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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycan
Respublikasında zəngin faydalı qazıntı yataqlarına malik
bölgələrdən biri Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən
Daşkəsən və Gədəbəy inzibati rayonlarıdır. Bu zona dağ-mədən
sənayesinin inkişafı nəticəsində çox geniş texnogen təsirlərə məruz
qalmış ərazi hesab olunur. Daşkəsən və Gədəbəy inzibati
rayonlarında faydalı qazıntı yataqlarının istismarı geolojigeomorfoloji cəhətdən orta və yüksək dağlıqda aparılır. Ərazinin
çay şəbəkəsi ilə çox parçalanması və faydalı qazıntıların mürəkkəb
relyef şəraitində formalaşması rekultivasiya prosesini daha da
çətinləşdirir.
Mədənlərdə istismar işləri açıq üsulla aparıldığına görə
yamaclarda çoxsaylı antropogen terraslar qurulmuş və böyük
həcmdə boş süxurlar ətraf aləmə atılmışdır. Nəticədə ərazinin təbii
geosistemi tamamilə pozulmuş və törəmə texnogen geosistem
meydana gəlmişdir. Son illər respublikamızda təbii ekosistemlərin
qorunub mühafizə olunması barədə “Ətraf mühitin mühafizəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu, “Azərbaycan
Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa
dair Milli Proqram” qəbul olunması bu istiqamətdə elmi tədqiqat
işinin aparılmasına zərurət yaratmışdır. Təbii landşaftların
insanların təsərrüfat fəaliyyətinin zərərli təsirlərindən mühafizəsi,
canlı aləmin məskunlaşdığı ərazilərdə təbii mühitin bərpası üçün
buranın müasir vəziyyətini öyrənmək məqsədi ilə elmi-tədqiqat
işlərinin aparılması olduqca aktualdır.
Texnogen dağ geosistemlərinin öyrənilməsi istiqamətində
xarici ölkə alimlərindən R.N.Panas (1969), Q.A.Ordjanikidze
(1977),
N.M.Cernova
(1985),
L.P.Karelnikov
(1993),
Q.V.Dobrovolski, F.R.Zaydelman (2008), Azərbaycan alimlərindən
isə Ş.Y.Göyçaylı (1975), T.A.Xəlilov (1976), K.R.Məmmədov
(1978),
Q.Ş.Məmmədov
(2002),
A.D.Babayeva
(2004),
Q.Ş.Yaqubov (2011-2015), Z.R.Məmmədov (2014) və başqalarının
rolu böyükdür.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi
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Daşkəsən və Gədəbəy inzibati rayonlarının (Kiçik Qafqazın şimalşərq yamacı) dağ-mədən sənayesinin inkişafı nəticəsində yaranan
ekoloji problemlərini müəyyən edib, onların həlli yollarının elmipraktiki əsaslarını işləyib hazırlamaq, dağ geosistemlərinin
optimallaşdırılması yollarını müəyyən etməkdir. Məqsədə nail
olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur:
- texnogen təsirə məruz qalmış geosistemlərin ekoloji
qiymətləndirilməsi;
- texnogen təsirə məruz qalmış ətraf ərazilərdə torpaqların
aqroekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;
- dağ-mədən işlərinin aparılması ilə əlaqədar texnogen
landşaftlarda transformasiya prosesinin təhlili;
- əlvan və qara metal filizi yataqlarının istismarı ilə yaranan
tullantı süxurlarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin təhlili;
- texnogen pozulmuş ərazilərin torpaq-bitki sisteminin bərpası
üzrə təklif və tövsiyələrin hazırlanması;
- texnogen landşaftda yaradılması nəzərdə tutulan aqromədəni
geosistemin optimallaşdırılması üsullarının tətbiqi.
Tədqiqat metodları. Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində
Coğrafi İnformasiya Sistemləri, tarixi-coğrafi, riyazi-statistik,
müqayisə, müşahidə, sistemli təhlil, kartoqrafik və s. metodlardan
istifadə edilmişdir. Toplanmış süxur, torpaq və su nümunələrində
makro, mikro elementlər və ağır metalların miqdarı müvafiq
laborator kimyəvi analiz metodlarına əsaslanaraq öyrənilmişdir.
Laboratoriya şəraitində Daşkəsən və Gədəbəy inzibati rayonları
ərazisindəki Dağ Mədən müəssisələrinin tullantılarından
götürülmüş süxur nümunələrində kimyəvi elementlərin analizi
aparılmışdır. Mədənlərin yayıldığı ərazilərdə çay sularının aşağı
axarlarından götürülmüş nümunələrdə kimyəvi elementlərdən
Na2O, MgO, Al2O3, SO2, P2O5, SO3, K2O, CaO, TiO2, MnO, F2O3,
BO, süxur tullantılarında isə Co, Hg, Cd, Cr, Pb kimi ağır metallar
təyin edilmişdir. Tullantı süxurlarında və su nümunələrində kimyəvi
elementlərin təyinində (Zrekio-Pipe PNDF) 14.1:2:4.135-98
markalı Atom emission spektrometr cihazından istifadə edilmişdir.
Bunlarla yanaşı, tullantı süxurlarında və torpaqəmələgəlmədə iştirak
edən mineralların (2-kvars, çöl spatı, kalsit, gips, montmorlionit,

5. Eyyubova, Z.İ. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının texnogen
dağ geosistemləri (Gədəbəy filizçıxartma mədəni timsalında // –
Bakı: Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, – 2017. – XIX cild, – s.
250-256.
6. Eyyubova, Z.İ. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının torpaq
ekoloji vəziyyəti (Daşkəsən və Gədəbəy rayonları timsalında)
//– Naxçıvan: Naxçıvan Dövlət Univeristeti, Elmi əsərlər. Təbiət
və tibb elmləri seriyası, – 2017. – № 3 (84), – s. 220-225.
7. Eyyubova, Z.İ. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında pozulmuş
geosistem bərpasında bitki örtüyünün rolu (Daşkəsən və
Gədəbəy rayonları timsalında) // – Lənkəran: Lənkəran Elmi
xəbərlər, Təbiət elmlər seriyası, – 2017. – №1, – s.104-110.
8. Eyyubova, Z.İ. Daşkəsən və Gədəbəy rayonlarda texnogen
landşaftlarda torpaqbərpa tədbirləri // – Bakı: Azərbaycan
Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, – 2017, – XX cild, – s. 223227.
9. Eyyubova, Z.İ. Restoration process of natural environment on
the technogenesis soil (for example: Gadabay and Dashkasan) //
– Bakı: Gənc alimlərin əsərləri. – 2017. – №15, – s. 9-12.
10. Eyyubova, Z.İ Impact of extraction of mineral resources to the
vegetation cover on the north-eastern slope of the Minor
Caucasus // – Australia: “Science and world”, – 2018, – № 4
(56), – p. 74-77.
11. Эюбова, З.И. Техногенные геосистемы Дашкесанского
района, // З.И. Эюбова, Г.Н. Гаджиева, А.З. Гаджиева, –
Чита:
Вестник
Забайкальского
Государственного
Унивeрситeта, – 2020. – т. 26, №1, – c. 80-87.
12. Эюбова, З.И.
Техногенные горные геосистемы в
Гедабекском // – Чита: Вестник Забайкальского
Государственного Унивeрситeта, – 2020, – т. 26, №2, – с. 5054.
13. Эюбова, З.И. Современное состояние горно–лесных почв в
бассейна Зеямчай и горно-черноземных почв около село
Дюзюрт
//
–
Воронеж:
Вестник
Воронежского
Государственного Университета, Серия: География.
Геоэкология, – 2020, – с. 93-100.
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Torpağın üst qatının ətrafda toplanıb saxlanılmasını təmin
etmək və texnogen dağ-geosisteminin fasiləsiz bərpasının
təmin edilməsi.
Bərpa olunan torpaqların bioloji xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla meliorasiya tədbirlərinin xüsusən də fitomeliorasiya
tədbirlərinin həyata keçirilməsi və orada yerli şəraitə uyğun
ağacların əkilməsinin təmin edilməsi
Texnogen dağ geosistemlərində baş verə biləcək ekzodinamik
proseslərin (sürüşmə, uçma, daş tökülməsi və s.) qarşısının
alınması üçün kompleks tədbirlər planının işlənib
hazırlanması.
Tullantıların,
çirklənmə
mənbələrinin
monitorinqinin
müntəzəm aparılması, onların utilizasiyası və çirklənmənin
neytrallaşdırmaq məqsədəuyğundur.
Dissertasiya mövzusu üzrə çap olunmuş elmi işlər

1. Eyyubova, Z.İ. Technogenic geosystems of the north-eatsern
part of the Lesser Caucasus and the ways of their optimization //
“Akademik elm həftəliyi”, ̶ Bakı: ̶ 02-04 Noyabr, 2015 ̶ s.
313-314.
2. Эюбова, З.И. Антропогенные деградации земли лесного
фонда в северо-восточном склоне Малого Кавказа // Kənd
təsərrüfatı
torpaqlarının
ekoloji
qiymətləndirilməsinin
regionların inkişafında və ekoloji balansın qorunmasında rolu
konfransı, ̶ Bakı: Dekabr, 2015, ̶ s. 88-90.
3. Eyyubova, Z.İ. Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsində texnogen
pozulmuş torpaqlarda fitosenozların ekoloji potensialı // – Bakı:
Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərlər toplusu, –
2016. – Cild 14, – s. 250-252.
4. Eyyubova, Z.İ. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı texnogen
landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri (Daşkəsən və
Gədəbəy rayonları timsalında) // – Bakı: Azərbaycan Coğrafiya
Cəmiyyəti əsərləri, Coğrafiya və Təbii Resurslar, – 2017. – №1,
– s. 65-70.
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ileit, hematit, alünit, indialit, klinoxlor, anarfit) spektrometrik üsulla
tərkibi öyrənilmişdir. Normal inkişaf etmiş torpaqlarda isə
E.V.Arınuşkina metodu ilə hiqroskopik nəmlik, qranulometrik
tərkib, udulmuş əsaslar (Ca+Mg), udulmuş hidrogen, udulmuş Na,
karbonatlılıq, humus, pH müəyyən edilmişdir.
Müdafiəyə çıxarılan müddəalar:
1. Geosistemlərə təsir edən texnogen amillər və onların təsir
dərəcəsinin müəyyən edilməsi.
2. Texnogen geosistemlərin geokimyəvi analizlərinin təhlili.
3. Texnogen pozulmuş dağ geosistemlərinin optimallaşdırılması
yollarının müəyyən edilməsi.
Tədqiqatın elmi yeniliyi:
- Hər iki inzibati rayon ərazisində tullantı süxurlarının
üzərində torpaqəmələgəlmənin səciyyəvi xüsusiyyətləri müəyyən
edilmişdir.
- İlk dəfə olaraq əlvan və qara metal filizi yataqlarının
istismarı ilə yaranan texnogen relyefin morfogenetik formalarının
tipoloji təsnifatı aparılmışdır.
- Tədqiq olunan ərazinin tullantı süxurlarının bioloji
mənimsəmə məqsədilə torpaqbərpa işlərinin aparılmasının səmərəli
yolları işlənmişdir.
- Ərazidə texnogen geosistemlərin əsas ünsürü kimi çıxış edən
tullantı süxurların bioloji hala salınmasında mühüm torpaq-qrunt
xassələri hesab olunan aqrofiziki əlamətlər, torpaqbərpa
proseslərində səmərəli nəticə əldə olunmasında istifadə olunacaq
üsulların növlərinin təsnifatı verilmişdir.
- Texnogen tullantıların ətraf mühitə təsiri stratiqrafik
qaydada öyrənilmiş, tullantı süxurlarının fiziki-kimyəvi xassələri
təhlil edilmiş, onların ətraf mühitə təsir dərəcələrinin təyini məqsədi
ilə münbitliyin bərpasında xüsusi rolu olan makro və
mikroelementlər analitik üsullarla təhlil edilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Əldə olunmuş
nəticələr regionların davamlı inkişafının təmin olunmasına yönəlmiş
tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Bu
nöqteyi nəzərdən gələcəkdə respublikamızda texnogen pozulmuş
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ərazilərin bərpası ilə bağlı layihə işlərinin həyata keçirilməsində
dissertasiya işinin nəticələrindən istifadə edilə bilər.
Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin əsas müddəaları
Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin “Kənd təsərrüfatı
torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsinin regionların inkişafinda
və ekoloji balansın qorunmasında rolu” konfransında-(Bakı, 2015),
Akademik elm həftəliyi toplantısında (Bakı, 2015), “İnsan və ətraf
mühit münasibətləri” mövzusunda elmi konfransın materiallarında
(Bakı, 2017), “Azərbaycan Dağ geosistemləri; Problemlər və
perspektivlər” konfransında (Bakı, 2017), Ə.Haqverdiyevin anadan
olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş XXI əsrdə elm və təhsil
nəzəriyyə və təcrübə (Qars, 2020) beynəlxalq elmi praktik
konfransın materiallarında dinlənmiş və müzakirə olunmuşdur.
Dağ-mədən müəssisələrində ətraf mühitin mühafizəsi
istiqamətində tətbiq oluna bilər.
Tədqiqat işi ilə bağlı 14 elmi məqalə çap olunmuşdur.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı.
Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik
H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Ekocoğrafiya” şöbəsində
yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiyanın həcmi, quruluşu və əsas məzmunu.
Dissertasiya işi giriş, 4 fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat
siyahısından ibarətdir. İşin həcmi 150 səhifədir. İş 17 şəkil, 16
cədvəl, 10 qrafik, 129 adda ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Giriş3 səhifə, I fəsil- 31 səhifə, II fəsil- 61 səhifə, III fəsil-24 səhifə, IV
fəsil- 15 səhifə, ədəbiyyat siyahısı isə-12 səhifədən ibarətdi.
Cədvəlsiz, qrafiksiz, şəkilsiz və ədəbiyyat siyahısız 180 150
işarədən ibarətdir.

3.

4.

5.

6.

mq/l), mis (1,8-121,6 mq/l) və kalsiumun (380,5-569,1 mq/l)
qiyməti isə YVH-dən bir qədər yüksək, sink elementi isə yüz
dəfələrlə çoxdur. Daşkəsən rayonu ərazisindəki sulardan
götürülmüş nümunələrdə isə Ca, SO4 daha çoxluq təşkil etmişdir.
Dəmir filizi saflaşdırma əməliyyatından sonra tullantı
süxurlarının tərkibində hər ton tullantı həcmi üzrə hesablasaq 90
qr kobalt, 1000 qr mis, 1400 qr sink və 1700 qr kükürdün olması
məlum olmuşdur. Bu nəticəyə əsasən tullantı süxurlarının da
yenidən emalı məqsədəuyğundur.
İlk dəfə olaraq əlvan və qara metal filizi yataqlarının istismarı ilə
yaranan texnogen relyefin morfogenetik formalarının tipoloji
təsnifatı aparılmışdır. Belə ki, ərazidə 6 texnogen relyef tipi
müəyyən edilmişdir; Çoxterraslı dağ yamacları, daxili hamar
platformalı karxana, karxana çalası, daxili tullantılı karxana, dar
keçidə bənzər karxana və çalavari karxana.
Filizsaflaşdırma tullantılarından götürülmüş süxur nümunələrində
ümumi kimyəvi elementlər və mədənlərin yayıldığı ərazilərdə
çay sularının aşağı axarlarından götürülmüş nümunələrdə ümumi
kimyəvi elementlərdən Na2O, MgO, Al2O3, SO2, P2O5, SO3,
K2O, CaO, TiO2, MnO, F2O3, BO, süxur tullanrılarında Co, Hg,
Cd, Cr, Pb kimi ağır metallar təyin edilmişdir ki, bunun da
əsasında təbii landşatların çirklənmə dərəcələri müəyyən edilmiş
və bərpası yolları irəli sürülmüşdür.
İlk dəfə olaraq mənimsəməyə yararlılıq qrupları ayrılmış, torpaq
–qruntun və ya tullantı süxurlarının aqrokimyəvi xassələri
əsasında torpaqbərpa işlərinin aparılmasının səmərəli yolları
işlənmişdi. Beləliklə, torpaqlaşdırma, terraslaşdırma, çəpərləmə,
meliorativ işlərin aparılması və meşələşdirmə əsas
optimallaşdırma işləri olaraq seçilmişdir.

1.

6

Təkliflər
Dağ-mədən sənayesi işlərində ən müasir texnika və
texnologiyadan istifadə etməklə onun dünya standartına
uyğunlaşdırması və beynəlxalq təcrübədən istifadə olunması.
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Belə ki, I və II qrup üzrə torpaqlaşdırma ilə mədəni qat
yaradılması, III qrup daxilində eroziyaya qarşı çəpərlərin
düzəldilməsi, IV qrup daxilində iri süxur parçalarından ibarət süni
terraslar yaratmaqla səthdə hamarlanma ilə meliorativ yaxşılaşdırma
aparmaqla yaşıllaşdırma tədbirlərinin görülməsi, V qrup daxilində
isə hidro üsulla ağac və kol cinslərinin əkilməsi ilə meşə
zolaqlarının salınması optimal hesab edilir. Bu sadalananlar əsas
optimallaşdırma işləridir.
Bu ərazilərdə optimallaşdırma işləri aparmaqla tullantı
süxurlarının səthində iri stadionların yaradılması, terraslarda
ağacların əkilməsi ilə parkların salınması mümkündür. Terraslar
boyu yolların çəkilməsi dağ-idman növlərinin inkişaf etdirilməsi,
hündür dağlıq ərazilərin mənimsənilməsini asanlaşdırır. Həmçinin
boş süxur çalalarında süni gölməçələrin yaradılması ilə su-idman
növlərinin inkişaf etdirilməsi də mümkündür. Turizmin inkişaf
etdirilməsi üçün baza kamplarının yaradılması hündür dağlıq
əraziləri əlçatan edir. Belə ki, bəzi ərazilərdə istismarı uzun dövr
ərzində bitmiş yataqlar var ki, onlar turistlər üçün çox maraqlıdır.
NƏTİCƏ
1. Daşkəsən rayonu daxilində zəif parçalanmış yamacların və
hamarlanmış suayrıcıları dağ-çəmən torpaqlarında seliteb-bağ və
plantasiya ekolandşaftlarına dəyişdirilmiş üçyarpaq yonca,
tülküquyruğu kimi müxtəlifotlu meşədən sonrakı çəmən-çöl
bitkiləri landşaft tipi, Gədəbəy rayonunda isə orta parçalanmış,
orta meyilli dağ yamaclarının çimli dağ-çəmən torpaqlarında
kəkotu, yonca, üçyarpaq yonca və müxtəlifotlu bitkilər ilə
örtülən landşaft tipi daxilində transformasiyaya məruz qalmış
ərazilər müəyyən edilmiş və landşaft xəritəsində öz əksini
tapmışdır.
2. Gədəbəy rayonunda mədənlərdən keçən Missu və Arıqdam
çaylarından götürülmüş nümunələrdən aşkar olunan elementlərin
bəziləri YVH-dən xeyli artıq bəziləri isə azlıq təşkil etmişdir.
Belə ki, Na-un miqdarı 5,4-4,6 dəfə az, kaliumun miqdarı YVHdən dəfələrlə azlıq təşkil edir. Sulfatlı birləşmələr (537,7-940,7
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TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU
Girişdə mövzunun aktuallığı, öyrənilmə səviyyəsi, məqsəd və
vəzifələri, nəzəri və metodoloji əsasları, informasiya bazası, elmi
yenilikləri, praktiki əhəmiyyəti müəyyən edilir.
Dissertasiya işinin I fəsli "Kiçik Qafqazın şimal-şərq
yamacının fiziki-coğrafi şəraitinə texnogen proseslərin təsiri” nə
həsr olunmuşdur. Montologiya elminin müasir təsnifatının meydana
gəlməsində əsas metodoloji məqsəd yeraltı faydalı qazıntı
sərvətlərinin kompleks formada mənimsənilməsi və onların
səmərəli istifadəsi zamanı müxtəlif elm sahələri arasında qarşılıqlı
əlaqə yaradılmasıdır.
Coğrafi təbəqənin hər komponenti bir sıra elementlərdən (alt
sistemlərdən) ibarət olub, ümumi məqsədə nail olmaq üçün
qarşılıqlı əlaqədə olan sistemdir. Beləliklə, dünya sistemi
çərçivəsində təbii geosistem coğrafi təbəqənin qarşılıqlı əlaqədə
olan komponentlərinin tam çoxluğu kimi qəbul olunur. Bildiyimiz
ki, geosistemin yeraltı sərvətlərinin mənimsənilməsi baxımından ən
mühüm tərkib hissələrdən biri dağ süxurlarından ibarət
massivlərdir. Məlumdur ki, litosferin üst fəal qatı (10 km dərinliyə
qədər) insanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə daha çox əlaqəlidir1.
Faydalı qazıntıların mənimsənilməsi dağ-mədən sənaye
mərkəzlərinin yaranmasına gətirib çıxartmışdır. Yerin təki
mənimsənildikcə onun formalaşdırdığı texnogen sistem coğrafi
təbəqənin bütün komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaqla
meydana gəlir. Sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı yeni əlaqələr
yaranır ki, bunun nəticəsində, təbii olaraq, sistemin yeni forması
əmələ gəlir. Nəticədə ərazidə texnogen pozulmaların 3 növü özünü
qabarıq göstərmişdir.
1. Adaptiv (uyğunlaşan) - bu növ texnogen pozulmalar dağmədən işləri aparılarkən baş verir və yaranan texnogen relyef
forması müdaxilə olmadan, müəyyən vaxt ərzində təbii yolla öz
ilkin formasını bərpa edir. Tullantı süxurları üzərində yerli
zonallılığa müvafiq torpaq-bitki örtüyü formalaşır.
Göyçaylı, Ş.Y. Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri/ Ş.Y.Göyçaylı. ̶
Bakı: Ulu, – 2004. ̶ 268 s.
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Qrafik 2. Daşkəsən rayonu ərazisində istismarı dayandırılmış dəmir filiz çıxartrma yatağında təklif
edilən rekultivasiya və optimallaşdırma sxemi.

2. Konstruktiv - bu növ pozulma da antropogen təsir
nəticəsində yaranır və o, təbii landşaftdan fərqlənir. Bu halda mədən
işlərini aparan müəssisələr baş verən dəyişiklikləri ciddi surətdə
nəzarətdə saxlamağa çalışırlar.
3. Destruktiv (quruluşu pozulmuş) - burada antropogen təsirlər
nəticəsində təbii geosistemin tamlığının pozulması və
məhsuldarlığının aşağı düşməsi müşahidə edilir. Belə ki, landşaftın
bütün ünsürlərinin (relyef, bitki, torpaq örtüyünün) ilkin təbii
formaları ilə tamamilə uyğunlaşmayan texnogen landşaft formaları
yaranır. Bu növ texnogen pozulmalar hər iki rayonun dağ-mədən
ərazilərində geniş yayılmışdır (şəkil).
Tətbiq etdiyimiz ərazidə texnogen pozulmalar nəticəsində
1276 ha adaptiv, 1500 ha konstruktiv, 842 ha destruktiv formalar
özünü göstərir. Zəif parçalanmış yamacların və hamarlanmış
suayrıcıları dağ-çəmən torpaqlarında seliteb-bağ və plantasiya
ekolandşaftlarına dəyişdirilmiş üçyarpaq yonca, tülküquyruğu kimi
müxtəlifotlu meşədən sonrakı çəmən-çöl bitkiləri landşaft tipi
daxilində Daşkəsən rayonu ərazisində 643 ha adaptiv, 891 ha
konstruktiv, 558 ha destruktiv relyef forması, Gədəbəy rayonunda
isə orta parçalanmış, orta meyilli dağ yamaclarının çimli dağ-çəmən
torpaqlarında kəkotu, yonca, üçyarpaq yonca və müxtəlifotlu
bitkilər ilə örtülən landşaft tipi daxilində 633 ha adaptiv, 609 ha
konstruktiv, 284 ha destruktiv relyef formalarının yayıldığını
müəyyən edilmişdir. Daşkəsən və Gədəbəy dağ-mədən
komplekslərində yataqların istismarı müxtəlif baxarlı və maili
yamaclarda açıq üsul ilə aparılmış və aparılmaqda davam etdirilir.
Faydalı qazıntılar litosfer qatının üst hissəsində yerləşdiyinə
görə istismar işləri terraslaşdırma metodu ilə aparılır. Belə ki, qısa
zaman kəsiyində geniş miqyasda dağ yamaclarında çoxlu sayda
terraslar qurulmuş, böyük həcmdə boş süxurlardan ibarət tullantı
bermaları yaranmışdır. Boş süxur tullantıları yamacların mailliyi
boyu atmosfer yağıntılarının təsiri ilə sülb halında axır və nəticədə
tullantılar aşınma və hidrotasiya prosesləri nəticəsində şiddətli
surətdə yerdəyişmələrə məruz qalır. Yəni nəticə etibarilə həmin
süxurlar toplusu daimi dəyişkən xarakterli olub landşaft qatında çox
hallarda destruktiv tipli relyef formaları yaradır.
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Cədvəl 3.

Şəkil. Daşkəsən və Gədəbəy inzibati rayonları ərazisində təbii landşaft qurşaqları daxilində
formalaşmış texnogen landşaftlar xəritəsi.
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Yeraltı qazıntı sərvətlərinin çıxarılması hesabına akkumulyativ
humus qatının pozulması ilə nəticələnən işlər Çin, Almaniya,
Ukrayna, Rusiya, Belarusiya və s. ölkələrdə geniş yayılmış və
onların bərpası işləri də aparılmağa başlanılmışdır2. Dağ-mədən
işlərinin aparılması tarixinə nəzər yetirdikdə, ilk dəfə rekultivasiya
işləri haqqında məlumatı alman alimi Knabe vermişdir. 1784-cü
ildə Saksoniya kralının göstərişi ilə kömür mədənlərində yaranan
karxana oyuq və tullantı süxurlarının yaranması ilə münbitliyi
pozulmuş və boş tullantı süxurları ilə örtülmüş ərazilərdə
yaşıllaşdırma (meşələşdirmə) aparılmışdır.
Texnogen geosistemlərin yaranması burada mövcud olan
torpaq və bitki örtüyünün də dəyişməsi ilə nəticələnmişdir. Ərazidə
dağ-çimli çəmən, dağ qaratorpağabənzər çəmən torpaqları,
çəmənləşmiş dağ-qonur meşə torpaqları, dağ-çəmən bozqır, dağ
qara, dağ-çəmənləşmiş qonur-meşə və meşə altından çıxmış dağqəhvəyi torpaqlar Daşkəsən rayonu ərazisində, dağ tipik qonurmeşə torpaqları isə Gədəbəy rayonu daxilində daha çox texnogen
çirklənmələrə məruz qalmışdır.
Ərazi çay şəbəkəsinin sıxlığına (Şəmkirçay, Qoşqarçay,
Zəyəmçay və onların qolları) görə respublikamızın başqa anoloji
bölgələrinə nisbətən fərqlənir və onların əksəriyyəti texnogen
geosistemlərin təsiri altındadır. Belə ki, Daşkəsən rayonu
ərazisindəki Qoşqarçay Daşkəsən filiz mədənlərini, Missu və
Arıqdam çayları isə Gədəbəy qızıl mədənlərini kəsib keçir. Bu
çaylarda ekoloji vəziyyətin gərgin olmasının səbəbi məhz budur.
Rayonda kənd təsərrüfatının inkişafını nəzərə alsaq, çirkli su
mənbələrinin də ona mənfi təsir etdiyini söyləyə bilərik. Fosfor,
azot və karbonun suda çoxluğu suyun rəngində də öz əksini
tapmışdır. Belə ki, bu çayların mavi, yaşılın tünd rənginə çalması da
onların nə dərəcədə çirkləndiyinə bariz nümunədir. Nəinki
məişətdə, hətta kənd təsərrüfatında belə bu çayların suyundan
istifadə edilməsi məqsədəuyğun deyildir.
Гусев, А.П. Особенности начальный стадий восстановительной сукцессии
в антропогенном ландшафте (на примере юго-востока Белоруссии) //
А.П.Гусев. ̶ Москва: Экология, ̶ 2009. ̶ №3, с. 174-179.

rekultivasiyaya aid tövsiyələr hazırlanmalıdır. Bununla belə
texnogen ərazilərdə hökmən torpaq bərpanın daha səmərəli
üsullarının tapılması vacibdir.
Ərazidə rekultivasiya işlərinin də aparılması zamanı aşağıdakı
qaydalara əməl edilməsi tələb olunur.
1. Qazıntı işləri aparan müəssisə rəhbərliyi ilk növbədə işlərə
başlamazdan əvvəl səthdə olan münbit torpaq qatı (0,7-1,0 m)
kürünüb anbarlaşdırılmalıdır.
2. Daha sonra anbarlaşdırılmış torpaq kütləsinə hidro üsulla
hidrohörələşdirilmiş məhlul verməklə rekultivasiya olunmuş sahəyə
köçürülür.
3. Beləliklə, kobud qırıntı süxurlardan ibarət rekultivasiya
qatında qısa müddət ərzində torpaqəmələgəlmədə bioloji,
biokimyəvi və mikrobioloji proseslər güclənir.
4. Texniki mərhələdə hamarlanmış sahələrdə bu üsulla
lilləşdirmə aparıldıqda rekultivasiya qatında torpaqyaradıcı
amillərin fəaliyyəti sürətlənir. Bununla texniki yolla yaradılmış
qatın üzərində münbit torpaq kütləsinin verilməsinə ehtiyac
yaranmır.
5. İşlərin bu ardıcıllıqla aparılması, tez bir zamanda ərazidə
meşə və aqrolandşaftların yaranmasına gətirib çıxardır.
Tullantı süxurların bioloji mənimsəmə məqsədi ilə torpaqbərpa
işlərinin səmərəli yolları tərəfimizdən işlənmiş və beş yararlılıq
qrupu seçilmiş və optimallaşdırma təklifləri irəli sürülmüşdür
(qrafik 2, cədvəl 3).
Daşkəsən inzibati rayonu daxilində seçilmiş ərazi
nümunəsində fotometriya metodu ilə ərazidə yayılmış aqro ve
texnogen landşaftları fərqləndirilmişdir. Belə ki, texnogen
landşaftlar daxilində terrasın kəsiliş döşü, terrasın berması, terrasın
tökmə döşü (onların daxilində bitkilərlə zəif, orta, sıx örtülmüş
ərazilər) ayrılmışdır.
Belə ki, optimallaşdırma işlərini yerinə yetirmək üçün təklif
edilən yararlılıq qrupları üzrə görüləcək işlər cədvəl 3-də geniş
şəkildə şərh edilmişdir. Yararlılıq qrupları üzrə bioloji
məhsuldarlığın artırlmasının səmərəli yolları torpaq-qruntun və ya
tullantı süxurlarının aqrokimyəvi xassələri əsasında ayrılmışdır.
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Aparılan müşahidələr nəticəsində tədqiq olunan ərazidə,
texnogen geosistemin yerində torpaqbərpa işlərinin aparılması
rekultivasiyanın texniki mərhələsindən sonra yerli şəraitə yaxşı
uyğunlaşmış bitki növlərinin özünü bərpa etməsinin şahidi olduq.
Gədəbəy filizçıxarma mədəninin istismar olunan və istismarı
dayandırılmış ərazidə kiçik sahədə (150 ha)
aşağıda qeyd
etdiklərimiz müşahidə edilımişdir:
1. Filizçıxarma, emal və nəqletmə prosesləri nəticəsində
torpaq-bitki sistemi bəzi yerlərdə tamamilə pozulmuş, xarakterik
bitkilərlə örtülmüşdür. İstismarı dayandırılmış (>5 il) mədənlərdə
qruntun mühit reaksiyası turş (<5,5), süxurlarda fiziki-kimyəvi
aşınma getmədiyinə və bioloji strukturluluğun yaranmaması ilə
əlaqədar bitki örtüyü yaranmamış və nəticədə humusəmələgəlmə
prosesinin başlanğıcı qoyulmamışdır.
2. İstismarı dayandırılmış mədənlərin (>25 il) tullantı
süxurlarında əsaslı fiziki-kimyəvi aşınma qismən getdiyinə,
xarakter bitkilər tərəfindən intensiv örtüldüyünə və tullantı
süxurlarında torpaqyaradıcı biogen komponetlərin meydana gəlməsi
ilə 5-8 sm qalınlığında humuslaşmış qat yaranmışdır.
3. Mədənlərdə istismar işləri 25-50 il bundan əvvəl başa
çatdığına və əlverişli hidrotermik şərait yarandığına, eləcə də
gillicəli qranulometrik tərkibin formalaşması ilə seyrəkçətirli örtük
əmələ gətirən bitki örtüyü formalaşmışdır.
4. İstismarı 50 və daha çox il başa çatmış mədənlərdə, qismən
də olsa, zonal ot bitkiləri altında bozqırlaşmış dağ-çəmən torpaqlara
bənzər torpaqlar formalaşmışdır.
Dissertasiya işinin IV fəsli "Kiçik Qafqazın şimal-şərq
yamacının texnogen geosistemlərin bərpası yolları" adlanır.
Ərazidə rekultivasiya işləri görülmədən öncə bütün yuxarı
deyilənlər nəzərdən keçirilməlidir. Belə ki, tullantı süxurlarının
səthinin eroziya və defilyasiya təhlükəsindən mühafizə olunması
məqsədi ilə əsaslı tədbirlər sisteminin hazırlanması əsas problem
kimi qarşıya qoyulmuşdu. Bu problemin həlli yolları ilk növbədə
texnogen
torpaqların
aqrofiziki,
aqrokimyəvi
xassələri
(qranulometrik tərkib, su xassələri, istilik və elektrik xüsuyyətləri,
strukturluluq və hava xassələri) öyrənilməklə texniki

Gədəbəy və Daşkəsən inzibati rayonlarındakı mədənlərdə
istismar işlərinin aparılması, yaranan tullantı süxurları yağıntı suları
ilə çay sularına daxil olarkən şirin su ekosistemini dəyişir. Mənfi
fəsadların dərəcələrini müəyyən etmək üçün çay sularından
nümunələr götürülmüş və onlarda bir sıra element və birləşmələrin
miqdarı təyin olunmuşdur. Götürdüyümüz su nümunələrinin
nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, Mn və Cl-ın miqdarı bütün
nümunələrdə YVH (yol verilən hədd)-dən 100 dəfələrlə azlıq təşkil
edir. Buna səbəb dəmirin birləşmə əmələ gətirdiyi dəmirli
mineralların az, xlorun isə bütün hallarda güclü miqrasiya etmə
qabiliyyətinə malik olması ilə əlaqədardır. Həmçinin bu çaylarda
Na, K, SO4-ün miqdarı da YVH-dən 2-50 dəfə az olduğu müəyyən
edilmişdir. Ancaq Qoşqarçayın və Missu çayının mədən
tullantılarının yaxınlığından axan hissəsində SO4-ün miqdarı 0,3-2
dəfə çox, yəni 537,7-940,7 mq/l olması təyin edilmişdir. Qeyd
edilən məntəqələrdə Mg və Ca-un miqdarı YVH-dən 1,5-3 dəfə
çoxdur. Yalnız Qoşqarçayın mədənə daxil olan hissəsində və
Arıqdamçaydan götürülmüş nümunələrdə onların miqdarı YVH-dən
4-7 dəfə aşağıdır. Analizlərin nəticələrinə əsaslanaraq deyə bilərik
ki, bu çaylarda Fe, Cu, Zn-in miqdarı YVH-dən 100-600 dəfə çox,
Missu və Arıqdamçayda isə Fe-in miqdarı norma daxilindədir.
Dissertasiya işinin II fəsli “Kiçik Qafqazın şimal-şərq
yamacında texnogen geosistemin müasir vəziyyəti və
geoinformasiya analizi” adlanıb tullantı süxurların yerləşdiyi
ərazilərdə onların fiziki xassələri (qranulometrik tərkibi), kimyəvi
həmçinin ağır və radioaktiv elementlərin miqdarı öyrənilmişdir.
Nünumələr Daşkəsən inzibati rayonunda “Daşkəsən Filizsaflaşdırma”
ASC-nin və Gədəbəy inzibati rayonu daxilində Gədəbəy qızılmis emalı zavodu ərazisindəki tullantı poliqonlarından götürülmüşdür.
İstismar işləri Daşkəsən filizçıxartma mədənlərində 1954-cü ildən,
Gədəbəy mis-qızıl emalı müəssisəsində isə 1997-ci ildən aparılır.
Ümumiyyətlə Gədəbəy ərazisində 1864-cü ildən Almaniyanın
Simens şirkəti mis və nəcib metalların çıxarılması ilə məşğul
olmuşdur.
Daşkəsəndə tullantı poliqonlarındakı kimyəvi analizlərin
nəticəsinə əsasən SiO2-nin Al2O3-ə olan nisbəti aşağı olub 1,02-
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3,91%, Fe2O3-ə olan nisbəti isə bir qədər yüksək olub şimal-şərq
mədənlərinin II və III sahələri müstəsna olmaqla 1,04-5,52%
arasında dəyişir. Al2O3–in yüksək qiymət almasının səbəbi tullantı
süxurlarının tərkibində alminosilikat qrupuna daxil olan (alunit,
pirofillit, kvars, kaolin, hematit, limonit porfirit və s.) mineralların
daha çox üstünlük təşkil etməsidir. Fe2O3-birləşməsinin yüksək
göstəriciliyi isə burada maqnetit və getit minerallarının
yayılmasıdır. Süxurların tərkibindəki ağır və radioaktiv elementlərin
(Rb, Sr, Y, Zn, Tb, As, Cd, Pb) təyin edilməsində spektral analiz
metodundan istifadə etmişik. Tullantı süxurlarının əsasən 30 sm və
bəzən isə 100 sm-lik qatında həmin elementlərin miqdarı aşağı
qiymət alır. Xüsusilə bu elementlərdən qurğuşunun miqdarı şimalşərq filizçıxartma mədənlərində bir qədər vahidə yaxınlaşaraq 0,460,52% təşkil edir. Digər elementlərin miqdarı isə (Rb-7·10-9-2·10-2,
Sr-3·10-3-25·10-2, Y-3·10-4-7·10-4, Zn-2·10-3-2.5·10-2, As-1·10-45·10-4) vahidin on mində birinə qədər azalır. Tullantı süxurların
tərkibində həmin elementlərin miqdarının göstərilən hədd daxilində
olması bir çox tədqiqatçıların əsərlərində də qeyd edilmişdir3.
Analitik göstərici nəticələrindən məlum olur ki, şimal-şərq
mədəni sahəsində yayılmış tullantı süxurların qranulometrik
tərkibində fiziki qumun (>0,01 mm) miqdarı tədqiq olunan sahələr
üzrə fiziki gilin (<0,01mm) miqdarından çox olub, sahələr üzrə
müvafiq olaraq 60,28-77,60% arasında tərəddüd edir. Fiziki gilin
miqdarı isə həmin sahələr üzrə 22,4-39,72% müəyyən edilmişdir.
Fiziki gilin ən aşağı göstəricisi 22,4% olmaqla K-2 sahəsində
müşahidə olunmuşdur. Bu onu göstərir ki, tullantı poliqonlarında
toplanmış tullantı süxurları fiziki və fiziki-kimyəvi yolla aşınaraq
disperslik halına keçməmişlər (qrafik 1).
Tullantı süxurların tərkibində kəmiyyət etibarı ilə üstün yeri Fe
(dəmir), Ti (titan) və Cu (mis) elementləri tutur.

kartof, 450-600 s/ha kələm məhsulu əldə olunduğunu ehtimal etsək,
3618 ha sahədə yem, ərzaq və qida məhsulu əldə oluna bilinərdi.
Təbii yem sahəsinin 1 hektarında bir baş ev heyvanının otlama
normasını yuxarıda göstərilən məhsuldarlıq baxımından hesablasaq,
aşağıdakı nəticəni əldə etmiş olarıq. Bu, aşağıdakı düsturla
hesablanır6:
N= Ufp/nT
burada:
Uf - yeyilən ot kütləsinin məhsuldarlığı (quru kütlə halında)
kq/ha;
p-yeyilən kütlənin payı (iribuynuzlu mal-qara uzrə 0,8-0,9,
xırdabuynuzlu mal-qara üçün 0,4-0,5);
n-otlaq yeminin norması (quru kütlə halında) kq/ha
(iribuynuzlular üzrə 10 kq, xırdabuynuzlular üzrə 2kq);
T- otlaq mövsümünün davamiyyəti sutka ərzində;
Hesablama nəticəsində məlum olmuşdur ki, iribuynuzlu malqara üçün təbii yem sahəsində mövsüm ərzində hər hektarda otarma
normasına 1,4 baş/ha, xırdabuynuzlu mal-qaranın otarma normasına
isə 2,5 baş/ha düşür. Bu hesablamaları tullantı süxurları, karxana
oyuqları altında qalan sahələr üzrə hipotetik qaydada aparsaq həmin
sahələrdə mövsüm ərzində minlərlə baş iri və xırdabuynuzlu malqara həm yemlə təmin edilər, həm də yem sahələrində bitki örtüyü
mühafizə olunar.
Tədqiqatlar nəticəsində tərəfimizdən Daşkəsən və Gədəbəy
mədənlərinin fəaliyyəti nəticəsində müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində
tullantılar altında və ətraf ərazilərdə fitosenozların itirilmiş
potensialı öyrənilmişdir. Bu zaman tədqiq olunan texnogen
geosistemə daxil olan və onların ətraf ərazilərində bitki
formasiyaları, ekoloji qrupu, bolluğu, hündürlüyü, sıxlığı və
məhsuldarlığı müəyyən edilmişdir. Belə ki, bu bitkilərin bolluğu 1-4
bal, hündürlüyü 20-200 sm, sıxlığı 30-100% və məhsuldarlığı isə 615 s/ha arasında tərəddüd edir .
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proseslərin baş verməsi zonal xüsusiyyətlərlə səciyyələnir və
onların formalaşması üçün geoloji vaxt tələb olunur.
Torpaqəmələgəlmənin səciyyəvi xüsusiyyəti humuslu qatın
formalaşması və həmin qatda humusun əmələ gəlməsindən
ibarətdir. Humuslu qatın və həmin qatda humusun yaranması üçün
əsrlər (200-250 il) tələb olunur.
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Cədvəl 2.
Gədəbəy-Daşkəsən inzibati rayonlarında mədənlər daxilində torpaqların
akkumulyativ humus qatının qalınlığı və ehtiyatı.
İtirilmiş biokütlə
Humuslaşmış
akumilyativ
qat, sm

Humus,
t/ha

Ümumi
azot, t/ha

Dağ-çəmən bozqır

15

207,1

13,5

Yem
otlarının
kütləsi,
kq/ha
510

Dağ-qonur meşə

21

156,0

7,1

-

Dağ qara

25

163,0

3,1

550

1 ha orta hesabla

20

175,3

7,9

530

Torpaqlar

mm
Şimal-qərb sahəsinin şimal yamacının orta hissəsi
Zəylik alunit tullantılarının qərb qanadı
Zəylik alunit yatağının cənub hissəsinin orta qanadı
Şimal-şərq mədənlərinin I sahəsi
Şimal-şərq mədənlərinin II sahəsi
Şimal-şərq mədənlərinin III sahəsi

Qrafik 1. Daşkəsən mədənlərindəki tullantı poliqonlarından götürülmüş
süxur nümunələrində qranulometrik tərkibin analiz nəticələri (Analizlər
Kaçinskinin pipet üsulu ilə parılmışdır. Hissəciklərin ölçüsü mm-lə,
fraksiyaların miqdarı %-l).

Göstərilən həcmdə tədqiqat obyektinin hər hektarında
akkumulyativ humus qatı basdırılmaqla, orta hesabla, şum qatı
hesabına 175,3 t/ha humus, 7,9 t/ha ümumi azot, 530 kq/ha yem
otundan ibarət biopotensial itirilmişdir. İstismar illəri üzrə
hesablasaq (100 il üzrə), pozulmuş və töküntüaltı ərazilərdə itirilmiş
biopotensialın həcmini hesablamaq olar (17500 t/ha humus, 790
t/ha ümumi azot, 53 t/ha yem otu) (cədvəl 2).
Hal-hazırda 65 mln.ton həcmində tullantı filizçıxarma
mədənlərində toplanmaqla geniş sahəni əhatə edir. Ümumilikdə
götürdükdə Gədəbəyin dağ-mədən ərazilərində 1526 ha, Daşkəsən
mədənlərində isə 2092 ha potensial münbitliyə malik torpaqlar
yuxarıda göstərilən üsullarla pozulmaqla basdırılmışdır. Mədənaltı
sahələr pozuntulara məruz qalmasaydı orada hər hektar
biçənəklərdən 35-40 s/ha quru ot kütləsi, otlaqaltı sahələrdə 15-20
s/ha yaş ot (5-7 s/ha quru kütlə) yem ot məhsulu, 350-450 s/ha

Bütün nümunələrdə dəmir elementinin miqdarı 0,406-1,123%
təşkil edir, yalnız şimal-şərq mədənləri sahəsində ən yüksək
göstərici qeydə alınmışdır. Ti (titan) və Cu (misin) miqdarı isə
müvafiq olaraq 0,19-0,451 və 0,014-0,047% arasında tərəddüd edir.
Tullantılarda dəmirin miqdarının yüksək olması mədənlərdə dəmir
filizinin xammal kimi istismarında aparıcı rola malik olması ilə
əlaqədardır. Digər mikroelementlərin miqdarı cüzi olub faizin
mində birinə ya bərabər, ya da ondan aşağıdır. Bəzi hallarda isə bu
göstəricidən bir qədər yüksək olması nəzərə çarpır.
Saflaşdırma əməliyyatından sonra böyük həcmdə yaranan
tullantıların tərkibində dəmir filizi ilə yanaşı kobalt, mis, sink və
kükürd kimi elementlərin qarışıqları vardır. 100 qr çəkiyə görə emal
üçün hazırlanmış filizin tərkibində adları çəkilən kimyəvi
elementlərin Co-Cu-Zn-S miqdarı müvafiq olaraq 0,009, 0,10, 0,14,
0,17% təşkil etmişdir. Saflaşdırma əməliyyatından sonra quru
maqnitli separasiyasında Co, Cu, Zn və S-un miqdarı nəmli maqnitli
separasiya üsuluna nisbətən az olmuşdur. Dəmir filizi saflaşdırma
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əməliyyatından sonra tullantı süxurların tərkibində yuxarıda
göstərilən sənaye əhəmiyyətli elementlərin miqdarı hər ton
tullantıda 90 qr kobalt, 1000 qr mis, 1400 qr sink və 1700 qr kükürd
vardır.
Gədəbəy inzibati rayonu ərazisindəki tullantı süxurlarının
kimyəvi tərkibini, onun mineoroloji xassəsini, genezisini
müəyyənləşdirmək məqsədilə litosferdə, o cümlədən Yer qabığında
geniş yayılmış elementlərin oksigenli birləşmələri də (SiO2, Na2O,
MgO, Al2O3, P2O5, SO3, K2O, CaO, TiO2, Fe2O3, MnO, BaO, Cl)
təyin edilmişdir. Nümunələrin 4 tullantı məntəqələri üzrə diaqonal
istiqamətdə 100-150 m məsafədən bir 50 sm dərinlikdə 4 nöqtədən
qarışıq nümunələr şəklində götürülmüşdür. Analitik təhlillərdən
göründüyü kimi yuxarıda göstərilən kimyəvi elementlərin
birləşmələri içərisində SiO2, Al2O3, CaO və Fe2O3 üstünlük təşkil
edir. Onların miqdarı 100 qram mütləq çəkiyə görə müvafiq olaraq
məntəqələr üzrə 30,04-61,81%, 14,88-19,78%, 0,01-11,69% və
2,29-8,41% arasında tərəddüd edir. Ancaq III tullantı məntəqəsində
CaO-nun miqdarı vahidin yüzdə birini təşkil edir. Bu da onunla izah
olunur ki, mədənlərdəki tullantı süxurların tərkibində kalsitlər
qrupuna aid minerallar (çöl spatı, islandiya spatı, dolomitlər,
karbonatlar) mədənlərin skarnlarında kifayət miqdarda törəməmişlər.
Qeyd olunan məntəqədə kimyəvi elementlər içərisində əsas yeri
SiO2 tutur bunun da əsas səbəbi silikat qrupuna aid olan (olirin,
sirkan, qranit, sillimanit, titanit) minerallarının çoxluq təşkil
etməsidir. Digər elementlərə nəzər yetirdikdə məlum olur ki, onların
miqdarı maqmatik, metomorfik və çöküntü süxurlarının tərkibində
analitik təhlillər nəticəsində cüzi miqdarda olub tullantı
süxurlarında aydın görünür. Kimyəvi elementlər içərisində üstün
yer tutan SiO2-nin Al2O3 və Fe2O3-ə olan molekulyar nisbəti də
öyrənilmişdir. Təhlillər nəticəsində məlum olmuşdur ki, SiO2-nin
Al2O3-ə olan nisbətində tullantı məntəqələri üzrə bir o qədər də
kəskin fərqlilik müşahidə olunmamışdır. SiO2-nin Al2O3-ə nisbəti
məntəqələr üzrə 1,34-1,85% arasında tərəddüd edir. Bununla onu
demək olar ki, Al2O3-ün miqdarı təhlil olunan tullantı süxurlarının
tərkibində nisbi mənada yüksək miqdardadır. SiO2-nin Fe2O3-ə olan
nisbəti tullantı məntəqələri üzrə eyni paylanmamış və 1,75-10,13%

ki, bununla tullantı süxurlarının səthində ibtidai bitkilərin
formalaşması prosesində dinamiklik yüksəlir.
Dissertasiya işinin III fəsli “Kiçik Qafqazın şimal-şərq
yamacında itirilmiş torpaq-bitki potensialının qiymətləndirilməsi”
adlanır. Bu fəsildə tədqiq olunan rayonlarda texnogen təsirlər
nəticəsində öz ilkin vəziyyətini itirmiş torpaq və bitki örtüyünün
potensialı öyrənilmiş, həmçinin onların bərpası üçün məlum əraziyə
xas olan rekultivasiya işləri tədqiq edilmişdir.
Təbii ekosistemin torpaq-bitki örtüyündə limitləşdirici
proseslərin ən çox insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində baş
verdiyi aydın olur. İnsanların təbii ekosistemdə yaratdığı
limitləşdirici halların baş verməsinə səbəb onlardan qeyrimüntəzəm istifadə etməsidir. Torpaqəmələgəlmədə yaranan və
torpaq-bitki sisteminin bioməhsuldarlığında ən mühim göstərici
humus hesab olunur ki, onların ehtiyatı tədqiq olunarkən ərazidə
yayılmış torpaqların əkin qatında yüksək olub, 168,5; 358,5 t/ha
arasında tərəddüd edir. Buna misal olaraq Daşkəsən və Gədəbəy
Dağ Mədən müəssisələrində və onların təsir dairəsinə daxil olan
ərazilərdə yayılmış torpaqların üst humuslaşmış qatında humus
maddəsinin ehtiyatı hesablanmışdır. Məlum olmuşdur ki, dağ
çəmən-bozqır torpaqlarında üst şum qatında humus ehtiyatı 358,5
t/ha, dağ qonur-meşə torpaqlarında 257,3 t/ha və dağ-qara
torpaqların da isə 168,5 t/ha təşkil edir. Humus maddəsinin bu
göstəriciləri tullantı süxurları ilə örtülmüş texnogen sahələrdə də
mövcuddur. Biopotensialı itirilmiş ərazilərdə münbitliyin humus
maddəsi ilə yanaşı başqa göstəriciləri də hesablanmışdır5.
Humus qatının dağılması, humusun itirilməsi dağ-mədən
işlərinin aparılması nəticəsində iki istiqamətdə baş vermişdir.
Birinci halda filizçıxarma əməliyyatı açıq üsulu ilə aparılması,
ikinci halda isə emal zamanı yaranan tullantı süxur kütlələri
mədənlərin ətrafında yayılmasıdır.
Humuslu akkumulyativ qatın və həmin qatda humusun (≥1,0%)
əmələ gəlməsi prosesində çoxsaylı təbii amillər iştirak edir. Bu
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formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bu torpaqlarda pH-n miqdarı
5,2-6,5 arasında dəyişir və turş, zəif turş, qismən isə neytral mühit
yaradır.
Göstərilən təhlillərə əsasən onu demək olar ki, texnogen
landşaftın torpaq-ekoloji vəziyyətinin transformatik dəyişiklik
vəziyyətinin dinamikasında ən çox radiasiya balansı, hidrotexniki
əmsal, su balansı və quruluq indeksi mühüm rol oynayır.
Torpaqəmələgəlmədə quruluq əmsalı vahidə bərabər olduqda
torpaq-ekoloji dinamikasının zonal qaydada gedişi səmərəli olur.
Bunun üçün tullantı süxurlarının səthində torpaqəmələgəlmə
prosesinin gedişində yaradıcı rola malik bir sıra yerli amillərdən
quruluq indeksi (1.0÷≤2) və su balansına diqqət yetirilmişdir.
Ərazinin texnogen landşaftında su balansının müəyyən edilməsində
aşağıdakı bərabərlikdən istifadə edilmişdir4.
ΔWB=W-WN=(IN-I)+(Bpn-Bp)+( P-PN)+( ON-O)
burada:
- W,WN-antropogen təsirdən əvvəl və son dövrlərdə texnogen
torpağın səthinə daxil olan suyun qalınlığı, mm;
- I,IN- torpaq səthindən buxarlanan suyun miqdarı, mm;
- Bp,Bpn- torpağa hopan suyun miqdarı,mm;
- P, PN- səthə daxil olan suyun miqdarı, mm;
- O, ON- səthdən axıb çıxan suyun miqdarı, mm;
ΔWB=792=792.
Hesablamadan məlum olur ki, texnogen əraziyə antropogen
təsirdən əvvəl və sonra düşən orta çoxillik yağıntıların miqdarı 792
mm olmuşdur. Əraziyə düşən yağıntıların miqdarı ərazidən
kənarlaşan suyun miqdarına bərabər olmuşdur. Lakin iqlimin quraq
keçməsindən asılı olaraq əraziyə daxil olan suyun miqdarı ərazidən
kənarlaşan suyun miqdarından çox ola bilər. Yağıntıların və əraziyə
kənardan daxil olan suyun hesabına torpaqda su ehtiyatı ərazidən
kənarlaşan suların miqdarından yüksək ola bilər. Bu halda
hidrotexniki əmsalın göstəricisi quraqlıq indeksindən yüksək olur
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arasında dəyişir. Bunun əsas səbəbi tullantı süxurlarının tərkibində
Fe2O3-ün qeyri-bərabər paylanması ilə əlaqədardır. SiO2-nin R2O3ə, yəni Al2O3+Fe2O3-ə olan nisbətində nəzəri daha çox cəlb edən
kəskinlik müşahidə edilməmişdir (0,76-1,56%). Bu onunla izah
olunur ki, II tullantı məntəqəsi müstəsna olmaqla, qalan
məntəqələrdə bu nisbətin qısa diapazonda tərəddüd etməsi Al2O3 və
Fe2O3-ün tullantı məntəqəsində üstünlük təşkil etməsi ilə
əlaqədardır. Süxurlarda mühit reaksiyasının turş olmasının da
(pH<6,0) əsas səbəbi budur. pH-ın bu göstəriciyə malik olması
süxur yığımlarının rekultivasiyasında hökmən nəzərə alınır. Ona
görə ki, aqrofitomeliorativ tədbirlər sistemi həyata keçirilməsində
mühit reaksiyası qida elementləri ilə bitkilərin kök sistemi arasında
mübadilə proseslərinin tənzimlənməsində mühüm rol oynayır.
Gədəbəy mədənlərində tullantı süxurlarında Rb (rubidum), Sr
(stronsium), Y (ittium), Zn (sirkonium), Tb (terbium), As (arsen),
Cd (kadmium), Pb (qurğuşun) ağır metalları təyin edilmişdi. Ağır
metallardan rubidiumun miqdarı 0,62-1,42%, stronsiumun miqdarı
rubidiumdan dəfələrlə çox olub 3,08-3,62% arasında dəyişir.
Terbium isə 4 saylı təcrübə məntəqəsində 14,36%-dir. Qurğuşunun
miqdarı isə tullantı süxurlarının yarımmetrlik qatında 0,01-0,15 %
arasında yayılmışdı. Demək olar ki, kadium elementinə isə ərazidə
rast gəlinməmişdi. Bildiyimiz kimi ağır metalların fon
göstəricisindən yüksək olması bitkilərin məhsuldarlığını aşağı
salmaqla yanaşı insanlarda endokrinoloji xəstəliklərin yaranmasına
səbəb olur.
Tullantı süxurlarının tərkibində əsas yeri Ti (titan), Cu (mis), Fe
(dəmir) və qismən Mn (manqan) tutur. Onların miqdarı tullantı
süxurlarının yarımmetrlik qatında məntəqələr üzrə müvafiq olaraq
0.191-0.553%, 0.015-1.121%, 0.368-0.532% və 0.009-0.231%
arasında tərəddüd edir. Digər mikroelementlərin miqdarı isə vahidin
mində birindən bir qədər yüksəkdir.
Yüksək məhsuldarlığa malik həmin zonal torpaqlar yayılan
sahələrdə qara və əlvan metalların çıxarılması nəticəsində müxtəlif
morfometrik ölçülərə malik terraslı yamaclar, karxana oyuqları və
karxana ətrafı ərazilər torpaq-bitki örtüyündən məhrum olmuş
texnogen landşaft yaranmışdır (cədvəl 1).
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Cədvəl 1 .
Əlvan və qara metal yataqlarının istismarı ilə yaranan texnogen relyefin
morfogenetik formalarının tipoloji təsnifatı.
Morfometrik xüsusiyyətləri
Texnogen
relyefin tipi

Texnogen
relyef forması

Karxana
çalası

Texnogen relyefin
elementlərinin
xüsusiyyətləri

Münasib şəraitdə
istifadəyə yararlılıq
xüsusiyyətlari

Bütün
yamac
boyu geniş
sahəsi
>100-ha

Orta dikli
uçurumlu
terraslar
(20-250)

Çox mürəkkəb
formalı və müxtəlif
maili süxur
tullantılı terrasların
tökmə döşləri

Terrasların yataq
platformalarının
hamarlanması
münbit torpaq
qatının yaradılması
və tökmə döşlü
süxurların
çimləşdirilməsi ilə
bərkidilməsi

Təknəvari çala

Kiçik
sahəli
<50-ha

Qeyri
standart
ölçülü
süxur qırıntılı
orta maili
yamaclar

Karxana ətrafı orta
maili çılpaqlaşmış
kobud qırıntılı
süxur yığınlarından
ibarət yamaclar

Karxana yatağında
kiçik ölçülü
dəryaçalar
yaratmaqla
yamaclarda texniki
rekultivasiya yolu
ilə yaşıllaşdırma

Nəlbəkivari

Kiçik
sahəli
<30-ha

Alçaq
hündürlüklü
kobud
qırıntılı zəif
maili
yamaclar

Karxana ətrafı
bəndli
yüksəkliklər.Kobud
qırıntılı
çılpaqlaşmış
yamaclar

Karxana çalası
ətrafındakı süxur
qırıntıları ilə
doldurulmalı və
ağackol cinslərindən
ibarət yaşıllaşdırmaq

Tullantılı
süxurlardan ibarət
alçaq boylu
günbəzli yığınlar

Əsaslı hamarlama
ilə səthə potensial
münbit süxurlardan
istifadə etməklə
rekultivasiya
aparmaq

Dağ
Yamaclarda
yamaclarında dik kəsilişli
çox terraslı
terraslar

Daxili hamar
platformalı
karxana

Yamacların
Tutduğu
mailliyinə
sahə-ha-ilə
görə

Daxili
tullantılı
karxana

Pərakəndə
Kiçik
tullantılı günbəz
sahəli
formalı
<0-10-ha
tullantılar

Günbəzli
yığınların
müxtəlif
baxarlı və
meyilliyə
malik
yamaclar

Dar keçidə
bənzər
xəndəklər

Kanyon formalı
dərə

Kiçik
xəndəklər

Dik
uçurumlu
yamaclar

Uçurumlu səthə
çıxmış kobud
qırıntılı süxurlar

Yamacların
çimləşdirmə ilə
bərkidilməsi

Çalavari

Dayaz
çökəkliklər

Kiçik
sahəli
çalalar

Zəif maili
çala ətrafı
bəndlər

Pərakəndə halında
səpələnmiş dayaz
çalalar

Əsaslı hamarlama
ilə torpaqlaşdırma
ilə əkinaltı yaratmaq
olar

16

Gədəbəy və Daşkəsən inzibati rayonlarında istismarı çoxdan
(50 il bundan əvvəl) dayandırılmış mədənlərdəki tullantı süxurlarda
orta hesabla 0-50 sm dərinliyində bir sıra kəsimlər qazılaraq
nümunələr götürülmüş və onlarda aqrokimyəvi xassələri əks etdirən
analizlər aparılmışdır. Həmin nümunələrdə torpaqlarda münbitlik
əlaməti yaradan aşağıdakı tərkibdə analizlər həyata keçirilmişdir:
qranulometrik tərkib, humus, ümumi azot, karbonatlıq, udulmuş
əsaslar (Ca+Mg+H) və mühit reaksiyasının göstəricisi pH.
Analitik təhlillərdən göründüyü kimi təbii amillərin qarşılıqlı
təsiri nəticəsində mədənlərdə yayılmış tullantı süxurları üzərində
torpaqəmələgəlmə prosesi artıq baş vermişdir. Süxur tullantıları
üzərində ibtidai formada da olsa yuxa torpaq qatı formalaşmışdır.
Belə ki, tam formalaşma mərhələsinə çatmayan tullantı süxurlarında
fərqlənən nisbətən bozumtul-qonuru çalarlı torpaq qatının
yaranması müşahidə olunmuşdur. Həmin formalaşan qatın
morfoloji-genetik əlamətlərinə görə hansı torpaq tipinə məxsus
olduğu haqqında dəqiq fikir söyləmək də çətinlik yaradır. Lakin
onu demək olar ki, qranulometrik tərkibdə fiziki gilin və lil
fraksiyasının (müvafiq olaraq <0.11 və 0.001 mm-dən kiçik
fraksiyalar) dispersləşmə dərəcələri zəifdir. Həmin fraksiyaların
miqdarı aşağı olub, qoyulmuş kəsimlər üzrə müvafiq olaraq qatlar
üzrə 12,97 və 4,33-11,23% təşkil edir. Bu göstəricilərə görə onu
demək olar ki, torpaqəmələgəlmə hələ ilkin yaranma
mərhələsindədir. Humusun və ümumi azotun miqdarı yeni
formalaşmış torpağabənzər qatda üzvi çöküntülərin toplanma
miqdarından asılı olması səbəbindən az göstəriciyə malikdir. Süxur
tullantılarında karbonatlı-dolomitli və mergelli birləşmələr az
toplandığına görə onların miqdarı torpağabənzər qatda maksimum
4.79%-dən çox deyildir. Udulmuş əsasların miqdarı tullantı
süxurlarında aşınma nəticəsində mübadilə olunma qabiliyyətinə
malik biogen elementlərin toplanma miqdarından asılı olaraq
formalaşmışdır. Tullantı süxurlarının kimyəvi analizlərinin
nəticəsindən göründüyü kimi CaO və MgO-nin az olması udulmuş
Ca və Mg kationlarının miqdarına öz minimal təsirlərini
göstərmişlər. H kationunun udulmuş əsaslar içərisində miqdarı
vahiddən çoxdur ki, bu da ibtidai torpaqların mühit reaksiyasının
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