çəki qruplarının humus əmələ gətirmə qabiliyyəti fərqli olmaqla ,
qəbul edilən qida növü ilə birbaşa əlaqəli idi. Yağış qurdları çəmən-boz
torpaqların humusunu 1,7%-dən (85 kal/q) 3,44%-ə (172 kal/q) qədər ,
yəni demək olar ki, 2 dəfə artırmış olsa da, məryəmqurdlarının iştirakı
kiçik, yalnız 0,6% idi və 2,3% (115 kal/q) təşkil edirdi. Bu variantlar üçün
yağış qurdları üçün hesablanmış humus əmələgəlmə əmsalları (Kg,%)
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6,19-47,04% və 4,83-52,29% aralığında dəyişmişdir. Enerji səmərəliliyi
əmsalları da 0,0636-1,4228%-dən 0,084-2,156%-ə qədər dəyişir (əlavə
cədvəli 7,5; 7,6). Məryəmqurdları üçün bu variantlarda humus əmələgəlmə əmsalı (Kg%) 0,1028-0,5879% və 0,1612-1,0050% aralığında
dəyişir. Müvafiq olaraq, enerji səmərəliliyi əmsalları da 0,000290,00321% və 0,00040-0,00862% arasında dəyişir. (əlavə Cədvəl 7.7; 7.8).

Şək. 7.7.1.1. İlkin
çəmən-boz
torpaq

Şək.7.7.1.2.Yağış
qurdlarının fəaliyyəti
ilə dəyişən torpaq
(koprolit kəsiyi )

Şək.7.7.1.4. Yağış qurdlarının fəaliyyəti
ilə dəyişən torpaq

Şək..7.7.1.3.Məryəmqurdlarının
fəaliyyəti ilə dəyişən torpaq

Şək.7.7.1.5. Yağış qurdlarının
fəaliyyəti ilə dəyişən torpaq

Mikromorfoloji tədqiqatlar yağış qurdlarının və məryəmqurdunun həyat fəaliyyətinin ən vacib tərəflərini müəyyən etməyə müvəffəq olmuşdur. İlkin çəmən-boz torpaqda (şək. 7.7.1.1.) humusluluq, məsaməlilik, aqreqasiya qabiliyyəti zəif ifadə olunmuşdur, çox
sıxlaşmış şliflər qeyd olunmuşdur. Ancaq yağış qurdlarının təsirinə
məruz qaldıqdan sonra onlarda keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir.
Humusun kifayət qədər olması şlifin tünd rəng almasına səbəb
olmuşdur ,skelet iri kristallar və kalsitin narın dənələri, dəmirli və
karbonatlı qırıntılar şəklində təqdim olunmuşdur. Şlifin bütün materialı
dəmirləşmiş gil kütləsindən əmələ gəlir. Süxur güclü aqreqasiyaya
məruz qalmışdır , gilli humus kütləsi ilə dolu məsamələr iridir (2-3
mm) (şək.7.7.1.2; 7.7.1.4; 7.7.1.5.).Məryəmqurdu torpağın mikromorfoloji dəyişikliyinə nəzərə çarpmayacaq dərəcədə təsir etmişdir.
Humusun azlığına görə şlifin rəngi bir qədər qaralmışdır.Zəif
dəmirləşmiş gilli kütləyə malik süxur sıxdır,məsamələr kiçikdir(0,447

0,6 mm),pis parçalanmış bitki qalıqları mövcuddur (şək.7.7.1.3).Yağış
qurdlarının, məryəmqurdunun və onların koprolitlərinin emal etdiyi
torpaq nümunələrinin islatma istiliyinin ölçülməsi göstərdi
ki,heyvanlar tərəfindən müxtəlif energetik materialdan istifadə
islatma temperaturu göstəricilərində fərqli əks olunur(cəd.7.7.1.6).
Cədvəl 7.7.1.6.
Yağış qurdlarının (p. Nicodrilus) və izopodların(p. Armadillidium)
fəaliyyəti ilə işlənmiş çəmən-boz torpaqların islatma istiliyi
Yağış qurdları ilə işlənmiş torpaq
Təcrübə variantları üçün
Humus
torpaq
%
İlkin torpaq
Variantlar: biyan xəzəli

Q
kal/q

Məryəmqurdları ilə işlənmiş torpaq
Təcrübə
Humus %
Q
variantları üçün
kal/q
torpaq
1,7
2,23
2,67
2,30

1,7

2,23

Yonca xəzəli

2,42
3,44

2,83
3,67

2,12

2,26

2,37
3,10

2,78
3,45

-

2,26
2,01

2,65
2,23

Yovşan xəzəli

2,22
2,70
2,18
2,58

2,61
3,14
2,50
2,93

-

1,96
1,37

2,30
1,59

-

1,85
1,26

2,12
1,43

2,12
2,47

2,39
2,52

-

1,79
1,10

2,02
1,12

Üzümlük sarmaşığı xəzəli
Pambıq çürüntüsü

Qeyd: Q islatma istiliyidir, kəsrin surətində yağış qurdları və məryəmqurdu
tərəfindən işlənmiş torpaq, məxrəcində yağış qurdları və məryəmqurdlarının koprolitləri verilmişdir.

Əgər ilkin çəmən-boz torpaqlar ən aşağı islatma istiliyinə 2,23
kal/q malikdirsə,onda yağış qurdları tərəfindən işlənmiş torpaq
nümunələri daha yüksək islatma istiliyi göstəriciləri ilə fərqlənərək ,
2,39-2,83 kal/q arasında dəyişmişdir. Məryəmqurdları ilə işlənmiş
torpaq nümunələrində və onların koprolitlərində islatma istiliyinin
göstəriciləri aşağı olmuş və 2,02-2,67 kal/q arasında dəyişmişdir.
VIII fəsil. Bitkilər-heyvanlar-mikroorqanizmlər-humus-torpaq
sistemində biogeosenozun ayrı-ayrı komponentləri arasında
enerji axınının sistemli təhlili
Təbiətin canlı obyektlərində baş verən prosesləri dərindən
bilmək üçün maddələr və enerji dövranını ekosistemlərin ayrı-ayrı
komponentlərinin və onların funksional əlaqələrinin sistemli
48

öyrənilməsi əsasında tədqiq etmək lazımdır. Yoncanın aqrosenozunda
enerji axınlarının funksional modeli Şərqi Şirvanın çəmən-boz torpaq
nümunəsində nəzərdən keçirilir. Orta illik radiasiya balansı 500.000
ккаl/m2 olduqda, bitki kütləsində (produsentlər) yığılan enerji 6379
ккаl/m2 təşkil edir. Orta illik bitki kütləsi özündə 4780 ккаl/m2.il-ə
bərabər olan enerji toplayan ilkin xalis məhsulu (bitki kütləsinin xalis
artımı) əmələ gətirir. Bitki kütləsinin xalis artımına yaşıl hissələrin (2450
ккаl/m2.il), köklərin (1725 ккаl/m2 il) və xəzəlin (605 kkal/m2.il) artımı
daxildir. Daha sonra bütün bu enerji heterotrof səviyyənin ayrı-ayrı
blokları üzrə paylanır. Enerjinin əhəmiyyətli bir hissəsi mübadilə proseslərinə sərf olunur. Xüsusilə, mikroorqanizmlər tərəfindən metabolik
reaksiyalara 3062 ккаl/m2-ə qədər, yəni ilkin istehsalın ümumi enerjisinin
64%-i sərf olunur, mezofauna isə metobolizmə 25,6 kkal/m2 il və ya 0,53% -ni sərf etdiyi halda, tənəffüs üçün 17,4 ккаl/m2.il və ya 0,36%-ni
sərf edir. Birinci dərəcəli konsumentlər( istehlakçılar), yəni kökyeyənlər
(rizofaqlar) və saprofaqlar müvafiq olaraq kök enerjisinin 10 ккаl/m2 və
ya 0,56%-ni və xəzəl enerjisinin 93 ккаl/m2 və ya 15,4%-ni sərf edirlər.
Yaşıl hissələr əsasən yerüstü onurğalı və onurğasız heyvanlar üçün enerji
mənbəyidir. 4,0 ккаl/m2.il enerji toplanan mezofaunanın orta illik
biokütləsi ilə heyvan kütləsinin (təkrar istehsal) illik artımı 8,25 ккаl/m2.il
təşkil edir. İkinci dərəcəli konsumentlər (yırtıcılar) ildə 5,5 ккаl/m2.il və
ya təkrar istehsalın enerjisinin 67% -ni istehlak edirlər. Mikroorqanizmlərin biokütləsində 0,726 kkal/m2.il toplanmışdır. İkin istehsaldan
təxminən 1615 ккаl/m2.il və təkrar istehsaldan 2.7 ккаl/m2 il istifadə
olunmamış qalır və məhv olduqdan sonra humus əmələ gəlməsi üçün
parçalanma prosesində çevrilir. Humus torpaq proseslərinin əsas enerji
tənzimləyicisidir. Yonca aqrosenozu torpağınin humusunda (0-20 sm
təbəqə) 33820 kkal/m2.il enerji toplanmışdır. İl ərzində yağış qurdlarının
fəaliyyəti ilə11,36 kkal/m2.il və ya torpaq humusunda yığılan ümumi
enerjinin 0,033%-ni, 0,005%-ni özündə toplamış enerjisi olan humus
gətirilir. İl ərzində yağış qurdlarının fəaliyyəti ilə 11,36 kkal/ m2.il və
ya ehtiyat torpaq humusunda saxlanılan ümumi enerjinin 0,033%-ni
özündə toplamış enerjisi olan humus gətirilir və məryəmqurdlarının
koprolitləri ilə 1,56 kkal/m2, yəni cəmi 0,005 enerji daxil olur.
Suvarma suyu çöküntüləri ilə humusun tərkibində 153 kkal/m2 enerji
toplanmış olur ki, bu da yığılmış humus enerjisinin 0,45%-ni təşkil
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edir. Yağıntı ilə 0,0162 kkal/m2.il və ya ümumi humusun enerjisinin
0,00005% -nə bərabər olan azot oksidləri şəklində əlavə miqdarda
enerji almaq mümkündür. Humus blokuna daxil olan baxılan axının
bütün komponentləri torpaqdaxili proseslərə təsir edərək torpağın
mineral hissəsinə daxil olur. (Şəkil 8.1).
Analoji tədqiqatlar üzümlüyün aqrosenozu, eləcə də boz-qonur
torpaqların təbii senozu üçün aparılmışdır. Ayrı-ayrı blokların
kəmiyyət və enerji göstəricilərinə görə bir-birindən fərqlənən
senozları sübut edir ki, özünəməxsus ekoloji xüsusiyyətlər günəş
enerjisinin qida zənciri boyunca, hətta eyni quru subtropik iqlim
şəraitində inkişaf edən torpaqlar üçün də müxtəlif yollarla
çevrilməsini müəyyən edir.
Şək.8.1. Yonca aqrosenozunda enerji
axınının funksional modeli.
— enerjinin
orta illik ehtiyatı, kkal/m2, o — illik enerji
axını, kkal/m2.il, R – radiasiya balansı, А —
atmosfer, G- bitki kütləsi, Р – xalis ilkin
məhsul, Ра yaşıl hissənin artımı, Pb —
köklərin artımı, Рd — xəzəlin artımı, Phfitofaqlar, Sph- saprofaqlar (mezofauna),
Sph1- saprofaqlar (mikrofauna), N – yerüstü
onurğalılar və onurğasızlar, G1- heyvan
kütləsi, Р1 – təkrar xalis istehsal, Z zoofaqlar, МO – mikrob kütləsi, Sth- torpaq
humusunun ehtiyatları, SL – torpağın
mineral hissəsi, М - mikroorqanizmlərin
maddələr mübadiləsi, M1- mezofaunanın
maddələr mübadiləsi, D-mezofaunanın
tənəffüsü, Е – Yağış qurdlarının
koprolitlərinin humusu, Е1 –
məryəmqurdlarının tullantılarının humusu,
V — suvarma sularının çöküntüsünün
humusu.

Nəticələr
1. Çəmən-boz torpaqda fitomas qalıqlarının neylon torlarla torpaq
faunasından təcrid edilərkən parçalanma sürətinin sabitləri (“K”)
təbii (yovşan) və mədəni bitkilər (yonca, biyan, üzüm) üçün
müvafiq olaraq0,0490-0,0030 və 0,0116-0,0088; 0,0920-0,0072;
0,0108-0,0079 arasında dəyişmişdir. Naftalinlə təcrid olunduqda
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bu göstəricilər 0,0058 və 0,0107-0,0089-0,0109 arasında
dəyişmişdir.
2. 0-30 sm qatda humus əmələ gəlməsi üçün sərf olunan bitki
qalıqlarının enerjiləri (“Kg%”) boz-qonur, boz-çəmən, çəmənboz torpaqlarda 8,7-29,95%, bərkimiş qara torpaqlarda, bozqəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda 9,8-31,2% aralığında dəyişir,
qəhvəyi dağ-meşə, qonur dağ-meşə və çəmən-meşə torpaqlarda
digər göstəricilər 7,7-26,2% və 17,2-30,2% səciyyəvidir.
3. Quru subtropiklərin torpaqlarında onurğasızların biokütləsinin
topladığı ümumi enerji: boz-qonur; çəmən boz; boz-çəmən;
qarışıq qara torpaq, boz-qəhvəyi (şabalıdı), çəmən-qəhvəyi təbii
senozlarda 504,10-3167 kal/m2, aqrosenozlarda isə 1469,267856,30 kal/m2 aralığıında dəyişir.
4. Rütubətli və yarımrütubətli subtropiklərin torpaqlarında onurğasız
heyvanların biokütləsi ilə toplanan ümumi enerji : dağ-meşə qonur,
sarı- psevdo podzollu , sarı- psevdopodzollu qleyli, dağ-meşə sarı
torpaqların təbii senozunda 6756, 49-36500 kal/m2, aqrosenozda
4300-32500 kal/ m2 aralığında dəyişir.
6. Onurğasız heyvanların biokütləsində toplanan enerji ayrı-ayrı
qruplarda kəmiyyətcə dəyişir: həşəratlarda 3252-6253 kal/q;
yağış qurdlarında 5362-5612 kal/q; hörümçəkkimilərdə 55405771 kal/q; məryəmqurdlarında, molyusklarda 3864-4272 kal/q .
7. Təbii senozlarda Siyəzən-Sumqayıt massivinin müxtəlif dərəcəli
şorlaşmış
boz-qonur torpaqlarında onurğasız heyvanlarının
biokütləsində toplanan enerji 2151,27 kal/m2 və 466,47 kal/m2-dir.
Becərilən senozlarda (tərəvəz bitkiləri altında, meşə zolaqlarında)
onurğasız heyvanların biokütləsində toplanan enerji 4537,54 kal/m2
və 5544,35 kal/m2-ə qədər artır.
8. Salyan düzünün müxtəlif dərəcəli şorlaşmış boz-çəmən torpaqlarında
onurğasız heyvanların biokütləsində toplanmış enerji halofit bitki
örtüyü altında olan xam torpaqlarda 3412,52 kal/m2, dənli bitkilər
aqrosenozunda isə 1439,50 kal/m2 təşkil edir.
9. Sement, gips, superfosfat zavodlarının, üzvi xlor sintez zavodunun,
habelə xam neftin tullantıları ilə çirklənmiş boz-qonur torpaqların
onurğasız heyvanlarının biokütləsində toplanan ümumi enerji
1372,87-3592,70 kal/ m2; 1694,69-15873,47 kal/m2 və 1418,945072,20 kal/m2 aralığında dəyişir.
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10. Gəncə alüminium zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş boz-qəhvəyi
(şabalıdı) torpaqların onurğasız heyvanlarının biokütləsində
toplanmış enerji 9142,01 kal/m2 təşkil etmişdir.
11. Sement, gips, superfosfat zavodlarının, üzvi xlor sintez zavodunun
tullantiları ilə, habelə xam neftlə çirklənmiş boz-qəhvəyi torpaqların
mikroorqanizmlərində toplanan enerji 35,31-48,92 ккаl/m2; 21,0318,36 ккаl/m2 və 21,86-28,85 ккаl/m2 aralığında dəyişir. Alüminium
zavodunun tullantıları ilə çirklənmiş boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqda
mikroorqanizmlərdə toplanan enerji 42,67 ккаl/m2 olmuşdur.
12. Torpaq kəsiklərinin mikromorfoloji analizləri göstərdi ki, yağış
qurdları məryəmqurdları ilə müqayisədə çəmən-boz torpağın
aqreqasiyasını, məsaməliliyini və humusifikasiyasını xeyli artırır.
Eyni zamanda ilkin torpağın humusunun enerji tutumu - 85-89,5
kal/q-dan 106-172 kal/q-a qədər artır.
13. Enerji balansının elementləri - assimilyasiya əmsalı, assimilyasiya
olunmuş və qəbul edilmiş qidanın enerjisinin yağış qurdlarında və
məryəmqurdlarında kütlə artımı üçün istifadəsi müvafiq olaraq
58,34-85,07%; 3,21-37,85%; 2,00-32,20% və 46,38-70,39%; 1,9025,35%; 3,54-35,98% aralığında dəyişir. Enerjinin böyük hissəsi
tənəffüs zamanı 52,87-66,42% və 43,86-52,74% təcrid olunmuş
koprolitlərlə isə 14,93-41,66% və 29,57-53,62% itirilir.
14. Boz-qonur torpağın fermentativ fəaliyyətinə yağış qurdlarının təsiri
məryəmqurdları ilə müqayisədə daha güclü olmuşdur ki, bu da
lümbrisidlərin torpaq əmələ gəlməsində iştirakı və torpağı bioloji
aktiv maddələrlə əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirməsi ilə izah
olunur.
15. Ayrı-ayrı bloklar: bitkilər-onurğasızlar-mikroorqanizmlər-humustorpaq arasında yonca aqrosenozunda çəmən-boz torpaq timsalında
enerji axınının funksional modeli qurulmuşdur.
Təsərrüfata tövsiyə
Sabirabad rayonu “TURAL Q” fermer təsərrüfarına “Onurğasız
heyvanların bioindikativ əhəmiyyəti” adlı tövsiyə təqdim edilmişdir.
Tövsiyədə şoran çəmən boz torpaqlarında onurğasız heyvanlardan
bioloji test kimi onurğasız heyvanlardan istifadə edilməsi nəzərdəı tutulur.

52

Dissertasiyanın mövzusu üzrə çap olunmuş məqalələrin siyahısı
1. П.А.Самедов, Л.А.Бабабекова Потoки энергии в агроценозе
виноградника на примере восточной Ширвани Азербайджанской ССР. II Всесоюзные совещания. «Общие
Проблемы Биогеоценологии». Тезисы докладов. М.,
Наука, 1986, №151-266, часть II, с. 132-133
2. Значение почвенных беспозвоночных в процессах
разложения растительных остатков и гумусообразования
в лугово-сероземных почвах. Ж. «Почвоведение»,
М.Наука, 1988, №8, с.109-114,
http:/www.maik.nu/cEgI-perI/journal.
p/?tang-rus&name =soulsci
3. П.А.Самедов, Ф.Т.Надиров. Влияние деятельности дождевых червей и мокриц на физико-химические и
поверхностные свойства почв. Ж. «Почвовзедение» 1989,
№8,с.109-113.
hhttp/www.maik.nu/cgI-perI/journal.
p/?tang-rus&name =soulsci
4. М.А.Мусаев, Р.Р.Ибадов,
П.А.Самедов,. Экспериментальные исследования влияния жизнедеятельности
дождевых червей на развитие почвенных простейших. Ж.
«Общей биологии», 1989, т.1, №3, с.229-235. ISSN:00444596
5. И.Ш.Искендеров, П.А.Самедов,
Влияние деятельности
дождевых червей и мокриц на изменение микроморфологических признаков почвы. Ж. «Известие», АН
Азерб.ССР, сер.биол., 1989, №4с.40-45,
6. Л.А.Бабабекова, П.А.Самедов. Некоторые составляющие
энергетического баланса в природном биогеоценозе
полупустынной зоны АзербайджанаЖ. Почвоведение,
1990, №2, с.97-100. hhttp/www.maik.nu/cgI-perI/journal.
p/?tang-rus&name =soulsci
7. П.А.Самедов. Влияние дождевых червей на прорастание
пшеницы. Матер.межд.конф. по диагностике питания
сельскохозяйственных культур. Душанбе, Министерство
53

Сельского Хозяйства Республики Таджикистан. 1998,
с.94-96.
8. П.А.Самедов. Энергетическая оценка теплопродукции и
дыхания некоторых представителей почвенной мезофауны. Исслед. По почвоведению и агрохимии. Сбор.
Трудов. Баку, «Элм», 1999, Т. XV, с.198-203. ISBN 58066-12389-2
9. П.А.Самедов. Энергетические показатели различных
биогеоценозов. Проблемы почвенной зоологии. Матер. II
(XII). Всероссийского совещания по почвенной зоологии.
М., 1999, XII, 248 с.
10. П.А.Самедов. Биоиндикация нефтезагрязненных серобурых почв Апшерона. Межд. Симпозиум по биоиндикатором. Современные проблемы биоиндикации и биомониторинга. Сыктывкар. Респуб. Коми, Россия. XI
11. П.А.Самедов, Л.А.Бабабековa, Б.Б.Захидова, Р.Р.Бабаев.
Экологические факторы формирования биоценозов
засоленных почв. Матер. респуб. конф. посвященная 95летнему юбилею академика Г.А.Алиева. Баку, «Элм»,
2002, с.210-215. ISBN 5-8066-1472-7.
5
12. P.A.Samadov. Change of physical properties of soils by
invertebrate activity. Soil science: Confronting New Realities
in the 21-st ctntury. Volume 1 Symposia 01-12 paper no 522.
Thailand, p.290, World Congress of Soil Science; WCSS,
2002
13. М.П.Бабаев, Л.А.Бабабекова.П.А.Самедов. Экологический
мониторинг биогеоценозов Кура-Араксинской низменности. Межд.конф. «Биогеография почв» посвященная
90-летию со дня рождения академика М.С.Гилярова.
Сыктывкар Респ.Коми, Россия, 2002, с.7-8 ISBN 5-89605134-х
14. П.А.Самедов. Биотическая регуляция превращения
растительных остатков в характерных типах почв
Азербайджана. Матер. респ. конф.посвященная 95-летнему
юбилею акад. Г.А.Алиева. Баку, «Элм», 2002, с.85-90. ISBN
5-8066-1472-7
54

15. П.А.Самедов, Б.Б.Захидова.Экологические условия трансформации растительных остатков и торфа в почвах Азербайджана. Межд.науч. практ.конф. «Высокие технологии
добычи, глубокой переработки и использования озерно-болотных отложений. Томск, Россия, 2003Раздел 1с.76-78
16. П.А.Самедов.Беспозвоночные
животные
как
биоиндикаторы нефтезагрязненных почв. Ж. «Аграрная
наука Азербайджана», 2008, №6, с.24-25. ISSN-76419.
17. П.А.Самедов. Биологическая активность засоленных серобурых почв Апшерона. Матер. межд. науч. практ.конф.
посвящ.75-летию со дня рождения проф. Г.Б.Галдина.
Пенза, 2003, ст.141-144. ISBN 5-94338-079-5.
18. П.А.Самедов. Физические факторы среды и биологическая
активность почв. Труды Всерос. науч. конф. «Фундаментальные физические исследования в почвоведении и мелиорации». Москва, 2003, ст.194-198, ISBN 5-86921-053-4.
19. П.А.Самедов. Развитие почвенно-биологических исследований в Азербайджане. Труды Инс-та Почвоведение и
Агрохимии, Баку, «Элм», 2004, т.XVI, с.408-422, ISBN 58066-1678-9.
20. П.А.Самедов. Л.А.Бабабекова. Дождевые черви, как факторы плодородия почв Азербайджана. Матер.II межд. науч.
практ. конф. «Дождевые черви и плодородие почв». Владимир, 2004, с.14-16, wwwGREEN-Pik.ru
21. П.А.Самедов, Л.А.Бабабекова, Б.Б.Захидова. Сравнительный
анализ комплекса беспозвоночных животных и их
взаимосвязь с гумусным состоянием почв в естественных
и культурных ценозах. Матер.II межд.науч.практ. конф.
«Человек и животные». Астрахань, 2004, с.120-123, ISBN 588200-771-2.
22. П.А.Самедов, Л.А. Бабабекова, Б.Б.Захидова. Биологическая
характеристика серо-бурых почв Сиязань - Сумгаитского
массива, как показатель их плодородия. Труды Инс-та
Почвоведения и Агрохимии, Баку, «Элм», 2004, т.XVI.,
с.422-434 ISBN 5-8066-1678-9.
55

23. П.А.Самедов. Энзиматическая деятельность беспозвоночных животных и ее биодиагностическое значение.
«Экология и биология почв» Ростов-на-Дону, матер.
межд. науч. конфер. 22-23 апреля, 2004, с.251-253. ISBN
5-94153-074-9.
24. П.А.Самедов. Деятельность дождевых червей и плодородие почв. Матер.II межд. науч. практ. конф. «Дождевые
черви и плодородие почв». Владимир, 2004, с.11-13,
wwwGREEN-PIK.RU.
25. P.A.Samadov.The transformation of energy in different
vegetable communication. EUROSOIL, Freiburg, Germany,
September 4-in fo 12-th. 2004, p.115.
http//www.bodencunde.uni-freiburg.ae/ eurosoil.
26. П.А.Самедов. Влияние беспозвоночных животных на
микробиологическую обстановку почв. Труды общ-ва
почвоведов Азербайджана, Баку, «Элм», 2005, т.Х. часть 2,
с.204-210. ISBN 5-8066-1748-х.
27. П.А.Самедов, Л.А. Бабабекова, Б.Б.Захидова Биотические
тесты показатели экологического состояния почв. Труды
общ-ва почвоведов Азербайджана, Баку, «Элм», 2005, т.Х ,
часть 2, с.210-217. ISBN 5-8066-1748-Х.
28. П.А.Самедов, Л.А. Бабабекова. Трансформация солнечной
энергии в почвах сухостепной зоны. Ж. «Экоэнергетика»,
Баку, 2005, №2, с.38-40. ISSN-1816-2126.
29. П.А.Самедов, Л.А. Бабабекова, Б.Б.Алиева. Экологофаунистический анализ почвенных беспозвоночных и их
роль в трансформации растительных остатков в отдельных ценозах Сиязань-Сумгаитского массива. «Экология и
биология почв». Матер. межд. науч. конфер. Ростов-надону, 2005 с. 445-449. 10000. ISBN 5-94153-074-9
30. П.А.Самедов. Дождевые черви великие пахари земли. Ж.
«Аграрная наука Азербайджана», 2006 №7-8,
с.11-12.
ISSN-76419
31. П.А.Самедов, В.Т.Мамедзаде. Изменение микробиологической и ферентативной активности серо-бурых почв
загрязненных отходами суперфосфатного комбината и
56

завода хлор-органического синтеза. Ж. «Аграрная наука
Азербайджана», 2007, №6-7, с.21-22.ISSN-76419
32. L.A.Bababekova, B.B.Aliyeva, П.А.Самедов. Complex
investigation of biological peculiarities of technogen polluted
grey-brown soils in Absheron Prosiding of the Ninth Baku
International Congress, “Energy, Ecology, Economy”. Baku,
2007, p.664-667. ISBN 978-9252-419-48-1.
33. P.A.Samadov. Energetic estimation of some fermentative
process. Prosiding of the Ninth Baku International Congress,
“Energy, Ecology, Economy”. Baku, 2007, p.450-452. ISBN
978-9252-419-48-1.
34. П.А.Самедов.Беспозвоночные животные и гумусообразование. Межд. конф. «Гуминовые вещества в биосфере».
Москва, 2003, с.25-26
35. П.А.Самедов, Л.А.Бабабекова, Б.Б.Алиева, В.Т.Мамедзаде.
Cравнительная характеристика биологических процессов
серо-бурых почв естественных и антропогенных ландшафтов
Апшеронского полуострова. Матер.межд.конф. «Биоразнообразие, проблемы, экологии Горного Алтая и сопредельных
регионов». Настоящее, прошлое, будущее. Россия, ГорноАлтайск, РИОГОУВПО, 2008, часть 2
5с.116-120. №0804-06090
36. П.А.Самедов. Биологическая особенность превращения
растительных остатков в техногенно-загрязненных серобурых почвах. Сборник трудов института Почвоведения и
Агрохимии, посвященный 100-летнему юбилею проф.
М.Э.Салаева. Баку, «Элм», 2009 т.XVIII, с.74-79. ISBN
5-8066-7665-7
37. П.А.Самедов. Биологическая характеристика нефтезагрязненных серо-бурых почв. Сборник трудов института
Почвоведения и Агрохимии, посвященный 100-летнему
юбилею проф. М.Э.Салаева. Баку, «Элм», 2009, т.XVIII,
с.86-91.ISBN 5-8066-7665-7
38. L.A.Bababekova, P.A.Samadov. Corporative analis of the
energy flow crey-brown and meadow-serozem soils in natural
coenosis. Tenth Baku International cjngres.
“Energy,
57

ecology, economy”, Baku, 2009? p.162-164. ISBN 978-9952419-48-1.
39. П.А.Самедов. Приуроченность ферментов различной этиологии к характерным показателям «рН» среды. Общество Почвоведов Азербайджана. Сборник трудов, посвященный 100-летию академика В.Р.Волобуева, Баку,
«Элм», 2010, 1 часть, т.XI.4с.51-54 ISBN 978-9952-45308-9.
40. А.С.Сулейманова. П.А.Самедов. Участие дождевых червей
в переработке растительных остатков в загрязненных
радионуклидами серо-бурой почве Апшерона (на
азерб.языке).
Общ-во
Почвоведов
Азербайджана.
Сборник трудов, посвященный 100-летию академика
В.Р.Волобуева, Баку «Элм», 2010, 1 часть, т.XI.с.121-127
ISBN 978-9952-453-08-9.
41. P.A.Samadov. Successior of the specific composition of soil
microfauna during decomposition of the vegetative rests.
Annals of agrarian science, Tbilisi, 2010, vol.8, No1, p.76-79.
ISSN 1512-1887.
42. P.A.Samadov, M.E.Sadikhova, Sh.Z.Jafarova Enzymatic
activity as a biodiagnostic indicator of the technogenicpolluted grey-brown soilsİnternasional Soil Science Congress
on “Managment of Natural Resources to sustain soil heaeth
and
Quality”
Samsun-Turkey,
2010,
103
p.
www.soil.omu.edu.tr
43. П.А.Самедов. Биоэнергетические показатели почвенной
биоты, и их значение в биодиагностике техногеннозагрязненных почв. АНА Институт Почвоведения и
Агрохимии. Ж. «Почвоведение и Агрохимия», Баку,
«Элм», 2011, 20, №2с.114-117 .ISNN 2222-7882.
44. П.А.Самедов, Ар.П.Самедов Разложение растительных остатков в техногенно-загрязненных серо-бурых и серо-коричневых (каштановых) почвах.Сборник трудов по Почвоведению и Агрохимии посвященный 85-летию проф. З.Р.Мовсумова, 2011, т.XIX, с.84-90. ISBN 978-9952-453-26-3
58

45. П.А.Самедов. Сравнительный анализ энергии аккумулированной в биомассе почвенной биоты техногеннозагрязненных почв. Экологическое равновесие: Антропогенное вмешательство в круговорот воды в биосфере.
Матер.межд.науч.конф.Санкт-Петербург, 2011, с.64-66
.ISBN 978-5-8290-1094-2.
46. П.А.Самедов, А.А.Рзаев, А.С.Абдуллаев, И.В.Азизов. Системно-комплексное исследование нефтезагрязненных серо-бурых почв Апшерона. Ж. «Научное мнение», СанктПетербург, 2011,№2,с.178-181. SSN; ПИ №ФС77-43113.
47. П.А.Самедов, Л.А.Бабабекова, Б.Б.Алиева, В.Т.Мамедзаде,
А.П.Самедов. Влияние техногенных отходов различной
этиологии на изменение биологических показателей серобурых и серо-коричневых почв. Закономерности изменения почв при антропогенных воздействиях и регулирование состояния и функционирования почвенного покрова. Матер. Всеросс. науч.конфер. Москва, 2011,Секция
1. с.327-330
48. П.А.Самедов, В.Т.Мамедзаде, Л.А.Бабабекова, Б.Б.Алиева
Биологическая характеристика техногенно-загрязненных
почв (книга).Баку, «Элм», 2011,105 с. ISBN 978-9952-453324.
49. П.А.Самедов. Энергетические показатели биогеоценозов
засоленных почв. Сборник матер.межд. конф. «Почвы
Азербайджана». Генезис, география, мелиорация, рациональное использование и экология. НАНА, Баку, «Элм»,
2012 I часть, т.XII. 3с.504-506. ISBN 978-99-52-453-37-7.
50. П.А.Самедов, И.В.Азизов,Э.Н.Шамилов, А.С.Абдуллаев, Дж.
Нагиев. Особенности формирования биоценоза серобурой почвы загрязнённой
тяжелыми металлами и
радионуклидами. Материалы XXX Международного
симпозиума. Охрана био-ноосферы. Эниология. Нетрадиционное растениеводство. Экология и медицина. Симферополь. 2012с.118-123
51. П.А.Самедов. Биоэнергетическая оценка комплексов
беспозвоночных животных в техногенно-загрязненных
59

почвах Азербайджана. Сборник научных трудов,
межд.науч.конф. «Актуальные проблемы генетического,
географического, исторического и экологического
почвоведения. Львов, 2013, вып.4, с.206-211
52. П.А.Самедов. Б.Б.Алиева, В.Т.Мамедзаде Эко-энергетический анализ биомассы беспозвоночных животных в
биоценозах характерных типах почв АзербайджанаЖ.
«Почвоведение и Агрохимия», Баку, «Элм», 2013, Т.21,
с.48-53. №2ISBN 2222-7882
53. П.А.Самедов., Роль биологических факторов в формировании гумуса почв. Ж. «Почвоведение и «Агрохимия»,
Баку, «Элм», 2013, т.21, с.82-87. ISNN 2222-7882.
54. П.А.Самедов, Л.А.Бабабекова, Б.Б.Алиева, В.Т.Мамедзаде,
М.Э.Садыхова, М.М.Алиева. Биологические показатели и их
значение в диагностике засоленных почв аридных биогеоценозов Азербайджана. Ж.Вестник Рязанского Государственного Агротехнологического Университета им.
П.А.Костычева. Рязань, 2013, № 4, с.52-56. ISNN 2077-2084.
55. П.А.Самедов, А.П.Самедов. Значение беспозвоночных
животных в утилизации растительных остатков в засоленных почвах. Матер.межд.науч.конф. «Современная
аграрная наука»: в усовиях глобализации, актуальные
проблемы и перспективы развития. Гянджа, 2014, т.II
с.108-110. ISBN 5-8066-1239-2. сайт www.adau.ebu.az.
56. P.A.Samadov, V.T. Mamedzade, M.M.Aliyeva. Biological
Soil indicators of natural cenoses of arid ecosystems in
Azerbaijan. 9-th International Soil Science Congress “The Soul
of Soil and Civilization”. Turkey - Antalya, 2014, p.789-791.
ISBN 979-605-63090-3-8.
57. I.V.Azizov, E.N.Shamilov, A.S.Abdullayev, J.A.Naghiyev,
P.A.Samadov. New technology of cleaning contaminated soil
Sci-Afric.Journal of Scientific ISSUES, Research and Essays,
2015, vol.3(4), p.658-701. ISSN 2311-6188. http:www.
sciafricpublishers.Org
58. P.A.Samadov, B.B.Aliyeva, V.T. Mamedzade. Energical
assessment of the soil biots participation in humus formation of the
60

serozem - meadow soils from natural and cultural cenozes. Journal of
international scientific publication-Bulgaria. Agriculture and food.,
2015, Volum 3, p.l52-155.ISSN 1314-8591. htt://NNN.scientificpublicatior. net/ha/ article/1000665/
59. P.A.Samadov. Parcel structure of complexes invertebrates’
animals in mountainous-forest brown soils. International
Congress on “Soil Science in International year of Soils, 2015”,
19-23 October, Sochi, Russia, 2015, p.176. (www.soil
2015.com)
60. П.А.Самедов. Значение беспозвоночных животных в
биодиагностике почв аридных экосистем. Ж. «Почвоведение
и Агрохимия». Баку, «Элм», 2015, т.22, №1-2с.161-165. ISSN
2222-7882.
61. М.М.Алиева, П.А.Самедов.
Структура растительности
естественных
парцелл
горно-лесных
коричневых
почв.Матер.межд.научно-практ. конференции. Аграрная
наука и инновативное развитие образования: Мировой опыт
и современные приоритеты Гянджа, 2015, Т.1, с.366-368.
ISSN 5-8066-1239-2.www.adau.ebu.az
62. М.Э.Садыхова, П.А.Самедов. Влияние техногенных отходов различной этиологии на видовое разнообразие беспозвоночных животных серо-бурых почв. Почвоведение –
Продовольственной и Экологической безопасности страны.
Тезисы докладов VII Съезда Общества Почвоведов им.
Докучаева и Всероссийской с зарубежным участием научной
конференции Москва-Белгород, 2016, Часть I с. 118-119
63. П.А.Самедов. Экогруппы беспозвоночных животных и их
биодиагностическое значение. Труды Общества Почвоведов
Азербайджана. Баку, «Элм», 2016, т.14, с.60-62 ISBN
2222-7882.
64. П.А.Самедов, Б.Б.Алиева, В.Т.Мамедзаде, М.Э.Садыхова,
М.М.Алиева, Ш.З.Джафарова, Ар.П.Самедов. Мониторинг
биологических и физико-химических показателей почв,
загрязненных различными техногенными отходами.
Межд.науч.конф. «Природно-техногенные комплексы»: Современное состояние и перспективы восстановления.
61

Новосибирск-Новокузнецк, 2016, с.207-210. ISBN 978-57692-1493-6.
65. П.А.Самедов. Комплексы беспозвоночных животных горнолесных бурых почв южного склона Большого Кавказа в
естественных и окультуренных ценозах. Труды Общества
Почвоведов Азербайджана, Баку, «Элм», 2019, т.XV., с.106—
109. ISSN 2222-7882.
66. А.М.Керимов, П.А.Самедов. Экологические и энергетические пути повышения производительности почв (их
проблемы и прикладное значение). Баку, Изд.Lap Lambert
Academic Publishing, 2019, 124 с. ISBN 978-613-9-45411-2
67. П.А.Самедов. Биогеоэнергетика, как важная часть
энергетики почвообразования. Матер. науч. практ. конф.
«Экология, мелиорация и энергетика почв», посвященная
110-летию со дня рождения академика В.Р.Волобуева.
НАНА, отделение биологии и медицинских наук; Институт
Почвоведения и Агрохимии. Баку, 2020, с.115-116. ISBN 9789952-37-383-7.
68. П.А.Самедов. Энергетические показатели беспозвоночных
животных естественных парцелл горно-лесных коричневых
почв. Ж. «Вестник» Волгоградского Университета. Волгоград, серия 11, Естественные науки, 2017, volume 7, №2,с.711. ISSN 2306-4153 (print), ISSN 2409-2762 (online),
http://ns.jvosu .com; англо яз. сайт журнала:http://ns.
jvolsu.com/index.pp/en/.
69. П.А.Самедов. Биоэнергетика засоленных почв. Ж.
«Бюллетень науки и практики». М., 2019, т.5, №3с.112117. https://doi.org/ 10.33619/2414-2948/40/14
сайт журнала:http:/www. bulletennauki.com/
70. П.А.Самедов. Взаимосвязь между количественными
показателями беспозвоночных животных и гумусом
почвы. Ж. «Евразийский союз ученых» (ЕСУ), М., 2019,
№3(60), часть 5, с.30-32. ISSN 2411-6467 сайт журнала:
www.euroasia-science.ru E-mail: info@ euroasia-science.ru.
71. П.А.Самедов. Влияние удобрений на численность и
биомассу беспозвоночных животных. Ж. «Бюллетень
62

науки и практики», 2019, т.5,№7, с.141-145. https://doi.
org/10. 33619/2414-2948/44/18. сайт журнала:http://www.
bulletennauki.com/.
72. П.А.Самедов, З.Х.Мустафаев. Биологические показатели
серо-коричневых (каштановых) почв подвергнутых
загрязнению отходами Гянджинского алюминиевого
завода. Ж.«Бюллетень науки и практики», 2019, т.5, №1,
с.182-186. сайт журнала: http://www.bulletennauki.com/38-40
73. П.А.Самедов. Энергия, аккумулированная в биомассе
беспозвоночных животных нефтезагрязненных серобурых почв Апшерона. Электронный научно-производственный журнал «Агроэкоинфо», 331.doc. 2019, №3.
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019 /3/st
74. П.А.Самедов. Характерные особенности распределения
беспозвоночных животных по профилю луговосероземных почв. Ж.«Вестник науки и образования»,
с.37-41. cайт журнала: эл.№ФС77-58456. Изд-во «Проблемы науки; 2019, №7(61). Часть I, ISSN 2312-8089
НТТPS//science problems.ru; журнал: http://scientific journal.ru.
75. П.А.Самедов. Энергетическая оценка фитодеструкционной деятельности дождевых червей и мокриц. ж.
Бюллетень науки и практики. 2021, Т.7. №9с.90-94. ISSN
2414-2948. https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/14
сайт журнала:http:/www. bulletennauki.com/.
76. П.А.Самедов. Энергетиечсие показатели биомассы
беспозвоночных животных в почвах сухо-степной зоны
Азербайджана. Почвоведение и агрохимия, Алма-Аты,
2021, №2, с.33-38.ISSN 1999-740X.
E-mail:soilscience @gmail.com

63

Əlavə

Cədvəl 7.1.
Yağış qurdlarının müxtəlif çəki qruplarının enerji balansı –Nicodrilus calginosus
Sav.f. trapezoides aşağıdakı variantda
Yağış qurdlarının
№
çəkisi
q
1
1,0-a qədər
2
1,0-dan yuxarı

C

F

P

kal
195,776
253,334

kal
37,089
103,283

3
4

1,0-a qədər
1,0-dan yuxarı

126,109
195,048

21,093
81,258

5
6

1,0-a qədər
1,0-dan yuxarı

118,906
175,412

20,271
65,983

7
8

1,0-a qədər
1,0-dan yuxarı

87,897
160,996

14,808
66,858

9
10

1,0-a qədər
1,0-dan yuxarı

67,869
106,212

10,131
35,938

P/C

P/P+R

P+R/C

Biyan xəzəli ilə
R/C
F/C

%
14,64
2,02

%
18,07
3,42

%
80,24
59,23

%
66,42
57,21

%
18,94
40,77

19,65
2,90

23,59
4,97

83,27
58,34

63,62
55,44

16,73
41,66

19,06
2,00

22,97
3,21

82,95
52,38

63,89
60,38

17,05
37,62

25,46
2,93

30,62
5,01

83,15
58,47

57,69
55,54

16,85
41,53

32,20
3,26

37,85
4,93

85,07
66,16

52,87
62,90

14,93
33,84

R

kal
kal
28,668 130,019
5,125 144,429
Yonca xəzəli ilə
24,776
80,24
5,657 108,133
Üzüm xəzəli ilə
22,661 75,974
3,509 105,920
Yovşan xəzəli ilə
22,377 50,712
4,719
83,419
Pambıq xəzəli ilə
21,851 35,887
3,463
62,900

Cədvəl 7.2.
Məryəmqurdlarının– Armadillidium vulgare Latr müxtəlif çəki qruplarının enerji
balansı aşağıdakı variantda
C

F

1
2

Məryəmqurd
unun çəkisi
q
0,05-ə qədər
0,05-dən yux.

kal
12,633
22,228

kal
3,735
10,045

3
4

0,05-ə qədər
0,05-dən yux.

20,403
38,816

6,902
17,935

5
6

0,05-ə qədər
0,05-dən yux.

22,064
41,040

6,863
22,005

7
8

0,05-ə qədər
0,05-dən yux.

16,475
23,636

5,227
10,725

9 0,05-ə qədər
10 0,05-dən yux.

22,750
30,862

6,818
14,943

P

Biyan xəzəli ilə
R
P/C

%
kal
kal
3,199
5,699
25,32
0,460 11,723
2,07
Yonca xəzəli ilə
4,553
8,948
22,32
0,739 20,142
1,90
Pambıq xəzəli ilə
5,153 10,048
23,35
0,879 18,156
2,14
Üzüm xəzəli ilə
2,716
8,532
16,49
0,502 12,409
2,13
Yovşan xəzəli ilə
3,445 12,487
15,14
1,046 14,873
3,39
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P/P+R

P+R/C

R/C

F/C

%
35,98
3,78

%
70,39
54,81

%
45,11
52,74

%
29,57
45,19

33,72
3,54

66,17
53,79

43,86
51,89

33,83
46,21

33,90
4,62

68,90
46,38

45,54
44,24

31,11
53,62

24,18
3,89

68,27
54,62

51,79
52,50

31,74
45,37

21,62
6,57

70,03
51,58

54,89
48,19

29,97
48,42

Cədvəl 7.3.
Məryəmqurdlarının-Armadillidium vulgare latr və Protracheaniscus orientalis Ul
müxtəlif çəki qruplarının tənəffüs fəaliyyəti
200С temperaturda
Bir fərdin
orta
çəkisi
q
0,0126
0,0152
0,0186
0,0252
0,0357
0,0386
0,0572
0,0697

Armadillidium vulqare latr
Sərf olunan
Sərf olunan
oksigenin
oksigenin
miqdarı
enerjisi
mm3q./saat
kal
1132,07
5,661
964,69
4,823
710,63
3,553
356,36
1,782
273,96
1,370
216,55
1,089
194,46
0,973
134,36
0,670

Ölçmənin ümumi miqdarı – 510

Protracheoniscus orientalis Ul
Bir fərdin
Sərf olunan
Sərf olunan
orta çəkisi
oksigenin
oksigenin
miqdarı
enerjisi
q
mm3q./saat
kal
0,0162
774,84
3,872
0,0223
449,40
2,247
0,0371
261,91
1,310
0,0462
240,51
1,203
0,0574
200,30
1,002
0,1073
185,15
0,926

Ölçmənin ümumi miqdarı– 300

У  4,407  1,258

У  26,233   0,160

Cədvəl 7.4.
Yağış qurdlarının - Nicodrilus caliginosus Sav. f. trapezoidaes müxtəlif çəki
qruplarının tənəffüs fəaliyyəti
200С temperaturda

№

Bir fərdin orta çəkisi

Sərf olunan oksigenin miqdarı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

q
0,1852
0,2284
0,3537
0,4462
0,5702
0,6837
0,8671
0,9650
1,1447
1,7298

mm3q./saat
155,51
136,12
100,79
88,87
81,15
73,32
67,73
58,75
54,42
40,07

Ölçmənin ümumi miqdarı – 420

У  57,866   0,578
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Sərf olunan oksigenin
enerjisi
kal
0,780
0,681
0,504
0,444
0,406
0,367
0.339
0,294
0,272
0,200

İfraz ol.kop.enerjinin miqdarı

Humus əmələgətirmə əmsalı

kal
58,482
65,037
68,468
71,051
96,494
121,324
134,424
148,741
161,823
172,425

mq
26,250
34,485
60,975
87,206
115,991
176,410
265,900
377,060
507,040
600,790

mq
0,725
0,930
1,645
2,355
3,130
3,265
7,180
10,205
13,690
16,220

kal
3,625
4,650
8,225
11,775
15,650
16,325
35,900
51,025
68,450
81,100

%
6,198
7,149
12,013
16,573
16,218
13,455
26,706
34,304
42,299
47,035

Qidanı qəb.etmə əmsalı
Кq

İfraz olunan kop.humusun
miqdarı

mq
10,260
11,410
12,012
12,465
16,955
21,295
23,585
26,095
28,390
30,250

Enerjinin eff. əmsalı

Sutka ərzində ifraz olunan
kop.miqdarı

mq
4,399
4,953
4,501
4,812
4,366
3,528
2,637
1,100
0,836
0,703

Qida sərfinin enerjisi

Kütlənin sutka ərzində orta
artımı

q
0,09123
0,11325
0,20025
0,28640
0,38090
0,57935
0,81850
1,14295
1,91150
2,13120

Sutka ərzində qida sərfinin
miqdarı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yağış qurdlarının çəkisi

№

Cədvəl 7.5.
Yağış qurdlarının - Nicodrilus caliginosus Sav. f. trapezoidaes müxtəlif çəki
qruplarının qida fəaliyyətinin energetik qiymətləndirilməsi
Yovşan xəzəli variantı ilə

%
0,0636
0,0816
0,1443
0,2066
0,2745
0,2864
0,6298
0,8952
1,2009
1,4228

%
11,25
10,07
5,99
4,35
4,45
3,67
2,88
2,28
1,48
1,42
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kal
4,150
6,525
14,875
18,000
23,375
33,075
47,650
58,000
79,275
106,500

%
4,830
6,086
12,861
14,940
17,315
22,036
28,215
30,919
40,890
52,294

Qidanı qəb.etmə
əmsalı, kq

mq
0,830
1,305
2,975
3,600
4,675
6,615
9,530
11,600
15,855
21,300

Enerjinin eff.
əmsalı

mq
26,782
42,105
96,015
116,204
150,782
213,400
307,430
374,110
526,400
687,145

Humus əmələgətirmə
əmsalı

kal
85,486
107,203
115,584
120,514
135,008
150,094
168,877
187,588
193,897
203,659

İfraz ol.kop.
enerjinin miqdarı

mq
17,34
21,745
23,445
24,450
27,390
30,445
34,255
38,015
39,330
41,310

İfraz olunan
kop.humusun
n miqdarı

mq
4,701
6,077
6,042
5,605
5,997
3,905
2,485
1,260
1,030
0,873

Sutka ərzində ifraz
olunan kop.miqdarı

q
0,08555
0,13035
0,29725
0,35980
0,46680
0,60905
0,79695
1,05500
1,62950
2,12730

Qida sərfinin
enerjisi

Sutka ərzində qida
sərfinin miqdarı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kütlənin sutka
ərzində orta artımı

№

Yağış qurdlarının
çəkisi

Cədvəl 7.6.
Yağış qurdlarının - Nicodrilus caliginosus Sav. f. trapezoidaes müxtəlif çəki
qruplarının qida fəaliyyətinin energetik qiymətləndirilməsi
Yonca xəzəli variantı ilə

%
0,084
0,232
0,301
0,364
0,473
0,669
0,964
1,174
1,605
2,156

%
20,26
16,68
7,89
6,80
5,87
5,00
4,30
3,60
2,414
1,940

6
mq
0,0034
0,0049
0,0071
0,0158
0,0193
0,0227
0,0261
0,0339
0,0363
0,0371

7
kal
0,0171
0,0246
0,0355
0,0788
0,0963
0,1133
0,1304
0,1696
0,1816
0,1857

8
%
0,1028
0,1340
0,1779
0,3528
0,4079
0,4549
0,4934
0,5684
0,5825
0,5879

Enerjinin eff.
əmsalı
9
%
0,00029
0,00043
0,00051
0,00136
0,00166
0,00196
0,00225
0,00293
0,00314
0,00321

Qidanı qəb.etmə
əmsalı
Кq

5
mq
0,250
0,360
0,520
1,155
1,410
1,660
1,910
2,485
2,660
2,720

Humus əmələgətirmə
əmsalı

4
kal
16,590
18,350
19,950
22,344
23,598
24,909
26,420
29,840
31,169
31,578

. İfraz olunan
kop.humusun
miqdarı
İfraz ol.kop.enerjinin
miqdarı

3
mq
2,910
3,220
3,500
3,920
4,140
4,370
4,635
5,240
5,470
5,540

Sutka ərzində ifraz
olunan kop.miqdarı

2
mq
1,830
1,260
1,140
0,745
0,630
0,540
0,445
0,310
0,250
0,190

Qida sərfinin enerjisi

1
q
0,00822
0,01240
0,01706
0,02420
0,02934
0,03301
0,03543
0,04495
0,05000
0,05100

Sutka ərzində qida
sərfinin miqdarı

Kütlənin sutka
ərzində orta artımı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Məryəmqurdlarının
çəkisi

№

Cədvəl 7.7.
Məryəmqurdlarının -Armadillidium vulgare latr müxtəlif çəki qruplarının qida
fəaliyyətinin energetik qiymətləndirilməsi
Yovşan xəzəli variantı ilə

10
%
35,40
25,97
20,52
16,20
14,11
13,24
13,08
11,66
10,94
10,86

4
kal
12,473
14,124
17,748
21,791
23,861
25,661
27,362
35,595
38,454
42,398

5
mq
0,200
0,665
0,890
1,490
1,875
2,160
2,440
3,174
3,500
4,237

6
mq
0,0040
0,0144
0,0193
0,0303
0,0377
0,0433
0,0490
0,0639
0,0704
0,0852
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7
kal
0,0201
0,0718
0,0965
0,1512
0,1886
0,2166
0,2452
0,3133
0,3518
0,4258

8
9
%
%
0,1612 34,66
0,5085 21,79
0,5437 20,45
0,6938 0,00438
0,7905 16,16
0,8440 14,89
0,8963 14,45
0,8802 13,62
0,9147 12,79
0,0050 11,98

Qidanı qəb.etmə əmsalı
Кq

İfraz olunan kop.humusun
miqdarı

3
mq
2,530
2,865
3,600
4,420
4,840
5,205
5,550
7,220
7,800
8,600

Enerjinin eff. əmsalı

Sutka ərzində ifraz olunan
kop.miqdarı

2
mq
1,800
1,485
1,270
1,140
0,770
0,525
0,390
0,210
0,180
0,140

Humus əmələgətirmə əmsalı

Qida sərfinin enerjisi

1
q
0,00730
0,01315
0,01760
0,02397
0,02995
0,03496
0,03841
0,05300
0,06100
0,07180

İfraz ol.kop.enerjinin miqdarı

Sutka ərzində qida sərfinin
miqdarı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kütlənin sutka ərzində orta
artımı

№

Məryəmqurdlarının çəkisi

Cədvəl 7.8.
Məryəmqurdlarının -Armadillidium vulgare latr müxtəlif çəki qruplarının qida
fəaliyyətinin energetik qiymətləndirilməsi
Yonca xəzəli variantı ilə

10
%
0,00040
0,00145
0,01970
0,00306
0,00382
0,00496
0,00634
0,00712
0,00862
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