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I. GENETİKA, SELEKSİYA VƏ TOXUMÇULUQ 

UOT 633.1
PAYIZLIQ BUĞDANIN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM 

ÇƏRÇİVƏSINDƏ ƏKİNÇİLİK ET İNSTİTUTUNDA APARILMIŞ  
SELEKSİYA İŞLƏRİNİN YEKUNLARI 

C.M.TƏLAİ1, F.Ə.ƏHMƏDOVA1, A.İ.MORQUNOV2, A.A.ZAMANOV1 
1. Azərbaycan KTN Əkinçilik ET İnstitutu, AZ10, Pirşağı qəs., 98, Sovxoz №2, Bakı

talai_akinchi@mail.ru 
2. CIMMYT, a.morgounov@cgiar.org

Məqalədə dünyada və Azərbaycanda dənli bitkilərin əkin strukturu, buğdanın ümumi əkin sahəsi, son 
beş ildə ümumi buğda istehsalı, iri istehsalçı ölkələr, payızlıq və fakultativ buğdaların nəmlik rejimindən 
asılı olaraq əkin sahəsi, bioloji xüsusiyyətləri, IWWIP proqramı çərçivəsində introduksiya olunan payızlıq və 
fakultativ yumşaq buğda nümunələrinin təsərrüfat göstəriciləri, seçilmiş perspektiv xətlər, rayonlaşmış və 
patentləşmiş sortlar haqqında ətraflı məlumatlar verilmişdir. IWWIP proqramı çərçivəsində son iyirmi ildə 
aparılan məqsədyönlü seleksiya işləri nəticəsində 3 sort (Tale 38, Qızıl buğda, Ləyaqətli 80) rayonlaşmış, 
seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestrinə daxil edilmiş və patentləşmişdir.  

Açar sözlər: buğda, əkin strukturu, əkin sahəsi, buğda istehsalı, sort, seleksiya, məhsuldarlıq, 
introduksiya, beynəlxalq pitomniklər, pas xəstəlikləri 
Ключевые слова: пшеница, структура посева, посевная площадь, производство зерна, сорт, 
селекция, урожайность, интродукция, международные питомники, ржавчинные болезни 
Key words: wheat, sowing structure, area under crop, grain production, variety, breeding, 
productivity, introduction, international nurserles, rust diseases 

Dünya əhalisinin tədricən artması ölkələri ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsinə 
daha ciddi və həssaslıqla yanaşmaya sövq edir. Bu gün bəşəriyyətin qarşısında insanların ərzaq 
məhsulları ilə etibarlı şəkildə təmin edilməsi kimi qlobal vəzifələr durur. Dövlətlər iqlim 
dəyişmələri, müxtəlif təbii kataklizmlər fonunda aqrar sektorda ölkələrarası qarşılıqlı əlaqələrdə, 
innovativ istehsal texnologiyalarına dair təcrübə mübadiləsi sahələrində yeni metodların 
axtarışındadırlar. Kənd təsərrüfatının və ərzaq təhlükəsizliyinin gələcəyi iqlim dəyişmələri ilə sıx 
bağlıdır. Ekspertlər hesab edirlər ki, iqlim dəyişikliyi dünyada k/t-nın stabil istehsalına mənfi təsir 
edəcək. İqlim dəyişmələri quraqlıq, daşqın, torpaqların deqradasiyası və səhralaşması kimi təbii-
iqlim anomaliyalarına gətirib çıxaracaq. Bu da k/t məhsullarının istehsalının azalmasına və ərzaq 
təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yarada bilər. İqlim dəyişmələri fonunda yerli şəraitə adaptasiya 
olunan yeni quraqlığa və xəstəliklərə davamlı, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli buğda sortlarının 
yaradılması və tətbiqi mühüm tədbirlərdən biri hesab olunur. Bu isə fundamental və tətbiqi elmi 
araşdırmaların molekulyar-biogeosenoz səviyyələrdə aparılmasını tələb edir. 

Aqrar bölmənin əsas strateji sahələrindən olan taxılçılığın, xüsusən də buğdanın hər bir 
ölkənin, o cümlədən Azərbaycan Respublikası əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında xüsusi 
yeri vardır. Buğda əsas ərzaq bitkisi olaraq dünya əhalisinin böyük əksəriyyətinin qida mənbəyini 
təşkil etməklə həm istehsalına, həm də əkin sahəsinə görə dənli bitkilər içərisində aparıcı yerlərdən 
birini tutur. Belə ki, orqanizmin zülal və karbohidratlara, əvəzolunmayan amin turşularına olan 
tələbatının demək olar ki, yarısı çörək məmulatları hesabına ödənilir. Bundan başqa o, yağlar, 
vitaminlər (B1, B2, B6, C, E, PP), minerallar (K, Ca, Mg, P və s.) və müxtəlif bioloji aktiv ferment-
lərlə də zəngindir. Rəsmi statistikaya görə yer kürəsində hər il insanların sayı 90 milyondan çox 
artır və buğda istehsalının hazırkı səviyyəsi ilə müqayisədə bu artımı qarşılaya bilmək üçün gələ-
cəkdə buğda istehsalının 840 milyon tona çatdırılması zərurəti yaranmışdır. Hal-hazırda dünyada 1 
milyarddan artıq insan və ya dünya əhalisinin 16%-i aclıqdan əziyyət çəkir. Beynəlxalq Ərzaq və 

:9-19 
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Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) proqnozlarına görə artıq 2050-ci ildə qida məhsullarına olan 
tələbat 2 dəfədən çox artacaqdır. Bu məqsədlə 2050-ci ildə dünya əhalisinin ərzaq məhsullarına olan 
tələbatını ödəmək üçün 120 mln. hektar əlavə torpaq sahəsinin əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu baxımdan taxıl məhsulları ilə təminat önəmli yerlərdən birini tutacaqdır. 

Şəkil 1. Dünyada 2009-cu ildə ayrı-ayrı bitkilər üzrə əkin strukturu 
(mln. ha və faizlə ifadə edilmişdir), Mənbə: FAO, 2011. 

Dünyada kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar və otlaqlar 4,8 mld. hektardır. Bu da quru 
ərazinin 37 %-ni təşkil edir. Əkin altında olan torpaqların 30 %-i birbaşa bitkiçiliyə (28 %), yalnız 
2%-i çoxillik əkmələrə (bağlar, plantasiyalar) aiddir. Hər il dünyada bitkiçilik məhsullarının 
istehsalı üçün 1500 mln. hektar torpaq sahəsi ayrılır. Bunun da 15%-i buğdanın (225,44 mln. ha), 
11%-i çəltiyin (161,42 mln. ha), 11%-i qarğıdalının (159,53 mln. ha), 4%-i arpanın (54,13 mln. ha), 
2%-i darının (35,45 mln. ha), 3%-i sorqonun (43,74 mln. ha), 2%-i  digər dənlilərin (28,79 mln. ha) 
və 52%-i digər bitkilərin (791,51 mln. ha) payına düşür 1 . Göründüyü kimi, ərzaq təhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsi baxımından strateji bitki hesab olunan buğda dünya əkin strukturunda üstün 
mövqeyə malikdir. Bu baxımdan buğda dünyada digər kommersiya əhəmiyyəti kəsb edən 
bitkilərdən əkin sahəsinin böyüklüyünə və dünya ticarətindəki yerinə görə fərqlənir (Şəkil 1). 

Buğdanın insanlar tərəfindən becərilməsi qədim tarixə gedib çıxır. Buğda 8 min ildən artıqdır 
ki, Avropa, Qərbi Asiya və Şimali Afrika kimi əsas sivilizasiyaların başlıca qida məhsullarından 
hesab olunur. Buğdanın yer kürəsinin 300 və 600 şimal, 270 və 400 cənub en dairələrində becərilməsi 
daha əlverişlidir 2 . Buğdanı bu en dairələrindən kənarda, qütb dairəsindən ekvatora yaxın 
yüksəkliklərdə belə becərmək mümkündür. CIMMYT tərəfindən iyirmi il ərzində aparılmış 
tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, buğdanın dünyanın isti regionlarında istehsalı texnoloji 
baxımdan yerinə yetiriləndir 3 . 

Buğda ekoloji baxımdan geniş becərilmə spektrinə və digər dənli bitki növlərilə müqayisədə 

adaptasiya xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir 4 . Bununla belə, buğdanın becərildiyi quru ərazinin  

hissəsində düşən illik yağıntıların miqdarı orta hesabla 375-875 mm aralığında dəyişir. Onun illik 
atmosfer çöküntülərinin miqdarı 250 mm-dən 1750 mm arasında dəyişən ərazilərdə belə, 
becərilməsi mümkündür 5 . Optimal məhsul istehsalı vegetasiya müddətində kifayət qədər nəmlik 
ehtiyatının toplanmasını tələb edir. Lakin yağıntıların həddindən artıq düşməsi yarpaq 
xəstəliklərinin, kök çürüməsinin geniş vüsət almasına və nəticədə məhsul itkisinə gətirib çıxara 
bilər. Buğdanın qışa davamlılıq xüsusiyyətləri onu Şimali Amerika, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, 
həmçinin Şərqi, Mərkəzi və Şimali Avropa, Türkiyənin şərq və İranın şimal-qərb, Çin və digər 
müvafiq region ölkələrində becərilməsinə imkan verir. Bu baxımdan hər il dünyada müxtəlif nəmlik 
rejimlərində təqribən 75 mln. hektarda payızlıq və fakultativ buğdalar əkilir (Cədvəl 1).  

Digər bitkilər
791,51  (52%)

Buğda
225,44  (15%)

Qarğıdalı
159,53  (11%)

Çəltik
161,42  (11%)

Arpa
54,13  (4%)

Sorqo
43,74   (3%)

Darı
35,45  (2%)

Digər dənlilər
28,79  (2%)
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Cədvəl 1. Müxtəlif nəmlik rejimlərində becərilən payızlıq və 
fakultativ buğdaların təqribi əkin sahəsi 

Nəmlik rejimi 
Sahə 

(mln.ha) 
<400 mm 15,0 

400-650 mm 29,0 
>650 mm 16,0 

Suvarma 15,0
Cəmi 75,0

Qışı mülayim keçən ölkələrdə, məsələn Cənubi Asiyada (Hindistan, Pakistan, Nepal, 
Banqladeş), Şimali Afrikada, Yaxın Şərqdə və aşağı en dairələrində (Meksikada, Sonorada) yazlıq 
buğdaların (yarovizasiya dövrü tələb olunmur) payızda səpini aparılır və məhsul növbəti il yazda, 
aprel-may aylarında yığılır. Odur ki, payızda əkilən və qışda böyüyən yazlıq buğda bəzən səhv 
olaraq “payızlıq buğda” kimi adlandırılır. Analoji hal Azərbaycanın əksər qışı mülayim keçən 
regionlarına da xasdır.  

Payızlıq buğdalar yazlıq buğdalarla müqayisədə əsasən dəmyə əkinlərində becərilir. Racaram 
və digərləri (1995) buğdanın becərildiyi qlobal rayonları səciyyələndirmək və rüşeym plazmalarını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə buğdalar üçün 12 ekoloji meqa-mühit müəyyən etmişlər 6 . Hazırlanmış 
meqa-mühit konsepsiyasına əsasən  fakultativ buğdalar 7-9-cu, payızlıq buğdalar isə 10-12-ci meqa-
mühitlərdə becərilir. 7-9-cu meqa-mühitə tamamilə suvarılan, atmosfer çöküntüləri 600 mm-dən 
çox və 400 mm-dən az düşən, orta soyuq və dən dolma dövründə istilik stresi ilə müşayiət olunan 
regionlar, 10-12-ci meqa-mühitə isə suvarılan, atmosfer çöküntüləri 600 mm-dən çox və 350-400 
mm arasında düşən, soyuq, qışı sərt keçən, dən dolma dövründə istilik stresi ilə müşayiət olunan 
regionlar və ölkələr daxildir. Bu meqa-mühitlərə Çin, Rusiya Federasiyası, Türkiyə, İran, Mərkəzi 
Asiya respublikaları, Əfqanıstan, Şimali Koreya, həmçinin Çilinin cənubu, Qərbi Asiya, Şimali 
Afrika, Cənubi Amerika regionu ölkələri daxildir. Bu meqa-mühitlərin başlıca biotik streslərinə 
qonur pas, sarı pas, unlu şeh, fuzarioz, sürmə, nematod və s. daxildir. 

Beynəlxalq Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) rəsmi məlumatlarına əsasən hər il 
700 milyon hektardan artıq sahədə dənli bitkilər əkilir. Buğdanın dünyada əkin sahəsi illərdən və 
tələbatdan asılı olaraq 215-225 mln. hektar və ya ümumi əkin strukturunda payı 15% təşkil edir. 
Dünya üzrə buğdanın, o cümlədən onun ərzaq, yem, toxum və emal məhsullarına və istehsalına olan 
tələbat 1990-cı ildə 550 mln. ton təşkil edirdi. Ümumiyyətlə, keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq 
buğda məhsullarına olan tələbat artmağa başlamışdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə buğdaya olan 
tələbat 1963-1976-cı illər aralığında 35% artmışdır. Bu ilk növbədə urbanizasiya prosesinin 
güclənməsi, digər dənlilərlə müqayisədə buğda və onun emal məhsullarına gündəlik həyatda 
üstünlük verilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Lakin 1980-ci illərin ortalarından başlayaraq hal-
hazıradək bütün inkişaf etməkdə olan ölkələrdə buğdaya illik tələbat təqribən 2%-ə qədər 
azalmışdır. 

Son beş ildə dünyada buğdanın ümumi istehsalı 674-729 mln. ton arasında dəyişmişdir 1 . 
Ümumi buğda istehsalı 2012-ci illə müqayisədə orta hesabla 48 mln. ton və ya 6,6% artmışdır. İri 
istehsalçı ölkələr sırasına 2014-cü ildə Hindistan (94,5 mln. ton), Çin (126,2 mln. ton), ABŞ (55,4 
mln. ton), Rusiya Federasiyası (59,7 mln. ton), Fransa (39,0 mln. ton), Kanada (29,3 mln. ton) və 
digər ölkələr daxil olmuşdur. Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr 2015-ci ildə ümumilikdə 156,4 
mln. ton buğda istehsal etmişlər. Bu da ümumi buğda istehsalının 21,5%-ni təşkil edir (Şəkil 2). 
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Azərbaycanda 2015-ci ildə 952,1 min hektar sahədə dənli və dənli-paxlalı bitkiləri əkilmişdir. 
Bunun 56,7%-i buğdanın (539,7 min.ha), 37,9%-i arpanın (361,0 min.ha), 3,87%-i qarğıdalının 
(36,9 min.ha), 1,53%-i isə digər dənli və dənli-paxlalı bitkilərin (14,5 min.ha) payına düşür. Şəkil 3-
dən göründüyü kimi, əkin strukturunda böyük paya malik olan buğda Azərbaycanda da strateji 
əhəmiyyət kəsb edir 7 .  

Payızlıq buğdanın son beş ildə (2011-2015) Azərbaycanda əkin sahəsi 539,5-689,1 min 
hektar, ümumi istehsal 1449,0-1892,2 min ton, orta məhsuldarlıq isə 24,0-31,3 sentner hektar 
tərtibində dəyişmşdir (Şəkil 4). 
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Şəkil 3.  Azərbaycanda 2015-ci ildə dənli və dənli-paxlalı bitkilər üzrə əkin strukturu 
(min.ha və faizlə ifadə edilmişdir). 
Mənbə: stat.gov.az 

Şəkil 2. Dünyada son beş ildə ümumi buğda istehsalı (mln.ton). 
Mənbə: UN FAO Statistic (http: //www.fao.org/es/ees/top/country.html) 
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Şəkil 4. Payızlıq buğdanın son beş ildə Azərbaycanda əkin sahəsi və 
təsərrüfat göstəriciləri. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiqlənmiş 
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 
Xəritəsi”ndə seleksiya və toxumçuluq sahələrinin qarşısında da mühüm vəzifələr qoyulur. Bu 
vəzifələrə ilk növbədə biotik və abiotik amillərə davamlı və sabit məhsuldarlıq göstəricilərinə malik 
intensiv və yarım-intensiv tipli payızlıq və fakultativ buğda sortlarının yaradılması, ilkin 
toxumçuluğun təşkili kimi məsələlər daxildir. Mühitin qeyri-əlverişli amillərinə və xəstəliklərə 
davamlı, yüksək keyfiyyətliliyi ilə fərqlənən qüvvəli buğdanın tələblərinə cavab verən yumşaq 
buğda sortlarının yaradılması olduqca vacibdir. Bu baxımdan Azərbaycanın konkret aqro-ekoloji 
bölgələri üçün effektiv seleksiya strategiyasının işlənib hazırlanmasında yerli kolleksiyalarla yanaşı, 
beynəlxalq seleksiya mərkəzlərindən (ICARDA, CIMMYT), o cümlədən Payızlıq Buğdanın 
Yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Proqram (IWWIP)  çərçivəsində introduksiya olunan genetik 
materiallar böyük nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir 8; 	9; 	10 . Proqramın təsisçiləri Türkiyə 
Respublikası Qida, Kənd Təsərrüfatı və Heyvandarlıq Nazirliyi, Buğda və Qarğıdalının Seleksiyası 
üzrə Beynəlxalq Mərkəz (CIMMYT) və Quraq Bölgələrdə Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı 
Tədqiqatları Mərkəzidir (ICARDA). Proqramın əsas məqsədi Mərkəzi və Qərbi Asiya regionu üçün 
payızlıq və fakultativ buğdanın genetik materiallarını yaxşılaşdırmaq və inkişaf etdirməkdir. 
Həmçinin IWWIP müstəqil şəkildə dünyadakı seleksiya proqramları ilə buğda genetik 
materiallarının mübadiləsində də yaxından iştirak edir. IWWIP 1980-ci illərin ortasında Türkiyə və 
CIMMYT tərəfindən payızlıq yumşaq buğdanın seleksiyası üçün təsis edilmişdir. ICARDA 
Suriyadakı fakultativ buğda seleksiyası fəaliyyətlərini inteqrasiya edərək 1991-ci ildən bu 
proqramın təsisçisi qismində iştirak edir. IWWIP-nin əsas fəaliyyətlərinə regiona uyğun payızlıq və 
fakultativ buğdaların seleksiyası üçün Türkiyənin fərqli aqro-ekoloji şəraitlərindən faydalanması, 
suvarma və quraq dəmyə bölgələri üçün genetik materialların yaradılması, region ölkələrinin milli 
seleksiya proqramlarına məxsus genetik materialların beynəlxalq sınaqlardan keçirilməsi və sair 
daxildir. Hər il proqram çərçivəsində yaxşılaşdırılmış buğda seleksiyası xətləri sifariş əsasında 50-
dən çox əməkdaşlıq edilən ölkələrin 100-dən artıq tədqiqat müəssisələrinə göndərilir. IWWIP 
tərəfindən yaxşılaşdırılan genetik materiallar həm hibridləşmədə valideyn cütləri kimi, həm də sort 
kimi istifadə oluna bilər. IWWIP proqramı çərçivəsində yaradılmış 65-dən artıq sort Azərbaycan, 
Əfqanıstan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan, Tacikistan, Tükiyə, Türkmənistan və 
Özbəkistanda rayonlaşmış, seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestrinə daxil edilmişdir.   
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Azərbaycanda buğda seleksiyası proqramı çərçivəsində yeni istiqamətlər Əkinçilik ET 
İnstitutunun beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin güclənməsi hesabına formalaşmışdır. İnstitut 1996-
cı ildən başlayaraq elmi-texniki əməkdaşlığa dair bağlanmış müqavilələrə əsasən CIMMYT və 
ICARDA ilə buğda seleksiyası sahəsində genetik materialların introduksiyası və mübadiləsini 
həyata keçirir 8; 9; 10; 11 . Beynəlxalq mərkəzlərlə elmi əməkdaşlığın başlıca məqsədi Azərbay-
canın təzadlı aqro-ekoloji bölgələri üçün biotik və mühitin qeyri-əlverişli stres amillərinə dayanıqlı 
perspektiv xətlərin seçilməsi, seleksiya işlərinə cəlb edilməsi, bu əsasda yaradılmış və rayonlaşmış 
buğda sortlarının fermer təsərrüfatlarında tətbiqi və toxumçuluğunun təşkili olmuşdur.  

 
 
 

Əkinçilik ET İnstitutu tərəfindən 1996-2016-cı illər aralığında Beynəlxalq Seleksiya 
Mərkəzlərindən dənli bitkilərin 54151 nümunəsi introduksiya edilmiş, sınaqdan keçirilmiş və 
qiymətləndirilmişdir. Bunlardan 28125-i həyat tərzləri yazlıq, payızlıq və fakultativ olan yumşaq 
buğdaların, 9408-i bərk buğdanın, 15441-i arpanın, 1081-i tritikalenin, 96-ı qarğıdalının payına 

düşür. Şəkildən göründüyü kimi, daxil olan ümumi genetik materialların 	 hissəsini təşkil edən 

buğda nümunələrinin 8605-i IWWIP xəttilə alınmışdır (Şəkil 5). 
IWWIP proqramı çərçivəsində introduksiya olunan müxtəlif təyinatlı pitomniklərdəki 

nümunələr həyat tərzlərinə görə əsasən payızlıq və fakultativ buğdalardır. Belə ki, payızlıq buğdalar 
sünbülləmə fazasına daxil olmaq üçün soyuq qış aylarında 30 gündən 60 günə qədər 00-50C 
temperaturda yarovizasiya dövrünü keçməlidir. Fakultativ buğdalara isə 3-150C temperatur 
intervalında daha qısa yarovizasiya dövrünü (15-30 gün) keçməsi kifayət edir. Bu buğdalar yazda 
daha intensiv böyüməyə başlayır və çiçəkləmə fazasına daha tez daxil olurlar. Odur ki, bir çox 
bölgələrdə fakultativ buğda sortlarının səpinini qışda və ya yazda aparmaq olar.  

Son iyirmi ildə IWWIP proqramı çərçivəsində müxtəlif təyinatlı 10 yumşaq buğda pitomniki 
alınmış və tədqiq edilmişdir. Bura suvarma və yarım-quraq bölgələr üçün “Fakultativ və payızlıq 
buğdanın müşahidə” (FAWWON-IR; FAWWON-SA), “Payızlıq buğdanın beynəlxalq sort-sınağı” 
(IWWYT-IR; IWWYT-SA), “Payızlıq buğdanın müşahidə” (WWON-IR; WWON-SA), “Payızlıq 
buğdanın Şərqi Avropa regionu üzrə sort sınağı” (WWEERYT) və “Yarım-quraq bölgələr üçün elit 
sort-sınağı” (EYT-IR; EYT-SA) pitomnikləri daxildir. 
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Şəkil 5.  Beynəlxalq mərkəzlər tərəfindən 1996-2016-cı illər ərzində 
introduksiya olunmuş dənli bitkilərin rüşeym plazması 
(ədədlə). 
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IWWIP proqramı çərçivəsində  daxil olan yumşaq buğda nümunələrinin ilk sınağı Abşeronda 
Əkinçilik ET İnstitutunun təcrübə bazasında, sonrakı ekoloji sınaqları isə respublikanın müxtəlif 
rayonlarında (Tərtər, Qobustan, Cəlilabad) həyata keçirilir. Tədqiq edilən nümunələr vegetasiya 
müddətində həyat tərzlərinə, morfoloji əlamətlərinə, arxitektonikasına, sünbülləmə müddətinə, 
xəstəliklərə davamlılığına və vahid sahədən məhsuldarlığına görə qiymətləndirilmişdir 
12; 13; 14; 15; 16 .  

Beynəlxalq mərkəzlərdən alınmış buğda nümunələrinin bioloji xüsusiyyətlərindəki rənga-
rənglik, hətta, bəzi hallarda kəskin təzadlılıq, ekoloji sınaqlar zamanı onların Azərbaycan şəraitində 
adaptasiyasının da müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. 

Respublikanın müxtəlif regionlarında ekoloji sınaqların nəticələrinə əsasən demək olar ki, 
introduksiya olunan materialların heç də hamısı yerli torpaq-iqlim şəraiti üçün uyğun olmamışdır. 
Əsasən Türkiyə, CIMMYT və ICARDA-nın birgə təsisçisi olduğu IWWIP proqramı çərçivəsində 
hazırlanmış və ilk ekoloji sınaqları Türkiyədə keçirilmiş suvarma və yarım-quraq bölgələr üçün 
payızlıq və fakultativ yumşaq buğdanın müşahidə və sort-sınağı pitomnikləri (FAWWON-IR, 
FAWWON-SA, IWWYT-IR, IWWYT-SA, WWON-IR, WWON-SA), CIMMYT və ABŞ-ın 
Oreqon Dövlət Universitetinin birgə proqramı ilə tərtib edilmiş payızlıq buğdanın Şərqi Avropa 
üzrə regional sort-sınağı (WWEERYT), payızlıq yumşaq buğdanın elit sort-sınağı (EYT-IR, EYT-
SA) pitomniklərindəki münunələr əsasən orta gec sünbülləyən və gec sünbülləyən, orta və 
hündürboylu, orta məhsuldarlıqlı (301-500q/m2), pas xəstəliklərinə orta həssas və həssaslıq 
reaksiyası göstərən qruplarda toplanmışlar. IWWIP pitomniklərinə daxil olan buğda nümunələrinin 
məhsuldarlıq göstəriciləri (270-1050q/m2) geniş intervalda dəyişmişdir (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2.  IWWIP pitomniklərindəki yumşaq buğda nümunələrinin suvarmada bioloji 
xüsusiyyətləri və təsərrüfat göstəricilərinin variasiyası 

s/s Pitomniklərin adı 
Sünbülləmə 

müddəti (yanvarın 
1-dən) 

Bitkinin boyu,
sm 

Məhsuldarlıq, q/m2 

1 15-23rd FAWWON-IR 112-135 90-126 330-900 
2 15-23rd FAWWON-SA 110-136 96-137 270-800 
3 11-19th IWWYT-IR 115-134 85-131 335-1050 
4 10-18th IWWYT-SA 110-131 91-129 300-790 
5 13-14th FAWWON 109-130 90-132 290-800 
6 9-10th WWON-IR 115-127 73-127 360-760 
7 8th WWON-SA 110-126 100-132 305-690 
8 10th EYT-IR 110-129 92-131 350-805 
9 9th EYT-SA 108-128 88-128 325-750 

10 8th WWEERYT 110-125 90-128 275-780 
 
 

IWWIP proqramına məxsus pitomniklərdən seçilmiş 438 nümunə həyat tərzlərinə görə 
payızlıq və fakultativ olmaqla qışa davamlı, orta gec sünbülləyən (yanvarın 1-dən 112-121 gün) və 
nisbətən gec sünbülləyən (yanvarın 1-dən 122-131 gün), pas xəstəliklərinə davamlı, orta və 
hündürboylu olmaqla yatmaya davamlı, yüksək məhsuldar (8 ton/ha-dan artıq) qruplara daxil 
olmuşlar. Seçilmiş bu nümunələrin yarıdan çoxu suvarılan və yarım-quraq bölgələr üçün fakultativ 
və payızlıq buğdaların müşahidə pitomniklərinə aiddirlər (Şəkil 6). IWWIP proqramına məxsus 
nümunələr CIMMYT xəttilə Meksikadan gəlmiş, qışlaması zəif, tez sünbülləyən (yanvarın 1-dən 
85-100 gün), sarı və qonur pas xəstəliklərinə orta həssas və həssas (20 MS-90S), alçaq boylu və 
sünbüldə dənləri tökülən əksər yazlıq yumşaq buğdalarla müqayisədə Azərbaycanın torpaq-iqlim 
şəraitinə daha uyğun nümunələr olmuşlar.  
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CIMMYT-dən alınmış qısa boylu, tez sünbülləyən, həyat tərzinə görə bioloji yazlıq olan 

nümunələrdə inkişaf fazalarının sürətlə getməsi, onların payız əkinlərində vegetasiya illərindən asılı 
olaraq tezliklə boruya çıxması və nisbətən soyuq havalarda sünbülləməsi sünbülcüklərdə 
mayalanmanın normal getməməsinə səbəb olur. Tipik payızlıq formalarda isə gec sünbülləmə 
(mayın II yarısı) hesabına dənin formalaşması və dolması fazalarının yaz-yay quraqlığının kəskin 
dövrünə təsadüf etməsinə və qısalmasına səbəb olaraq məhsuldarlığa ciddi təsir etmişdir. Çoxillik 
tədqiqatlara əsasən demək olar ki, vegetasiya illərindən asılı olaraq bəzi fərqlər olsa da payızlıq və 
fakultativ yumşaq buğda pitomniklərində sünbülləmə suvarma şəraitində (Abşeron, Tərtər) aprel 
ayının III (yanvarın 1-dən 115-120 gün) və may ayının I (yanvarın 1-dən 121-130 gün) 
ongünlüklərinə təsadüf edir. Bu dövr bitkilərdə böyümə və inkişafın və fizioloji proseslərin normal 
gedişi üçün əlverişli hesab olunur. Ona görə də aprel ayının III və may ayının I ongünlükləri aralığı 
Azərbaycan şəraitində introduksiya olunmuş payızlıq və fakultativ yumşaq buğda sortnümunələri 
üçün optimal sünbülləmə müddəti hesab oluna bilər. 
 Ümumiyyətlə, ekoloji sınaqlar zamanı introduksiya olunmuş nümunələrin yalnız 20%-i 
yüksək məhsuldar olmuşdu. Məhsuldarlığına görə fərqlənənlərin də əksəriyyəti IWWIP 
pitomniklərdən seçilmiş nisbətən tez sünbülləyən, orta boylu, pas xəstəliklərinə qarşı davamlı 
payızlıq və fakultativ yumşaq buğda sortnümunələridir.  
 Dəniz səviyyəsindən 760 metr yüksəklikdə yerləşən Qobustan rayonunun dəmyə şəraitində 
FAWWON-SA və IWWYT-SA pitomniklərindən seçilmiş perspektivli payızlıq və fakültativ 
yumşaq buğdaların sünbülləmə müddəti mayın I və II ongünlüklərinə (yanvarın 1-dən 124-139 gün) 
təsadüf edir. Orta və hündürboylu qrupa daxil olan, pas xəstəliklərinə davamlılıqları ilə seçilən 
perspektiv nümunələrin məhsuldarlıq göstəriciləri 4,6-7,7 ton/ha intervalında dəyişmişdir.  

Beynəlxalq mərkəzlərlə birgə aparılmış çoxillik tədqiqatlar nəticəsində 7 yumşaq buğda 
sortu (Əzəmətli 95, Nurlu 99, Qobustan, Tale 38, Qızıl buğda, Günəşli, Ləyaqətli 80) yaradılmış, 
rayonlaşmış, seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestrinə daxil edilmiş və patentləşdirilmişdir 17 . 
Bu sortların respublikada əkin sahəsi 180 min hektardan artıqdır.Hər il Əkinçilik ET İnstitutunun 
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təcrübə təsərrüfatlarında, RAEİMM-lərdə və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında bu sortların 600 
tona yaxın elit toxumları istehsal olunur və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bölgüsü əsasında özəl və 
dövlət toxumçuluq təsərrüfatlarına verilir. 

 
Cədvəl 3.  Beynəlxalq pitomniklərdən seçilmiş yumşaq buğda sortları 

s/s Sortun adı Pitomnikin adı Nümunənin adı Rayonlaşmışdır Əkin sahələri, ha 
1 Əzəmətli 95  16ESWYT-12 Priniya 2005 40000 
2 Nurlu 99  Kanz 2005 5000 
3 Qobsutan RBWON (SAA)-2 Reg’s’//HD2206,HOZ k’s 2007 110000 
4 Tale 38 2nd WWONIR 227 SPN/NAC//ATILLA 2010 26000 

5 Qızı buğda 7th WON-SA-473 
SAULESKO 
41/sadova 1 

2014 200 

6 Günəşli RBWYT/FA-21 Nee’s’/Sub’c’//sa’anine/al 2015 50 

7 Ləyaqətli 80 7th WON-SA-465 
Mv  

17/3/8/TUI/MILAN/TUI 
2017 2,0 

 Cəmi   7 181252 
 

Beynəlxalq elmi əməkdaşlıq çərçivəsində yaradılmış Tale 38, Qızıl buğda və Ləyaqətli 80 
yumşaq buğda sortları bilavasitə IWWIP proqramı çərçivəsində suvarma və yarım-quraq bölgələr 
üçün hazırlanmış pitomniklərdən (2nd WWON-IR, 7th WON-SA) seçilmişdir (Cədvəl 3). Müvafiq 
olaraq qrekum, lütessens və eritrospermum növmüxtəlifliklərinə aid olan bu payızlıq yumşaq buğda 
sortlarının respublikada əkin sahəsi 26000 hektardan artıqdır. Hər il bu sortların 115 tondan artıq 
elit toxumu istehsal olunur.  

Aşağıda IWWIP proqramı çərçivəsində yaradılmış yumşaq buğda sortlarının qısa səciyyəsi 
verilir: 

Tale 38 yumşaq buğda sortu IWWIP proqramı çərçivəsində introduksiya olunmuş beynəlxalq 
pitomnikdə (2nd WWON-IR-227) olan buğda genotiplərindən fərdi seçmə aparmaqla alınmışdır. 
Növmüxtəlifliyi qrekumdur. Sort yüksək arxitektonikaya malik olub, ortaboyludur (92-97 sm), 
vegetasiya müddəti 223-225 gündür. Suvarmada orta məhsuldarlığı 70,8 s/ha, potensial 
məhsuldarlığı 80-90 s/ha-dır. 1000 dənin kütləsi 44-49 qramdır, dəndə zülalın miqdarı 13,8-14,5%, 
kleykovinanın miqdarı 26-28%-dir. Sarı pasa orta davamlı, qonur pas və digər xəstəliklərə 
davamlıdır. Respublikanın əsasən suvarma bölgəsində becərilməsi tövsiyə olunur. Sort 2010-cu ildə 
rayonlaşmış, dövlət reyestrinə daxil edilmiş və patentləşmişdir. 

Qızıl buğda yumşaq buğda sortu IWWIP proqramı çərçivəsində introduksiya olunmuş 
beynəlxalq pitomnikdə (7th WON-SA-473) olan buğda genotiplərindən fərdi seçmə aparmaqla 
alınmışdır. Növmüxtəlifliyi lütessensdir. Sort ortaboyludur (99-110 sm), vegetasiya müddəti dağlıq 
və dağətəyi dəmyə bölgələrində 243-245 gündür. Orta məhsuldarlığı dəmyədə 48,3 s/ha, potensial 
məhsuldarlığı 50-60 s/ha-dır. 1000 dənin kütləsi 41-48 qram, dəndə zülalın miqdarı 14,1-15%, 
kleykovinanın miqdarı 28,0-36,2%-dir. Pas xəstəliklərinə orta davamlı, qışa və quraqlığa 
davamlıdır. Əsasən respublikanın dağlıq və dağətəyi dəmyə bölgələrində becərilməsi tövsiyə 
olunur. Sort 2014-cü ildə rayonlaşmış, dövlət reyestrinə daxil edilmiş və patentləşmişdir. 

Ləyaqətli 80 yumşaq buğda sortu IWWIP proqramı çərçivəsində introduksiya olunmuş 
beynəlxalq pitomnikdə (7th WON-SA-465) olan buğda genotiplərindən fərdi seçmə aparmaqla 
alınmışdır. Növmüxtəlifliyi etritrospermumdur. Sort ortaboyludur (98-108 sm), vegetasiya müddəti 
dağlıq və dağətəyi bölgələrdə 242-246 gündür. Orta məhsuldarlığı dəmyədə 54,2 s/ha, potensial 
məhsuldarlığı 50-60 s/ha-dır. 1000 dənin kütləsi 39-41 qram, dəndə zülalın miqdarı 14,6-15,1%, 
kleykovinanın miqdarı 30,0-34,0%-dir. Pas və unlu şeh xəstəliklərinə, qışa və quraqlığa davamlıdır. 
Əsasən respublikanın dağlıq və dağətəyi dəmyə bölgələrində becərilməsi tövsiyə olunur. Sort 2017-
ci ildə rayonlaşmış, dövlət reyestrinə daxil edilmiş və patentləşmişdir. 
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IWWIP proqramı çərçivəsində introduksiya olunan pitomniklərin tədqiqindən əldə edilən 
NƏTİCƏLƏR 

1. Beynəlxalq mərkəzlərdən, xüsusən də IWWIP xəttilə alınmış pitomniklərin tədqiqi bütövlükdə 
yumşaq buğda sortlarının yaradılmasında seleksiya prosesini sürətləndirmişdir.  

2. IWWIP proqramı çərçivəsində tədqiq edilən beynəlxalq pitomniklər institutun buğda rüşeym 
plazmasının zənginləşdirilməsində yüksək məhsuldarlığı, dən keyfiyyəti, biotik və abiotik 
amillərə davamlılığı ilə fərqlənən yeni sortların yaradılmasında müstəsna rol oynamışdır. 

3. IWWIP proqramı Azərbaycanın müxtəlif torpaq-iqlim şəraitli bölgələri üçün elmi əsaslar üzə-
rində yeni buğda sortlarının yaradılmasına istiqamətlənmiş məqsədyönlü seleksiya işlərinin 
daha geniş həcmdə və səmərəli aparılmasına müsbət təsir etmişdir. 

4. IWWIP beynəlxalq pitomniklərindən 1996-2016-cı illər aralığında məhsuldarlığına və xəstə-
liklərə davamlılığına görə fərqlənən 438 perspektivli xətt seçilmiş, suvarma və dəmyə şəraitində 
seleksiya işlərinə cəlb edilmişdir. Seçilmiş bu perspektivli buğda xətləri həyat tərzlərinə görə 
payızlıq və fakültativ olmaqla qışa davamlı, orta və nisbətən gec sünbülləyən, pas xəstəliklərinə 
davamlı, orta və hündürboylu olmaqla yatmaya davamlı, yüksək məhsuldar (8 ton/ha-dan artıq) 
qruplara daxil olmuşlar. 

5. Türkiyə, CIMMYT və ICARDA-nın birgə proqramı olan IWWIP xəttilə alınmış beynəlxalq 
pitomniklər əsasən seleksiyanın bütün tələblərinə cavab vermiş və Azərbaycanda buğda rüşeym 
plazmasının yaxşılaşdırılmasına pozitiv təsir etmişdir. 

6. IWWIP proqramına məxsus beynəlxalq pitomniklərdən seçilmiş yumşaq buğdanın 3 sortu (Tale 
38, Qızıl buğda, Ləyaqətli 80) rayonlaşmış, patentləşmiş, toxumçuluğu təşkil edilmiş və hal-
hazırda ölkədə onların ümumi əkin sahəsi 26 min hektardan artıqdır. 
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ИТОГИ СЕЛЕКЦИОННЫХ РАБОТ ПРОВЕДЕННЫХ В ИНСТИТУТЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В 
РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Дж.М.Талаи1, Ф.А.Ахмедова1, А.И.Моргунов2, А.А.Заманов1 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия МСХ Азербайджана, AZ-1098, Баку, Совхоз №2, 

talai_akinchi@mail.ru 
2. CIMMYT, a.morgounov@cgiar.org

В статье дана всесторонняя информация о посевных структурах по различным зерновым 
культурам, общей посевной площади пшеницы, производстве пшеницы за последние пять лет в мире 
и в Азербайджане, в крупных странах производителей, посевных площадей в зависимости от режима 
увлажнения, биологических особенностей,  хозяйственно-ценных показателей образцов озимых и 
факультативных мягких пшениц, отобранных перспективных линиях, районированных и 
запатентованных сортах. В последние двадцать лет в результате целесообразно проведенных 
селекционных работ в рамках IWWIP созданы и районированы 3 сорта мягкой пшеницы (Тале 38, 
Кызыл бугда, Лаягатли 80) и включены в госсреестр селекционных достижений. 

RESULTS OF BREEDING WORKS AT RESEARCH INSTITUTE OF CROP HUSBANDRY 
WITHIN THE FRAME OF INTERNATIONAL WINTER WHEAT IMPROVEMENT PROGRAM 

J.M.Talai1, F.A.Ahmedova1, A.I.Morgounov2, A.A.Zamanov1 
Azerbaijan MA, Research Institute of Crop Husbandry, Baku-98, Sovkhoz №2, 

talai_akinchi@mail.ru 
2. CIMMYT, a.morgounov@cgiar.org

The article presents comprehensive information on sowing structures for various crops, total wheat 
sowing area, wheat production over the past five years in the world and in Azerbaijan, in large producers 
countries, sowing areas, depending on the moistening regime, biological characteristics, economic-valuable 
indicators of winter and facultative wheat samples, selected advaced lines, zoned and patented varieties. In 
the last twenty years, as a result of expediently conducted breeding activities within the IWWIP, 3 varieties 
of bread wheat (Tale 38, Kyzyl bugda, Layagatli 80) have been realized and included in the State register of 
breeding achievements. 

UOT 633.11:633.12 
VEGETASİYA İLİNİN İQLİM ŞƏRAİTİNİN PAYIZLIQ YUMŞAQ BUĞDANIN 

MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ 

Ə.A.CAHANGİROV2, İ.M.HÜSEYNOVA1,  A.A.CAHANGİROV2
,H.N.HƏMİDOV2 

1AMEA Molekulyar biologiya və biotexnologiya institutu, Badamdar şossesi 40, Bakı AZ 1073, Azərbaycan; 

2Əkinçilik ET institutu, Qobustan BTS AZ 3700, Qobustan şəhəri, a.cahangir@hotmail.com 

Məqalədə 21 ədəd payızlıq yumşaq buğda genotipinin məhsuldarlığının iqlim şəraitinə görə fərqlənən 
2011-2012, 2012-2013 və 2013-2014-cü vegetasiya illərində nəmliklə təmin olunmamış dəmyə şəraitində 
tədqiqinin nəticələri verilmişdir. Dağlıq Şirvan bölgəsində genotiplərin məhsuldarlığının vegetasiya ilinin 
iqlim şəraitindən kəskin surətdə asılı olması və eyni zamanda illər üzrə müəyyən qədər plastiklik göstərən 
genotiplərin məhsuldarlıqlarını əlverişli şərtlərdə çox artıra bilmədikləri müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: iqlim şəraiti, payızlıq yumşaq buğda, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: погодные условия, озимая мягкая пшеница, урожайность 
Key words: weather conditions, winter bread wheat, productivity 
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Bitkilərin məhsuldarlığı vegetasiya ərzində ona təsir edən təbii faktorlardan, yaradılan 
şəraitdən və bitkinin genetik xüsusiyyətlərindən asılıdır [1; 2]. Təbii faktorlardan bitkilərin 
məhsuldarlığına əsas təsir edənlər yağıntılar, havanın temperaturu və nisbi rütubəti, küləyin sürəti 
və başqalarıdır. Sahələrdə aparılan aqrotexniki qulluq işləri, müxtəlif qida maddələrinin verilməsi, 
zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı aparılan mübarizə tədbirləri də bitkilərin məhsuldarlığında 
mühüm rol oynayır. Təbiətin təsirləri və aparılan qulluq işləri eyni olduqda isə bitkilərin 
məhsuldarlığı onun növündən və genotipdən asılı olur [3; 4]. Belə ki, genotiplər  müxtəlif təbii 
şərtlərə və qulluq işlərinə fərqli reaksiya verdiyindən fərqli məhsuldarlığa malik olurlar. İnsanlar 
tərəfindən yaradılan şərait eyniləşdirildiyi zaman məhsuldarlıq genotipin konkret torpaq iqlim 
şəraitinə adaptasiya oluna bilməsindən asılı olur. Müxtəlif vegetasiya illərində iqlim şərtlərinin 
gedişi çox fərqli olduğundan alınacaq məhsuldarlıq genotipin xüsusiyyətlərindən asılı olur. Dağlıq 
Şirvan bölgəsində müxtəlif illərdə iqlim şəraitinin fərqli keçməsi nəticəsində buğda bitkisinin 
məhsuldarlığında bir tərəfdən həmin ildə iqlim şərtlərinin gedişi, digər tərəfdən isə onun genotipik 
xüsusiyyətləri rol oynayır.  

Yuxarıda qeyd edilənlər nəzərə alınaraq tərəfimizdən Dağlıq Şirvan bölgəsində 21 ədəd 
yumşaq buğda genotipinin məhsuldarlığı iqlim şərtlərinə görə fərqli keçən 2011-2012, 2012-2013 
və 2013-2014-cü vegetasiya illərində tədqiq edilmişdir. Tədqiqat illərində iqlim şəraitinin gedişi 
cədvəl 1-də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, 2011-2012-ci ildə yağıntıların miqdarı orta, 
2012-2013-cü ildə normal, 2013-2014-cü ildə isə xeyli aşağı olmuşdur. Eyni zamanda qeyd edək ki, 
tədqiqat illərində havanın temperaturu da fərqli olmuşdur. Belə ki, 2011-2012–ci ilin payızında, 
noyabr ayında havanın temperaturu aşağı, digər illərdə isə normal olmuşdur. 2011-2012 və 2013-
2014-cü vegetasiya illərində yaz aylarında havanın temperaturu orta çoxillikdən yuxarı, 2012-2013-
cü ildə isə orta çoxillik həddində olmuşdur. İqlim şərtlərindəki qeyd olunan fərqliliklər özünü 
payızlıq yumşaq buğdanın məhsuldarlığında  da göstərmişdir. 

Cədvəl 1.  2011-2012, 2012-2013 və 2013-2014 vegetasiya illərində 
 temperaturun gedişi  və yağıntıların miqdarı 

Aylar 
  2011-2012   2012-2013    2013-2014     Orta  çoxillik 

Yağıntı,  
 (mm) 

Orta  
temp.,   
°C 

Yağıntı,  
(mm) 

Orta  
temp.,   
°C 

Yağıntı,  
(mm) 

Orta  
temp.,   
°C 

Yağıntı,  
 (mm) 

Orta  
temp. ,  
°C 

Sentyabr 15,4 17,3 23,1 18,0 52,0 19,5 31,0 17,1
Oktyabr 103,1 10,6 24,1 14,9 23,2 11,2 45,0 11,2
Noyabr 44,5 1,1 21,6 7,8 11,7 7,2 36,0 6,0
Dekabr 5,0 1,4 28,7 2,2 18,3 -0,7 30,0 1,7
Yanvar 10,7 -0,6 27,5 1,0 20,1 0,03 26,0 -0,2
Fevral 22,7 -3,2 48,2 3,2 12,5 -0,23 35,0 0,1
Mart 21,7 1,5 28,9 6,2 37,4 4,9 42,0 3,1
Aprel 22,4 13,4 40,2 9,7 19,8 10,7 47,0 9,2
May 30,6 18,0 75,2 15,7 23,2 19,5 47,0 14,9
İyun 31,5 21,7 20,2 20,9 4,1 21,1 40,0 19,5

Cəmi: 307,6 337,7  222,3 379,0 
Orta: 8,1  9,96  9,32 8,3

Tədqiq olunan genotiplərin  məhsuldarlığı 2012-ci ildə 274-386, 2013-cü ildə 562-812, 2014-
ci ildə isə 358-560 qr/m2  arasında variasiya etmişdir və aparılan statistik analiz hər üç vegetasiya 
ilində genotiplərin məhsuldarlığı arasında  fərqin 0,01 həddində etibarlı olduğunu göstərmişdir 
(cədvəl 2). Cədvəldən göründüyü kimi, 2013-cü ildə orta məhsuldarlıq 695 qr/m2  təşkil etməklə 
digər illərdən xeyli yuxarı olmuşdur. 2011-2012-ci vegetasiya ilində yağıntıların 2013-2014-cü 
vegetasiya ilinə nisbətən çox olmasına baxmayaraq orta məhsuldarlığın aşağı olmasının səbəbi isə 
fikrimizcə 2011-ci ilin noyabr ayında temperaturun həddən artıq aşağı (cədvəl 1) olması nəticəsində 
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payız kollanmasının getməməsi olmuşdur. İqlim şərtlərindəki fərqlilik özünü illər üzrə orta 
məhsuldarlıqda olduğu kimi, həm də genotiplərin özlərinin potensialını üzə çıxarmasında da 
göstərmişdir. Belə ki, əlverişli keçən 2012-2013-cü vegetasiya ilində bütün genotiplər özlərinin 
potensialına yaxınlaşmışlar. Bu zaman  potensial məhsuldarlığı yüksək olan Qobustan, Tale 38 
sortları və 7WON-SA465, Ferrigineum 2/19 xətlərinin məhsuldarlığı (əlverişli keçən 2012-2013-cü 
vegetasiya ilində) 782-812 qr/m2  arasında olan yüksək dəyərlərə çatmışdır. Əlverişsiz şərtləri ilə 
xarakterizə olunan 2011-2012-ci vegetasiya ilində isə həmin genotiplərin məhsuldarlıq göstəriciləri 
332-386 qr/m2 arasında olmuşdur. Bu səbəbdən də 2012-2013-cü vegetasiya ilində məhsuldarlığın 
variasiyası maksimum, yəni 250qr/m2 olmuşdur.  Digər iki əlverişsiz ildə isə yüksək məhsul verə 
bilən genotiplərin potensial imkanlarını reallaşdıra bilməsi üçün şərait olmamışdır. Nəticədə 2012-
ci ildə məhsuldarlığın variasiyası ən az, yəni 118 qr/m2,  2014-cü ildə isə orta səviyyədə yəni 202 
qr/m2 olmuşdur (cədvəl 2). 

Məhsuldarlıq göstəricilərinə görə 3 ilin orta qiyməti üzrə ayrı-ayrı genotiplərə baxdığımızda 
sortlardan Qobustanın -551, Tale 38-in -531, Qırmızı gül1-in -529 qr/m2, xətlərdən isə 7WON-
SA465-in  -580, 12 IWWYT№6-nın  -530 və Ferrigineum 2/19-un  -526 qr/m2 nəticə ilə ən yüksək 
göstəriciyə malik olduğunu görürük. Qeyd edək ki, Bezostaya 1 və Murov 2  -427qr/m2, Şəki 1 -440 
qr/m2 nəticə ilə ən aşağı, digər genotiplər isə 455-511qr/m2 nəticə ilə orta mövqe tutmuşdur   
(cədvəl 2).  

Cədvəl 2. Tədqiq olunan genotiplərin məhsuldarlığı (qr/m²), 2013 və 2012-ci illər  
arasında məhsuldarlığın fərqi 

Genotiplər 

İllər 

Orta 
2013-lə 2012-nin fərqi 

2012 2013 2014 
ədədi %-lə 

Bezostaya 1 298 562 421 427 264 47,0 
Qızıl buğda 317 596 450 454 279 46,8
Şəki 1 321 572 428 440 251 43,9 
Sönməz  331 678 488 499 347 51,2 
Aran 343 630 440 471 287 45,6
Vostorq 349 608 409 455 259 42,6
Murov 2 280 624 378 427 344 55,1 
Qobustan 340 812 501 551 472 58,1
Tale 38 332 811 449 531 479 59,1 
Fatimə 288 723 358 456 435 60,2
Qırmızı gül 1 366 752 468 529 386 51,3 
Zirvə 85 274 705 442 474 431 61,1 
7 WON-SA № 465 386 794 560 580 408 51,4 
FERRIGINEUM 2/19 359 782 437 526 423 54,1 
11  IWWYT№ 20 294 717 432 481 423 59,0 
12  IWWYT № 6 319 768 503 530 449 58,5 
12  IWWYT № 8 329 728 475 511 399 54,8 
12  IWWYT № 9 324 642 445 470 318 49,5 
12  IWWYT № 17 323 689 407 473 366 53,1 
7  WON-SA № 477 323 723 476 507 400 55,3 
4 th FEFWSN № 50 318 680 424 474 362 53,2 

Orta 324 695 447 489 371 53,4
VƏ % 8,8 5,4 8,4 
ƏKÖF 40,3** 62,0** 62,0** 

Ayrı-ayrı genotiplərə iqlim şəraitinin təsir dərəcəsini qiymətləndirmək üçün biz iqlim 
şəraitinə görə çox fərqli keçən 2013-cü və 2012-ci illər arasında məhsuldarlığın fərqinə baxdıq. 
Nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi əlverişsiz hava şəraitinin təsirindən 
ədədi qiymət hesabı ilə məhsul itkisi ən çox olan sortlar Tale 38 (479qr/m2), Qobustan (472 qr/m2), 
xətlərdən isə 12 IWWYT№6  (449qr/m2), 11 IWWYT№20 (423qr/m2) və Ferrigineum 2/19-dur 
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(423qr/m2). Nisbət hesabı ilə isə Zirvə 85 və Fatimə sortlarının (61,1 və 60,2 %) göstəriciləri ən 
yüksəkdir. Zirvə 85 və Fatimə sortlarının həm orta, həm də maksimal məhsuldarlıq göstəricilərinin 
Tale 38 və Qobustan sortlarından aşağı olmasına baxmayaraq, illər arasında fərqin nisbət 
göstəricilərinin digər genotiplərlə müqayisədə yuxarı olması həmin genotiplərin məhsuldarlığının 
2012-ci ildə çox aşağı olmasının nəticəsidir. Bəhs etdiyimiz fərqə görə Bezostaya1, Qızıl buğda, 
Şəki1, Sönməz, Aran və Vostorq sortlarının göstəriciləri 42,6-51% arasında dəyişməklə ən az 
qiymətə malik olmuşdur. Bu isə Dağlıq Şirvan şəraitində bu sortların illərə görə daha plastik olması 
nəticəsinə gəlməyə əsas verir. Eyni zamanda həmin genotiplər həm maksimum (2013-cü il), həm də 
orta qiymətə görə, ən çox məhsuldarlıq  verən Qobustan, Tale 38, Qırmızı gül 1 kimi sortlardan 
daha aşağı nəticəyə malik olmuşlar. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Dağlıq Şirvan şəraitində 
yüksək məhsul götürülməsi üçün Qobustan, Tale38, Qırmızı gül 1 kimi sortlardan istifadə olunması 
daha məqsədə uyğundur. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, həm orta, həm də ayrı-ayrı illərdəki 
məhsuldarlıq göstəricilərinə görə 7WON-SA465, Ferrigineum2/19, 12 İWWYT№6 xətləri daha 
yaxşı nəticələrə malik olmuşlar. 

Beləliklə, Dağlıq Şirvan şəraitində üç vegetasiya ili ərzində 21 ədəd buğda genotipinin 
məhsuldarlığının öyrənilməsi nəticəsində onlar arasında önəmli fərqlərin olduğu və eyni zamanda 
bu bölgədə buğdanın məhsuldarlığının il ərzində iqlim şəraitinin keçməsindən kəskin şəkildə 
asılılığı müəyyən edildi. Belə ki, il ərzində iqlim şəraitinin əlverişli və ya əlverişsiz keçməsinin 
payızlıq buğdanın məhsuldarlığında iki dəfəyə qədər fərq verməsi mümkündür. Eyni zamanda 
müəyyən olunmuşdur ki, bu bölgədə Qobustan, Tale 38, Qırmızı gül 1 kimi intensiv tipli genotiplər 
əlverişsiz illərdə məhsuldarlığın müəyyən həddini saxlaya bilmələri ilə yanaşı, həm də əlverişli 
illərdə məhsuldarlıqlarını daha çox artırırlar. Ona görə də  Dağlıq Şirvan bölgəsində intensiv qulluq 
şəraitində bu tipli sortların əkilməsi daha məqsədəuyğundur. Bununla yanaşı qeyd edilməlidir ki, 
Qızıl buğda, Bezostaya 1, Sönməz və Aran genotipləri illərə görə daha çox plastiklik göstərmələri 
ilə fərqlənmişlər və onların orta qulluq şəraitində əkilmələri tövsiyə edilir. Tədqiq edilən 7WON-
SA № 465, Ferrigineum 2/19 xətləri əlverişli ildə yüksək məhsul vermələri ilə yanaşı, əlverişsiz ildə 
də orta səviyyədən yuxarı göstəriciyə malik olmuşlar və həmin genotiplərin gələcəkdə daha ətraflı 
tədqiqi zəruridir.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО ГОДА  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

А.А. Джахангиров2, И.М.Гусейнова1,  А.А. Джахангиров2
, Г.Н. Гамидов2 

1НАНА Институт Молекулярной биологии и биотехнологии, 
 2Научно-Исследовательский Институт Земледелия, Гобустанский ЗОС 

В статье приведены результаты  исследования продуктивности  21 генотипа озимой мягкой 
пшеницы в отличающиеся по климатическим условиям 2011-2012, 2012-2013 и 2013-2014 
вегетационные годы, в условиях  необеспеченной  богары. Выявлена сильная зависимость продук-
тивности генотипов от погодных условий вегетационного года в  Нагорном Ширване, а также 
неспособность повышения продуктивности в благоприятных условиях определенной мере пластич-
ных генотипов по годам. 
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IMPACT OF CLIMATIC CONDITIONS OF VEGETATION YEAR ON 
WINTER BREAD WHEAT PRODUCTIVITY 

A.A.Jangirov2, I.M.Huseynova1,  A.A.Jangirov2
, N.Hamidov2 

1АNАS  Institute of Molecular biology and biotechnology; 2Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents results of a study of 21 winter bread wheat genotypes productivity in different 
vegetative years, 2011-2012, 2012-2013 and 2013-2014, in dry rainfed conditions. A strong dependence of 
productivity of genotypes on the weather conditions of the vegetation year in Mountinous-Shirvan, as well as 
the inability to productivity increase in favorable conditions to a certain extent of plastic genotypes over the 
years have been revealed. 

УДК 635.615:631.527 
УРОВЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ У ГИБРИДОВ F1 АРБУЗА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОЯВЛЕНИЯ ИХ У РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ 

О.В.СЕРГИЕНКО 
Институт овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, 62478, 
Харьковская область, Харьковский район, пос. Селекционное, ул. Институтская, 1, Украина, 

ovoch.iob@gmail.com 

В статье изложены результаты исследований по изучению влияния признаков родительских 
форм на проявление ряда хозяйственно-ценных признаков, полученных на их основе гибридов F1. 
Определены параметры родительских форм для получения гибридов с моделированными признаками 
урожайности, продуктивности, раннеспелости. 

Ключевые слова: арбуз, гетерозис, гібрид F1, количественные признаки, качественные 
признаки, корреляция  
Açar sözlər: qarpız, heterozis, F1 hibridi, kəmiyyət əlamətləri, keyfiyyət əlamətləri, korrelyasiya 
Key words: water-melon, heterosis, hybrid F1, quantitative traits, qualitative traits, correlation 

Арбуз столовый (Citrullus Lanatus (Thunb.) Matsum.etNakai) - ценный продукт питания, 
источник ценных витаминов и лекарственных компонентов важных для здоровья. 

В Украине за последние годы арбуз высевают в среднем на площади 63 тыс. га. Арбуз 
выращивают почти во всех природно-климатических зонах Украины, но основное их 
производство сосредоточено в хозяйствах двух зон - Степи и Лесостепи. Непосредственно в 
Харьковской области арбуз выращивается на 3 тыс. га. Годовая потребность в плодах 
бахчевых растений составляет 20-25 кг на одного человека. Средняя урожайность в 
хозяйствах всех категорий составляет около 12 т/га, что недостаточно для удовлетворения 
годовой потребности в плодах бахчевых культур более чем в два раза. 

В условиях формирования рыночной экономики и активных процессов интеграции 
Украины в мировое содружество наиболее актуальными на современном этапе есть вопросы 
конкурентоспособности продукции. Создание новых гибридов арбуза, которые позволят 
совместить в одном генотипе комплекс хозяйственно-ценных признаков (раннеспелость, 
холодостойкость, высокую урожайность, производительность, высокие вкусовые качества, 
устойчивость к фузариозному увяданию и др.) повысит экономическую эффективность 
выращивания этой культуры и обеспечит потребность населения в продукции бахчеводства. 

В Государственном реестре сортов растений пригодных для распространения в 
Украине на 2015 год находится 77 сортов и гибридов арбуза, из них отечественных - 43 
(56%), в том числе сортов - 39 (91%), гибридов - 4 (9%) (Обрий F1 (ДнДС ИОБ УААН), 
Дебют F1 и Ранок F1 (ИПОБ УААН), Капа F1 (Харьков), что недостаточно [1]. В связи с этим 
актуальным являются исследования вопросов подбора материнских и отцовских форм для 
гибридизации, особенностей наследования признаков и свойств гибридами F1 и определения 

:23-28 
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их хозяйственной ценности. 
В последние годы проводится значительная селекционная работа по использованию 

эффекта гетерозиса у арбуза. Гетерозисные гибриды имеют неоспоримые преимущества 
перед сортами, так как эффект гетерозиса в них можно получить по всем селектированных 
признакам. Благодаря этому часть гетерозисных гибридов в сортименте бахчевых растений 
постоянно растет. 

Гетерозис - явление гибридной силы, проявляемой по количественным признакам, 
интерес к которому идет в глубину веков. Несмотря на большой интерес со стороны 
практической селекции, общая теория гетерозиса до сих пор отсутствует. Важностью и 
многоплановостью использования эффекта гетерозиса в селекционной практике объясняется 
огромный интерес ученых к этой проблеме, особенно в последние 50 лет. Проблему 
формирования эффекта гетерозиса изучали многие исследователи, а вопросы истории 
развития этой проблемы отражены в ряде обзоров [2-8]. Существуют тысячи публикаций и 
проведены десятки международных совещаний по этой проблеме [9]. Существующие в 
настоящее время концепции гетерозиса объясняют его природу с точки зрения знаний, 
накопленных классической экспериментальной генетикой на разных этапах ее развития. В 
основе общей классической генетики - знание об изменчивости элементарных признаков. 
При классическом подходе внимание сосредоточено на механизмах наследственности и 
изменчивости, обусловленных материальными носителями генетической информации, а 
вопросы генетики целостности, в частности вопросы эпигенетических механизмов процессов 
индивидуального развития при этом не учитываются [10; 11]. 

Осмысливания природы гетерозиса с позиций современного уровня знаний биологии о 
многоклеточных организмов приводит к выводу об объективной сложности явления гетеро-
зиса, невозможности объяснения его классическими действием и взаимодействием генов [12; 
13]. Явление гетерозиса необходимо относить к проблемам генетики целостности [14].  

Исследованиями Института овощеводства и бахчеводства НААН подтверждена 
необходимость изучения явления гетерозиса на уровне его механизмов относительно 
организма и популяции, особенно для решения селекционных задач. Необходимость 
системных исследований принципов проявления гетерозиса на макроуровне вызвана тем, что 
именно на этом уровне реализуется технология селекционного процесса. Селекция как наука 
и технология отличается от теоретических исследований, ориентированных на изучение 
глубинных механизмов явления гетерозиса [15]. Селекционерами используются 
теоретические знания для разработки технологических решений создания биологического 
средства производства, поэтому важны не только отдельные экспериментальные факты, но и 
возможности создания конкретных моделей индивидуального развития.  

На основе сформулированных концепций и результатов изучения особенностей 
родительских форм по физиологическим и биохимическим признакам разработан прогноз 
генетической ценности исходного материала арбуза по отдельным количественным 
признакам. Отсутствие возможности осуществления интегральной оценки исходных форм 
затрудняет селекционеру решение проблемы сбалансированности ценных хозяйственных 
признаков у гибрида. Это обусловило проведение исследований в ИОБ НААН, 
направленных на изучение явления гетерозиса у арбуза с использованием системного 
анализа, составной частью которого является изучение проявления признаков у гибридов в 
зависимости от проявления их у родительских форм [15]. 

Исследования проведены в Институте овощеводства и бахчеводства НААН, который 
находится в Левобережной Лесостепи Украины в центральном среднеувлажненном районе 
Харьковской области. Климат умеренно-континентальный. Опыты размещали в открытом 
грунте на полях селекционного севооборота ИОБ НААН. 

Оценку исходных родительских форм и 142 гибридов F1 по 29 количественным и 
качественным признакам, в том числе хозяйственно-ценными, проводилив течение 2011-
2014 гг., согласно общепринятым методикам селекционного процесса [16]. 
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Исследованиями установлены признаки и свойства родительских форм, которые имеют 
влияние на признаки гибридов. Определен ряд достоверных на 5% уровне значения 
зависимостей 29 признаков гибридов от признаков родительских форм. Так на величину 
«общей урожайности» гибридов имеют существенное влияние проявление таких признаков 
родительских форм: материнских форм протяженность периодов: «массовые всходы - 
массовое образование стебля» (0,33), «массовые всходы – массовое цветение мужских цвет-
ков» (0,22), «массовые всходы – массовое завязывание плодов» (0,23), «массовые всходы – 
массовое созревание плодов» (0,21), «массовое цветение мужских цветков – массовое завя-
зывание плодов» (0,19) и «уровень закладки первого женского цветка» (0,31); и отцовских 
форм «массовые всходы – массовое завязывание плодов» (0,20) и «длина листка» (-0,21).  

На величину «товарной урожайности» влияют такие признаки материнских форм: 
«общая продуктивность» (0,20), «товарная продуктивность» (0,21), протяженность периода 
«массовые всходы – массовое образование стебля» (0,31), «массовые всходы –массовое 
цветение мужских цветков» (0,21), «массовые всходы – массовое завязывание плодов» (0,22), 
«массовые всходы – массовое созревание плодов» (0,25), «средняя масса товарного плода» 
(0,20) и «уровень закладки первого женского цветка» (0,27). Проанализировал полученные 
данные делаем вывод, что на уровень как общей, так и товарной урожайности оказывают 
влияние признаки: протяженность периода «массовые всходы - массовое образование 
стебля», «массовые всходы – массовое цветение мужских цветков», «массовые всходы – 
массовое завязывание плодов», «массовые всходы – массовое созревание плодов»  и 
«уровень закладки первого женского цветка». Для получения гибридов с высокой общей 
урожайностью необходимо принимать родительские формы с наибольшим уровнем 
проявления признака «массовые всходы – массовое завязывание плодов», как у 
материнского, так и отцовского компонента.  

На уровень проявления раннеспелости влияют признаки материнских компонентов: 
протяженность периода «массовые всходы - массовое образование стебля» (-0,19), 
«массовые всходы – массовое цветение женских цветков» (0,24), «массовые всходы – 
массовое завязывание плодов» (0,37), «массовые всходы – массовое созревание плодов» 
(0,48), «массовое образование стебля - массовое цветение женских цветков» (0,20), 
«массовое образование стебля - массовое завязывание плодов» (0, 36), «массовое 
образование стебля - массовое созревание плодов» (0,49), «массовое цветение мужских – 
массовое цветение женских цветков» (0,19), «массовое цветение мужских – массовое 
завязывание плодов» (0,38), «массовое цветение мужских – массовое созревание плодов» 
(0,46), «массовое цветение женских – массовое завязывание плодов» (0,22), «массовое 
цветение женских – массовое созревание плодов» (0,22), «длина плодоножки» (0,20), 
«содержание сухого растворимого вещества» (0,22); отцовских компонентов: «массовые 
всходы –массовое цветение мужских цветков» (0,32), «массовые всходы – массовое цветение 
женских»  (0,27), «массовые всходы – массовое завязывание плодов» (0,28), «образование 
стебля – массовое цветение мужских цветков» (0,22), «массовое образование стебля - 
массовое цветение женских цветков» (0,24), «массовое образование стебля - массовое 
завязывание плодов» (0,28), «массовое завязывание плодов – массовое созревание плодов» (-
0, 20), «длина 10 междоузлия» (0,25) и «длина плодоножки» (0,30). Итак, для получения 
раннеспелых гибридов следует использовать формы с высоким проявлением признаков: 
«массовые всходы – массовое цветение женских», «массовые всходы – массовое завязывание 
плодов», «массовое образование стебля - массовое цветение женских цветков», «массовое 
образование стебля - массовое завязывание плодов», и «длина плодоножки», как у женского, 
так и мужского компонента гибридов. Использовать только в качестве материнского 
компонента формы с коротким периодом «массовые всходы - массовое образования стебля» 
(-0,19). В качестве мужского компонента использовать формы с коротким периодом 
«массовое завязывания плодов - массовое созревания плодов» (-0,20). 

Прогнозировать высокий уровень, как урожайности, так и товарности можно по 
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признакам материнской линии «массовые всходы - массовое завязывания плодов»  и 
«массовые всходы - массовое созревание плодов»  но длина вегетационного периода при 
этом тоже увеличивается. На величину товарной урожайности оказывают прямое положи-
тельное влияние признак  «общая продуктивность»  и «товарная продуктивность»  материн-
ской формы. Признак  «массовые всходы -  массовое образование стебля»  имеет прямое 
влияние на уровень «общей» (0,33) и «товарной урожайности» (0,31). Признак «массовые 
всходы - массовое цветение мужских цветков» материнской формы имеет прямое влияние на 
«урожайность» (0,22) и «товарность» (0,21) гибрида, а уровень проявления этого признака у 
родительской формы имеет прямое влияние (0,33) на длину вегетационного периода. 

По уровню проявления признаков «массовые всходы - массовое завязывания плодов» и 
«массовые всходы - массовое созревание плодов» материнской формы можно прогнозиро-
вать высокий уровень урожайности гибрида и большую продолжительность периода 
вегетации растений. 

Признаки  «массовые всходы - массовое завязывания плодов» и «массовое цветение 
мужских цветков - массовое завязывания плодов» родительской формы прямо коррелирует с 
признаком общей урожайности гибрида и длиной вегетационного периода. 

По уровню проявления признака «средняя масса плода» материнской формы можно 
прогнозировать «товарную урожайность гибрида» (0,20). 

Признак «длина листа материнской формы» мужской формы имеет обратное воз-
действие на уровень «общей урожайности гибрида» (-0,21). 

Исследованиями установлена прямая зависимость признака  «узел закладки первого 
женского цветка» материнской формы и уровня проявления признаков «общей» (0,31) и 
«товарной» (0,27) урожайности. 

Для создания позднеспелых сортов рекомендуется подбирать материнские формы с 
наибольшим проявлением признаков - составляющих вегетационного периода: «массовые 
всходы - массовое цветение женских цветков», «массовые всходы - массовое завязывания 
плодов», «массовые всходы – массовое созревание плодов», «массовое образование стебля - 
массовое цветение женских цветков», «массовое образование стебля - массовое завязывание 
плодов», «массовое образование стебля - массовое созревание плодов», «массовое цветение 
мужских цветков – массовое цветение женских цветков», «массовое цветение мужских 
цветков – массовое завязывание плодов», «массовое цветение мужских цветков – массовое 
созревание плодов», «массовое цветение женских цветков – массовое завязывание плодов», 
«массовое цветение женских цветков – массовое созревание плодов» и  «длиной плодо-
ножки» и «растворимое сухое вещество»; отцовские формы с наибольшим проявлением 
признаков - составляющих вегетационный период: « массовые всходы – массовое цветение 
мужских цветков», «массовые всходы - массовое цветение женских цветков», «массовые 
всходы - массовое завязывания плодов», «образование стебля – массовое цветение мужских 
цветков», «массовое образование стебля - массовое цветение женских цветков», «массовое 
образование стебля - массовое завязывание плодов» и  «длина 10 междоузлия» и  «длина 
плодоножки».  

Итак, для прогнозируемого получения позднеспелого гибрида обе родительские формы 
должны характеризоваться высоким проявлением признаков составляющих вегетационный 
период: «массовые всходы - массовое цветение женских цветков», «массовые всходы – масс-
совое завязывание плодов», «массовое образование побега - массовое цветение женских 
цветков», «массовое образование побега - массовое созревание плодов» и «длина плодо-
ножки». 

Для получения гибрида, в котором будут сочетаться высокая урожайность, товарность 
и раннеспелость необходимо в качестве материнского компонента брать формы с коротким 
периодом «массовые всходы - массовое образование стебля» (-0,19); в качестве мужского 
компонента рекомендуется использовать формы с коротким периодом «массовое 
завязывание плодов - массовое созревание плодов» (-0,20). 
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Итак, гетерозис является сложным явлением, конечным результатом функциони-
рования различных уровней биологической системы. Но из-за отсутствия аддитивной 
наследственности использовать их отдельно для оценки генетической ценности исходного 
материала в гетерозисной селекции малоперспективно. Фактором этого является сложный 
генетический контроль важных хозяйственных признаков, обусловливает определенные 
пределы их реализации. Использование в селекционной практике теоретически ориентиро-
ванных методов анализа количественных признаков, дающих возможность оценить их 
соответствие их аддитивной или неаддитивной модели наследственности, не дает 
возможности решить проблему подбора пар для скрещиваний. В связи с этим, наиболее 
надежным и оперативным для селекционной практики следует считать селекционно-
ориентированный метод оценки генетической ценности исходного материала, основной 
задачей которого является разработка моделей реализации геномов родительских форм в 
гибридах F1 в конкретных экспериментальных ситуациях. 
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QARPIZIN F1 HİBRİDLƏRİNDƏ ƏLAMƏTLƏRİN VALİDEYN FORMALARDAN ASILI 
OLARAQ MEYDANAGƏLMƏ SƏVİYYƏSİ 

O.V.Sergienko 
Ukraynanın Milli Aqrar Elmləri Akademiyasının Tərəvəzçilik və Bağçılıq İnstitutu 

Məqalədə valideyn formaların əlamətlərinin onlardan alınan F1 hibridlərində bir sıra təsərrüfat 
qiymətli əlamətlərin üzə çıxmasına təsirinin öyrənilməsinin nəticələri şərh edilmişdir. 

Məhsul, məhsuldarlıq və tezyetişkənliyin modelləşdirilmiş əlamətlərinə malik hibridlərin alınması 
üçün valideyn formaların parametrləri təyin edilmişdir. 

MANIFESTATION LEVEL OF TRAITS IN WATERMELON F1 HYBRIDS DEPENDING ON 
THEIR MANIFESTATION IN PARENTAL FORMS 

O.V.Sergienko 
Institute of Vegetable and Melon Growing of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine 

The article presents the results of research on studying the impact of traits of parental forms on the 
manifestation of a number of agronomic-valuable traits obtained on their basis hybrids.The characteristics 
ofparental formsfor obtaining hybrids with modulated signs ofyield, productivity, earliness are determined. 

УДК 633.854.78 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.П.АВДЕЕНКО 
Донской ГАУ, Россия, Октябрьский р-н, пос. Персиановский, Ростовская обл., Россия, 

346493awdeenko@mail.ru 

Приведены результаты исследований гибридов подсолнечника селекции Syngenta seeds в 
условиях Ростовской области Российской Федерации. Установлено, что гибриды подсолнечника 
различаются по морфологическим признакам – длине и ширине междоузлий, высоте растений в 
фазы вегетации бутонизация и цветение. Наибольшая площадь листовой поверхности была у 
гибридов Сумико и Фортими. Выполненность маслосемянок подсолнечника составила 94-98%. 
Наиболее урожайными были гибриды Коломби (Clearfield) – 4,08 т/га и Босфора (традиционная 
технология) – 3,80 т/га. Выход масла составил 1,45-1,67 т/га при масличности 48,7-52,1 %. 

Ключевые слова: подсолнечник, Helianthusannuus, растительное масло, структура растения, 
площадь листьев, лузжистость 
Açar sözlər: günəbaxan, Helianthus annuus, bitki yağı, bitki strukturu, yarpaqların sahəsi, çıtlanma 
Key words: sunflower, Helianthus annuus, plant oil, plant structure, leaf area, nibblinity 

В Российской Федерации посевные площади подсолнечника на зерно в 2015 г. достигли 
6981,0 тыс. га, из которых 529,2 тыс.га, или 7,6 % приходится на Ростовскую область, 
природно-климатические условия, которой позволяют выращивать практически весь спектр 
культур масличной группы – подсолнечник, лен масличный, рапс озимый и яровой, горчица 
сизая, соя, кориандр, рыжик и сафлор [1].В государственном реестре селекционных 
достижений, допущенных в использованию на территории Российской Федерации на 2015 г. 
насчитывается 787 наименований сортов и гибридов подсолнечника для всех природно-
климатических зон Российской Федерации [2]. 

Однако, подбор сортового или гибридного состава с целью выращивания в конкретной 
зоне или в хозяйстве необходимо делать на основании данных их испытания.Технологии 
возделывания данной культуры в Ростовской области зависят от обеспеченности сельскохо-

:28-32 
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зяйственной техникой и орудиями предприятий, типа почв, сортового или гибридного 
состава и отличаются разнообразием [3]. Наряду с традиционной технологией выращивания 
подсолнечника, в хозяйствах нашла применение и технология Clearfield - уникальная 
комбинация гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®, содержащего два действующих вещества 
класса имидазолинонов и высокоурожайных гибридов, устойчивых к этому гербициду [4].  

В связи с этим, изучение и подбор гибридов подсолнечника для условий зоны с 
применением различных элементов технологий его возделывания является актуальным. 

Целью исследований являлось – изучение роста и развития гибридов подсолнечника 
селекции Syngenta (Франция) в традиционной системе возделывания и технологии Clearfield, 
проведения сравнительной оценки и выявление наиболее экологически пластичных гибридов 
с высоким потенциалом урожайности маслосемян. 

Основными задачами являлись: 
- изучение морфологии и фенологии гибридов подсолнечника; 
- изучение структуры урожая гибридов подсолнечника; 
- выявление наиболее продуктивных гибридов подсолнечника; 
- проведение энергетической оценки возделывания гибридам подсолнечника. 
Объектами исследований являлись гибриды подсолнечника:  
- традиционной технологии выращивания: Сумико, Эденис и Босфора; 
- технологии Clearfield: Коломби, Тристан, Фортими. 

Закладка опытов, наблюдения и учёты проводились с использованием общепринятых 
методик [5] на полях Донского ГАУ, почвы участка – чернозём обыкновенный, тяжело-
суглинистый. Посев подсолнечника проведён селекционной сеялкой точного высева 
EarthWay 1001-B. 

Наиболее существенным признаком у подсолнечника, который определяет урожай-
ность и масличность семян, является высота растений. Более высокорослые гибриды харак-
теризуются более высокой урожайностью, масличностью и другими положительными 
признаками.  

Однако высеваемые высокорослые гибриды имеют ряд отрицательных признаков. Во-
первых, такая высота затрудняет работу комбайнов при уборке, что ведёт к увеличению 
потерь урожая семян с единицы площади. Во-вторых, увеличивает затраты на очистку полей 
от пожнивных остатков и т.д. Все это в конечном счёте приводит к увеличению расхода 
горюче-смазочных материалов. Отсюда – одна из важных задач: создать более низкорослые 
гибриды с высотой стебля 110-160 см, что считается наиболее оптимальным. 

В фазу бутонизации высота растений подсолнечника составила 105-117 см. Интен-
сивный рост стебля продолжается вплоть до начала цветения. К цветению высота растений 
увеличилась до 153-169 см. Увеличение высоты растений по гибридам системы Clerfild 
составило 52-57 см., наиболее высокорослыми были растения гибрида Тристан - 169 см 
(таблица 1).  

Длина междоузлий при определении в фазу бутонизации по гибридам составила 36-44 
мм, а в фазу цветение произошло увеличение длины на 12-23 в зависимости от гибрида 
подсолнечника. 

 
Таблица 1. Морфология гибридов подсолнечника по фазам вегетации 

 

Вариант 
(гибрид) 

Высота растений, см Длина междоузлий, мм Диаметр междоузлия, мм 

бутонизация цветение бутонизация цветение нижнее верхнее 
Эденис 113 153 42 65 28 17 
Босфора 110 158 44 65 26 17 
Коломби 105 162 44 58 25 18 
Фортими 111 166 40 52 26 16 
Сумико 115 160 36 56 27 15 
Тристан 117 169 42 58 29 20 
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Диаметр междоузлий имеет большое значение для устойчивости растений 
подсолнечника к ветрам. Чем больше диаметр – чем мощнее и прочнее растение на излом. 
Наибольший диаметр нижних междоузлий был у растений подсолнечника гибрида Тристан 
(29 мм), Эденис (28 мм) и Сумико (27 мм), верхних – уТристан (20 мм) и Коломби (18 мм). В 
среднем наибольший диаметр междоузлий нами отмечается у гибридов Тристан и Эденис – 
25 и 23 мм соответственно. 

Площадь поверхности листьев мы рассчитывали экспресс-методом [6], где за основу 
был взят принцип реконструкции формы листа по его индексу и нахождение поправочного 
коэффициента к форме листа, принятой за треугольную.  

S листа = 0,1063 - 15,661l + 17,472h + 0,574l2 + 0,0619h2, 
S раст. = 0,788l Х nS 7-го листа, 

где l - длина листа, h - ширина листа, n - число листьев/раст. Предложенная методика обеспе-
чивает точность замера поверхности листьев свыше 95%, т.е. ошибка не превышает +5%. 

Площадь листовой поверхности определялась в фазы бутонизация и цветение растений 
подсолнечника (таблица 2). 

 
Таблица 2. Площадь листовой поверхности 1 растения гибридов подсолнечника, м2 

Вариант (гибрид) 
Фаза определения 

бутонизация цветение 
Эденис 0,463 0,320 

Босфора 0,538 0,354 
Коломби 0,516 0,338 
Фортими 0,539 0,369 
Сумико 0,685 0,438 
Тристан 0,446 0,307 

 
Наибольшая площадь листовой поверхности в фазу бутонизации отмечается у растений 

гибрида Сумико – 0,685 м2 и Фортими – 0,539 м2. Наименьшая площадь листьев наблюдается 
у гибридов Эденис и Тристан – 0,463 и 0,446 м2 соответственно. К фазе цветения нами 
отмечается уменьшение площади листовой поверхности подсолнечника за счёт отмирания 
нижних листьев. Уменьшение площади листьев составило 0,08 – 0,14 м2. Наибольшее 
снижение площади листьев мы наблюдали у гибрида Босфора – 0,14 м2. 

Немаловажное значение в формировании величины уровня урожайности имеет 
выполненность корзинок подсолнечника, т.к. реакция каждого конкретного гибрида на 
условия произрастания проявляется в формировании большего количества листьев, более 
мощном росте и хорошо выполненной корзинке (низкая пустозерность). 

Чем больше диаметр корзинки и больше ее выполненность, тем выше урожайность 
маслосемян. При полном комплексном анализе корзинки нами установлено, что наиболее 
выполненными были корзинки подсолнечника гибрида Коломби – 98 %. Менее выполнен-
ными были корзинки гибрида Босфора – 94 %. Наиболее продуктивными были растения 
гибрида Коломби (3,68 т/га) - наиболее развитые корзинки диаметром более 26 см, в то время 
как диаметр корзинки остальных гибридов составил от 20,9 до 25,8 см. 

 
Таблица 3. Структура урожая и урожайность гибридов подсолнечника 

Вариант 
(гибрид) 

Диаметр 
корзинки, см 

Масса 
семянок с 
корзинки, г 

Биологическая 
урожайность, т/га 

Лузжистость, 
% 

Маслич-
ность, % 

Выход 
масла, 
т/га 

Эденис 23,7 89,1 3,36 17,2 50,2 1,56 
Босфора 21,0 86,2 3,40 15,4 49,2 1,58 
Коломби 26,5 91,5 3,68 16,1 48,7 1,67 
Фортими 20,9 78,7 3,12 17,2 49,9 1,45 
Сумико 23,1 82,8 3,27 18,4 52,1 1,56 
Тристан 25,8 87,8 3,33 18,5 49,5 1,50 
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Гибриды Фортими и Тристан технологии Clearfield показали несколько меньшую 
урожайность – 3,12 и 3,33 т/га соответственно. Из гибридов традиционной технологии 
выращивания наиболее урожайным был гибрид Босфора – 3,40 т/га.  

Масличность семян – это совокупный количественный признак, ради которого 
выращивают подсолнечник. Отмечаются наибольшие показатели: лузжистость - у гибридов 
Сумико (18,4 %) и Тристан (18,5 %), масличность – Сумико (52,1 %) и Эденис (50,2 %), 
выход масла - у гибридов Коломби (1,67 т/га) и Босфора (1,58 т/га). 

Таким образом, наиболее продуктивным системы Clearfild был гибрид Коломби, а 
традиционной технологии - Босфора. 

В сельском хозяйстве более надёжным будет оценка агротехнических мероприятий в 
единых энергетических критериях, что позволяет более объективно и надёжно анализировать 
сельскохозяйственное производство. Метод биоэнергетической оценки эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур сводится к сравнению совокупных затрат 
энергии на производство продукции и количества энергии, получаемой с урожаем. При 
анализе энергетической эффективности [7] производства гибридов подсолнечника нами 
установлено, что наибольшее приращение энергии на единице площади получено при 
выращивании гибридов Коломби и Босфора (50,27 и 46,63 ГДж/гасоответственно). Самое 
низкое приращение энергии наблюдалось при возделывании гибрида Фортими – 42,74 
ГДж/га. 

Наиболее энергетически эффективно возделывать гибриды подсолнечника Коломби и 
Босфора, коэффициент энергетической эффективности возделывания составляет 
соответственно 4,35 и 4,29. 

Таким образом, по результатам исследований 2012-2015 гг. для хозяйств Ростовской 
области Российской Федерации с целью получения высоких урожаев маслосемян 
подсолнечника рекомендуется возделывать наиболее экологически пластичный гибрид в 
системе Clearfield – Коломби, урожайность которого превышает 3,6 т/га, а по традиционной 
технологии – гибрид Босфора, урожайность которого составила 3,4 т/га. 
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BECƏRMƏ TEXNOLOGİYASINDAN ASILI OLARAQ RUSİYA FEDERASİYASININ ROSTOV 
VİLAYƏTİ ŞƏRAİTİNDƏ GÜNƏBAXAN HİBRİDLƏRİNİN MƏHSULDARLIĞI 

 

A.P.Avdeyenko 
Don Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Rusiya Federasiyasının Rostov Vilayəti şəraitində günəbaxan hibridlərinin tədqiqinin nəticələri 
verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, günəbaxan hibridləri morfoloji göstəricilər – buğumlararası məsafə və 
gövdənin eni, bitkinin boyu, vegetasiya dövründə və çiçəkləmə fazasında çiçək tumurcuqlarının əmələ 
gəlməsinə görə fərqlənirlər. Ən böyük yarpaq sahəsi Sumiko və Fortimi hibridlərində olmuşdur. Dəndolma 
94-98% olmuşdur. Ən məhsuldar hibrid Colomby (Clearfield) -4,08t/ha və Bosphorus (ənənəvi texnologiya) 
-3,80 t/ha olmuşdur. Yağ çıxımı 49,7-52,1% yağlılıqda 1,45-1,67 t/ha təşkil etmişdir. 

 
PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER HYBRIDS DEPENDING ON CUKTIVATION 

TECHNOLOGY IN ROSTOV REGION OF RUSSIAN FEDERATION 
 

A.P.Avdeenko 
Don State Agrarian University 

 

Present results of studies of hybrids of sunflower breeding Syngenta seeds in conditions of the Rostov 
region, Russian Federation. Found that sunflower hybrids differ morphologically-internodes length and 
width, height of plants in vegetation and budding at phase of flowering. The largest area of the leaf surface 
was at Sumiko and Fortimi hybrids. Availability of seeds sunflower was 94-98%. Most were mixed hybrids 
Colomby (Clearfield) - 4.08 t/ha and the Bosphorus (legacy technology) - 3.80 t/ha. Oiloutputtotaled  
1.45 -1.67 t/ha under oil 48,7-52,1%. 

 
 

УДК 547.9;577.101 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВСХОДЫ-КОЛОШЕНИЯ СОРТОВ 

ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО КОРОТКОГО ФОТОПЕРИОДА 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Э.Б.АЛИЕВ, С.К.ГАДЖИЕВА, А.М.АБДУЛЛАЕВ, А.Дж.МУСАЕВ, Дж.М.ТАЛАИ  
Научно-Исследовательский  Институт Земледелия, Баку-98, Совхоз №2 

elxan-aliyev00@rambler.ru 
 

В статье приведены результаты 3-х летних исследований сортов двух видов пшеницы (39 
сортов мягкой и 19 твердой пшеницы) местной селекции  по продолжительности периода всходы-
колошения в условиях естественного короткого дня (11-13 час.) Азербайджана. Показано, что  у 
всех   исследуемых сортов обоих видов пшеницы местной селекции (за исключением сорта мягкой 
пшеницы Нурлу 99) реакция на характерный естественный короткий фотопериодический режим 
(11-13 час) территории республики в основном варьирует в пределах двух – слабо и относительно 
сильно  чувствительных классов.   

Отмечен особый биологический классов статус сорта Нурлу 99, обладающий нейтральной 
реакцией на естественный короткий фотопериодический режим и  яровой тип развития, а также 
высокие хлебопекарные качества, который позволяет  возделывать его  в различных экологических 
зонах не только при осеннем, но и при весеннем посеве, если возникнет необходимость провести 
«ремонтные работы» по разным причинам гибели осеннего  посева. Осуществляется создание 
страхового семенного фонда сорта Нурлу 99.   

 
Ключевые слова: пшеница, сорт, аукцион,  продолжительность вегетационного периода, 
реакция на короткий фотопериод 
Açar sözlər: buğda, sort, ayksion,  vegetasiya dövrünün uzunluğu,  təbii qısa fotoperioda reaksiya 
Key words: wheat, variety, auction, duration of the vegetative period, reaction to the short 
photoperiod 
 

Ежегодно учеными института проводится  аукцион посева сортов мягких и твердых  
пшениц, включающих  около 50-ти генотипов, преимущественно местной селекции, высоко 
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адаптированных к почвенно-климатическим условиям республики. Такого рода демонстра-
ционный посев с привлечением фермеров и землевладельцев, выращивающих пшеницы в 
различных зонах Азербайджана позволяет им на местах в период вегетации визуально 
оценить  генотипы и ознакомиться с их характеристиками,  представляющими  хозяйствен-
ный интерес для своих  регионов. В свою очередь подобные мероприятия значительно 
ускоряют процесс выхода научных достижений  в практику.  

Среди многочисленных характеристик генотипов особую значимость для территории 
Азербайджана, с ее естественным коротким фотопериодическим режимом (11-13 час.) пред-
ставляет продолжительность вегетационного периода, в частности периода всходы-коло-
шение. Именно, с этим признаком во многом связана реализация элементов продуктивности 
и выраженность хозяйственно-ценных свойств отдельных сортов пшеницы. На протяжении 
более чем 3-х десятилетий  проводимые исследования в этих условиях позволили определить 
диапазон различия сортов двух видов – мягких и твердых пшениц по продолжительности 
периода всходы-колошение. Выявлено, что для контрастных по времени колошения хлебных 
сортов пшеницы в разные годы эта разница в зависимости от климатических показателей 
вегетации в среднем составила 40 дней, а для макаронных около 30 дней. 

В Азербайджане посев пшеницы традиционно производится осенью в конце III декады 
октября и в  I декаде ноября. Взошедшие всходы (10 -18 ноября) в течение зимнего периода 
от III декады ноября до  II декады марта (90-100 дней яровизации) проходят стадию 
яровизации, что потребность даже самых чувствительных озимых генотипов, таких как 
Ульяновка, к необходимым низким температурам  полностью удовлетворяется. Таким 
образом, яровизационный период достаточно  нейтрализует действия рецессивных генов 
системы vrn, оказывающее также влияние на продолжительность периода всходы-
колошение, а наблюдаемую разницу весной  по времени колошения дает возможность с 
большой вероятностью  связать с действием естественного короткого дня.    

Наши многолетние исследования позволили выяснить, что при осеннем посеве  
главным определяющим фактором различия продолжительности периода всходы-колошение 
между сортами является действие генов системы Ppd – фотопериодической реакции. На 
основании тех экспериментов,  опираясь на фактические результаты нам удалось,  с большей 
достоверностью классифицировать генотипы сортов по степени чувствительности на 5 
классов  (класс нейтральной, слабой, относительно сильной, сильной и суперсильной 
чувствительностью к естественному короткому дню) в зависимости от наличия в них 
доминантных генов Ppd. Тогда многие сорта местной селекции, участвующие в экспери-
ментах преимущественно проявили  либо относительно сильную реакцию, либо, в меньшей 
степени, слабую реакцию на естественный короткий день. 

Отсутствие генотипов, среди местных хлебных и макаронных сортов пшеницы отно-
сящихся к классам с нейтральной (за исключением сорта Нурлу 99), сильной и суперсильной 
чувствительностью к естественному короткому дню, вероятно всего, объясняется с их  
адаптационной способностью в процессе эволюции реализовывать потенциальные урожаи 
при соответствующей реакции на естественный короткий фотопериод в условиях 
Азербайджана.  Позже, проводя генетические анализы F2 с использованием обнаруженного 
нами суперсильночувствительного к фотопериоду сорта Warden  удалось определить число 
доминантных генов Ppd у большинства сортов отечественной селекции.  

Однако, последние годы в связи с пополнением коллекции генотипов местной селекции  
новыми, созданными учеными республикисортами,  а также для представления полноты 
картины по их группировке в отдельные классы по продолжительности периода всходы-
колошение стало необходимым пересмотреть ранние результаты и провести более детальный 
анализ с учетом результатов последних трех лет исследований.   

Исходя из вышеперечисленного была поставлена задача,  цель  которой заключалась в 
выявлении  и ранжировании, а также проведении анализа аукционных сортов двух видов 
пшеницы местной селекция по продолжительности периода всходы-колошение. Материалом 
исследований послужили 58 сортов пшеницы местной селекции (за исключением сорта 
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турецкого происхождения Гонен), 38 из которых относится к мягким, а 19 к твердым 
образцам пшеницы. Среди 38–ми сортов мягкой пшеницы 32 сорта исследовались во все 
годы вегетации, а 7 сортов нового поколения были вовлечены в эксперименты в отдельные 
годы, что представлены в таблице 2.  В качестве контроля использовали 7 тестерных сортов 
мягкой пшеницы, относящихся к 5-ти классам, различающимся по степени чувствительности 
к естественному короткому дню (табл. 1). Что же касается  19-ти сортов твердой пшеницы, 
то они все были вовлечены в эксперименты (исключение составил сорт Ширван Бугдасы, 
который не изучался в 2012-13 году) [3]. 

Посев был произведен осенью в течение  3-х лет вегетации в  2012-2014 годах. Все 
изученные сорта успешно перезимовали и в течение зимнего периода прошли стадию 
яровизации. Весной 2013-2015 годах индивидуально у каждого сорта достаточно высокой 
точностью  отмечалось  время колошения.  

Анализ результатов тестерных сортов по времени колошения показал значительную 
разницу между контрастными по чувствительности сортами Шарбати Сонора (ШС) и Warden 
(War), которая 2013 году составила 40 дней, а в 2014 и 2015 годах 38 и 41 день 
соответственно (табл. 1,  рис. 1).  Как видно из таблицы 1 эта  разница в пределах каждого 
конкретного тестерного сорта   в зависимости от года выращивания варьировала  от 5-ти  (у 
ШС,  Чайниз Спринг (ЧС) и Саратовская 29 (С29) до 6 - ти дней (у Скороспелка 35 (Ск35), 
Димант (Дм),  Ульяновка (Ул)  и Warden).  

 
Таблица 1. Продолжительность периода всходы-колошения у тестерных  

сортов мягкой пшеницы (в днях) 
 

 
Название 
сортов 

 

Продолжительность периода 
всходы-колошения (в днях) 

Классы сортов по степени 
чувствительности  

к естественному короткому 
дню 

Диапазон периода всходы-
колошения тестерных сортов 

по годам (дни) 
2012-13 2013-14 2014-15 2013 2014 2015 

ШС 148 153 153 Не чувствительный 148 -160 153 -161 153 – 163 
Ск 35 161 163 164 Слабочувствительный 161- 168 162-170 164 – 174 
ЧС 162 162 165 Слабочувствительный 161 –168 162 –170 164 – 174 
С 29 171 172 175 Относительно 

чувствительный 
169-176 171 – 181 

 
175 – 183 

Дм 169 171 175 Относительно 
чувствительный 

169-176 
 

171 – 181 
 

175 – 183 

УЛ 177 182 184 Сильно чувствительный 177-187 182 – 190 184 -193 
Warden 188 191 194 Суперсильночувствительный 188 >     191> 194 > 

 

 
Рис.	1.	Продолжительность	периода	всходы‐колошения	 у тестерных сортов разной 
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чувствительности к естественному короткому дню 
При анализе данных продолжительности периода всходы-колошения у аукционных  

сортов мягкой пшеницы выяснилось, что в 2013 году разница  у контрастных по времени 
колошения сортов местной селекции составила 18, а в 2014 и 2015 годах 21 и 19 дней 
соответственно. 

Сравнительное изучение  данных позволило выявить, что только 1 сорт – Нурлу 99 во 
все годы изучения проявил идентичную нейтральную реакцию на естественный короткий 
день, выколосивщий  в пределах диапазона, характерного для нейтрального тестерного сорта 
ШС (табл. 2). Большинство исследованных сортов (17 сортов) по данному признаку зани-
мало либо класс со слабой  реакцией на подобие сортам Ск35 и ЧС, либо же класс относи-
тельно сильной реакцией (14 сортов), похожие  тестерным сортам С29 и Дм  на естественный  
 

Таблица 2.  Анализ результатов продолжительности периода всходы-колошения 
 аукционных сортов мягкой пшеницы Азербайджанской селекции 

 
№ 

Название 
сортов 

2013 2014 2015 Диапазон периода сортов по признаку всходы-
колошения (дни) и степень реакции на  короткий день 

Диапазон Степень реакции 
1 Нурлу 99 149 159 164 2013 год 
2 Гобустан 156 163 166 146  -  155 

156 – 165 
166 – 176 
177 – 187 

188 > 

Нейтральная 
3 Тарагги 156 163 170 Слабая 
4 Угур 156 163 165 относительно сильная 
5 Баяз 156 168 172 Сильная 
6 Гийматли  2/17 157 164 167 Суперсильная 
7 Фарахим 157 163 172 2014 год 
8 Азаматли 95 158 164 170 153 – 162 

163 – 171 
172 – 181 
182 – 190 

191> 

Нейтральная 
9 Рузи 84 158 163 168 Слабая 

10 Гюнашли 158 164 170 относительно сильная 
11 Лаягатли 80 158 163 172 Сильная 
12 Пиршахин 2 к.к. 158 164 166 Суперсильная 
13 Пиршахин 1 б.к. 160 165 170 2015год 
14 Гызыл Бугда 160 164 174 153 – 164 

165 – 174 
175 – 183 
184 -193 

194 > 

нейтральная 
15 Егана 161 167 172 слабая 
16 Фатима 162 170 170 относительно сильная 
17 Гырмызы Гюль 1 163 169 172 сильная 
18 Акинчи 84 165 168 174 суперсильная 
19 Азери 166 172 175   
20 Муров 2 166 177 179 2013 год 
21 Мирбашир 128 167 174 178 148  -  155 нейтральная 
22 Муров1 168 174 176 156 – 165 слабая 
23 Шафаг 2 168 172 179 166 – 176 относительно сильная 
24 Саба 168 173 176 177 – 187 сильная 
25 Парзиван 2 170 172 181 188 > суперсильная 
26 Агалы 172 173 175   2014 год 
27 Шаки 1 173 173 181 153 – 162 нейтральная 
28 Аран 174 172 180 163 – 171 слабая 
29 Шафаг 174 177 181 172 – 181 относительно сильная 
30 Талех 38 175 178 181 182 – 190 сильная 
31 Зирва 80 176 175 176 191> суперсильная 
32 Парзиван 1 176 180 183 2015год 
34 Гонен --- 163 ---- 153 – 164 нейтральная 
35 Махмуд 80 --- 163 165 165 – 174 слабая 
37 Парвин ---- 169 164 175 – 183 относительно сильная 
36 Мархал ---- 177 176 184 -193 сильная 
33 Гырмызы бугда --- 179 ---- 194 > суперсильная 
38 Хазри ---- ---- 164   

39 Гилавар ---- ---- 165   
Примечание: (---)  в эти годы сорта не изучались  
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короткий день (табл. 2). Такая закономерность прослеживалась во все 3 года вегетации, где 
не было обнаружено не одного сорта относящегося   по времени колошения к классам 
сильной и суперсильной реакцией на естественный короткий день (табл. 2). Отсутствие 
таких генотипов среди аукционных сортов мягкой пшеницы азербайджанской селекции,     
прежде всего, свидетельствует, видимо, о нецелесообразности введения сортов с таким 
длительным периодом всходы колошения, а также о  не высокой  их селекционной и 
практической ценности при реализации потенциального качественного урожая. 

Уникальная закономерность обнаружилась при анализе результатов аукционных сортов 
твердой пшеницы. Как ожидалось. среди изученных  твердых сортов  не были выделены 
генотипы, проявившие  характерную нейтральную  реакцию подобно таковому сорту  мягкой 
пшеницы ШС (табл. 3). Это объясняется тем, как ранее нами  неоднократно сообщалось с 
отсутствием у сортов твердой пшеницы  генома D и вместе с ним гена Ppd1 в хромосоме 2D, 
вносивший эффект в среднем 10 дней.  Аналогично  тому в экспериментах среди генотипов 
местной селекции не выявились сорта с сильной и суперсильной чувствительности к естест-
венному короткому дню, что также, видимо, связано с менее практической значимости и 
целесообразности создания сорта с длительной продолжительности периода всходы-
колошения.  

 
Таблица 3. Анализ результатов продолжительности периода всходы-колошения  

аукционных сортов твердой пшеницы Азербайджанской селекции 
№ Название 

Сортов 
Продолжительность 
периода всходы-

колошения по годам 
(в днях) 

Диапазон периода всходы-колошения 
(дни) и степень реакции на естественный  

короткий день 

Диапазон Степень реакции 
2013 2014 2015 

1 Ягут 162 166 165 2013 год 
2 Шир-Аслан 23 165 164 167 148  -  155 нейтральная 
3 Гарагылчыг 2 165 163 165 156 – 165 Слабая 
4 Туран 166 163 169 166 – 176 Относительно сильная 
5 Алинджа 84 166 163 167 177 – 187 Сильная 
6 Баракатли 95 166 166 163 188 > суперсильная 
7 Тартар 167 166 168 2014 год 

8 Карабах 168 166 167 153 – 162 нейтральная 
9 Вугар 168 164 169 163 – 171 Слабая 

10 Мирвари 170 163 168 172 – 181 Относительно сильная 
11 Мирбашир 50 171 166 170 182 – 190 Сильная 
12 Ширван 3 171 168 168 191> суперсильная 
13 Мугань 172 168 169   
14 Кахрабаx 172 165 169 2015 год 
15 Шарк 173 166 166 153 – 164 нейтральная 
16 Ширван 5 173 163 168 165 – 174 Слабая 
17 Тартар 2 174 165 175 175 – 183 Относительно сильная 
18 Аг-бугда 13 174 173 169 184 -193 Сильная 
19 ШирванБугдасы --- 175 177 194 > суперсильная 
Разница по времени колошения 
между контрактными сортами  

(в днях) 

16 12 16   

Примечание: (---)  в этот год сорт не изучался 
 
Таким образом, подводя итог к изложенным результатам  можно заключить, что 

реакция у всех исследованных сортов обоих видов пшеницы местной селекции (за 
исключением сорта Нурлу 99) на характерный естественный короткий фотопериодический 
режим (11-13 час) территории Азербайджана в основном варьирует в пределах двух классов 
чувствительности.   
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        Полученные данные имеют особую практическую и хозяйственную значимость для 
земледельческих регионов республики, характеризующихся широким спектром зональ-
ностью. Другими словами, имеющийся набор генотипов  в распоряжении хозяйственников  и 
фермеров  позволяет им на научной основе более четко отбирать посевной материал  по 
продолжительности периода всходы-колошения с учетом почвенно-климатических пока-
зателей конкретной зоны возделывания.  

Что же касается сорта Нурлу 99, то его нейтральная реакция на  естественный короткий 
фотопериодический режим, яровой «образ жизни», а также высокие хлебопекарные качества, 
придают ему особыйбиологический  статус универсальности  и позволяет возделывать в 
различных экологических зонах не только при осеннем, но и при весеннем посеве, если 
возникнет необходимость провести «ремонтные работы» по разным причинам гибели 
осеннего  материала. В связи с этим начата интенсивная работа по созданию страхового 
семенного фонда сорта. Еще одна немаловажная значимость полученных результатов 
заключается в широком целенаправленном использовании их при создании усовершен-
ственной селекционной карты зерновых культур республики, что очень необходимо для 
Азербайджана, учитывая его зональный характер земледелия. 

Что же касается турецского сорта Гонен, то он отличался наиболее ранним колошением  
опередив в двух изученных вегетациях  все исследованные сорта местной селекции и даже 
тестерного сорта ШС (на 6 дней), используемого многие годы   в качестве нейтрального к 
короткому дню сорта.  Такая донорская  особенность сорта Гонен позволила привлечь его в 
селекционную и генетическую программы широкого спектра, с тем что бы выявить 
генетическую формулу по  системе генов Ppd  с одной стороны и использовать его  как в 
качестве скороспелой родительской формы.    
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AZƏRBAYCANIN TƏBİİ QISA FOTOPERİOD ŞƏRAİTİNDƏ BUĞDANIN  
ÇIXIŞ-SÜNBÜLLƏMƏ  DÖVRÜNÜN DAVAMETMƏ  MÜDDƏTİ  

 

E.B.Əliyev, S.K.Hajiyeva, A.M.Abdullayev, A.J.Musayev, C.M.Təlai 
Əkinçilik  Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

 

Məqalədə iki növ yerli  buğda sortlarının  (39 yumşaq və 19 bərk buğda) Azərbaycanın təbii qısa 
fotoperiod - gün şəraitində  (11-13 saat) çıxış-sünbülləmə dövrünün uzunluğunun tədqiqi ilə bağlı əldə edilən 
3 - illik  təcrübələrin nəticələri verilmişdir.  Məlum olmuşdur ki, hər iki növə aid olan  yerli  sortların (Nurlu 
99 sortu istisna olmaqla) respublikanın ərazisi üçün xarakterik  olan təbii qısa fotoperiod rejiminə (11-13 
saat) əsas etibarən iki sinif hüdudlarında – zəif və nisbətən güclü həssaslıq göstərən sinifləri təşkil edən 
sortlar səviyyəsində reaksiya göstərirlər. 

Nurlu 99 sortunun   qısa günə neytral reaksiyalı  və sırf yazlıq xüsusiyyətləri kimi  bioloji statusu, 
eləcə də yüksək keyfiyyət göstəriciləri qeydə alınmışdır ki, bu da həmən sortu ayrı-ayrı ekoloji zonalarda  
həm payız və həm də zərurət yaranarsa (müxtəlif səbəblərdən payız əkinləri zamanı  toxumlar məhv olarsa 
yaz aylarında “təmir işlərinin” aparılması üçün) yaz  əkinlərində becərməyə imkan verir.  

 
DURATION OF GERMINATION-HEADING PERIOD OF WHEAT IN NATURAL SHORT 

PHOTOPERIOD CONDITIONS OF AZERBAIJAN 
 

E.B.Aliyev, S.K.Hajiyeva, A.M.Abdullayev, A.J.Musayev, J.M.Talai 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The article presents results of 3 years researches of local selection varieties  of two species (39 bread 
and 19 durum  wheat) wheat varieties on duration of germination – heading period in natural short day 
conditions of Azerbaijan (11-13 hour). It is shown, that at all investigated varieties of both wheat species of 
local selection (except for bread wheat varietyNurlu 99) reaction to characteristic natural short photoperiodic 
mode (11-13 hour) basically varies in republic territories within two-poorly and rather strongly sensitive 
classes.   

Also was noted the special biological status of variety Nurlu 99 possessing neutral reaction to a natural 
short photoperiodic period and spring type of development, and also high baking qualities which allows to 
cultivate it in various ecological zones not only at autumn, but also at spring crops if there will be a necessity 
for "repair works" for various reasons  destructions of autumn crops.     

 
 

UOT 633/635:631.52  
YUMŞAQ BUĞDANIN BİRİNCİ NƏSİL (F1) RESİPROK HİBRİDLƏRİNDƏ 

BƏZİ KƏMİYYƏT ƏLAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ  
 

S.K.HACIYEVA 
KTN, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat  İnstitutu, Bakı ş., Sovxoz №2, 5516130,  sevda.hajiyeva@mail.ru 

 
Məqalədə 2014-cü ildə yerli mənşəli yumşaq buğdanın birinci nəsil (F1) resiprok hibridlərində bəzi 

kəmiyyət əlamətlərinin tədqiqinin nəticələri öz əksini tapmışdır. Tədqiqatlarla yumşaq  buğdanın 10 hibrid 
kombinasiyasında sünbülün uzunluğu, sünbüldə sünbülcüklərin sayı, sünbüldə çiçək sayı, dənin sayı və 
kütləsi, dəntutma faizi valideyin formalarla müqayisəli öyrənilərək, heterozis və dominantlıq dərəcəsi 
müəyyən edilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində yerli sortlardan kəmiyyət əlamətlərinin formalaşmasına görə 
dəntutma faizi istisna olmaqla Aran, Murov 2, Şəfəq 2 sortlarının iştirakı ilə alınmış resiprok hibrid 
kombinasiyalarda yüksək hetorozis müşaidə edilmiş, əlamətlərin ötürülməsində əsasən yüksək dominantlıq 
aşkar edilmişdir.  
 

Açar sözlər: yumşaq buğda, kombinasiya, heterozis, dominantlıq, irsiyyət, hibrid, xətt, depresiya, 
fenotip, genotip 
Ключевые слова: мягкая пшеница, комбинация, гетерозис, доминирования, наследования, 
гибрид, линия, депрессия, фенотип, генотип 
Key words: soft wheat, combination, heteroths, domination, heredity, hybrid, line, depresiya, 
phenotype genotype 
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Ərzaq probleminin etibarlı şəkildə həlli hər bir ölkənin daxili və xarici siyasətini müəyyən 
edən əsas amillərdən olduğu danılmazdır. Dünyada baş verən qlobal iqlim dəyişikliyi mövcud 
sortların məhsuldarlığının azalmasına səbəb olur. Bu problemi qismən aradan qaldırmaq məqsədi ilə 
stres amillərinə davamlı yüksək dən keyfiyyətinə və məhsuldarlığa malik yeni buğda sortlarının 
yaradılması aktualdır. 

Məlumdur ki, yüksək adaptiv xüsusiyyətlərə malik yeni sortların alınmasında hibridləşmədən 
geniş istifadə edilir. Seleksiya işində müxtəlif növ hibridləşmədən istifadə edilir. Bu və ya digər 
hibridləşmədən istifadə edilməsi bitkinin bioloji xüsusiyyətlərindən, başlanğıc materialın 
xarakterindən, gələcək sortun qarşısına qoyulan tələblərdən və s. amillərdən asılıdır. Artıq müəyyən 
olub ki, valideynlərə xas olan hər əlamət və xüsusiyyət olduğu kimi nəslə keçmir. Valideynlərdən 
alınan hər bir əlamət və xüsusiyyət hibrid orqanizmdə müəyyən dəyişkənliyə uğrayır və hər nəsildə 
yenidən inkişaf edir. Yəni, müxtəlif sortların çarpazlaşması nəticəsində əlamətləri idarə edən 
genlərin rekombinasiyası  nəticəsində keyfiyyətcə yeni genetik informasiy daşıyıcıları olan hibrid 
orqanizmlərin  əmələ gəlməsinə səbəb olur.  

Buğda hibridlərində kəmiyyət əlamətlərinin irsən nəslə keçirilməsini bir çox tədqiqatçılar 
öyrənmişlər. N.İ.Vavilova görə  yüksək heterozis gücünə malik hibridlərin alınması üçün birinci 
növbədə valideyn formaları düzgün seçilməlidir [1]. 

Bir çox tədqiqatçılar qeyd etmişlər ki, ekoloji tarazlığın pozulması və təbiətdə abiotik stres 
amillərinin mövcudluğu respublikamızın bölgələrinə uyğun, daha plastik buğda sortlarının 
yaradılmasını tələb edir. Onlar bu istiqamətdə seleksiya işlərinin aparılmasının böyük əhəmiyyət 
kəsb etdiyini göstərmişlər [2; 3]. 

Ədəbiyyat məlumatlarına və apardığımız tədqiqatlara əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 
kompleks yüksək əlamətlərə malik genotiplərdən hibridləşmədə istifadə etməklə yüksək 
məhsuldarlığa və keyfiyyətə malik yeni plastik sortların alınmasına nail olmaq mümkündür. 
Respublikanın müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində becərilən yüksək məhsuldarlıq və keyfiyyət 
göstəricilərinə malik sortların bəzi çatışmayan (xəstəliklərlə sirayətlənmə,  ayri-ayrı illərdə 
keyfiyyət və məhsuldarlıq göstəricilərinin aşağı olması və s.) əlamətlərin aradan qaldırılması, 
genetik imkanlarının üzə çıxması və müsbət əlamətlərin gələcək nəsildə möhkəmləndirilməsi üçün 
tərəfimizdən resiprok hibridləşmə aparılmışdır.. 

Bu məqsədlə 2013-cü ildə yerli mənşəli, respublikada geniş əkin sahələrində becərilən 
yumşaq buğdanın 6 sortunun  (Əzəmətli 95, Aran, Fatimə, Murov 2, Şəfəq 2, Fərəhim) iştirakı ilə 
10 kombinasiyada resiprok hibridləşmə aparılmışdır. Əkinçilik ETİ-nin Abşeron Yardımçı Təcrübə 
Təsərrüfatının əkin sahəsində 2014-cü ildə suvarma şəraitində, sələf paxlalı bitkilər olmaqla Səpin 
P ♀- F1 -P ♂5 x 20 sm sxemi ilə aparılmışdır.Təcrübə sahəsinə  səpin qabağı  şum altına hektara 
100 kq fiziki çəkidə kompleks gübrə (nitrofoska-N16P16K16), erkən yazda kollanma fazasında 
hektara təsiredici maddə hesabı ilə 90 kq ammonium-nitrat gübrəsi (NH4NO3) verilmişdir. 
Vegetasiya müddətində nümunələr boruyaçıxma fazsında (20.IV) və sünbülləmə fazasında (18.V) 
suvarılaraq təcrübə sahəsində bölgə üçün nəzərdə tutulmuş aqrotexniki qulluq işləri həyata 
keçirilmişdir. Çöl tədqiqat işləri, bitkilər üzərində müşahidələr mövcud metodikaya uyğun olaraq 
aparılmış, struktur elementləri laboratoriya şəraitində öyrənilmişdir [4]. 

Birinci nəsil hibridlərdə (F1) kəmiyyət əlamətlərində həqiqi heterozis D.S.Ömərova görə, 
irsiyyətin nəsilə ötürülməsi (fenotipik dominantlıq dərəcəsi) S.M.Beil və R.E.Atkins  formulası ilə 
hesablanmışdır [5; 6]. 

Tərəfimizdən aparılan tədqiqatlarda yerli mənşəli yumşaq buğdanın 10 kombinasiya birinci 
nəsil (F1) resiprok hibridlərində sünbülün uzunluğu, sünbüldə sünbülcüklərin sayı, sünbüldə çiçək 
sayı, dənin sayı və kütləsi, dəntutma faizi valideyin formalarla müqayisəli öyrənilmişdir.  

Müəyyən olunmuşdur ki, kəmiyyət göstəricilərinin irsən keçməsi valideyin formaların genetik 
xüsusiyyətlərindən asılı olraq müxtəlif xarakter daşıyır. Tədqiq edilən hibrid kombinasiyalarında 
kəmiyyət əlamətlərinin formalaşmasına görə irsiyyətin ötrülməsində dominantlıq və yüksək 
dominantlıqdan başlayaraq aralıq irsiyyətə qədər müxtəliflik aşkar edilmişdir (cədvəl). 
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Cədvəl. Yumşaq buğdanın birinci nəsil (F1) resiprok hibridlərində  
bəzi kəmiyyət əlamətlərinin irsən keçməsi 

S./s. Kombinasiyalar Sünbülün uzunluğu 1 Sünbüldə sünbülcüklərin sayı 
♀ ♂ F1 hhəq, % hp ♀ ♂ F1 hhəq,% hp 

1. Aran x Şəfəq 2 8,7 12,6 12,4 -1,60 0,89 19,2 18,8 24,1 25,5 25,5 
2. Şəfəq 2 x Aran 12,6 8,70 12,0 -4,76 0,70 18,8 19,2 22,8 18,7 19,0 
3. Aran x Murov 2 8,7 9,5 11,5 21,0 6,00 19,2 16,4 22,8 18,7 3,60 
4. Murov 2 x Aran 9,50 8,70 14,6 53,7 13,7 16,4 19,2 23,8 23,9 4,30 
5. Əzəmətli 95 x Fərəhim 9,7 10,8 12,4 14,8 3,66 17,5 22,2 22,0 -0,90 0,91 
6. Fərəhim x Əzəmətli 95 10,8 9,70 14,6 35,2 6,33 22,2 17,5 23,8 7,21 1,67 
7. Fatimə x Şəfəq 2 8,40 12,6 12,4 -1,59 0,90 18,9 18,8 22,5 19,0 37,0 
8. Şəfəq 2 x Fatimə 12,6 8,40 11,8 -6,35 0,62 18,8 18,9 22,2 17,5 67,0 
9. Şəfəq 2 x Murov 2 12,6 9,50 13,9 10,3 1,81 18,8 16,4 24,0 27,6 5,33 
10. Murov 2 x Şəfəq 2 9,50 12,6 13,1 3,97 1,31 16,4 18,8 22,4 19,1 4,00 

 
S./s. Kombinasiyalar 1 sünbüldə dənin sayı 1 Sünbüldə dənin kütləsi 

♀ ♂ F1 hhəq,% hp ♀ ♂ F1 hhəq,% hp 
1. Aran x Şəfəq 2 41,6 47,4 65,8 38,8 7,30 1,70 2,20 3,60 63,6 5,70 
2. Şəfəq 2 x Aran 47,4 41,6 55,7 17,5 3,86 2,20 1,70 2,70 22,7 3,01 
3. Aran x Murov 2 41,6 37,2 66,5 59,8 12,3 1,70 1,90 3,30 73,7 15,0 
4. Murov 2 x Aran 37,2 41,6 76,4 83,6 16,8 1,90 1,70 3,00 57,9 12,0 
5. Əzəmətli 95 x Fərəhim 38,2 46,8 71,2 52,1 6,67 1,50 2,00 3,20 60,0 3,00 
6. Fərəhim x Əzəmətli 95 46,8 38,2 76,4 63,2 7,88 2,00 1,50 3,02 51,0 5,01 
7. Fatimə x Şəfəq 2 41,8 47,4 65,1 37,3 7,32 1,80 2,20 3,52 60,0 0,76 
8. Şəfəq 2 x Fatimə 47,4 41,8 50,8 7,17 2,21 2,20 1,80 2,58 17,3 2,90 
9. Şəfəq 2 x Murov 2 47,4 37,2 69,1 45,8 5,25 2,20 1,90 3,81 73,2 11,7 
10. Murov 2 x Şəfəq 2 37,2 47,4 47,8 0,84 1,08 1,90 2,20 2,31 5,00 1,73 

 
S./s. Kombinasiyalar 1 sünbüldə çiçək sayı 1 sünbüldə dəntutma faizi 

♀ ♂ F1 hhəq, % hp ♀ ♂ F1 hhəq,% hp 
1. Aran x Şəfəq 2 47,2 56,8 87,1 53,7 7,30 88,1 83,4 75,5 -14,3 -4,25 
2. Şəfəq 2 x Aran 56,0 47,2 72,6 29,6 4,77 84,6 88,1 76,7 -12,9 5,51 
3. Aran x Murov 2 47,2 45,4 82,2 74,1 39,9 88,1 81,9 80,9 -8,17 -1,32 
4. Murov 2 x Aran 45,4 47,2 91,4 93,6 50,1 81,9 88,1 83,5 -5,22 0,48 
5. Əzəmətli 95 x Fərəhim 47,6 71,4 77,6 8,68 1,52 80,2 65,5 91,7 14,3 2,55 
6. Fərəhim x Əzəmətli 95 71,4 47,6 91,4 28,0 2,68 65,5 80,2 83,6 4,24 1,46 
7. Fatimə x Şəfəq 2 47,4 56,0 91,0 62,5 9,14 87,8 84,6 71,5 -18,6 -9,19 
8. Şəfəq 2 x Fatimə 56,0 47,4 62,0 10,7 2,39 84,6 87,8 81,9 -6,72 -2,69 
9. Şəfəq 2 x Murov 2 56,0 45,4 94,3 68,4 8,23 84,6 81,9 73,3 -13,3 -7,07 
10. Murov 2 x Şəfəq 2 45,4 56,0 71,6 27,8 3,94 81,9 84,6 65,4 -22,7 12,7 

Qeyd: hp=0 dominantlıq yoxdur; hp=1 tam dominantlıq; hp˃ 1 yüksək dominantlıq; 0,5˂hp˂1 qismən 
dominantlıq; -0,5˂hp˂0,5 aralıq irsiyyət, hp=˂-1 depresiya. 

 
Apardığımız tədqiqatlarda sünbülün uzunluğuna görə birinci nəsil (F1) yumşaq buğda 

hibridlərinin 60%-də müsbət heterozis və dominantlıq (Murov 2 x Aran (hhəq=+53,7; hp=+13,7), 
Fərəhim x Əzəmətli 95 (hhəq=+35,2; hp=+6,33),  Murov 2 x Şəfəq 2 (hhəq=+3,97%; hp=+1,31) və s.), 
40%-də isə mənfi heterozis və qismən dominantlıq (Aran x Şəfəq 2 (hhəq=-1,60%; hp= 0,89), Şəfəq 
2  x Aran (hhəq=-4,76%; hp=0,70), Fatimə x Şəfəq 2   (hhəq=-1,59%; hp=0,90)  Şəfəq 2 x Fatimə 
(hhəq=-6,35%; hp=0,62; Aran x Murov 2) müşahidə edilmişdir.  

Sünbüldə sünbülcüklərin sayına görə bir kombinasiya (Əzəmətli 95 x Fərəhim hhəq= -0,90%; 
hp=0,91) istisna olmaqla kombinasiyaların hamısında müsbət heterozis və dominantlıq qeydə 
alınmışdır. Aran x Şəfəq 2 (hhəq=+25,5%; hp=+25,5), Murov 2 x Aran (hhəq=+23,9%; hp=+4,30), 
Şəfəq 2 x Murov 2  (hhəq=+27,6%; hp=+5,33) və s. kombinasiyaları nisbətən yüsək heterozislə 
fərqlənmişlər. 

Məlumdur ki, snbüldə olan dənlərin sayı buğdanın əsas məhsuldarlıq elementlərindən biri 
sayılır və xarici mühit amillərindən güclü dərəcədə asılıdır. Apardığımız tədqiqatlarda bir sünbüldə 
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dənin sayına görə bütün hibridlərdə müsbət heterozis və dominantlıq qeyd edilmişdir. Aran x 
Murov 2 (hhəq=+59,8%; hp=+12,3), Murov 2 x Aran (hhəq=+83,6%; hp=+16,8), Fərəhim x Əzəmətli 
95 (hhəq=+63,2%; hp=+7,88) və s. kombinasiyalarda yüksək heterozis və yüksək dominantlıq 
müşahidə edilmişdir. 

Apardığımız tədqiqatlarda bir sünbüldə olan dənin kütləsinə görə bütün hibridlərdə müsbət 
heterozis və dominantlıq qeyd edilmişdir və Aran x Murov 2 (hhəq=+73,7%; hp=+15,0), Aran x 
Şəfəq 2 (hhəq=+63,6%; hp=+5,70), Şəfəq 2 x Murov 2 (hhəq=+73,2%; hp=+11,7) və s. 
kombinasiyalarda yüksək heterozis və yüksək dominantlıq müşahidə edilmişdir. 

Tədqiq edilən hibrid kombinasiyalarda sünbüldə olan çiçək sayına və dəntutma faizinə görə 
maraqlı məqamlar qeyd edilmişdir. Belə ki, hibrid kombinasiyaların hamısında çiçək sayı 
valideyinlərlə müqayisədə çox olmuş, ancaq hibridlərin 80%-də dəntutma faizi valideyinlərdən 
aşağı olmuşdur. Yalnız  95 x Fərəhim (hhəq=+14,3%; hp=+2,55), Fərəhim x Əzəmətli 95 
(hhəq=+4,24%; hp=+1,46) kombinasiyalarda dəntutma faizi valideyinlərdən yüksək olmuşdur. 

Beləliklə, apardığımız tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, yumşaq buğdanın resiprok 
hibridləri əsas kəmiyyət göstəricilərinə görə bu əlamətlərin valideyin formalarda təmsil olunma 
dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif səviyyədə irsi dəyişkənlik göstərmişlər. Belə ki, sünbüldə çiçək 
sayına görə hibridlərdə əsasən dominantlıq və yüksək dominantlıq aşkar edilmişdir. Sünbülün 
uzunluğu, sünbülcüklərin sayı, sünbüldə olan dənlərin sayı və kütləsinə, dəntutma faizinə görə isə 
hibridlər müxtəlif səviyyədə,yüksək dominantlıqdan başlayaraq aralıq irsiyyətə qədər irsi 
dəyişkənliklə xarakterizə olunmuşlar.  

Tədqiqatlar nəticəsində yerli sortlardan kəmiyyət əlamətlərinin formalaşmasına görə 
dəntutma faizi istisna olmaqla Aran, Murov 2, Şəfəq 2 sortlarının iştirkı ilı alınmış 
kombinasiyalarda, onların ana və ya ata forma kimi götürülməsindən asılı olmayaraq yüksək 
heterozis və dominantlıq müşahidə edilmişdir ki, bu da onları yeni sortların yaradılmasında qiymətli 
genetik mənbə kimi xarakterizə edir. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У РЕЦИПРОКНЫХ 

ГИБРИДОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПЕРВОГО (F1) ПОКОЛЕНИЯ 
 

С.К.Гаджиева 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

 
В статье изложены результаты изучения некоторых количественных признаков у реципрокных 

гибридов мягкой пшеницы первого (F1) поколения. В частности в исследованиях проведена 
сравнительная оценка 10 гибридных комбинаций  мягкой пшеницы  по длине колоса, числу колосков 
с колоса,  числу цветков с колоса, числу и массе зерен, по проценту завязи зерна, с родительскими 
формами, было определенно гетерозис и степень доминирования. 
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В результате  из местных сортов  по формированию количественных признаков, за исклю-
чением процента завязи зерна  у реципрокных гибридных комбинаций полученных с участием сортов 
Аран, Муров 2, Шафаг 2, обнаружен высокий гетерозис и особенно высокое доминирование при 
передаче признаков. 

 
STUDY OF SOME QUANTITATIVE SIGNS IN BREAD WHEAT RECIPROCAL HYBRIDS OF 

THE FIRST (F1) GENERATION 
 

S.K. Hajieva 
Research Institute of  Crop Husbandry 

 
The article presents  results of studyof some quantitative traits in bread wheat hybrids of the first (F1) 

generation. In particular, a comparative assessment of 10 hybrid combinations of bread wheat along the 
length of the spike, the number of spikelets, the number of flowers from the spike, the number and mass of 
seeds per spike, the percentage of the ovary of the seeds with the parental forms, was defined heterosis and 
degree of dominance. 

As a result, high heterosis and especially high dominance in the transmission of traits were detected 
from local varieties for the formation of quantitative traits, with the exception of the percentages of grain 
ovaries in reciprocal hybrid combinations obtained with the participation of varieties Aran, Murov 2, and 
Shafag 2. 

 
 

UOT 633.1 
“QÜRUR” - YENİ NƏSİL QARĞIDALI SORTU  

 
S.A.DÜNYAMALIYEV1, S.A.ABDULBAQİYEVA1, S.M.MƏMMƏDOVA1,  

H.S.SOFİYEV2, E.R.İBRAHİMOV1 

1-Azərbaycan Respublikası KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş. AZ1098, Sovxoz №2; 
2-Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyası,  AZ6200, Zaqatala 

sevda_30@mail.ru 
 

Məqalədə Əkinçilik ET İnstitutu Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasında “Qarğıdalı” seleksiya 
proqramı çərçivəsində aparılan tədqiqat işinin nəticəsi kimi yerli şəraitə uyğunlaşmış nisbətən tez 
yetişkənliyinə, yatmaya, xəstəliklərə davamlılığına, dən keyfiyyətinə və nəmliklə təmin olunmuş dəmyə 
şəraitində yüksək məhsuldarlığına görə fərqlənən sabit formadan fərdi seçmə yolu ilə alınmış və 2016-cı ildə 
rayonlaşdırılaraq, Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş, yeni nəsil “Qürur” qarğıdalı sortundan bəhs edilir. 
 

Açar sözlər:  bitki, sort, inkişaf, qarğıdalı, xəstəliklər, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: растение, сорт, развитие, кукуруза, болезни, продуктивность 
Key words: plant, variety, development, corn, diseases, productivity 

 
Qarğıdalı bitkisi bütün dunya ölkələrində, tropik zonadan Skandinaviya dövlətlərinə qədər 

əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, heyvandarlığın və quşçuluğun yem bazasının 
gucləndirilməsində  potensial imkanlara malik mühüm dənli bitki kimi becərilir. Qarğıdalı bitkisi 
yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik olmaqla onun dəni muxtəlif ceşidli ərzaq məhsullarının 
hazırlanmasında, sənaye üsulu ilə alınmış yağı məişətdə, yaşıl kütləsi isə heyvanların qida 
rasionunun zülalla zənginləşdirilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qarğıdalı məhsulunun 
təxminən 78%-i  heyvandarlıqda istifadə edilir. Son illərdə isə əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə  
qarğıdalı dənindən alınan məhsullar insanların qida rasionuna  geniş surətdə daxil olmuşdur. 
Hazırda bir sıra ölkələr – Hindistan, Yaponiya, İsrail, Almaniya və Hollandiyada bu məqsədlə 
qarğıdalının spesifik torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşması istiqamətində elmi tədqiqat işləri 
aparılmaqdadır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq təminatına təlabatın 2020-ci ilə qədər  
təxminən ildə 1,3% artması proqnozlaşdırılır.  2025-ci il üçün qarğıdalı dünya üzrə ən yüksək 
məhsuldarlığa malik dənli bitkilərdən olacaq və 2050-ci ilə qədər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

:42-46 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

43 

qarğıdalıya olan təlabat ikiqat artacaqdır. 
Qarğıdalı bitkisi becərmə şəraitinin müxtəlifliyinə ğörə bütün qitələrdə introduksiya və 

seleksiya yolu ilə yüksək məhsuldarlığa və uyğunlaşma xüsusiyyətinə malikdir. Çarpaz tozlanan 
bitki olaraq qarğıdalının genetik müxtəlifliyinin geniş olması onun qorunub saxlanması və seleksiya 
proqramlarında istifadəsini  təmin edir. Dünya üzrə əkin sahəsinə və istehsalına görə qarğıdalı digər 
kənd təsərrüfatı bitkilərinə nisbətən daha ön sıralarda durur. Qarğıdalı məhsullarına olan gündəlik 
təlabatın ödənilməsi məqsədi ilə hər il yüz milyonlarla ton qargıdalı dəni istehsalına ehtiyac 
duyulur. Bu baxımdan yüksək məhsuldarlıq, tezyetişkənlik, vegetasiya müddətinin qısalığı, isti 
iqlim şəraitində 2-3 dəfə məhsul vermək kimi potensial imkanlara malik qarğıdalı bitkisinin 
becərilməsi olduqca aktual və əhəmiyyətlidir. 

 Son dövrlər əkinə yararlı torpaqların şoranlaşmasından, eroziyaya uğramasından, su altında 
qalma səbəbindən dünyanın 900 milyondan çox torpaq sahəsi yararsız vəziyyətə düşmüşdür. 
Bunları  nəzərə alaraq torpaqlardan səmərəli istifadə olunması məqsədilə tez yetişən məhsuldar 
kənd təsərrufatı bitkilərinin əkilib becərilməsi olduqca səmərəli və əhəmiyyətlidir. Bu tələblərə 
cavab verən yüksək məhsuldar, keyfiyyətli qarğıdalı sort və hibridlərinin yaradılıb fermer 
təsərrufatlarında tətbiq olunması seleksiya tədqiqatlarının əsas vəzifələrindəndir. 

Qarğıdalı bitkisinin seleksiyasında ən muhum amillərdən biri sort və hibridlərin genetik 
baxımdan tədqiq edilməsidir. Bu qarğıdalı bitkisində təmiz xətlərin alınması- steril tozcuqların 
alınması, ayrı-ayrı mutagenlərdən istifadə edilməsi və haploid genlərə malik xətlərin alınmasından 
ibarətdir [2; 7; 13]. Qarğıdalının seleksiyasında ən geniş yayılmış səmərəli üsul xətlərarası 
hibridləşmənin aparılmasıdır. Yeni yuksək məhsuldar, keyfiyyətli sortların yaradılmasında öz-özunə 
tozlanma yolu ilə muxtəlif əlamət və göstəricilərə görə  seçmə aparılması seleksiya tədqiqatlarının 
əsas istiqamətlərindəndir. 

Xətlərarası çarpazlaşdırma nəticəsində alınan hibridlərin təsərrufat əhəmiyyətli göstəricilərə 
görə seçilməsinin əsas əlamətləri hetrozisliyin saxlanmasıdır [8; 9]. Muxtəlif kombinyasiyalarda 
xətlər və sortlar uzərində diallel, topkros çarpazlaşmanın aparılması inbredi xətlərin alınmasını iki-
uç dəfə surətləndirir [5; 12]. 

Son on ildə respublikamızda qarğıdalı bitkisinin əkin sahələri artmışdır ki, bu da qarğıdalı 
məhsullarına olan tələbatın yüksəlməsi ilə izah olunur.  

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda uzun illər ərzində aparılmış məqsədyönlü seleksiya 
işləri nəticəsində təsərrüfat qiymətli əlamətlərə malik həm dən, həm də yemlik istiqamətli qarğıdalı 
sort  və hibridləri yaradılmış, qiymətli genofond toplanmışdır. Bunlardan Zaqatala-68, Zaqatala-
514, Zaqatala 380, Zaqatala-420, Zaqatala Yerli Yaxşılaşdırılmış, Mirvari və son illərdə yaradılaraq 
rayonlaşdırılması üçün “Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti” Dövlət Xidmətinə təqdim 
edilən yeni nəsil  Qürur, Ümid, Fəxri, Emil sortları yüksək məhsuldarlığına və dən keyfiyyətinə 
görə təsərrüfatlarda seçilir.  

“Qarğıdalı” Proqramı üzrə aparılan tədqiqatlarda əsas məqsəd yüksək məhsuldarlığa və dən 
keyfiyyətinə malik, abiotik və biotik stres amillərə davamlı, tezyetişən sort və hibridlərin 
yaradılmasıdır. 

Tədqiqat materialı Əkinçilik ET İnstitutunun “Qarğıdalı seleksiyası” proqramı çərçivəsində 
Zaqatala BTS-da tədqiq edilən Kz3H və KazZp559 nümunələrinin çarpazlaşmasından alınan hibrid 
populyasiyası olmuşdur. Xəstəliklər “Qarğıdalı xəstəliklərinin sahə identifikasiyası” (4th edition 
The CIMMYT Maize Program, Maize Diseases: A Guide for Field Identification) metodikası 
əsasında aparılmışdır [10;11]. Dənin biokimyəvi göstəricilərindən zülal Keldal metodu, nişasta 
Evers üsulu, yağ Sokslet aparatında təyin edilmişdir [3; 4; 6; 14]. 

“Qürur” qarğıdalı sortu Əkinçilik ET İnstitutunun Zaqatala BTS-da Kz3HxKazZp559 şəcərəli 
hibrid populyasiyasından yerli şəraitə uyğun nisbətən tez yetişkənliyinə, yatmaya, xəstəliklərə 
davamlılığına, keyfiyyətinə və nəmliklə təmin olunmuş dəmyə şəraitində yüksək məhsuldarlığına 
görə standart Zaqatala 420  sortundan fərqlənən formalardan fərdi seçmə aparmaqla alınmışdır. Sort 
Zea mays indentata Sturt.Bayel. flavorubra  növmüxtəlifliyinə aiddir.  

“Qürur” qarğıdalı sortu orta boyludur (238 см), gövdəsi möhkəm, yatmaya davamlıdır, 
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qıçanın gövdəyə birləşmə hündürlüyü 80,0 sm, qıçada cərgələrin sayı 18 ədəd, bir cərgədə dən sayı 
49,0-50,0 ədəd, 1000 dən kütləsi 345 qramdır. Dəni sarımtıl, dişvaridir.  

Sortun müsabiqəli sortsınağındа 3 illik orta məhsuldarlığı 110 s/ha olmuşdur ki, bu da 
rayonlaşmış Zaqatala 420 sortu ilə müqayisədə 20s/ha artıq dən məhsuludur. Potensial 
məhsuldarlığı  nəmliklə təmin olunmuş dəmyə şəraitində və suvarmada  qıça ilə 120-130 s/ha-dır. 

Qarğıdalı bitkisindən yüksək dən və yaşıl kütlə məhsulu almaq üçün aqrotexniki qaydalara 
düzgün riayət edilməsi ilə yanaşı onun məhsuldarlığına (dən və yaşıl kütlə) ciddi təsir göstərən 
xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması da zəruridir [1]. 

"Qürur"sortunun digər sortlardan fərqi onun məhsuldarlığının və dən keyfiyyətinin yüksək 
olması ilə yanaşı, həm də xəstəliklərə davamlılığıdır. Tədqiqat illərində təbii sirayətlənmə fonunda 
"Qürur" sortu st. Zaqatala 420 sortu ilə müqayisədə toz sürmyə davamlı olmuş, qovuqlu sürməyə 
isə 1-2% (st. Zaqatala 420 sortu isə 3,8-4,8%) intervalında və qıçada fuzarioza 4,3-5,2% (st. 
Zaqatala 420 sortu isə 6,9-7,4%) intervalında davamlı olmuşdur (cədvəl). 

 
Cədvəl. «Qürur» qarğıdalı sortunun təbii fonda xəstəliklərə qarşı davamlılığı 

Sortların adı Tədqiqat illəri 
2010 2011 2012 

Toz sürmə 
Qürur 
Zaqatala 420 (st.)                          

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Qоvuqlu sürmə
Qürur 
Zaqatala 420 (st.)                          

1 
3,8 

1 
4,8 

2 
4,6 

Qıçada fuzarioz
Qürur 
Zaqatala 420 (st.)                          

4,3 
6,9 

5,2 
7,0 

4,9 
7,4 

 

Qeyd: Xəstəliklərin hesabatı Beynəlxalq metodikaları əsasında aparılmışdır. 
 
“Qürur” sortunun dən məhsuldarlığı tədqiqat illəri ərzində 107-114 s/ha intervalında dəyişmiş 

və maksimal məhsuldarlıq 2012-ci ilə təsadüf etmişdir. İstehsalat sınağında tədqiqat illəri ərzində 
sortun orta məhsuldarlığı 2010-cu ildə 99,0 s/ha, 2011-ci ildə 104,0s/ha, 2012-ci ildə isə 106 s/ha 
olmuşdur ki, bu da st. Zaqatala 420 sortu ilə müqayisədə uyğun olaraq, 15,0; 15,0 və 21,0 s/ha 
yüksəkdir (şək.1).  

 

 
 

Şəkil 1. "Qürur"qarğıdalı sortunun məhsuldarlığı, s/ha 
 
 
Qarğıdalı bitkisinin istifadə sahələrinin geniş olması səbəbindən şəraitdən və sortun 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəninin kimyəvi tərkibinin öyrənilməsinə və  yaxşılaşdırılmasına 
böyük ehtiyac duyulur. 
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 Tədqiqat illərində yeni yaradılmış "Qürur" sortunun dənində zülalın miqdarı 11,1-11,6% 
intervalında dəyişmiş və st. Zaqatala 420 sortunun göstəricilərinə nisbətən orta hesabla 1,2% çox 
olmuşdur (şək. 2).  

 

 
Şəkil 2. "Qürur"qarğıdalı sortu dəninin biokimyəvi göstəriciləri 

 
Əsas məhsuldarlıq göstəricilərindən olan 1000 dənin kütləsi dənin dolması və iriliyindən 

asılıdır. "Qürur" sortunda 1000 dənin kütləsi tədqiqat illərində 342-350 q intervalında dəyişmiş, illər 
üzrə orta qiymət 345 q təşkil etmişdir ki, bu da standart sortla müqayisədə 6,96% çoxdur. 

Tədqiqat illərində (2010-2012-ci illər) “Qürur” sortunda dənin biokimyəvi  göstəriciləri - 
dəndə zülalın miqdarı 11,4%, dəndə yağın miqdarı 11,2% təşkil etmişdir ki, bu standart kimi 
götürülmüş Zaqatala 420 sortundan uyğun olaraq, 1,20 və 1,46% çox olmuşdur. 

Beləliklə,  Əkinçilik ET İnstitutunda yaradılmış yeni nəsil "Qürur" sortu yüksək 
məhsuldarlığı, dənin biokimyəvi göstəriciləri və həmçinin müxtəlif aqroekoloji bölgələrdə 
məhsuldarlıqla biotik və abiotik amillərə davamlılığı özündə birləşdirməsi xüsusiyyətinə əsasən 
“Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti” Dövlət Xidmətində uğurlu sınağının nəticəsi 
kimi 2016-cı ildə rayonlaşdırılmış və patentləşdirilərək,  Dövlət Reyestrinə daxil edilmişdir. 
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СОРТ КУКУРУЗЫ НОВОГО ПОКOЛЕНИЯ - «ГУРУР» 

 

С.A.Дунямалиев1, С.А.Абдулбагиева1, С.М.Мамедова1, Г.С.Софиев2, 
 Э. Р.Ибрагимов1 

1-Научнo-Исследовательский Институт Земледелия; 2-Закатальская Зонально-Опытная Станция  
 

B статье приведены показатели устойчивости к болезням, продуктивности и биохимического 
состава зерна полученного на основе индивидуального отбора в Закатальской ЗОС по программе 
«Селекции Кукурузы», районированного и включенного в Государственный Реестр  2016-ом году, 
сорта кукурузы нового поколения «Гурур» отличающегося адаптивностью к местным условиям, 
скороспелостью, устойчивостью к полеганию и болезням, высокой продуктивностью и биохими-
ческими показателями зерна в условиях обеспеченной богары.  

 
NEW GENERATION СОRN VARIETY - "GURUR" 

 

S.A.Duyamaliyev1, S.A.Abdulbagiyeva1, S.M.Mammadova1, H.S.Sofiyev2, E.R.Ibrahimov1 

1-Research Institute of Crop Husbandry; 2- Zakataly Regional Experimental Station 
 

The article deal with information about regionized and included to the State register newresistant to 
lodging and diseases, with high grain quality, productivity and biochemical indicies at drought condition 
соrn variety "Gurur" obtained on the basis of single plant selection by «Maize breeding» Programme at 
Zakataly Regional Experimental Station of Research Institute of Crop Husbandry.  

 
 

UOT 633.353:631 
MÜXTƏLİF EKOLOJİ-COĞRAFİ QRUPLARA AİD AT PAXLASI  

(Vicia Faba L.) NÜMUNƏLƏRİNİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

A.İ.ƏSƏDOVA, L.Ə.ƏMİROV, R.A.QAFAROVA 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106 Azadlıq pr. 155, Bakı, almas58@box.az 

 
Məqalədə yerli və ICARDA-dan alınmış at paxlası (Vicia faba L.) nümunələrinin öyrənilməsinin 

nəticələri əks olunmuşdur. At paxlası nümunələrinin vegetasiya müddəti, məhsuldarlıq və struktur 
elementləri, xəstəliklərə davamlılığı analiz olunmuşdur. Kompleks aqrobioloji göstəricilərə malik nümunələr 
seçilmişdir. Yüksək potensial məhsuldarlığa malik V.faba nümunələrindən seleksiyada genetik mənbə və 
təsərrüfat-qiymətli əlamətlərə görə donor kimi istifadə olunması tövsiyə olunur. Məhsuldarlığı yerli VİFA-2-
93 sortundan yüksək olan Aquadulce, Elisar, Flip12-149 FB, Flip14-009 FB nümunələri seçilmişdir.  
 

Açar sözlər: paxla, Vicia faba, seleksiya, ilkin material, sort, ICARDA 
Ключевые слова: бобы, Vicia faba, селекция, исходный материал, сорт, ICARDA 
Key words: beans, Vicia faba, breeding, initial material, variety, ICARDA 
 

At paxlası-Vicia faba L. paxlalılar fəsiləsinin Vicia L. cinsinə aid edilsə də, hələ Linneyə 
qədər Turnefor düzgün olaraq paxlanı ayrıca cinsə - Faba- ayırmışdır. Medukus, Adanson, Seringe, 
Alefeld, Hazz, Trabut və digər botaniklər də, həmçinin onu ayrı cins kimi qəbul etmişlər. 
P.M.Jukovskiyə (1967) görə Faba mütləq müstəqil cins kimi ayrılmalıdır. O, Vicia cinsindən triarx 
kök dəstəsi (Vicia-da tetraarxdır), ürəkşəkilli, içi boş gövdəsi, yastı uzun toxumları (Vicia-da 
kürəşəkilli) və başqa əlamətlərinə görə seçilir [2]. 

:46-49 
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V.S.Muratova (1937),ilk olaraq paxla nümunələrinin morfoloji əlamətlərini və toxum 
örtüyünün anatomik qurluşunu, həmçinin də yabanı formaların vəziyyətini öyrənərək ona sərbəst 
növ V.pliniana (Trabut) Murat. kimi baxılmasını təklif etmişdir [6]. 

At paxlası yabanı halda tapılmamışdır (V.S.Muratova, 1937). Paxlanın becərilməsi Yeni və 
Köhnə Dünyanda Kaliforniyanın şərq sahilindən başlayaraq Yapon adalarında qurtarır. At paxlası 
insanlar tərəfindən qida məqsədi ilə çox qədimdən becərilmişdir. Bunu İspaniyada, İtaliyada, 
Fransada, İsvecrədə və Almaniyada daş, tunc və dəmir dövrlərinə aid qazıntılarda tapılmış qalıqlar 
da sübut edir. Birinci dəlil paxlanın insanlar tərəfindən hələ daş dövründə becərilməsini göstərir [1; 
3; 6]. Onun toxumları b.e.ə. 2400-cü ildə yaşamış misir fironunun qəbrindən tapılmışdır. 
Yunanıstanda və Romada paxla qida kimi istifadə olunurdu və “faba” adlandırılırdı ki, bu da 
“yemək” mənası verir [8]. 

Çoxsaylı tədqiqatlara baxmayaraq paxlanın mənşəyi haqqında fikirlər – onun Köhnə Dünyada 
qədimdən becərilməsi mübahisəli olaraq qalır [9]. Ola bilsin ki, bu Viciafaba L.-nın mənşə mərkəzi 
haqqında dəlillərin çox məhdud olması ilə bağlıdır. Paxlanın becərilməsi və istifadə olunması Yaxın 
Şərqdən başlanmış və sonra neolit dövründə geniş yayılmışdır [11]. Aralıq dənizi hövzəsinin digər 
ölkələrində tanınmaması və paxlanın 4 qədim –yunan, ərəb, qədim Avropa və bərbər dillərində 
adıına rast gəlinməsi bunu bir daha sübut edir [7]. Görünür, paxlanın əcdadlarının geniş yayıldığı 
təbii arealında yabanı formadan becərilən digər bir növə Vicia –ya tədricən keçməsi baş vermişdir.  

Tədqiqat işləri Abşeron Elmi-Tədqiqat Bazasında (ETB) aparılmışdır. Tədqiqat materialı 
olaraq 130 nümunədən, o cümlədən 23 yerli forma və ICARDA materiallarından istifadə edilmişdir. 
Tədqiqat müddətində bitkilər üzərində fenoloji müşahidə və ölçmələr aparalmış, nümunələr 
kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinə görə qiymətləndirilmişdir.Tədqiq olunan ICARDA nümunə-
lərindən 80 nümunə yüksək məhsuldar, 20 nümunə isə askoxitoza davamlı olmalarına görə yerli 
formalarla müqayisəli öyrənilmişdir. 

Ərzaq paxlalılarının məhsuldarlığı mürəkkəb əlamət olub texniki yetişmə fazasında bitkidə 
paxlanın və dənin sayı, paxlada dənin sayı, 1000 dənin kütləsi, həmçinin bir paxlanın və bitkidə 
paxlanın kütləsi ilə müəyyən edilir. S.Boroyeviçə görə (1984) dən məhsuldarlığının əsas kompo-
nentləri vahid sahədə bitkinin sayı, bitkidə dənin sayı və 1000 dənin kütləsi ilə müəyyən olunur. 
Dən məhsuldarlığı adətən komponentlər arası tarazlığın dayanıqlılığı hesabına təmin olunur, belə ki, 
şəraitdən asılı olaraq  komponentin birinin artması digərinin azalmasına və ya əksinin baş 
verməsinə səbəb olur. Maksimum məhsul onun bütün komponentlərinin əlverişli olaraq tarazlığının 
tənzimlənməsidir. 

Paxla bitkiləri becərildiyi ərazinin torpaq-iqlim şəraitinin dəyişməsinə yüksək ekoloji həs-
saslıq göstərir, əsasən də iqlim, torpaq, su və qida rejiminin dəyişməsinə tez reaksiya verir. Bizim 
tədqiqatımızda da yüksək məhsul, sınaqdan keçirilən nümunələrin bioloji xüsusiyyəti və onların 
yetişdirildiyi meteoroloji şəraitlə müəyyən edilmişdir. Bu, əsasən məhsuldar buğumlardan, bitkidə 
dənin sayından və kütləsindən, 1000 dənin kütləsindən, nəhayət nümunələrin sınaq vaxtı xəstəlik-
lərlə yoluxma dərəcəsindən asılı olmuşdur. Məsələn, 2014-cü ildə əkin lərgəsi və at paxlası 
nümunələrinin məhsuldarlığı, zeytuni kif xəstəliyinə güclü sirayətləndiyindən (5 baldan çox) 2,0-
110,0 q arasında dəyişməklə kəskin aşağı düşmüşdür. 

At paxlasında yerli formalar paxlanın ölçüsünə görə çox cüzi (7,2-8,9 sm) fərqlənsələrdə 
ICARDA-dan alınmış nümunələrdə bu fərq kifayət qədər olmuşdur (7,5-22,5 sm). Paxlanın 
ölçüsünə görə Aquadulce (17-20 sm), Giza 3 (14-19 sm), AsCOT (12-14 sm) nümunələri üstün 
göstəriciyə malik olmuşdur. Bu nümunələr tərəvəz baxımından (yaşıl paxlasından istifadə) 
əhəmiyyətlidir. 

ICARDA-nın at paxlası nümunələrində bitkinin boyu 2014-2016-cı illərdə 45-115 sm 
arasında dəyişmişdir. Bu göstəriciyə görə nümunələr üşün ən əlverişli il 2016-cı il (80-115 sm), ən 
əlverişsiz il isə 2014-cü il (45-100 sm) olmuşdur. Standart VİFA-2-93 nümunəsində bu göstərici 
2014-2016-cı illərdə 80-106 sm təşkil etmişdir. 

Toxum məhsuldarlığı ilə məhsuldarlığın struktur elementləri arasındakı korrelyasiya 
əlaqəsinin öyrənilməsi məhsuldarlığın bitkidə dənin sayı, dənin kütləsi, 1000 dənin kütləsi və 
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bitkidə paxlanın sayından asılı olmasını göstərmişdir. 
Bizim tədqiqatda at paxlası bitkilərində paxlanın sayı yetişdirilmə ilindən asılı olaraq yerli 

formalarda 15-29 ədəd, ICARDA mənşəli nümunələrdə ortatezyetişənlərdə 7-31 ədəd, 
ortayetişənlərdə isə 9-28 ədədə qədər dəyişmişdir.  

Bizim təcrübəmizdə bitkidə paxlanın sayı yüksək olan nümunələr yerli formalardan VİFA-3-
93 və VİFA-73 (26 ədəd), VİFA-2-93 (29 ədəd), ən az olan nümunələr VİFA-63 (15 ədəd), VİFA-
64 (16 ədəd); ICARDA-dan alınmış nümunələrdən isə ən yüksək FLİP15-030FB və FLİP15-044 
FB (31 ədəd), ən az isə FLİP15-035 FB (7 ədəd) olmuşdur. At paxlası nümunələrində paxlanın sayı 
yerli nümunələrdə ən yüksək 2008-ci ildə (16-34 ədəd), ən az isə 2015-ci ildə (6-27) ədəd 
olmuşdur.  

Bitkidə dənin sayı kolleksiya nümunələrindən yerli formalarda 28-68 ədəd, ICARDA 
nümunələrində 15-81 ədəd arasında dəyişmişdir. Bitkidə toxumun sayı ən çox olan nümunələr 
VİFA-57 (57 ədəd), VİFA-2-93 (60 ədəd), FLİP15-030 FB (81 ədəd), FLİP15-044 FB (81 ədəd); ən 
az olan nümunələr isə FLİP15-035 FB (15 ədəd), FLİP15-032FB (17 ədəd), FLİ15-034 FB (17 
ədəd), FLİP15-029 FB (17 ədəd) olmuşdur. 

Digər tədqiqatlarda olduğu kimi bizim tədqiqatımızda da at paxlasında bir bitkidə dənin 
kütləsi, genetik xüsusiyyət və iqlim şəraitindən asılı olaraq kifayət qədər dəyişkən olmuşdur. 
Bitkidə dənin kütləsi yüksək olan nümunələr FLİP12-176 (53,1 q), VİFA-57 (56,84 q), VİFA 2-93 
(68,12 q), №-18 (74,6 q), FLİP15-030 FB (87,2 q), ən aşağı olan nümunələr isə FLİP15-033 FB 
(15,3 q), FLİP15-040 FB (15,6 q), FLİP15-034 FB (16,0 q), FLİP15- 035 FB (16,9 q) olmuşdur. 

Öyrənilən nümunələr arasında 1000 dənin kütləsinə görə kifayət qədər fərqlilik müşahidə 
olunmuşdur və bu yalnız sortun genetik xüsusiyyətlərindən irəli gəlməyib, həmçinin becərilmə 
ilindən də asılı olmuşdur. Bu əlamətə görə VİFA-70-940 q (880-1007 q), VİFA-57 960 q (743-1045 
q), VİFA-64-978 q (911-1003 q), VİFA-2-93 1091 q (1056-1147 q) nümunələri seçilmişdir.  
Naxçıvan 755 (702-765 q), FLİP 15-049 FB 761 (716-924 q) və Türkiyə 774 q (724-893 q) 
nümunələri 1000 dənin kütləsinin aşağı olması ilə fərqlənmişdir. FLİP12-139 (1215 q), Aquadulce 
(1291 q), FLİP12-183 (1428 q),Giza 3 (1487q) nümunələri isə bu göstəriciyə görə standart VİFA-2-
93-dən (1119 q) yüksək  olmuşdur. At paxlası nümunələrindən ən yüksək göstərici Giza 3 1487 q 
(1291- 1489 q), ən az isə Naxçıvan -755 q (702-765 q)  müşahidə olunmuşdur. 

Ərzaq paxlalılarının seleksiyasının ən mühüm istiqamətlərindən biri yüksək və stabil 
məhsuldar sortların yaradılmasıdır. Bunu da qeyd edək ki, istifadə olunan sortların dən məhsul-
darlığı illərə görə dəyişir. Müasir sortlar əsasən əlverişlı şəraitdə yüksək məhsul verir. Sortların 
yüksək məhsuldarlıq potensialı 20-30% becərilmə şəraitindən asılı olur. 

At paxlası sortnümunələrində illər üzrə məhsuldarlığın dəyişkənlik amplitudası aşağıdakı 
kimi olmuşdur: yerli formalarda 2005-2013-cü illər ərzində: 2005-ci il–185-450 q, 2006-cı il–225-
593 q, 2007-ci il–270-432 q, 2008-ci il –186-453 q, 2009-cu il–211-432 q; 2010-cu il–150-700 q, 
2011-ci il–223-1000 q, 2012-ci il–325-1100 q, 2013-cü il–715-1500 q., ICARDA nümunələri  üçün 
isə (2013-2016): 2014-cü il – 20,0-160 q, 2015-cü il – 310-1400 q, 2016–cı il-500-1300 q.  

 

Cədvəl 1. At paxlasının yüksək dən məhsululdarlığına görə seçilmiş nümunələri 
(Abşeron, 2013-2015-ci illər) 

Sortnümunələr 
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VIFA-2-93 85-100 19 12 30 3 9,7-2,0 1038 
Aquadulce 85-100 28 16 36 4 22,0-2,0 1073 
Elisar 85-100 24 18 36 5 12,0-2,4 1470 
Flip12-149FB 75-90 23 16 11 3 9,5-2,5 1340 
Flip14-009FB 85-100 14 16 32 6 11,0-1,7 824 

Tədqiqatın nəticəsi olaraq öyrənilən paxla genotiplərindən VİFA-2-93 (AZE), Aquadulce, 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

49 

Elisar, Flip12-149 FB, Flip14-009 FB (ICARDA) ən yüksək məhsuldar və yüksəkkeyfiyətli 
nümunələr kimi seçilmişdir (Cədvəl 1). 

Analizlərin nəticələri göstərir ki, hər bir bölgə üçün stabil məhsulun əldə olunması məqsədi 
ilə sortlar müxtəlif morfoloji əlamətlərə, yetişmə müddətinə, istifadəsinə görə mütləq yenidən 
kompleks tədqiq edilməlidir. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Вишнякова М.А. Генофонд зернобобовых культур и адаптивная селекция как факторы 
биологизации и экологизации растениеводства: (обзор) // Сельскохозяйственная биология, 2008, 
№3, с. 3-23 

2. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. Сельхозгиз, 1950, 752 c. 
3. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай./- М.: ВНИИА, 2005. c. 302 
4. Кузеев Э.М. Кормовые бобы в однолетних агрофитоценозах. // Кормопроизводство, 2002, №6, с. 

24-26 
5. Максимович М.М. Селекция и семеноводство полевых культур. М., 1962, с. 287-290 
6. Муратова В.С. Бобы / В кн.: Культурная флора СССР: Зерновые бобовые. М.-Л., 1937, Т. IV, с. 75-

124 
7. Basra A. Plant growth regulators in agriculture and horticulture: their role and commercial uses // Food 

products Press, 2004, 264 p. 
8. Hanebrink L. Ackerbohnen frih und dunn saen // Top. agrar., 1988, №2, p. 64-67 
9. Keydel F. Arbeitsschwerpunkte und erste Regebnces der Akerbohnenzuchtung in Weinenstephan // 

RAPS, 1986, V. 4. №1, p.36-38 
10. Tanno K. Willcox G. The origns of cultivation of Cicerarietinum L. and Viciafaba L.:early finds from 

Tell el-Kerkh. north-west Syria late 10th millennium // Vegetation History and Archaeobotany, 2006, V. 
15, I. 3, p. 197-204 

11. Zakrzewska E. Variability in resistance of Vicia faba L. to Askochyta fabae Speg. // Hodowla Rosl. 
Aklimat. Nasienn., 1988, V.32,№1-2, p.311-317 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ КОНСКИХ БОБОВ (ViciaFaba L.) РАЗЛИЧНЫХ  

ЭКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА 
 

А.И.Асадова, Л.А.Амиров, Р.А.Кафарова 
Институт Генетических Ресурсов НАНА 

 

Статья посвящена результатам изучения местного генофонда и материалов ICARDA конских 
или кормовых бобов. Были изучены вегетационный период, проанализированы урожайность и анализ 
структуры урожая, устойчивость к болезням. Выделены образцы бобов, обладающие комплексом 
агробиологических показателей. Всестороннее изучение потенциальной урожайности образцов Vicia 
faba позволяет использования их как исходный материал для селекции, генетических источников и 
доноров хозяйственно-ценных признаков. Установлено, что лучшими по продуктивности бобов с 
одного растения были образцы VİFA-2-93 (AZE), Aquadulce, Elisar, Flip12-149 FB, Flip14-009 FB 
(ICARDA). 
 

STUDY OF FABA BEAN (ViciaFaba L.) SAMPLES BELONGING TO DIFFERENT 
ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL GROUPS IN ABSHERON CONDITIONS 

 

A.I.Asadova, L.A.Amirov, R.A.Gafarova 
Genetic Resources Institute of ANAS 

 

The article is dedicated to the results of the study of bean collections from National gene pool and 
ICARDA bean collections. The vegetation period and resistance to diseases have been studied, the 
productivity and structure of the harvest have been analysed. The samples with complex agrobiological 
indicators have been identified. A comprehensive study of potential productivity of bean samples allow their 
use in the breeding such as primary material, sources and donors of economically-valuable features. Defined 
that the best performance on yield of beans per plant have varieties of VIFA-2-93 (AZE), Aquadulce, Elisar, 
Flip12-149FB, Flip14-009 FB (ICARDA). 
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UOT 581.32 
BEYNƏLXALQ SELEKSİYA MƏRKƏZİNDƏN İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ  
NOXUD SORTNÜMUNƏLƏRİNİN QURAQ DƏMYƏ ŞƏRAİTİNDƏ TƏDQİQİ 

G.S.DƏMİROVA1, C.M.TƏLAİ1,  H.M.ŞIXLİNSKİ2 
1-Azərbaycan Respublikası KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş. AZ1098, Sovxoz №2,  

2-AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı ş., AZ1106, Azadlıq prospekti 155. 

Məqalədə 2015-2016-cı tədqiqat illəri üçün Beynəlxalq Seleksiya Mərkəzi İKARDA-dan introduksiya 
olunmuş 8 pitomnikdə birləşmiş, ümumilikdə  247 noxud sortnümunəsinin ETƏİ-nun Qobustan Bölgə 
Təcrübə Stansiyasında (BTS) öyrənilməsinin nəticələri verilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində nümunələrdən 
54-ü  kompleks göstəriciləriə - xəstəliklərə davamlılığına, məhsuldarlığına görə seçilmişdir. 

Açar sözlər: bitki, noxud, genofond, seçmə, seleksiya, sort, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: растение, нут, генофонд, отбор, селекция, сорт, продуктивность 
Key words: plant, chick pea, genofond, selection, breeding, variety, productivity 

Noxud (Cicer arietinum) qiymətli ərzaq bitkisi olub dünyanın 50-dən çox ölkəsində 11 mln. 
hektardan artıq sahədə becərilir, məhsulu 9-10 mln. ton təşkil edir. Noxud əsasən quraq iqlimli 
dəmyə bölgələrdə əkilir. Respublikamızda ərzaq üçün istifadə olunan və qədim zamanlardan 
becərilən paxlalı bitkilərdən olan noxudun dəni karbohidratlarla, zülallarla, əvəz olunmayan amin 
və yağ turşuları, vitaminlərlə (xüsusən B qrupu) və minerallarla zəngindir. Bununla yanaşı 
göstərilən maddələr insan orqanizmi tərəfindən yüksək səviyyədə (86%) mənimsənilir və onun 
inkişafına müsbət təsir göstərir. Qida rasionunda zülal çatışmazlığı insan orqanizminə mənfi təsir 
göstərir və xroniki zülal aclığı prosesi yaranır ki, nəticədə bir sıra fəsadlar baş verir. Heyvan 
mənşəli zülalların çatışmazlığını bu bitkilər əvəz edə bildiklərinə görə əhalinin qida rasionunda 
onlardan geniş istifadə edilməlidir [2]. 

Noxud bitkisi əhalinin ərzaq çeşidinin müxtəlifliyini artırmaqla yanaşı əkinçilikdə də 
bitkilərin diversikasiyasında mühüm rol oynayır. Belə ki, paxlalı bitkilər kök yumurcuqları əmələ 
gətirən bakteriyalar vasitəsi ilə havadan sərbəst azotu mənimsəyərək onu bitkilərin istifadə edə 
biləcəyi mineral formaya çevirirlər [1]. Bu bitkilər vegetasiya dövründə köklər vasitəsi ilə torpağa 
bir sıra maddələr, o cümlədən vitaminlər, üzvi turşular və s. ifraz edir ki, nəticədə torpağın 
mikroflorası dəyişir və fitosanitar vəziyyəti yaxşılaşır. Bununla əlaqədar olaraq paxlalı bitkilərdən 
sonra əkilən bitkilərin məhsuldarlığı artır və məhsulun keyfiyyəti də yüksəlir. Onlar yaxşı sələf 
bitkiləri hesab edilirlər. 

Dəmyə bölgələrində noxudun digər bitkilərə nisbətən üstünlüklərini nəzərə alaraq BMT-nin 
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilati (FAO) bu bitkinin gələcəkdə əkinçilik üçün perspektivli bitki 
kimi quraq regionlarda becərilməsini tövsiyə etmişdir. Noxud quraqlığa davamlı bitkilər (lərgə, 
noxud, darı və s.)  sırasındadır. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi yeni sortların yaradılması üçün 
seleksiya tədqiqatlarının artırılmasını tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq ilkin mərhələdə bölgələrdə 
stres faktorlara adaptasiya qabiliyyətli yeni, yüksək məhsuldar sortların yaradılması və istehsalata 
tətbiqi vacib məsələlərdəndir.  

Ərzaq proqramının praktiki həlli üçün bölgələrin təbii-iqlim şəraitini və stres amillərini nəzərə 
alaraq İKARDA- Quraq Ərazilərdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Beynəlxalq Mərkəzindən 
introduksiya edilmiş noxud genofondunun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə 
CIEN-LS (iri dənli), CIEN-W (qışadavamlı), CICTN (soyuğadavamlı), CIEN-DT (quraqlığada-
vamlı) və CIEN-AB (askoxitoz xəstəliyinə davamlı) pitomnikləri öyrənilmiş və qiymətli genotiplər 
müəyyənləşdirilmişdir ki, onlardan da yeni sortların yaradılmasında istifadə ediləcəkdir.  

 Tarla təcrübələri Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasında 
qoyulmuşdur. Çıxışdan başlayaraq vegetasiyanın sonunadək bitkilərin böyümə və inkişaf fazaları 
üzrə müşahıdələr İKARDA-nın təklif etdiyi metodlarla aparılmışdır [3; 4]. Tarla şəraitində 
nümunələr morfoloji əlamətlərinə görə vizual (duruşu, çiçəkləməsi, bitkinin hündürlüyü və tipi, 
məhsul görünüşü) qiymətləndirilmiş, təbii fonda noxud nümunələrinin xəstəliklərə (askoxitoz və 
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fuzarioz) davamlılığı müəyyən edilmiş, sortnümunələrin qışa və quraqlığa davamlılığı (qışa 
davamlılıq 1-3-5-7-9 ball, quraqlığa davamlılıq isə 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ball şkalaları üzrə İKARDA 
metodları ilə) təyin edilmiş, noxud genotiplərində dən məhsuldarlığının struktur analizləri (bitkinin 
kök boğazından hündürlüyü, 1-ci dərəcəli budaqların, məhsuldar buğumların, bitkidə paxlaların və 
dənin sayı, ümumi məhsul (qr), dənin rəngi və forması) aparılmışdır. 

Tədqiqatın obyekti Beynəlxalq Seleksiya Mərkəzi İKARDA-dan Əkinçilik ET İnstitutuna 
beynəlxalq elmi əməkdaşlıq xətti ilə  introduksiya olunmuş noxud sortnümunələridir. Tədqiqat 
ilində 8 pitomnikdə birləşmiş 247 noxud sortnümunəsi Sultan standart yerli noxud sortu ilə 
müqayisəli öyrənilmişdir (cədvəl 1). 

Cədvəl 1. Kolleksiya pitomnikində öyrənilən noxud nümunələri 

s/s Pitomniklərin adı Tədqiq olunan 
nümunələrin sayı, ədəd 

Seçilmiş nümunələrin sayı, ədəd 

1 CIEN-LS-16 36 6 
2 CİEN-W-16 36 9
3 CICTN-16 51 10 
4 CIEN-DT-16 51 11 
5 CICTN-14 18 4 
6 CIEN-AB-14 23 4 
7 CIEN-W-14 22 7 
8 CIEN-DT-14 10 3 

   Cəmi 247 54

Tədqiq olunan nümunələrdən 54-ü  kompleks göstəriciləriə - xəstəliklərə davamlılığına, 
məhsuldarlığına görə seçilmişdir (cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Perspektiv noxud sortnümunələrinin təsərrüfat göstəriciləri 

s/s Nümunələrin 
adı 

Bitkinin 
boyu, sm 

Vegetasiya 
müddəti, 

gün 

Stres amillər Bioloji məhsuldarlıq, 
q/m2 AB CTR

CICTN 
1 F.06-79 40,3 211 1 1 370 
2 F.05-43 40,0 212 1 1 340 
3 F.07-17 38,4 213 1 1 300 
4 F.09-36 39,6 209 1 1 270 
5 F.07-64 38,2 210 1 1 240 
6 F.05-93 36,1 211 1 1 230 
7 F.07-9 34,7 210 1 1 230 
8 F.07-38 33,3 212 1 1 230 
9 F.07-40 35,2 211 1 1 230 

    Sultan (st) 32,5 210 1 1 290 
CIEN-W 

1 F.07-306 33,3 206 1 1 270 
2 F.09-308 32,8 209 1 1 245 
3 F.07-100 38,3 210 1 1 240 
4 F.07-246 38,1 211 1 1 230 
5 F.09-259 38,2 213 1 1 230 

    Sultan (st) 31,2 208 1 1 230 

Tədqiq olunan Pitomniklərin açıqlaması aşağıdakı kimidir: 
CIEN-LS - Beynəlxalq iri dənli noxudun elit pitomniki; 
CIEN-W - Beynəlxalq qışadavamlı noxudun elit pitomniki; 
CICTN - Beynəlxalq soyuğadavamlı noxud pitomniki; 
CIEN-DT - Beynəlxalq quraqlığadavamlı noxudun elit pitomniki; 
CIEN-AB - Beynəlxalq askoxitoz xəstəliyinə davamlı noxudun elit pitomniki. 
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Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, askoxitoz xəstəliyinə, soyuğa davamlılığa və  kompleks 
göstəricilərə görə 3 sortnümunə: F.06-79, F.05-43 və F.07-17 fərqlənmişdir. Morfoloji və təsərrüfat 
əhəmiyyətli əlamətlərinə görə göstərilən nümunələr məhsuldarlığına görə standartdan 3,5-27,6% 
artıq dən məhsulu vermiş, bitkilərin hündürboylu (38,4-40,3 cm) olması ilə seçilmişdir. Noxud 
bitkisinin hündürboylu formaları mexaniki yığım üçün çox əlverişli sayılır. İlkin paxlalar hündürdə 
yerləşdiyindən məhsulun yığımı zamanı itki olmur. 

Qışa davamlı, müsbət morfoloji və təsərrüfat əlamətlərə malik nümunələrə F.07-306, F.09-
308 və F.07-100 aid edilmişdir. 

Tədqiq edilən noxud pitomnikləri sırasında CIEN-LS (iri dənli) pitomnikinin nümunələri 
diqqəti daha çox cəlb edir. Belə ki, tədqiq olunan sortnümunələr məhsuldarlığına görə 3 qrupa 
bölünmüşdür (cədvəl 3).  

Bu nümunələr standart Sultan sortundan 4,50-55,5% artıq məhsul vermişdir. Seçilmiş 
nümunələr sırasından F.08-200, F.09-70, F.09-85 və başqaları ətraflı öyrənilməsi məqsədi ilə 
seleksiya prosesinin növbəti mərhələlərinə daxil edilmişdir. 

Cədvəl 3. İri dənli noxud pitomnikindən (CIEN-LS) seçilmiş  
nümunələrin təsərrüfat göstəriciləri 

s/s Nümunələrin 
adı 

Vegetasiya 
müddəti, 

gün 

Bitkinin 
boyu, sm 

Xəstəliklər, bal 100 dənin 
kütləsi, q 

Biol. dən 
məhsuldarlığı, 

q/m2 
Askoxitoz Fuzarioz 

Sultan (st) 211 38,8 1 1 34,0 450 
I qrup 

1 F.08-200 212 44,1 1 1 33,8 700 
II qrup 

2 F.09-70 213 50,6 1 1 34,2 565 
3 F.09-85 213 44,0 1 1 35,1 537 

III qrup 
4 F.97-706 212 40,3 1 1 34,8 520 
5 F.07-20 212 32,0 1 1 35,2 520 
6 F.09-90 213 48,5 1 1 33,7 505 
7 F.82-150 212 32,4 1 1 35,6 486 
8 F.06-158 212 34,8 1 1 34,7 470 
9 F.09-216 210 36,4 1 1 38,0 460 

I qrup - çox yüksək (standartdan 135%-dən yüksək olanlar); 
II qrup - yüksək (standartdan 116-135% intervalında yüksək olanlar); 
III qrup - orta (standartdan 106-115% intervalında yüksək olanlar). 

Beləliklə, tədqiqat ilində ümumilikdə  öyrənilən 247 noxud nümunələrindən 54-ü  kompleks 
göstəriciləriə - xəstəliklərə davamlılığına, məhsuldarlığına, keyfiyyət göstəricilərinə görə seçilmiş-
dir. Dağlıq Şirvan bölgəsi üçün noxudun soyuğadavamlı-  F.06-79, F.05-43 və F.07-17, qışadavamlı 
nümunələri- F.07-306, F.09-308 və F.07-100, yüksək məhsuldar- F.08-200, F.09-70, F.09-85, F.97-
706,  F.07-20 və s. nümunələrinin seleksiya prosesinə cəlb edilməsi məqsədəuyğundur. Kompleks 
göstəricilərinə görə noxud genofondunun zənginləşdirilməsi məqsədi ilə Milli Genbanka təhvil 
veriləcək sortnümunələrin qiymətləndirilməsi işi davam etdirilir.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ИКАРДА 
СОРТООБРАЗЦОВ НУТА В УСЛОВИЯХ БОГАРЫ 

Г.С. Дамирова1, Дж.М.Талаи1, Г.М.Шихлинский2 
1-НИИ Земледелия, 2-НАНА, Институт Генетических Ресурсов 

В статье приведены результаты изучения 247сортообразцов нута соединенных в 8 питомниках 
интродуцированных из международного селекционного центра ИКАРДАв 2015-2016  исследователь-
ские годы в Гобустанской Зонально-Опытной Станции. В результате исследования по комплексным 
показателям – устойчивости к болезням и  продуктивности отобраны 54 образцов. 

INVESTIGATION OF INTRODUCED FROM INTERNATIONAL CENTRE 
CHICK PEA ACCESSIONS IN RAINFED CONDITION 

G.S.Damirova1, J.M.Talai1, G.M.Shikhlinski2 
1-Research Institute of Crop Husbandry, 2-ANAS Genetic Resources Institute 

The article deal with information on result of study of 247 chick pea accessions including in 8 
nurseries introduced from ICARDA in 2015-2016 at Gobustan Regional Experimental Station. As a result of 
study have been selected 54  accessions on disease resistance and yield. 

УДК  633.14. 
УРОЖАЙНОСТЬ  И  ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ  КАЧЕСТВА  ШЕКИНСКОЙ  
ПОПУЛЯЦИИ  РЖИ  S.SEGETALE (ZHUK.) ROSHEV  ИЗ  РАЗЛИЧНЫХ  

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  ВЫРАЩИВАНИЯ 

Г.К.РАФИЕВА1,  С.М.МАМЕДОВА1-2 , М.Ш.ШУКЮРОВ3

1-Институт  Генетических Ресурсов  НАНА, АЗ 1106, пр. Азадлыг 155, Баку; 
2-Научно-Исследовательский Институт Земледелия МСХ, АЗ 1098, пос. Пиршаги, Совхоз №2 

3-НИИЗ Шекинский Опорный Пункт, г. Шеки, Огузское шоссе 5А 

В  статье  приведены результаты исследования растений образца коллекции Национального 
Генбанка  S.segetale H-275  Шекинской  популяции  ржи,  выращенных  на  Абшеронской  Эксперимен-
тальной  Базе  Института  Генетических  Ресурсов  и  в  Шеки  на  Опорном  Пункте НИИ 
Земледелия. Выявлено, что сорно-полевая  рожь родом из Шеки  S.segetale (Zhuk.) Roshev  высоко 
продуктивный и имеет удовлетворительное качество хлеба. 

Ключевые слова: рожь, зерно, вес, хлебопекарное  качество,  кожура хлеба,  цвет хлеба 
Açar sözlər: çovdar, dən, kütlə, çörəkbişirmə keyfiyyəti, çörəyin qabığının rəngi, çörəyin rəngi 
Key words: rye, grain,weight, bread making quality, skin of bread, color of bread 

Культурная рожь (по данным Н.И.Вавилова) произошла от дикой сорно-полевой ржи, 
которая и сейчас еще засоряет посевы пшеницы и ячменя в предгорных районах Кавказа. 

Рожь считается относительно молодым хлебным растением, человек начал возделывать 
ее позднее пшеницы, ячменя и других полевых культур. Первые сведения о ржи встречаются 
у Плиния (I в. до н.э.). В III и IV вв. славянские племена высевали рожь в южных районах, 
отсюда она распространилась по европейской части нашей страны. В Сибирь озимая рожь 
проникла значительно позднее – в XVII в. вместе с русскими поселенцами. 

Рожь - универсальное растение, используемое для пищевых, кормовых и  технических 
целей. Такое широкое  применение определяется  высокой  продуктивностью  этого  
растения  и  полноценным  биохимическим  составом  зерна.  Из  ржаной  муки  выпекают  
разнообразные  сорта  хлеба, обладающего высокими вкусовыми качествами [1]. Ржаной 
хлеб считается более полезным, клетчатки и прочих ценных веществ в нем много,  железа в 
ржаном хлебе в 4 раза больше, чем в пшеничном.  

:53-57 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

54 

К преимуществу этого растения относятся его удивительная приспособленность к 
условиям выращивания и сравнительно невысокая требовательность к питательным 
веществам почвы. Озимая рожь является более стойкой к неблагоприятным условиям, чем 
озимая пшеница.  Наряду с климатическими и почвенными условиями, на химический состав 
зерна влияют многие факторы, одним из которых является выполненность зерна. Так у 
средневыполненных и щуплых зерен содержание белка больше чем у хорошо выполненных. 
Содержание белка в зерне зависит от массы 1000 зерен, чем больше масса 1000 зерен, тем 
меньше содержание белка и варьирует в пределах 9-19%.  Имеются данные о том, что в 
разноокрашенном зерне количество белка и стекловидность его также различны. Зерно с 
различной окраской имеет разный выход муки, у светло желтого  и светло серого зерна он 
больше, чем у зерна другой окраски. 

Зерно  ржи  содержит  достаточно  большое  количество  белка,  причём  около  4%  
приходится  на  лизин.  Лизин  в  белке  ржи  на  39%  больше,  чем  в  пшенице,  благодаря  
чему  биологическая  ценность  ржаного  хлеба  выше  пшеничного.  Следовательно,  рожь  
является  источником  биологически  ценного  продовольственного  зерна  [2; 3]. 

Перекрестноопыляющиеся  растения  отличаются  тем,  что  их  селекционные  сорта  
всегда  представлены  весьма  сложными  популяциями,  обусловливающими  возможность  
постоянного  улучшения  сортов [4]. Основной задачей селекции ржи, независимо от 
природных зон, является выведение новых, дающих устойчивые и высокие урожаи зерна с 
хорошими мукомольно- хлебопекарными качествами сорта и улучшение  существующих. 
Мука хорошего хлебопекарного качества должна давать хлеб, обладающий хорошей 
структурой мякиша (пористость равномерная, развитая) и хорошим цветом (от коричневого 
до темно-коричневого)  [5].  

Хлеб с равномерной мелкой пористостью (объемом пор, выраженным в процентах к 
общему объему мякиша хлеба), хорошо разрыхленный лучше пропитывается пищевари-
тельными соками и поэтому полнее усваивается. Так для получения хорошего хлеба 
необходимо сбалансировать продолжительность замеса теста, потребность в окислителях, 
количество дрожжей и время брожения.  

Хотя вышеуказанные свойства муки могут быть определены и другими, не зависящими 
друг от друга методами, более точно их можно оценить при помощи соответствующего 
метода пробной выпечки, где все свойства муки суммируясь, в конечном счете, выражается в 
показателях объема и качества хлеба. Содержание белка в муке считается очень важным 
свойством, потому что все остальные свойства муки в том или ином объеме являются 
функцией количества белка. Так, водопоглотительная способность муки – линейная функция 
содержания белка в зависимости от содержания белка и от сорта, продолжительность замеса, 
устойчивость при замесе и способность теста к обработке у разных сортов зависят от 
содержания белка, объем хлеба показывает высокую корреляцию  с содержанием белка. 
Структура мякиша хлеба из муки с низким содержанием белка относительно плотная, 
наилучшая структура при среднем количестве белка и хуже при чрезмерно высоком 
содержании белка в муке. Таким образом, для более правильной и точной оценки важных 
свойств муки, определяющих ее хлебопекарное качество, должна быть известно содержание 
в ней белка. 

Основываясь на результаты вышеприведенного литературного обзора, нами проведена 
оценка урожайности и хлебопекарных качеств, отобранного многолетними исследованиями 
из коллекции Национального Генбанка, Шекинской  популяции  ржи S.Segetale (Zhuk.) 
Roshev  из  различных  агроклиматических  условий  выращивания республики. 

Материалом  исследования  служили  популяции  ржи  S.segetale  (Zhuk.) Roshеv  из  
различных агро-климатических  условий  выращивания республики (Абшерон,  Шеки). По 
общепринятой методике [6] в 2013-2014 годах на полях Абшеронской  Экспериментальной  
Базы  Института  Генетических  Ресурсов  в условиях  орошения и  в  Шеки  на  Опорном  
Пункте НИИ Земледелия в условиях обеспеченной богары в оптимальный срок и с 
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оптимальной нормой высева (400 зерен) был произведен посев,  на 1 м2 в четырех повтор-
ностях для каждого образца. Агротехнические мероприятия проведены соответственно 
предложенным рекомендациям для каждой зоны. Полученный семенной материал обработан 
общепринятыми методиками по следующим  показателями урожайности: длина колоса, 
число колосков, число  и масса зерен с колоса, масса  1000  зёрен  и  масса  зёрен  с 1м2 

согласно методике полевого опыта [6]. 
Выпечка  хлеба  проводилась  по  стандартной  методике  [7] на  муке 60%  выхода  на 

дрожжах, для определения органолептических показателей хлеба - объема и формы хлеба, 
типа поверхности, цвета кожуры, пористости, эластичности, цвета мякиша полученного из 
обмолота 1 кг зерна, цвета муки, в лаборатории «Качества зерна» Научно-Исследова-
тельского Института Земледелия. Испечен хлеб и  проведена общая оценка хлеба по 5 
бальной системе соответствующей классификации. 

Нами  сравнительно изучены  элементы урожайности  S.segetale из Абшерона  и Шеки. 
Средние  данные (10 измерений) по  элементам  урожайности  показаны  в  таблице  1.  Как  
видно  из  таблицы, длина колоса в среднем за годы исследования с обоих условий менялась 
в пределах 18,8-20,5, число зерен с колоса, являясь одним из основных компонентов урожая,  
и зависящий от условий среды в период посева составила 61,6-77,0 штук. Масса зерна с 
колоса соответственно составила 2,64-4,01, масса  зёрен  с 1 м2  у растений из  Шеки  было на 
83 грамм  больше, чем  на Абшероне,  но  масса  1000  зёрен  у растений из Шеки меньше и 
соответственно составила 38,5  грамм. Условия выращивания оказали незначительное дейст-
вие  на этот  элемент  урожайности (<1,5 грамм) (таблица 1).  

 
Таблица 1. Структурные элементы урожайности  S.segetale (Zhuk.)  

Roshev из различныхагроклиматических условий выращивания 
 

Образец/ Место  
выращивания 

 

Высота 
растений, 

см 

Продуктивная 
кустистость, 

шт 

Длина 
колоса, 
см 

Число 
колосков  
в колосе, 

шт 

Число   
зерен с 
колоса, 
шт 

Масса 
зерен с 
колоса, 

г 

Масса  
1000 
зёрен, 
г 

Масса 
зёрен  с 
1м2, г 

S.segetale  
H-275 из 
Абшерона 

 
 

215 

 
 

6,6 

 
 

18,8 

 
 

44,4 

 
 

61,6 

 
 

2,64 

 
 

40,0 

 
 

337 
S.segetale  

H-275 из Шеки 
 

149 
 

6,2 
 

20,5 
 

49,2 
 

77 
 

4,01 
 

38,5 
 

420 
 

В биохимической лаборатории института были  проведены  анализы  химического  сос-
тава зерна образцов. Эти анализы показали, что содержание белка зерна сорно-полевой  ржи 
выращенной на Абшероне составляет 12,57%, а в Шеки соответственно 12,95%. Основы-
ваясь на высокое содержание белка  в зерне, с целью оценки ее мукомольно-хлебопекарных 
качеств был выпечен хлеб из муки, полученной из зерен с обоих условий выращивания. 
 

 
А                                          Б 

 

Фото.  Выпеченный хлеб из муки, полученной из зерен с обоих условий выращивания. 
А -S.segetale H-275 выращенный на Абшероне;  Б -S.segetale H-275 выращенный в Шеки. 

 
Интересные  данные  получены  по  изучению  органолептических  элементов  хлеба.  

Полученные  данные  показаны  в  таблице  2. 
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Таблица  2. Хлебопекарные  качества  S.segetale (Zhuk) Roshev  из   
различных агроклиматических  условий  выращивания 

 
Образцы 

Тип  
поверхности, 

балл 

Форма  
кожуры, 
балл 

Цвет  
кожуры, 
балл 

Характер  хлеба, балл Объём  
хлеба, 
см3 

Пористость Эластичность Цвет 

S.segetale 
H-275 

Абшерон 

 
5 

 
3±1 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
445 

S.segetale 
H-275 
Шеки 

5 3+2 5 5 4 4 450 

 
По данным таблицы 2. хлеб S.segetale родом из Шеки выращенной в обоих условиях 

оценен 4,4 балом. Известно что, обычно наилучший и хороший пшеничный хлеб 
оценивается 5 балом. Оценка хлебопекарного качества исследуемого образца ржи 4,4 баллом 
является хорошим результатом, который указывает на  удовлетворительное качество и что, 
ржаной  хлеб  этого  образца по хлебопекарному качеству близка к пшеничному хлебу. 

По результатам проведенного исследования выявлена целесообразность изучения в 
последующих этапах селекции продуктивного, с удовлетворительным качеством хлеба 
образца S.segetale родом из Шеки. 
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ÇOVDARIN MÜXTƏLİF TORPAQ-İQLİM ŞƏRAİTİNDƏ BECƏRİLMİŞ S.SEGETALE (ZHUK.) 
ROSHEV ŞƏKİ POPULYASİYASININ MƏHSULDARLIĞI VƏ ÇÖRƏKBİŞİRMƏ KEYFİYYƏTİ 

 

G.K.Rəfiyeva1,  S.М.Мəmmədova1-2 , M.Ş.Şükürov3 
1- Genetik Ehtiyatlar İnstitutu AMEA;2-Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu;3-ƏETİ Şəki DM 

 

Məqalədə Milli Genbank kolleksiyasından olan S.segetale H-275 çovdar nümunəsinin Şəki 
populyasiyasının Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron Təcrübə Bazasında  və  Əkinçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun Şəki Dayaq Məntəqəsində becərilmiş bitkilərinin tədqiqinin nəticələri verilmişdir. Şəki mənşəli 
yabanı çovdar S.segetale (Zhuk.) Roshev-in yüksək məhsuldarlığa və qənaətbəxş çörək keyfiyyətinə malik 
olması müəyyən edilmişdir. 

 
YIELD AND BREADMAKING QUALITY OF S.Segetale (Zhuk.) Roshev RYE SHAKI 

POPULATION GROWING IN DIFFERENT AGROEKOLOJICAL  CONDITIONS 
 

G.K.Rafiyeva1,  S.М.Мammadova1-2 , M.Sh.Shukurov3 
1-ANAS Genetic Resources Institute;2-Research Institute of Crop Husbandry;3-RICH, Shaki BS 

 

The article presents results of the investigation of  Shaki Population plants of  S.Segetale H-275 Rye 
accession from the collection of National Genbank growing in  Absheron  Experimental Baze of Genetic 
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Resources Institute and Shaki Baze Station of Research Institute of Crop Husbandry.  Have been determined 
that, Shaki origin  rye S.segetale (Zhuk.) Roshev has high yield and satisfactory bread making quality. 

UOT636.084/087 
YONCA BİTKİSİNİN SELEKSİYA DƏYƏRLİLİYİNƏ GÖRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

A.A.ZAMANOV, H.Y.QASIMOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Pirşağı qəs., 2№-li sovxoz zamanov.atif@mail.ru 

Tədqiqat işində yonca bitkisinin müxtəlif nümunələrinin standart sortla müqayisədə təsərrüfat və 
bioloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticəsindən məlum olmuşdur ki, standart Aran sortunda illik 
yaşıl kütlənin məhsuldarlığı 711 sen/ha olduğu halda digər nümunələrdə N5-də 757 sen/ha, N7-də 780 
sen/ha, N9-da 800 sen/ha, N12-də 790 sen/ha, N13-də isə 731 sen/ha olmuşdur. Yüksək məhsuldarlığı ilə 
xarakterizə olunan genotiplərdən gələcəkdə seleksiyada yeni sortların alınmasında istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: yonca, çalım, genotip, yaşıl yem, ot çıxımı, yarpaqlama 
Ключевые слова: люцерна, покос, генотип, зеленый корм, урожай травы, облиствение 
Key words: lucerne, mowing, genotype, green fodder, grass yield, leafage 

Yer kürəsində ekoloji tarazlığın pozulması fonunda kənd təsərrüfatına təsir edən biotik və 
abiotik streslərin təsir imkanları genişlənir. Bunu nəzərə alaraq aqrar sahədə xüsusən də əkinçilikdə 
yeni texnoloji paketlərin tətbiqi böyük rol oynaya bilər. Yeni aqrotexnoloji paketə torpaqların 
eroziyasının qarşısının alınması ilə bərabər stres amillərlə mübarizə və başqa elementlərlə yanaşı 
yeni sortların yaradılması çox mühümdür.  

Məhsuldar genotiplərin yaradılması bitkiçiliyin bütün sahələrində olduğu kimi yemçilikdə də 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əhalinin heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində 
möhkəm və davamlı yem bazasının yaradılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Çoxillik otlar 
heyvanları  ilkin yazdan başlayaraq payıza qədər yaşıl yemlə təmin edir. Bu sahədə çoxillik otlardan 
yonca bitkisinin əhəmiyyəti realdır. Bunu nəzərə alaraq digər yem bitkiləri ilə bərabər yoncanın 
müxtəlif üsullardan istifadə edərək məhsuldarlığını yüksəltmək, yeni məhsuldar sortların yaradaraq, 
onların toxumçuluğunu inkişaf etdirmək elit reproduksiyalı toxum istehsal etmək və fermer 
təsərrüfatlarında yaymaq, bununla əlaqədar düzgün aqrotexnika haqqında maarifləndirmə işi 
aparılmalıdır. 

İlk nəvbədə yonca bitkisi enerji və iqtisadi cəhətdən daha xeyirlidir [1]. Yoncada enerji əmsalı 
birillikyemlik dənli bitkilərlə müqayisədə 2-2,5 dəfə artıqdır [2; 3]. Bununla bərabər heyvandarlıqda 
zülal probleminin həll edilməsində yonca bitkisinin xüsusi rolu var. FAO-nun məlumatına görə 
yonca Yer kürəsinin 80 ölkəsində yayılaraq 40,0 mln. ha sahədə becərilir. Bunun da 10,6 mln. ha 
ABŞ-da 7,5 mln. ha Meksikada, 4,5 mln. ha Rusiyyada becərilir. Respublikamızda isə yonca 400 
min. ha civarında becərilir.  

Buna görə də yeni yaradılmış məhsuldar sortların xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi tədqiqat 
baxımından deyil, eyni zamanda təsərrüfat üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki, təsərrüfatçını maraqlan-
dıran əsas məsələ istehsalatdakı sortların yüksək məhsuldarlığı şərtləndirən xüsusiyyətləridir.  

Eyni zamanda genotiplərin məhsuldarlığı ilə bərabər yemin keyfiyyəti də əsas məsələlərdən 
biri kimi qiymətləndirilməlidir.  

Yonca bitkisinin yaşıl kütləsində və ondan hazırlanan digər yemlərdə həzmə gedən zülalların 
miqdarı başqa paxlalı bitkilərə nisbətən çoxdur. Yonca heyvanlara lazım olan vitaminlərlə zən-
gindir. Eyni zamanda yonca torpağın strukturunu yaxşılaşdırmaqla bərabər onu azotla zənginləşdirir 
və buna görə də digər kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün yaxşı sələf hesab olunur [4]. 

Bunları nəzərə alaraq respublikamızın yemçiliklə məşğul olan təsərrüfatlarında yeni məhsul-
dar sortların artırılmasına diqqət verilməlidir. Yeni sortların yaradılmasında seleksiyanın müxtəlif 
üsullarından o, cümlədən hibridləşmədən, poliplodiyadan, fiziki və kimyəvi mutagenlərdən  və s. 

:57-62 
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istifadə edərək yeni məhsuldar sortlar yaratmaq olar [5; 6]. Hibridləşmə üçün seçilən ilkin formaları 
ontogenezin bütün mərhələlərində qiymətləndirmək [7], yüksək xəstəlik fonunda öyrənmək 
lazımdır [8]. 

Respublikamızda aqrar sektotun əsas sahələrindən olan heyvandarlığın dinamik inkişafı üçün 
bu yem bazasının yaradılması mühüm amillərdən biridir. Bu yem ehtiyatını yaratmaq üçün müxtəlif 
üsullardan, o cümlədən intensiv və ekstensiv metodlardan istifadə edilməlidir [9]. 

İntensivləşdirmə yemçiliyin vahid sahəsindən daha çox məhsul əldə etməkdən ibarət olmaqla 
aqrar elmin son nailiyyətlərini tətbiq etməkdir. Bunun üçün məhsuldar sortların seçilməsi, onları 
yüksək aqrofonda becərməklə xəstəlik və zərərvericilərlə daima mübarizə aparılmalıdır. Buna görə 
də respublikamızda yaradılan sortnümunələrinin, eyni zamanda xaricdən introduksiya olunmuş 
formaların ölkəmizin müxtəlif torpaq iqlim şəraitində fərqli texnoloji paketlərin tətbiqinin 
yoxlanılması genotiplərin morfobioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi yemçiliyin 
qarşısında duran əsas məsələlərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yemçiliyin inkişaf etdirilməsi 
intensiv üsulla bərabər ekstensiv üsulla da həyata keçirilir. Bunun üçün yemçiliklə məşğul olan 
fermer təsərrüfatlarında perspektivli sortların becərilməsinə onların sahələrinin genişləndirilməsinə 
və toxumçuluğuna diqqət yönəlməlidir [10]. 

Qeyd etdiyimiz kimi respublikamızda davamlı, dinamik yem bazasının yaradılmasında digər 
bitkilərlə müqayisədə yoncanın xüsusi çəkisi vardır. Yonca bitkisi aqrar sahədə müsbət keyfiyyəti 
ilə yanaşı yüksək yem vahidinə malikdir ki, bununda heyvandarlıqda rolu əvəzsizdir. Qeyd 
edilənləri nəzərə alaraq Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Abşeron yarımadasında yerləşən 
təcrübə bazasında yoncanın seleksiya tingliyi yaradılmışdır. Seleksiya tingliyində fərdi seçmə yolu 
ilə əldə edilən 14 ədəd yonca sortnümunələrinin toxumları səpilmişdir.  

Əldə olunmuş seleksiya materialı ilk dəfə olaraq kolleksiya tingliyində səpilmiş və hər bir 
genotipin bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri öyrənilib qiymətləndirilmişdir. Sonra isə məhsul-
darlığına görə fərqlənən nümunələr seçilərək sahəsi artırılmışdır. Bu məqsədlə seleksiya tingliyində 
yoncanın 14 sortnümunəsi öyrənilərək müsbət təsərrüfat xüsusiyyətləri qiymətləndirilmişdir.  

Seleksiya tingliyində nəzarət kimi “Aran” sortu səpilmiş və ləklərin arası 80 smolmaqlasahəsi 
5 m2, cərgəarası 30 sm olmuşdur. Tədqiqatlar 3 təkrarda yerinə yetirilmişdir. Təcrübə səpini 2016-cı 
ilin mart ayında aparılmışdır. 

Seleksiya tingliyində bütün aqrotexniki tədbirlər həmin bölgədə bitkilərin becərilməsi üçün 
qəbul edilmiş qaydada aparılmışdır. 

Həyatının 1-ci ilində seleksiya tingliyində yonca bitkisi üzərində fenoloji müşahidələr, 
struktur təhlilləri və məhsul uçotu işləri aparılmışdır.  

1. Cücərmə; 
2. Budaqlanma; 
3. Qönçələmə (Başlanması 25%, tam 75%); 
4. Çiçəklənməsi (Başlanması 25%, tam 75%); 
5. Tinglikdə nümunələr (sortlar) üzrə bitkilərin yaşıl kütlə və ot məhsulunun öyrənilməsi; 
6. Yarpaqlanma faizi və bioloji ot çıxımının öyrənilməsi. 
Tədqiqatlar Əkinçilik ET İnstitutunun Abşeron yarmadasında yerləşən təcrübə bazasında 

yerinə yetirilmişdir. Abşeron yarmadası respublikamızın şərq hissəsində Xəzər dənizinin sahilində 
yerləşir. Bölgənin yayı isti və quraq, qışı isə mülayim olaraq bəzən isə soyuq küləklərlə xarakterizə 
olunur. Havanın illik temperaturu 100C-dir. Bölgə üçün xarakterik olan küləyin sürəti 4-8 m/san-dir. 
Bölgədə yağıntının orta illik temperaturu 250-300 mm-ə qədərdir. Yağıntının əsas hissəsi qış 
aylarına (60-70%), 10%-i isə yaz aylarına təsadüf edir ki, bu bitki tərəfindən buxarlanan su ilə (800-
1000 mm) uyğunsuzluq təşkil edir və suvarmaya ehtiyac duyulur. 

Bölgənin torpağı əsasən boz qonurdur, qida elemetləri isə zəif təmin olnmuşdur. Mexaniki 
tərkibi gilli, qumsal və zəif struktura malikdir. Torpağın məhsuldar qatı əsasən 25-30 sm-ə qədərdir. 
Humsun miqdarı 20 sm dərinlikdə 1,45-1,65 % arasında dəyişir, 40-60 sm dərinlikdə isə iki dəfə 
azalır.  

Tədqiqat ilində qeyd etdiyimiz kimi öyrənilən genotiplər üzərində fenoloji müşahidələr 
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aparılmış və təsərrüfat xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Çalım bitkilərin qönçələmə fazasının sonu 
çiçəkləmənin əvvəlində yerinə yetirilmişdir. Yonca bitkisində yüksək məhsuldarlıq və qida 
maddələri ilə zəngin dövr çiçəkləmə fazasının başlnğıcıdır [11].  

Tədqiqat ilində 3 çalım aparılmışdır. Seleksiya tingliyinin I ili olduğu üçün sahə toxuma 
saxlanılmamışdır. Bitkinin boyu məhsuldarlığın əsas göstəricilərindən biridir. Yonca bitkisində 
bitkinin hündürlüyü ilə six korelyativ əlaqə mövcuddur (r=0,68) [12]. Bitkinin boyu artdıqca onda 
proteinin miqdarı azalır, lifin miqdarı isə artır [13]. I çalımda bitkilərin boyu 52,2-74,6 sm olmaqla, 
standart Aran sortunda 70,1 sm olmuşdur. Standartla müqayisədə bu göstəriciyə sıra N-si 7, 12 və 
13 olan nümunələrdə 0,2-3,5 sm yüksək olmuşdur, aşağı göstərici isə 1 və 8 N-li nümunələrdə  
(cədvəl 1) qeyd edilmişdir. I çalımda yaşıl kütlənin  miqdarı 161-251 sen/ha olmaqla standarla 
müqayisədə yüksək qiymət 1, 2, 7, 9, 12 və 13 saylı nümunələrdə müşahidə edilmişdir. 
Yarpaqlanma %-i 48,8-50% tərtibində, ot çıxımı isə sortun bioloji xüsusiyyətindən asılı olaraq 23-
25% intervalında olmuşdur. Quru otun miqdarı yaşıl ot məhsuldarlığına uyğun formalaşmışdır. 
Yonca bitkisinin yemlik keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində yarpaqlama %-nin çox böyük 
əhəmiyyəti vardır. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, yarpaqlanma 50% olduqda zülalın 70%-i korotinin 
isə 80-85%-i yarpaqlarda olur [14].   

Müxtəlif tədqiqatçılar ekoloji-coğrafi şəraitindən asılı olaraq yarpaqlama %-nin 32-53% [15], 
41-51% [16] tərtibində olduğunu qeyd edirlər. Müxtəlif ekoloji-coğrafi şəraitdən asılı olaraq 
yarpaqlanmanın 44-57% olduğunu qeyd etmişlər [17]. Sortdan asılı olaraq X.Q.Yançevo qeyd 
etmişdir ki, Viktoriya sortunda yarpaqlama 40%, çox yarpaqlı Mnoqolistnaya 1 sortunda isə 51% 
olmuşdur [18]. Ədəbiyyat məlumatlarında qeyd edilir ki, yarpaqlarda qida maddələrinin miqdarı 
gövdələrdən artıqdır. Zülallar və həll olan şəkərlər 2 dəfə həzmə gedən proteinlər 1,2 dəfə, 
vitaminlər isə 3-4 dəfə artıqdır, lifli maddələr isə 4 dəfə azdır [19]. Yonca bitkisi yüksək yemlik 
əhəmiyyətinə malikdir. Onun mütləq quru çəkisində 18-22% protein, 12-18% zülal, 2,4-4,5% yağ, 
22,7-30% lifli maddələr təşkil edir [20].    

II çalımda qeyd edilən əlamətlər öyrənilərək cədvəl 2-də öz əksini tapmışdır. II çalımda 
bitkilərin boyu 59,2-80,8 sm arasında dəyişməklə Aran sortunda 70,2 sm olmuşdur. Ən yüksək 
qiymət isə 9 və 12 nömrəli nümunələrdə müşahidə edilməklə 80,2-80,8 sm olmuşdur. Aran 
sortunda yaşıl kütlənin miqdarı 300 sen/ha, quru ot məhsuldarlığı isə 73,1 sen/ha olmaqla, 4, 5, 7, 8 
və 9 nömrəli nümunələrdə artım müşahidə edilmişdir. II çalımda da yarpaqlama və ot çıxımı %-i  
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1 № 1 18.03 28.03 12.04 21.05 52,2 550 220 137,5 53,6 68,7 55,0 49,8 24,9 
2 № 2 18.03 28.03 12.04 21.05 67,3 622 249 155,5 60,7 77,5 80,0 48,8 24,4 
3 № 3 18.03 28.03 12.04 21.05 64,4 430 172 107,5 42,0 53,7 68,0 50,0 25,0 
4 № 4 18.03 28.03 12.04 21.05 63,0 442 177 110,5 43,2 55,2 47,1 49,4 25,0 
5 № 5 18.03 28.03 12.04 21.05 68,7 517 207 129,2 50,4 64,6 51,7 49,3 24,3 
6 № 6 18.03 28.03 12.04 21.05 66,7 420 168 105,0 41,0 52,5 42,0 50,0 25,0 
7 № 7 18.03 28.03 12.04 21.05 71,2 625 250 156,2 61,0 78,0 62,5 48,6 25,0 
8 № 8 18.03 28.03 12.04 21.05 57,2 470 188 117,5 45,8 58,7 47,3 50,0 24,3 
9 № 9 18.03 28.03 12.04 21.05 73,4 650 260 162,5 63,4 81,2 65,0 49,8 23,0 

10 № 10 18.03 28.03 12.04 21.05 67,6 402 161 100,5 39,2 50,2 40,3 50,0 25,0 
11 № 11 18.03 28.03 12.04 21.05 66,6 455 182 113,7 44,3 56,8 45,5 50,0 24,8 
12 № 12 18.03 28.03 12.04 21.05 71,5 675 270 168,7 65,8 84,3 67,5 49,0 24,4 
13 № 13 18.03 28.03 12.04 21.05 74,6 627 251 156,7 61,2 78,3 62,7 48,8 24,3 
14 Aran  18.03 28.03 12.04 21.05 70,1 527 211 131,7 51,4 65,8 52,7 50,0 25,0 
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Cədvəl 2. Seleksiya tingliyində yonca sortnümunələrinin ikinci çalımda əsas göstəriciləri 
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1 № 1 25.05 04.06 02.07 59,2 675 270 168,7 65,8 83,2 42,1 49,8 24,9 
2 № 2 25.05 04.06 02.07 73,6 775 310 193,7 75,6 99,1 48,4 50,0 25,0 
3 № 3 25.05 04.06 02.07 68,2 725 290 181,2 70,7 93,2 45,3 49,8 24,9 
4 № 4 25.05 04.06 02.07 76,3 825 330 206,2 80,5 105 51,5 49,8 24,9 
5 № 5 25.05 04.06 02.07 77,3 875 350 218,7 85,4 112,4 54,6 50,0 25,0 
6 № 6 25.05 04.06 02.07 74,2 650 260 162,5 63,4 84,4 40,6 50,0 25,0 
7 № 7 25.05 04.06 02.07 75,2 925 370 231,1 90,2 119,5 57,7 49,8 24,9 
8 № 8 25.05 04.06 02.07 75,3 900 360 225,0 87,8 115,0 56,2 50,0 25,0 
9 № 9 25.05 04.06 02.07 80,2 985 340 246,2 88,0 126,3 61,5 50,0 25,0 

10 № 10 25.05 04.06 02.07 70,0 775 310 193,7 75,6 99,0 48,4 50,0 25,0 
11 № 11 25.05 04.06 02.07 65,2 650 260 162,5 63,4 84,3 40,6 50,0 25,0 
12 № 12 25.05 04.06 02.07 80,8 875 270 168,7 65,8 87,2 42,2 49,8 24,9 
13 № 13 25.05 04.06 02.07 77,8 625 250 156,2 61,0 81,0 39,0 49,8 24,9 
14 Aran  25.05 04.06 02.07 70,2 750 300 187,5 73,1 97,4 46,8 50,0 25,0 

 
 
 

Cədvəl 3. Seleksiya tingliyində yonca sortnümunələrinin üçüncü çalımda əsas göstəriciləri 
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1 № 1 19.07 28.07 29.08 52,7 450 180 112,5 43,8 59,2 28,1 50,0 25,0 
2 № 2 19.07 28.07 29.08 63,6 575 230 143,7 56,0 75,6 36,0 48,2 24,1 
3 № 3 19.07 28.07 29.08 59,5 400 160 100,0 52,6 42,6 25,0 50,0 25,0 
4 № 4 19.07 28.07 29.08 56,4 375 150 93,7 36,5 49,3 23,4 50,0 25,0 
5 № 5 19.07 28.07 29.08 67,1 500 200 125 48,7 65,7 31,2 49,8 24,9 
6 № 6 19.07 28.07 29.08 66,9 375 150 93,7 36,5 49,3 23,4 50,0 25,0 
7 № 7 19.07 28.07 29.08 68,7 575 230 143,7 56,0 75,6 36,0 48,8 24,9 
8 № 8 19.07 28.07 29.08 70,8 425 170 106,2 41,4 55,9 26,6 50,0 25,0 
9 № 9 19.07 28.07 29.08 66,3 500 200 125 48,7 65,7 31,2 50,0 25,0 

10 № 10 19.07 28.07 29.08 65,0 350 140 87,5 34,1 46,0 22,0 48,3 24,1 
11 № 11 19.07 28.07 29.08 61,6 400 160 143,7 56,0 75,7 36,0 50,2 25,0 
12 № 12 19.07 28.07 29.08 62,0 650 250 162,5 63,3 85,5 40,7 48,6 24,3 
13 № 13 19.07 28.07 29.08 66,7 575 230 143,7 56,0 79,6 36,0 48,3 24,1 
14 Aran  19.07 28.07 29.08 65,7 500 200 125 48,0 64,7 30,8 50,0 25,0 
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Cədvəl 4. Abşeron şəraitində yonca sortnümunələrinin 
 bəzi təsərrüfat xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

 
 
 

S/s 

 
 

Nümunə 
B

it
k

in
in

 b
oy

u
, 

(s
m

-l
ə)

 

F
ər

q
, (

sm
-l
ə)

 

F
ər

q
, (

%
-l
ə)

 

Y
aş
ıl 

k
ü

tl
ən

in
 

m
iq

d
ar
ı, 

(s
en

/h
a)

 

F
ər

q
, (

s/
h

a)
 

F
ər

q
, (

%
-l
ə)

 

Q
u

ru
 o

tu
n

 k
üt

lə
si

, 
se

n
/h

a 

F
ər

q
, (

s/
h

a)
 

F
ər

q
, (

%
-l
ə)

 

O
t 

çı
xı

m
ı, 

 %
-l
ə 

1 № 1 54,3 -13,7 -20,1 670 -41,0 -5,8 167,5 -9,5 -5,3 24,9 
2 № 2 69,6 1,6 2,3 789 78 10,9 197,2 20,2 11,4 24,4 
3 № 3 62,4 -5,6 -8.2 625 -86 -12,1 156,3 -19,3 -11,7 25,0 
4 № 4 69,0 1,0 1,4 657 -54 -7,6 164,2 -12,8 -7,2 25,0 
5 № 5 65,8 -2,2 -3,2 757 46 6,4 189,0 12 6,7 24,3 
6 № 6 689,4 0,4 0,5 578 -133 -18,17 143,7 -16,7 -18,8 25,0 
7 № 7 74,6 6,6 9,7 780 69 9,7 195,0 18 10,1 25,0 
8 № 8 68,0 0 0 718 7 0,9 179,5 2,5 1,4 24,3 
9 № 9 71,0 3,0 4,4 800 89 12,5 200 23 12,9 23,0 

10 № 10 63,7 -4,3 -6,3 611 -100 -14,1 152,7 -24,3 -13,7 25,0 
11 № 11 67,0 -1 -1,4 602 -109 -15,4 150,5 -26,5 -14,9 24,8 
12 № 12 69,0 1,0 1,4 790 42 11,1 192,7 15,7 8,9 24,4 
13 № 13 73,6 5,6 8,2 731 20 2,8 182,7 5,7 3,2 24,3 
14 Aran  68,0 - - 711,0 - - 177,0 - - 25,0 

 
I çalımda öyrənilən nümunələrlə xronologiya təşkil edərək 48,8-50,0 və 24,3-25,0 % olmuşdur. III 
çalımda öyrənilən nümunələrin təsərrüfat göstəriciləri (cədvəl 3) I və II çalımla müqaisədə az 
olmuşdur. Bitkilərin boyu 52,7-70,8 sm olmaqla, yaşıl kütlə məhsuldarlığı 140-230 sen/ha, quru ot 
məhsulu isə 36,5-63,3 sen/ha təşkil etmişdir. Bu çalımda da standartla müqayisədə əsas fərqlənən 
nümunələr 7, 12, və 13 saylı genotiplər olmuşdur.  

Tədqiqat işinin illik nəticələrində (cədvəl 4) bitkilərin orta boyu, yaşıl və quru otun 
məhsuldarlığı standartla müqayisəli şəkildə verilmişdir. Belə ki, bitkilərin orta boyu genotipdən 
asılı olaraq 54,3-73,6 sm intervalında dəyişmişdir. Aran sortu ilə müqayisədə yüksək qiymət 7, 9 və 
13 saylı genotiplərdə müşahidə edilmişdir. Yaşıl kütlənin miqdarı standartda 711 sen/ha olmaqla, 
N7-də 780 sen/ha (9,7%), N9-da 800 sen/ha (12,5%), N12-də 790 sen/ha (11,1%), N13-də 731 
sen/ha (2,8%) olduğu təyin edilmişdir. Quru ot məhsuldarlığına görə də qeyd edilən sortlar 
standartla müqayisədə N7-də 18 sen/ha (10,1%), N9-da 23 sen/ha (12,9%), N12-də 15,7 sen/ha 
(8,9%) yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. Tədqiqat ilinin yekunu kimi onu qeyd etmək olar ki, 
yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənən nümunələr üzərində gələcəkdə tədqiqat işlərini dərinləşdirməklə 
yüksək stabil məhsul verən sortlar yaratmaq olar.  

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. Жакеев М. К 2020 году посевная площадь кормовых культур в Казахстане увеличится до 10,2 

миллиона гектар - Минсельхоз РК. - 2013 // www.kazinform.kz/rus. 25.02.2015 
2. Посыпанов Г.С. и др. Растениеводство. - М: Колос, 1997. -447 с. 
3. Васин В.Г., Толпекин А.А., Зудилин С.Н. и др. Энергетическая эффективность полевых 

агрофитоценозов в Среднем Поволжье: учебное пособие. - Самара, 2005. - 124 с. 
4. Попов П.Д., Соколов А.В., Замана С.П. Перспективы повышения продуктивности кормовых 

угодий // Земледелие. - 2002. - №1. - С. 22-23 
5. Вавилов Н.И. Избранные произведения. Генетика и селекция. - М.: Колос, 1966. - 559 с. 
6. Мейрман Г.Т., Гацке Л.Н. Результаты межвидовой гибридизации дикорастущих видов с посевной 

люцерной // Вестник с.-х. науки Казахстана. -2010. - №9.-С. 9-12 
7. Мейрманов Г.Т. Эффективность периодического отбора в селекции люцерны // Селекция и 

семеноводство. - 1987. - №4. - С. 19-20 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

62 

8. Cloupek O. The size of the root sistem of lucerne varieties grown for forage and seed, and its relation to 
yield // Plant Breedg. - 1988. - Vol. 2. - P. 169-172 

9. Behbudov H.Ə. “Azərbaycanın yemçilik təsərrüfatı”, Bakı; Azərnəşr. 1991. S. 232 
10. Məmmədov A.İ. “Yem bitkilərinin toxumçuluğu”, Bakı, Azərnəşr 1978, s. 56 
11. Сагалбеков У.М. и др. Характеристика районированных и перспективных сортов кормовых 

культур Кокшетауской области: рекомендации. - Кокшетау, 1994. - 47 с. 
12. Годунов И.А. Изучение состава популяций местной дикорастущей люцерны серпообразной в 

предгорной зоне Краснодарского края: автореф. ... канд. с.-х. наук. - Л., 1970. -21 с. 
13. Хасанов О.Х. Дикорастущие люцерны Северной Азии. - Ташкент: Фан, 1972.- 172 с. 
14. Жаринов В.И., Клюй B.C. Люцерна. - Киев: Урожай, 1983. - 240 с. 
15. Проскура И.П. Резервы производства кормового белка // Кормопроизводство, 1983. - №9. c. 7-9 
16. Малишаускас А. Многолетние травы источник дешёвого растительного белка. - Вильнюс, 1987. c.3 
17. Гончаров П.Л. Кормовые культуры Сибири: биолого-ботанические основы возделывания. - 

Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1992. - 264 с. 
18. Драгавцев В.А., Лопатина Л.М. Управление продуктивностью сельскохозяйственных культур на 

основе закономерностей их генетических и фенотипических изменений при смене лимитов 
внешней среды. - Краснодар, 2003. -208 с. 

19. Лубенец П.А. Люцерна. - М.; Л.: Сельхозгиз, 1956. - 240 с. 
20. Федоров А.К. Кормовые растения: биология растения. - М.: Наука, 1989. - 158 с. 

 
ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ЛЮЦЕРНЫ 

А.А.Заманов, Г.Я.Гасумов 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

 

Хозяйственные и биологические характеристики различных образцов люцерны были  изучены  
в сравнении со стандартным сортом. В результате проведенной оценки  выявлено, что  при годовой 
урожайности зеленой массы  стандартного сорта Аран- 711 ц/гa, у других образцов этот показатель 
соответственно составил N5- 757 ц/гa, N7- 780 ц/гa, N9 - 800 ц/гa,  N12 - 90 ц/гa, а N13 - 731 ц/гa.  
Высокоурожайные сорта предложены для использования в селекции при создании новых сортов. 

 
EVALUATION OF LUCERNE PLANT BREEDING VALUE 

A.A.Zamanov, H.Y.Gasimov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

 Economical and biological charaсteristics of different lucerne accessions were studied in comparison 
with standard variety. As a result of carried out study have been determined that annually green mass yield of 
standard variety Aran was constituted 711 c/ha, accordingly  at accesion N5 was constituted  757 c/ha,  at 
N7- 780 c/ha,  at N9 - 800 c/ha, at N12 -790 c/ha, at N13 - 731 c/ha.  High yielding genotypes are 
recomended to use in breeding for creation of new varieties. 
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YENİ  PERSPEKTİVLİ  YUMŞAQ BUĞDA  SORTU  "XƏZRİ" 
 

S.A.ABDULBAQİYEVA, A.A.ZAMANOV, C.M.TƏLAİ, S.İ.HÜSEYNOV, E.R.İBRAHIMOV  
Azərbaycan Respublikası KTN Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş. AZ1098, Sovxoz №2, 

sevda_30@mail.ru 
 

Məqalədə “Bitki fiziologiyası və biotexnologiya” şöbəsində aparılan tədqiqat işinin nəticəsi kimi 
quraq dəmyə şəraitində standart sortdan  qışа, yatmaya və xəstəliklərə davamlılığına, ortaboyluluğuna, 
arxitektonikasına görə fərqlənən “Xəzri” payızlıq yumşaq buğda sortunun xəstəliklərə davamlılığı, 
məhsuldarlığı, dənin keyfiyyət göstəriciləri verilmişdir.  

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, bitki, buğda, seleksiya, sort, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, растение, пшеница, селекция, сорт, 
продуктивность 
Key words: food security, plant,wheat, breeding, variety, productivity 
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Ölkənin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması bütün dövrlərdə dövlətin iqtisadi siyasətinin ən 
mühüm prioritet istiqamətini təşkil etmiş və qarşıda duran ən mühüm vəzifələrdən biri olmuşdur. 
Ölkənin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması və əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli 
istehsal hesabına ödənilməsi məqsədilə son illər dövlət tərəfindən silsilə tədbirlər həyata 
keçirilməkdədir. Bu baxımdan xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 02 mart 2001-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı”, 25 avqust 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-
2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 
Dövlət Proqramı” və eləcə də “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” ölkənin ərzaq müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında ən 
mühüm hüquqi-normativ akt hesab edilir [10]. 

İstehsalın intensivləşdirilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlər iqtisadiyyatın bütün sahələrində 
olduğu kimi kənd təsərrüfatında da mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir və bu  sərəncamlar aqrar 
bölmənin, əsasən də kənd təsərrüfatının mühüm sahəsi olan və ərzaq təhlükəsizliyi baxımından daha 
çox önəm daşıyan taxılçılığın inkişafında həlledici rol oynayır. Qarşıda ölkə əhalisinin taxıla olan 
tələbatının daxili istehsal hesabına təmin edilməsi kimi mühüm vəzifə durur. Buna görə də 
respublikanın torpaq imkanları və mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq klassik genetikanın və selek-
siyanın nailiyyətlərindən istifadə etməklə yüksək məhsuldarlığa nail olunması, xəstəlik və zərərve-
ricilərə qarşı davamlı, yüksək keyfiyyətli və məhsuldar sortların yaradılması, onların rayonlaş-
dırılması, toxumçuluğunun təşkili vəfermer təsərrüfatlarında tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Son illər yer kürəsində baş verən qlobal iqlim dəyişiklikləri dünya ölkələrinin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm çətinliklər yaratmışdır ki, bu da bəşəriyyətin qlobal 
probleminə çevrilmişdir. Bu səbəbdən dünyanın əksər ölkələrində quraqlıq mədəni bitkilərin 
məhsuldarlığına mənfi təsir edən əsas stres amili hesab edilir [12; 14]. Ekstremal iqlim amillərinin 
təsiri nəticəsində bəzi bölgələrdə yagıntı normadan çox düşmüş, bəzi yerlərdə isə quraqlığın və 
yarımquraqlığın əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur ki, bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafının 
zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır [16; 18; 15].  

BMT-nin məlumatlarına görə 2050-ci ilə qədər dünya əhalisinin sayı 9 milyarda çatacaq və 
ərzağa olan tələbat isə 2 dəfə artacaqdır. Müəyyən iqtisadi hesablamalara görə 2030-cu ilədək ərzaq 
məhsulları istehsalı zəif də olsa artan istiqamətdə dəyişəcəkdir. Lakin hazırkı qida normaları və 
əhalinin artımı müqabilində dünya bazarında 500 mln. ton taxıl, 40 mln. ton ət, 70 mln. ton balıq və 
balıq məhsulları və bir sıra digər məhsullar çatışmayacaqdır [11]. Bu səbəbdən ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və məhsul bolluğunun  yaradılması üçün kənd təsərrüfatının bütün 
ehtiyat mənbələrindən düzgün istifadə olunması tələb olunur. Buğda bitkisi (Triticum L.) dünya 
əhalisinin 35%-dən çoxunun əsas qida məhsuludur və mövcud olduğu zamandan onun 
məhsuldarlığının artırılması seleksiyanın əsas məqsədlərindən olmuşdur. 

Həm yüksək məhsuldar, həm də keyfiyyətli buğda sortlarının yaradılması istiqamətində 
aparılan tədqiqatlar uzun bir dövrü əhatə etmiş [5] və hal-hazırda da davam etdirilir. Məhsuldarlığın 
artırılmasında digər aqroüsullar arasında sortun payına 20-28% düşür, ekstremal hava şəraitində isə 
(sərt qış, quraqlıq, xəstəliklərin epifitotiyası) sort həlledici rol oynayır. Kənd təsərrüfatının inkişaf 
etdiyi müasir dövrdə dənli bitkilərin becərilməsində yeni texnologiyaların tətbiq edildiyi zaman da 
sort öz əhəmiyyətini saxlamışdır. Sort kənd təsərrüfatında əvəz olunmayan bioloji sistem kimi çıxış 
edir və payızlıq buğdanın dayanaqlı dən istehsalının əsas amillərindən biridir [4]. 
 Təcrübədən də məlumdur ki, eyni becərmə şəraitində müxtəlif sortların potensial 
məhsldarlıqları fərqli olur. Deməli, sortların seçilməsində differensial yanaşma lazımdır. Bu 
yanaşma, əsasən də, təsərrüfatların çoxunun özünü yüksək dozada gübrə və bitkinin kompleks 
müdafiəsini təşkil edə bilmədiyi  indiki dövrdə  vacibdir [9]. 

Bioloji cəhətdən fərqli sortlar təbii fonda potensial məhsldarlıqlarını müxtəlif cür realizə 
edirlər. Bəzi sortlar gübrə olmadıqda və bitkilər xəstəliklərdən müdafiə olunmadıqda 
məhsuldarlıqlarını kəskin azaldır, bəziləri isə istənilən becərmə şəraitində nisbətən yüksək 
məhsuldarlıqlarını qoruyub saxlayırlar. Buna görə də müxtəlif ekoloji adaptasiya qabiliyyətinə 
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malik sortların istehsalata tətbiqi vacibdir [8]. 
Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində buğda bitkisinin xüsusi yer tutduğunu 

nəzərə alaraq, yeni intensiv, abiotik və biotik amillərə davamlı və bölgələrin ekoloji amillərinə 
cavab verən buğda sortlarının seçilməsi və yayılması ilə taxılçılıqda məhsuldarlığın və onun iqtisadi 
səmərəliliyinin artırılması aktual məsələlərdəndir.  

Bu məqsədlə akademik C.Ə.Əliyevin "İdeal buğda" modelinin testləri əsasında yaradılmış 
bir sıra bərk və yumşaq buğda sortları Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyasının qərarı ilə rayonlaşdırılmışdır [1].Bu istiqamətdə aparılan işlərin davamı olaraq qışa, 
yatmaya və xəstəliklərə davamlılığına, orta boyluluğuna, arxitektonikasına, dənin keyfiyyətinə və 
quraq dəmyə şəraitində yüksək məhsuldarlığına görə fərqlənən yeni yaradılmış payızlıq yumşaq 
buğdanın"Xəzri"sortu Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Cəlilabad Bölgə Təcrübə Stansiyasında 
(BTS) Avropa mənşəli Avrekadan fərdi seçmə aparmaqla alınmışdır. Payızlıq yumşaq buğda sortu 
"Xəzri" 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Seleksiya Nailiyyət-
lərinin  Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasına (hazırda Azərbaycan Respublikası Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti) 
təqdim edilmişdir. 

Çıxışdan başlayaraq bitkilərin inkişaf fazaları Kupermana görə [6] müəyyən edilmiş, 
xəstəliklərə sirayətlənmənin qiymətləndirilməsi Beynəlxalq seleksiya mərkəzlərinin metodikaları 
əsasında aparılmış [13; 17], məhsuldarlıq vahid sahədən götürülmüş dərzlərə görə hesablanmış, 
ümumi azotun miqdarı “Keltek 1003 (LKB firması)” köməkliliyi ilə modifiksiya olunmuş Keldal 
mikrometodu [7] ilə təyin olunmuşdur. 

Buğda sortlarının məhsuldarlığının azalmasının və təsərrüfatlara dəyən iqtisadi ziyanın əsas 
səbəblərindən biri də göbələk (sarı və qonur pas, unlu şeh, bərk sürmə) xəstəlikləridir. N.İ.Vavilov 
və T.Z.Zimina göstərmişlər ki, pas xəstəliklərinə qarşı yeganə, düzgün mübarizə metodu seleksiya 
yolu ilə yeni davamlı sortların yaradılmasıdır [2]. E.E.Qeşele isə xəstəliklərə məruz qalmış sortları 
yeniləri ilə daim əvəz etmək üçün seleksiya yolu ilə davamlı sortların yaradılması işlərinin fasiləsiz 
olaraq davam etdirilməsini qeyd etmişdir [3]. 

"Xəzri"sortunun digər sortlardan fərqi onun məhsuldarlığının və keyfiyyətinin yüksək olması 
ilə yanaşı, həm də xəstəliklərə davamlılığıdır. Tədqiqat illərində süni sirayətlənmə fonunda "Xəzri" 
sortu standart sort Əzəmətli 95-lə müqayisədə sarı pas, unlu şeh və bərk sürməyə davamlı olmuş, 
qonur pasa isə 2010 və 2012-ci illərdə 5S, 2011-ci ildə isə 10S həddində sirayətlənmiş, təbii fonda 
isə əsas göbələk xəstəliklərinə qarşı davamlı olmuşdur (cədvəl). 

 
Cədvəl. "Xəzri" yumşaq buğda sortunun süni və təbii  

sirayətlənmə fonunda əsas göbələk xəstəliklərinə qarşı davamlılığı 
 

Sortun adı Süni sirayətlənmə fonu Təbii sirayətlənmə fonu 
          Tədqiqat illəri 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Sarı pas 

Xəzri R R R R R R 
Əzəmətli 95 30 S 30 S 5MR 60 S 20 S 5MR 

   Qonur pas 
Xəzri 5S 10S 5S R R R 
Əzəmətli 95 10S 20S 10S 0 0 0 

 Unlu şeh 
Xəzri 0 0 0 0 0 0 
Əzəmətli 95 0 2 1 0 2 1 

Bərk sürmə 
Xəzri 0 0 0 0 0 0 
Əzəmətli 95 0 0 0 0 0 0 

 
Qeyd: R-davamlı, MR-orta davamlı, MS-orta həssaslığı ifadə edir 
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Müsabiqəli sortsınağı illəri ərzində “Xəzri” sortunun orta məhsuldarlığı Abşeron Yardımçı 
Təcrübə Təsərrüfatında (YTT) 46,6 s/ha, Cəlilabad BTS-də 40,6 s/ha olmuşdur ki, bu da standart 
Əzəmətli 95 sortu ilə müqayisədə uyğun olaraq, 13,1 və 9,8 s/ha yüksək olmuşdur. Maksimal 
məhsuldarlıq isə həm Abşeron YTT-də, həm də  Cəlilabad BTS-də 2012-ci ildə, uyğun olaraq 48,9 
və 42,4 s/ha olmuşdur (şək.1).  

 

 
 

Şəkil 1. "Xəzri" yumşaq buğda sortunun məhsuldarlığı, s/ha 
 
 

Sortun potensial məhsuldarlığı quraq dəmyə şəraitində 42,0-47,0 s/ha-dır.Təsərrüfat şəraitində 
sortun becərilməsindən əldə edilən iqtisadi səmərə 1 hektardan 80-150 manat təşkil edir. 

Tədqiqat illərində yeni yaradılmış "Xəzri" sortunun dənində zülalın miqdarı 14,8-15,3% 
intervalında dəyişmiş və Əzəmətli 95 sortunun göstəricilərinə nisbətən 1,3-5,3% çox olmuşdur 
(şək.2). Əsas məhsuldarlıq göstəricilərindən olan 1000 dənin kütləsi sünbüldə dənin dolması və 
iriliyindən asılıdır. "Xəzri" sortunda sünbüldə sünbülcüklər sıx yerləşmiş, sünbüldə dənlərin sayı 
35,0-38,0 ədəd olmuş, 1000 dənin kütləsi tədqiqat illərində 39,0-40,0 q intervalında dəyişmişdir. 

 

 
 

Şəkil 2. "Xəzri"yumşaq buğda sortunda dənin keyfiyyət göstəriciləri 
 
Tədqiqat illərində (2010-2012-ci illər) Xəzri sortunun keyfiyyət göstəriciləri orta hesabla 

aşağıdakı kimi olmuşdur: şüşəvarilik 70,3%, kleykovinanın miqdarı 29,7%, dəndə zülalın miqdarı 
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15,0%. Bu göstəricilər standart kimi götürülmüş Əzəmətli 95 sortundan uyğun olaraq, 38,1; 12,1 və 
2,70% çox olmuşdur. 

"Xəzri"sortu Erytrospermum növmüxtəlifliyinə aid olub, orta boyludur (8,0-89,2 sm), gövdəsi 
möhkəm, yatmya davamlıdır, məhsuldar kollanması 2,2-3,0-dır. Sünbülü iyvari, orta uzunluqda, ağ 
rəngdə olub qılçıqlıdır. Sortun dəni orta irilikdə və şırımın xarakteri dayaz, rəngi qırmızı olub 
yumurtavaridir. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq bu nəticəyə gəlmək olar ki,"Xəzri" sortu yüksək məhsuldar və 
plastik sortdur. Bu sort müxtəlif aqroekoloji bölgələrdə məhsuldarlıqla biotik və abiotik amilləriə 
davamlılığı özündə birləşdirir. "Xəzri" sortunun respublikanın nəmliklə təmin olunmuş dəmyə 
bölglərində becərilməsi məqsədəuyğundur. 
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НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ MЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ "ХАЗРИ" 
 

С.А.АБДУЛБАГИЕВА, Дж.M.TАЛАИ, A.A.ЗАМАНОВ, С.И.ГУСЕЙНОВ, Е.Р.ИБРАГИМОВ 
Научнo-Исследовательский Институт Земледелия MCX Азербайджанской Республики 

 

B статье на основе результатов, полученных в отделе "Физиологии растений и биотехнологии" 
даны показатели устойчивости к болезням, продуктивности и качества зерна озимой мягкой пшеницы 
"Xазри", отличаюшейся oт стандарного сорта зимостойкостью, устойчивостью к полеганию 
иболезням, среднеростлостью, по архитектонике в условиях богары. 

 
NEW ADVANCED BREAD WHEAT VARIETY "KHAZRY" 

 

S.A.ABDULBAGIYEVA, J.M.TALAI, A.A.ZAMANOV, S.I.HUSEYNOV, E.R.IBRAHIMOV 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The article show information about created on the basis of results obtained in "Plant physiology and 
biotechnology" department new advanced winter bread wheat variety "Khazry", resistant to lodging and 
diseases, although superior standart variety on  architectonic, grain quality and productivity at drought 
condition. 

 
 

UOT633.1:633174 
MİLLİ GENBANKIN SORQO KOLLEKSİYA NÜMUNƏLƏRİNDƏ BİOMORFOLOJİ 

VƏ TƏSƏRRÜFAT ƏLAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ 
 

K.A.QURBANOVA, H.M.İSMAYILOV 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106 Azadlıq 155, Bakı, Azərbaycan 

 
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron Təcrübə Bazasında elmi ekspedisiyalar zamanı respublikanın 

müxtəlif bölgələrindən toplanmış Sorqhum bicolor (L) Moench növünün 11nümunəsi tədqiq edilmişdir. 
Əkilmiş nümunələrin beynəlxalq deskriptorlara uyğun olaraq bioloji xüsusiyyətləri – toxumun cücərmə faizi, 
bitkinin boyu, toxumların süpürgədə və süpürgəsiz çəkisi, vegetasiya müddəti öyrənilmişdir. Bitkinin 
yarpaqlarının morfoloji göstəriciləri (yarpaqların sayı, yarpağın uzunluğu və eni) və digər əlamətlər 
öyrənilmişdir.  

 
Açar sözlər: sorqo, yem bitkiləri,vegetasiya dövrü, toxumlar 
Ключевые слова: сорго, кормовые культуры, вегетационный период, семена 
Key words: sorghum, forage crops, vegetation period, seeds 
 
Kənd təsərrüfatının hazırki inkişaf mərhələsində əkin sahələrindən səmərəli və intensiv 

istifadə edilməsi, istehsalatda daha məhsuldar sortların yayılmasının təmin olunması tədqiqatçıların 
qarşısına mühüm bir vəzifə kimi qoyulmuşdur. 

Sorqo ərzaq, yem və texniki bitki kimi dünyanın bir çox ölkələrində geniş istifadə olunur. 
Hazırda Hindistanda, ABŞ-da, Argentinada, Pakistanda bu bitki yalnız dən üçün becərilir. ABŞ-da 
yem balansının 90%-ni sorqo təşkil edir.Aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq sorqo bitkisinin istiliyə 
və quraqlığa davamlılığı bu bitkinin qeyri-əlverişli şəraitdə də artırılması üçün şərait yaradır. 

Respublikamızda sorqo bitkisinin biologiyası və aqrotexnikasına dair tədqiqat işləri 1930-cu 
ildən aparılır. 1976-cı ildə Respublikamızda dən üçün sorqo bitkisi 18 rayonda 4000 ha-dan artıq 
əkilmişdir [3]. Hazırda quraqlığa davamlı olan sorqo bitkisinin tədqiqi, yayılması və seleksiyası 
üzrə müxtəlif istiqamətli təcrübələr aparılır.  

Sorqo bir sıra müsbət keyfiyyətlərinə görə digər yem bitkilərindən fərqlənir. O, quraqlığa, 
şoranlığa qarşı davamlı olmaqla, həm də biçildikdən sonra yüksək pöhrə vermək qabiliyyətinə 
malikdir. Buna görə də o, qarğıdalıdan nisbətən az məhsul götürülən  Şamaxı, Yevlax, Zərdab, 
Kürdəmir və Dağlıq Qarabağın əksər rayonlarında geniş yayılmışdır.  

Şoran torpaq və quru küləklərlə zəngin Abşeron yarmadasında boş ərazilərdə bu bitkinin 
əkilməsi ilə heyvandarlıqda yem, məişətdə süpürgə, sənayedə xammal kimi istifadəsi mümkündür [4]. 

:67-69 
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Sorqonun gövdəsi dikduran hamar olub, özəyi şirə və süngəvari toxuma ilə doludur. Əgər 
yarpağın mərkəzi damarı ağ rəngdədirsə bu onu göstərir ki, gövdənin özəyinin süngəvarı toxuması 
hava ilə doludur, damar boz-yaşıl rəngdədirsə gövdənin özəyi şirəlidir.  

Gövdə silindrik formada olub, 5-25 buğumarasından ibarətdir. Tezyetişən sortlarda 5-10 
buğumarası, orta müddətdə yetişən sortlarda 11-15, gecyetişən sortlarda isə 16-25 buğumarası olur. 

Azərbaycanda yüksək boylu şəkər və süpürgə sortlarının hündürlüyü 3-4 metrə çatır. Bəzi 
dənlik sorqo sortları isə alçaqboylu - 0,5 metr hündürlükdə olur.  

Sorqonun yarpağı iki hissədən – yarpaq ayası və qucumundan ibarətdir. Yarpaq ayası enli (5-
8 sm), uzunluğu 40-80 sm, lansetvari formada olub, iti, bütöv kənarları vardır. 

Bu bitkinin quraqlığa davamlı olmasının başlıca səbəbi onun kök sisteminin yaxşı inkişaf 
etməsi və torpağın dərin qatına işləməsidir. 

Kök sistemi hər bir bitki orqanizminin inkişafında əsas rol oynayır, belə ki,bitki normal 
inkişafı üçün lazım olan bütün qida maddələrini torpaqdan alır. Sorqonun yaxşı inkişaf etmiş kök 
sistemi torpaqdan rütubəti və qida maddələrini sormaq qabiliyyətinə malikdir. 

Sorqonun qida sahəsi genişdir. Onun kök sistemi yanlara doğru 55-115 sm yayılır, 2-3 m 
dərinliyə işləyir. Bu bitkinin kök sisteminin əsas hissəsi (75%) torpağın üst qatında (0-40 sm) 
toplanır və torpaq qatlarında onun vəziyyəti dəyişir.  

Süpürgənin gövdəyə nisbətən vəziyyətinə görə dik dayanan, sallaq və topavarı süpürgəli 
sortlar ayırd edilir. Süpürgələrin uzunluğu 17-70 sm-ə çatır [1; 2; 4].  

Təqdim edilmiş tədqiqat işinin məqsədi - Respublikanın müxtəlif bölgələrindən elmi 
ekspedisiyalar zamanı toplanmış sorqo nümunələrinin biomorfoloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi, perspektiv nümunələrin seçilməsi olmuşdur.  

Tədqiqat materialı olaraq Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron Təcrübə Bazasında elmi 
ekspedisiyalar zamanı respublikanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış Sorqhum bicolor (L) Moench 
növünün 11 nümunəsi tədqiq edilmişdir.  

Əkilmiş nümunələrin beynəlxalq deskriptorlara uyğun olaraq bioloji xüsusiyyətləri – toxumun 
cücərmə faizi, bitkinin boyu, toxumların süpürgədə və süpürgəsiz çəkisi, vegetasiya müddəti tədqiq 
edilmişdir. Bitkinin yarpaqlarının morfoloji göstəriciləri (yarpaqların sayı, yarpağın uzunluğu və 
eni) və digər əlamətlər öyrənilmişdir (Cədvəl). 

  

Cədvəl.  Sorqo nümunələrinin biomorfoloji göstəriciləri (2013-2015-ci illər) 
 

 
s/s 

Nümunənin 
kolleksiya 
nömrəsi/ 

Kodu 

 
Bitkinin adı 

Bitkinin 
boyu, sm 

Bitkidə 
yarpaq 

sayı, ədəd

Bitkidə 
yarpağın 
uzunluğu, 

sm 

Bitkidə 
yarpağın 
eni, sm 

Süpürgənin 
uzunluğu, 

sm 

Süpürgədə 
olan 

toxumun 
çəkisi, kq 

Süpürgəsiz 
toxumun 
çəkisi, kq

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Kal-1 

ZSH-1 
 

Sorqhom 
bicolor 
(Qazax) 

220 18 48,5 6,5 46,5 1,0 0,8 

2. Kal-2 
ZSH-2 

Sorqhom 
bicolor 
(Qazax) 

218 
 

20 42,5 5,0 49,0 0,7 0,5 

3. Kal-3 
ZSH-3 

Sorqhom 
bicolor 
(Qazax) 

235 21 46,0 12,0 47,0 1,0 0,8 

4. Kal-4 
ZSH-4 

Sorqhom 
bicolor 
(Naxçıvan) 

235 22 46,0 6,5 48,5 0,5 0,3 

5. Kal-5 
ZSH-5 

Sorqhom 
bicolor 
(Naxçıvan) 

220 18 50,0 6,0 45,5 4,0 2,0  

6. Kal-6 
ZSH-6 

Sorqhom 
bicolor 
(Gəncə) 

220 18 49,0 6,0 49,0 0,7 0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Kal-7 

ZSH-7 
Sorqhom 
bicolor 
(Gəncə) 

260 20 47,0 6,0 49,0 2,8 1,5  

8. Kal-8 
ZSH-8 

Sorqhom 
bicolor 
(Şəki) 

222 19 47,5 7,0 45,0 1,2 1,0  

9. Kal-9 
ZSH-9 

Sorqhom 
bicolor 
(Şəki) 

210 19 48,5 6,5 46,5 3,2 2,0  

10. Kal-10 
ZSH-10 

Sorqhom 
bicolor 
(Abşeron) 

240 18 50,0 6,5 47,5 1,0 0,5 

11. Kal-11 
ZSH-11 

Sorqhom 
bicolor 
(Naxçıvan) 

240 18 45,0 6,0 49,0 0,705  0,5 

 
Aparılan 3 illik tədqiqatlar nəticəsində dənin süpürgədə və süpürgəsiz çəkisi  Naxçıvan, 

Gəncə və Şəki mənşəli Kal5, Kal 7, Kal 8, Kal 9 nümunələrində müvafiq olaraq 4,0; 2,8; 1,2; 3,2 kq 
və 2,0; 1,5; 1,0 və 2,0 kq olmuşdur. 

Cücərmə faizi Kal 5, Kal 7, Kal 8, Kal 9 nümunələrdə müvafiq olaraq, 75-80 % intervalında 
dəyişmişdir. 

Bu nümunələrdə biomorfoloji  göstəricilərdən bitkilərin boyu - Kal 5–də 160-280 sm, Kal 7-
də 200-320 sm, Kal 8-də 143-300 sm, Kal 9-da 100-320 sm intervalında, bitkidə yarpaq sayı 
müvafiq olaraq, 16-20, 15-25, 16-21 və 15-25 intervalında, yarpağın eni 5-7, 5-7, 6-8 və 5,8 sm, 
uzunluğu 20-80, 17-77, 17-78, 17-80 sm, süpürgənin uzunluğu isə 18-75, 18-80, 15-75 və 15-78 
intervalında  dəyişmişdir. 

Seçilmiş bu perspektiv sorqo nümunələri üzərində tədqiqatlar davam etdirilir. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ОБРАЗЦОВ 

СОРГО КОЛЛЕКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕНБАНКА 
 

К.А.Курбанова, Г.М.Исмаилов 
Институт Генетических Ресурсов НАНА 

 

Изучены биоморфологические и хозяйственные признаки у сортообразцов сорго, завезенных из 
разных экологических регионов республики во время научных экспедиций. В результате 
исследований были отобраны перспективные формы отличающееся по основным хозяйственным 
признакам.  
 

STUDYING OF BIOMORPHOLOGICAL AND ECONOMIC TRAITS OF SORGHUM 
COLLECTION SAMPLES OF NATIONAL GENBANK 

 

K.A.Gurbanova, H.M.Ismailov 
Genetic Resources Institute of ANAS 

 

Biomorphological and economic traits of sorghum collection samples from various ecological zones of 
republic investigated. In result of research were selected most productive advanced samples.  
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UOT. 635.1/8 
AZƏRBAYCANDA YAYILMIŞ ALLIUM L. CINSI NÖVLƏRİNDƏ İDİOADAPTASİYA 

 
S.R.HƏSƏNOV 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. AZ.1106 Azərbaycan, Bakı, Azadlıq-155,hasanovsabir92@gmail.com 
 
Allium L. cinsinin növləri müxtəlif ekoloji şəraitlərdə yaşamağa uygunlaşmışlar.Yaşadıqları ekoloji 

şəraitlə əlaqədar olaraq onların vegetativ və generativ orqanlarında həmin şəraitdə həyatiliyi təmin edə 
biləcək dəyişikliklər (idioadaptasiya) baş verir. Araşdırmalar Allium L. cinsi növlərində təkamülun  
kökümsov soğanaqlı bitkilərdən soğanaqları yaxşı inkişaf etmiş, daha çox ixtisaslaşmış bitkilərin yaranması 
istiqamətində getdiyi qənaətinə gəlməyə əsas verir. 

 
Açar sözlər: növ, idioadaptasiya, cins, təkamül, filogenetik, aromorfoz 
Ключевые слова: вид, идиоадаптация, род, эволюция, филогенетический, араморфоз 
Key words: species, idioadaptation, genus, evolution, phylogenetic, aramorphosis 
 
Allium L. cinsi növlərinin çoxu günəşin yaxşı işıqlandırdığı  quru yerlərdə yayılmışdır. Bəzi 

növlər meşələrdə kölgəli yerlərdə, müəyyən qisim növlərdaima rütubətlənən yerlərdə,  bəzi növlər 
isə bataqlıqlarda məşkunlaşmışlar. Onların əksəriyyətindən qidalanmada istifadə olunur [8]. 

İyinə və dadına görə soğanların bir qismi çoxdan bəri mədəni şəkildə becərilir. Dünyanın 
əksər ölkələrində soğanlar tarix boyu əsas tətəvəz bitkisi kimi becərilmişdir [9]. 

Bir çox yerlərdə yerli əhali yabanı növlərdən də qida kimi istifadə edir [7]. XX əsrdə əhali 
tərəfindən qida kimi istifadə olunan yabanı növlərin sayı daha da artmışdır [10]. 

Allium L. cinsi növləri qida, dərman əhəmiyyətli, rəngləyici, balverən bitkilərdir, onların 
zəhərli növləri də vardır [1; 3]. 

Şimali Amerikada xarici görünüşcə soganlara oxşayan çox zəhərli Toxicoscordion venenosum 
və Kvamassia  bitki növləri vardır, ancaq onlar soğan və sarımsağın fərqləndirici iyinə malik 
deyillər [11]. 

Allium L. növləri zövqü oxşayan kimyəvi maddələr istehsal edirlər [8]. Allium L. cinsi 
növlərinin çoxu dekorativ bitkilərdir onlardan və hibridlərindən parkların və xiyabanların 
bəzədilməsində geniş şəkildə istifadə olunur [4]. A.cristophii və A. giganteum növləri dekorativ 
bitkilər kimi tanınır. Yeni yaradılmış A.hollandicum hibridindən estetik məqsədlərlə daha geniş 
şəkildə istifadə olunur [5; 7]. 

A.flavum və A.ursinum növlərindən də dekorativ məqsədlərlə istifadə olunur [6]. Allium L. 
cinsi növlirinin təbii hibridləri yüksək həyatilik qabiliyyətinə və münasib ekoloji şəraitdə kifayət 
qədər geniş areala malikdirlər [2].  

Son zamanlar yeni növlərin tapılması hesabına  Allium L. cinsi növlərinin sayı xeyli artmışdır [12]. 
Allium L. cinsinin növləri filogenetik inkişaflarını müxtəlif torpaq və iqlim şəraitinə uyğun-

laşaraq formalaşmışlar. Hazırda eyni bir növün fərqli  şəraitlərdə yayılmış formaları mövcuddur ki, 
onlarda da şəraitlə əlaqədar olaraq müəyyən dəyişikliklər (idioadaptasiya) baş vermişdir. 

Bitkilərdə soğanaqların əmələ gəlməsi, morfofizioloji proqress (aromorfoz) onların quru-
luşunu ümumi yüksəkliyə aparır, həyat fəaliyyətlərinin intensivliyini artırır. 

Allium L. cinslərinin növlərinə dağ yamaclarında, çınqıllıqlarda, dağ səkilərində, əkin sahə-
lərində, daimi rütubətli yerlərdə, müxtəlif assosasiyalarda rast gəlinir. Soğanlar dəniz səviyyəsindən  
50-3500 m yüksəkliyə qədər olan ərazilərdə, çox hissəsi açıq və yaxşı işıqlanan yerlərdə 
yayılmışdır. Az sayda növlər meşələrdə ağacların kölgələrində bitir.  

A.atroviolaceum Boiss. növü Azərbaycanın hər yerində düzənlik ərazilərdən orta dağ 
qurşaqlarına qədər olan hissələrdə, rütubətli yerlərdə və əkin sahələrində alaq bitkisi kimi 
yayılmışdır. Bu növün qayalıqlarda, rütubətli, otlu torpaq sahələrində həm də qumluq yerlərdə 
yayılmış formalarının bitkilərində ekoloji şəraitlə əlaqədar olaraq mühitdə yaşamağa şərait yaradan 
xırda dəyişikliklər (idioadaptasiya) baş vermişdir.  

Qayalıqlarda bitən nümunələrdə yaşayış şəraiti ilə əlaqədar olaraq, bitkinin gövdəsinin günəş 
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işığına çıxana qədər olan hissəsinin üzərində, 1,5-2,0 sm məsafədən bir şişkinliklər əmələ gəlir və 
həmin şişkinliklər vegetasiya dövrünün sonuna qədər soğancıqlara çevrilir, qoparaq qayaların 
arasına tökülür ki, bu da onların belə şəraitdə çoxalmasını təmin edir (şəkil 1; 2). Bu zaman ana 
soğanaq dəyişilməmiş şəkildə qalır. Rütubətli yerlərdə bitən nümunələrdə də ana soğanaq öz 
əvvəlki quruluşunu saxlayır (şəkil 3).  Qumluq və quraqlıq yerlərdə bitən bitkilərin soğanaqlarının 
üst quru qabığının altında və soğanağın içərisindəisə daha sərt qabıqla örtülmüş soğancıqlar 
(balacıqlar) əmələ gəlir ki, onlar da bu vəziyyətdə uzun müddət ərzində  əlverişli şərait yaranana 
qədər öz həyatilik qabiliyyətlərini qoruyub saxlaya bilir, çoxalma və yayılmalarınını təmin edirlər 
(şəkil 4). Belə mühitdə bitən soğanların gövdələri soğanaqla birlikdə quruyur. Bu zaman soğanaqla 
onu əhatə edən substrat arasında boşluq yaranır və lifli yumşaq qabığın içərisində yerləşən 
soğancıqlar külək və digər vasitələrlə qoparılaraq ətrafa dağıdılır. 

 
 

  
                      Şəkil 1.Gövdə üzərində əmələ gəlmiş             Şəkil 2. Qoparaq ətrafa səpələnmiş 

soğancıqlar                                               soğancıqlar 
 

       
                     Şəkil 3.Rütubətli yerdə formalaşmış               Şəkil 4.Qumlu yerlərdə formalaşmış 
                                           soğanaq                                                         soğanaq 
 

Azərbaycanda yayılmış  Allium L. cinsi növlərinin yayıldıqları ekoloji şəraitlərin araşdırılması 
göstərir ki, onların hamışı mezofitdirlər, əksəriyyəti isə helieofitdir. 

Allium L. cinsi növləri sırasına səhralarda və çöllərdə yayılmış növlər də daxildir. Onlara 
yovşan-dənli bitkilər, ceyranotu-şırımlı topal assosasiyalarında, az-az hallarda isə çöl kolluqlarında 
rast gəlinir. 

Yayıldıqları ekoloji şəraitə görə Allium L. cinsi növlərini 4 ekoloji qrupda birləşdirmək olar. 
1.Qumlu, daşlı-çınqıllı ekoloji şəraitdə, əhəngli qida mühitində yayılanlar. 
2.Səhralarda yayılmış növlər, onlara çox zaman quru otlu çınqıllı yamaclarda da rast gəlinir.  
3.Meşələrdə yayılmış növlər. Onlar meşələrdə, meşə kənarlarında yayılmışlar. 
4.Alp və Subalp çəmənliklərdə yayılmış növlər. Bura dağların hündürlüklərində yayılmış 

növlər qrupu daxildir. Bu növlər dəniz səviyyəsindən 2600-3100 m hündürlüklərdə yayılmışlar. 
Ekoloji analizlərin nəticələri göstərir ki, çöllərdə yayılmış növlər səhra, Alp və Subalp 
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çəmənliklərdə yayılan növlərdən  daha geniş  ekoloji amplitudaya malikdirlər. Bu növlər müxtəlif 
assosasiyalarda yayılmışlar. Növlərinin primitiv və tərəqqidə olan əlamətlərinin analizi bizə deməyə 
əsas verir ki, təkamül kökümsov soğanaqlı bitkilərdən soğanaqları yaxşı inkişaf etmiş, daha çox 
ixtisaslaşmış növlərin yaranması, saxlanılan örtükdən, örtuyün qopub düşməsi, çox çiçəkli sıx 
çətirdən az çiçəkli yumşaq çətirin əmələ gəlməsi, ustü hamar iri toxumlardan kiçik qırışıq 
toxumların əmələgəlməsi istiqamətində getmişdir. 

Allium L. cinsi nümayəndələrinin öyrənilməsi bizə seksiyalarda müxtəlif səviyyələrdə əks 
olunan 4 təkamül səviyyəsini ayirmağa əsas verir. 

Birinci səviyyədə nisbətən primitiv əlamətlərə malik olan növlər durur. Bura silindirik, konus 
formalı soğanaqları bərkimiş kökümsov kimi olan Anguinum və Rhiziridium seksiyasının növləri 
daxildir. 

İkinci səviyyədə Haplestomon seksiyası durur. Bura kökümsov soğanaqlı növlər daxildir. 
Üçüncü səviyyədə  Porrum və Ophioscordon seksiyaları durur. Onlar üçün kökümsovsuz 

soğanaqlar xarakterikdir. Porrum seksiyası daha proqressivdir. Bu seksiyada yumurtavari, 
şarşəkilli-yumurtavari, ixtisaslaşmış qidalı soğanaqlı, yastı yarpaqlı, aydın rənglənmiş çiçəkyanlıqlı, 
toxumları künclü olan növlər yer almışdır. Ophioscordon seksiyası növlərinin  soğanları nazik 
uzunsovdur, yarpaqları dartılmış gilas yarpaqlarını xatırladır, cicək yanlıqları ağ rəngdədir, 
toxumları şarşəkillidir. 

Dördüncü səviyyədə daha proqressiv növlərlə Molium seksiyası durur. Bu səviyyə üçün iri və 
qidalı soğanaqlar xarakterikdir. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən demək olar ki, təkamül prosesində Allium L. cinsinin Porrum 
və Molium seksiyaları daha çox tərəqqi etmişdir.  
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ИДИОДАПТАЦИЯ ВИДОВ У РОДА ALLİUM L РАСПРОСТРАНЕННЫХ  В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
С.Р.Гасанов 

Институт Генетических ресурсов НАНА 
 

Виды у рода Allium L. способны выжить в разных экологических условиях. Происходят 
изменения в вегетативных и генеративных органах,  которые обеспечивают их выживание  в 
измененных экологических условиях. Исследования показали, что произошла эволюция в 
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корневищно-луковичных системах, в направлении образовании более развитых и специализи-
рованных луковиц у видов рода Allium L. 

 
 

IDIOADAPTATION OF WIDESPREAD SPECIES OF THE GENUS ALLIUM L.  IN AZERBAIJAN 
S.R.Gasanov 

Genetics Resources Institute of ANAS 
 

Species of the genus  Allium  L. can adapt to different environmental conditions. There are changes in 
the vegetative and generative organs, which ensure their survival in changing environmental conditions. 
Studies have shown that there has been evolution in the rhizomatous-bulbous systems towards the formation 
of more advanced and specialized bulbs in species of the genus Allium L.  
 
 
UOT 635.1/8 

AZƏRBAYCANIN MÜXTƏLİF BÖLGƏLƏRİNDƏN TOPLANMIŞ YEMİŞ 
GENOTİPLƏRİNİN  BİOMORFOLOJİ ƏLAMƏTLƏRİ VƏ TƏSƏRRÜFAT 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 

N.Ə.QULİYEV 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı, Azadlıq pr.155, Az 1106.n.quliyev@yahoo.com 

 
Tədqiqat işində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış 48 yemiş nümunəsinin morfoloji 

əlamətləri və təsərrüfat göstəriciləri öyrənilmişdir. Təsərrüfat göstəricisinə görə Nazlı və Kolxoznitsa 
sortları ən yüksək nəticə göstərmişdir. Bunlardan başqa, digər yüksək nəticə göstərən nümunələr də 
seçilmişdir. Kürdəmir-9 nümunəsində isə məhsuldarlıq çox aşağı olmuşdur. 

 
Açar sözlər: yemiş, genotip, morfoloji, əlamət 
Ключевые слова: дыня, генотип, морфологическая, признаk 
Key words: melon, genotype, morphologic, trait 

 
Yemiş (Cucumis melo L., 2n=2x=24,Cucurbitaceae), morfoloji cəhətdən müxtəlifliyə malik 

olan, çarpaz tozlanan, iqtisadi əhəmiyyətli bitkidir [1]. Yemişin  mənşəyi mübahisəli olsa da, əksər 
tədqiqatçılar Afrikanı əsas mənşə mərkəzi hesab edirlər [2]. 

Mədəni bostan bitkilərinin meyvələrindən qədim dövrdə yaşayan insanlar da istifadə etmişlər. 
Yemişin b.e. 1500 il əvvəl  Ərəblərə məlum olduğu Bibliyada qeyd olunur [11]. 

Yemişdə suyun miqdarı orta hesabla 90.1 q/100q, zülalın miqdarı az, 0.84 q/100q, lipidlərin 
miqdarı isə 0.19 q/100q nisbətindədir. Diyeta üçün son dərəcəəhəmiyyəti olan yemişdə C 
vitamininin (askorbin turşusu) miqdarı 36.7 mq/100q və A vitaminınin ölçülə bilən forması olan 
beta-karotininin miqdarı isə 2020 μq/100 q-dır. Yermişin meyvəsi mineral maddələrlə də zəngindir. 
Xüsusilə kaliumun (K) miqdarı 23651-35823 μq/q, maqneziumun (Mg) miqdarı 653- 1593 μq/q, 
kalsiumun (Ca) miqdarı 280-1600 μq/q təşkil edir [5]. 

C vitamini və beta karotin güclü antioksidant xüsusiyyətinə malikdir, zərərli birləşmələri 
deaktivləşdirmə və sakitləşdiricilik qabiliyyətləri vardır, insan sağlamlığı baxımından son dərəcə 
əhəmiyyətlidir [3; 4; 6; 8; 9]. 

Tədqiqatçıların fikrinə  görə [7; 10; 12; 13; 14] bostan bitkiləri kimi universal qida 
əhəmiyyətli bitkilərə kənd təsərrüfatı bitkiləri arasında az rast gəlinir. Yemişin meyvələrindən qida 
kimi təzə halda, qurudulmuş, marinadlaşdırılmış, duza qoyulmuş halda istifadə olunur. Bundan 
başqa konserv şəklində şirələr, cemlər, mürəbbələr, ikralar hazırlanılır. 

Mədəni bostan bitkilərinin qida dəyəri çox yüksək deyil. 100 qram qarpız və ya yemişdə 38 
kkal enerji var. Buna baxmayaraq, o əhəmiyyətli fizioloji maddələr mənbəyidir, qida kimi istifadə 
edildikdə ürəyin, beynin, qaraciyərin, mədənin, böyrəklərin fəaliyyətini, həmçinin bütün orqanizmin 
əhval ruhiyyəsini yaxşılaşdırır [11]. 
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Tədqiqat işinin materialı yemişin Azərbaycan ərazisində yayılmış xalq seleksiyası sortları, 
seleksiya sortları, hibrid və populyasiyalardır. Toplanmış materiallar izolyasiya şəraitində, cərgəvi 
üsulla, Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Saray dayaq məntəqəsində, 1,5x1 m əkin sxemi ilə 
becərilərək biomorfoloji əlamətləri, təsərrüfat əhəmiyyətli göstəriciləri öyrənilmişdir.  

Yemiş bitkilərinin biomorfoloji əlamətlərinin təyini və qiymətlədirilməsi üçün Beynəlxalq 
Bitki Genetik Ehtiyatları İnstitutu tərəfindən müəyyənləşdirilmiş “Yemiş bitkisi üçün deskriptor”- 
dan istifadə edilmişdir [15]. 

Tədqiqat illərində Respublikanın müxtəlif bölgələrinə elmi ekspedisiyalar edilmiş, formasına, 
ölçüsünə, rənginə, üzərinin cizgilərinə və digər əlamətlərinə görə fərqlənən 50-dən artıq müxtəlif  
yemiş genotipləri toplanmışdır. Toplanmış genotiplər Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Saray dayaq 
məntəqəsində genotiplərin eyni şəraitdə morfoloji əlamətləri öyrənmək məqsədilə  iki təkrarda 
əkilmişdir. Hər bir nümunə toplanarkən onun keyfiyyət əlamətləri: forması, rəngi, lətinin rəngi, 
lətinin qalınlığı, dadı, toxumunun uzunluğu və eni qeyd olunmuşdur.  

Saray dayaq məntəqəsində  eyni şəraitdə əkilmiş nümunələrdə əsas tağın uzunluğu, əsas tağın 
diametri, yarpağın eni və uzunluğu, yan tağların sayı, yarpağın rəngi, eyni zamanda meyvənin eni, 
meyvənin uzunluğu, lətin qalınlığı kimi morfoloji kəmiyyət əlamətləri ilə yanaşı, meyvənin dadı, 
forması kimi keyfiyyət əlamətləridə öyrənilmişdir (cədvəl 1). Hər nümunə üzrə on bitkinin əsas 
morfoloji göstəriciləri öyrənilmiş orta nəticə çıxarılmışdır.  

Cədvəl 1. Yemiş  genotiplərinin biomorfoloji əlamətləri və təsərrüfat göstəriciləri 
(10 bitkidən orta qiymətlə) 

M.(h/t) D M.F. L.Q M.E M.U Ə.T.D Genotiplər s/s 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

15.45 Az şirin Kürə 4.6 17.55 18.255 11.15 Kürdəmir1 1 
15.81 Az şirin Kürə 4.25 17.75 18.475 10.9 Kürdəmir 2  2 
15.07 Şirin Oval 4.55 15.35 17.655 10.75 Kürdəmir 3 3 
11.41 Az şirin Kürə 4.15 15.89 16.58 11.29 Kürdəmir4 4 
10.86 Az şirin Oval 4.35 15.49 16.58 11 Kürdəmir 5 5 
10.48 Şirin Uzunsov 4.15 15.65 16.1 11.3 Kürdəmir 6 6 
10.48 Şirin Kürə 4.3 15.87 16.4 11.48 Kürdəmir 7 7 
10.45 Az Şirin Kürə 3.9 15.2 15.97 10.8 Kürdəmir 8 8 
9.98 Az Şirin Oval 3.85 16.05 15.28 9.87 Kürdəmir 9 9 
11.14 Şirin Oval 4.05 15.59 15.98 10.89 Kürdəmir 10 10 
10.78 Şirin y/yumru 4 15.45 16.27 11.27 Saatlı 11 11 
10.42 Şirin y/yumru 4.25 14.88 15.59 10.75 Saatlı 12 12 
11.14 Az şirin Oval 3.9 15.27 15.38 11.26 Kürdəmir 13 13 
11.41 Şirin Oval 3.65 15.57 16.21 11.19 Sabirabad14 14 
14.19 Az şirin Kürə 4.45 21.75 22.05 11.85 Sabirabad15 15 
13.61 Az şirin Kürə 3.65 18.575 18.975 11.85 Saatlı 16 16 
14.41 Az şirin Kürə 4.55 17.75 18.15 11.75 Sabirabad17 17 
13.17 Az Şirin y/yumru 4 17.75 16.7 12.1 Saatlı 4 18 
12.26 Az şirin Kürə 3.8 20 19.9 11.55 Saatlı 5 19 
13.94 Şirin y/yumru 3.95 18.475 17.5 11.45 Sabirabad 4 20 
12.81 Az şirin Oval 4.1 20.25 22 11.25 Saatlı 6 21 
12.71 Az şirin Kürə 3.6 15.55 15.95 11.25 Abşeron 1 22 
14.19 Az şirin Uzunsov 4.2 17.3 25.9 11.3 Masallı 1 23 
17.74 Şirin Oval 4.05 22.9 25.95 11.55 Lənkəran 2 24 
17.46 Az şirin Kürə 4 22.37 24.9 11.55 Lənkəran 3 25 
17.32 Az şirin Uzunsov 3.3 22.24 23.9 12 Astara 4 26 
14.16 Az şirin Kürə 4 19.975 26.65 11.3 Masallı (uzun) 27 
15.67 Az şirin Uzunsov 4 18.75 21.92 10.65 Abşeron 2 28 
16.55 Az şirin Uzunsov 4.2 19.825 22.9 11.1 Abşeron 3 29 
14.46 Az şirin Oval 3.8 22.25 24.1 11.6 Abşeron 4 30 
15.81 Az şirin Oval 4 20.025 23 11 Saray 4 31 
15.95 Az şirin Kürə 4 19.45 20.45 11.3 Saray 5 32 
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Cədvəlin  ardı 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

16.77 Şirin Oval 4.55 18.95 21.35 12.1 Saray 6 33 
23.32 Şirin Kürə 4.75 24.2 29.87 12.68 Nazlı (Abşeron) 34 
22.41 Şirin Kürə 4.25 23.68 26.75 12.25 Kolxoznitsa 35 
12.24 Şirin Uzunsov 4.2 16.05 21.5 11.9 Timsah (Çaylı) 36 
12.95 Şirin Uzunsov 4.35 17.25 22.7 12.2 Qızıl yemiş (Nax) 37 
10.89 Şirin Oval 4.15 15.58 16.28 11.65 Saray 1 38 
10.39 Şirin Uzunsov 4.2 14.9 15.89 11.2 Saray 2 39 
11.19 Şirin Oval 3.85 15.58 15.98 11.58 Saray 3 40 
12.26 Az şirin Oval 4.15 20.275 22.45 12.45 Səfərəliyev (Gəncə) 41 
14.88 Dadsız Oval 4.3 21.15 24.15 11.7 Bərdə 1 42 
15.01 Şirin Oval 3.65 21.05 23.85 11.6 Bərdə 2 43 
13.14 Az Şirin Uzunsov 4.2 21.95 28.6 11.4 Ağstafa 44 
14.44 Dadsız Oval 3.6 17.75 19.95 12.05 Ağstafa-Q/Kəsəmən 45 
13.58 Dadsız Oval 3.35 15.8 17.9 12 Ağstafa-Poylu 46 
16.58 Dadsız Uzunsov 4.05 19.65 21.58 10.28 Qazax-A/Salahlı 47 
14.74 Şirin Oval 3.5 22.6 24.3 11.55 Tovuz- A/Eyyublu 48 

 
Qeyd: Ə.T.D. - Əsas tağın diametri, L.Q.- Lətin qalınlığı, M.E.- Meyvənin eni, M.U.-Meyvənin uzunluğu,  

M.F.-Meyvənin forması, D- dadı, M.(h/t)- Hektardan məhsuldarlıq. 
 

Müxtəlif bölgələrdən toplanmış nümunələrin genetik müxtəlifliyinin molekulyar tədqiqi üçün 
onlardan yarpaq materialı götürülmüşdür. 

Məhsuldarlıq göstəricisinə görə Nazlı-23.32t/ha, Kolxoznitsa-22.41 t/ha olmaqla ən yüksək 
nəticə göstərmişdir,  Astara 4, Lənkəran 3, Lənkəran 2 nümunəlində isə bir qədər az, müvafiq 
olaraq, 17.37 t/ha, 17.46 t/ha, 17.74 t/ha  olmuşdur. Ən aşağı məhsuldarlıq isə Kürdəmir 9 
nümunəsində (9.98 t/ha) olmuşdur. Digər nümunələrdə məhsuldarlıq 10-16 t/haarasında dəyişir. 

Formasına görə 15 nümunə kürə formalı, 20 nümunə oval, 9 nümunə uzunsov, 4 nümunə isə 
yastı yumru olmuşdur. 

Dadına görə qiymətləndirmə zamanı nümunələrdən 17-i şirin, 25-i az şirin, 1-i şirin sulu (çox 
şirəli ), 5-i isə dadsız kimi qeyd olunmuşdur. 

Ümumilikdə,  məhsuldarlığına, dadına, formasına və lətinin qalınlığına görə bir neçə nümunə 
seçilmişdir ki, onlar yeni sort və hibridlərin alınması məqsədilə gələcəkdə seleksiya işlərində 
istifadə ediləcəkdir. 
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГЕНОТИПОВ ДЫНИ СОБРАННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Н.A.Кулиев 

Институт Генетических Ресурсов НАНА 
 

Изучены морфологические и агрономические характеристики у 48 образцов дыни (Cucumis 
melo L), собранных из различных регионов Азербайджана. Агрономические показатели были самыми 
высокими у сортов Назлы и Колхозница. Кроме них, высокие результатынаблюдались и у других 
образцов. Урожайность была очень низкой у образцов  Кюрдамир 9. 

 
 

BIOMORPHOLOGICAL  PARAMETERS AND AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF MELON 
GENOTYPES COLLECTED FROM THE DIFFERENT REGIONS OF AZERBAIJAN 

 
N.A.Guliyev 

Genetic Resources Institute of  ANAS 
 

Morphological and agronomic characteristics of 48 melon accessions (Cucumis melo L) collected from 
the different regions of Azerbaijan were studied. The highest agronomic parameters were observed in Nazli 
and Kolxoznitsa varieties. The lowest yield parameter was noted in Kurdamir 9. 
 
 
UOT 633/635:631.52 

YUMŞAQ BUĞDA (TRİTİCUM AESTIVUM L.) NÖVMÜXTƏLİFLİKLƏRİNİN  DUZA  
DAVAMLILIĞININ ÇOXÖLÇÜLÜ (BIPLOT) STATİSTİK ANALİZ ÜSULU İLƏ 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

S.Ə.NURİYEVA 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq 155, AZ 1106, Bakı, sevindj_72@hotmail.com 

 
Tədqiqat işində yumşaq buğdanın 6 növmüxtəlifliklərinə aid  48 nümunəsi (Milli Genbankda 

saxlanılan) və nəzarət kimi iki yerli sortu (Aran1 və Aran2)10 əlamət üzrə qiymətləndirilmişdir. Aparılan 
çoxölçülü analiz üsulu ilə müəyyən edilmişdir ki, 10 morfoloji əlamətə əsaslanan çoxölçülü biplot analizi hər 
iki məkanda 50 genotip arasında dörd qrupu müəyyən etmişdir, lakin qruplaşdırma Ucara nisbətən Abşeron 
üçün daha təzadlı olmuşdur. Tədqiq edilən əlamətlər əsasında aparılan statistik analiz nəticəsində ən yüksək 
göstəriciyə malik və ya duza ən davamlı hesab edilən 5 nümunə RFS08K-8 (Graecum), RFS08K-19 
(Milturum), RFS08K-189 (Erythroleucon), RFS08K-195 (Erythroleucon) və RFS08K-199 (Erythroleucon) 
seçilmişdir. Seçilmiş nümunələrin gələcəkdə duza davamlı sortların yaradılmasında başlanğıc material kimi 
istifadəsi tövsiyə olunur. 
 

Açar sözlər: yumşaq buğda, növmüxtəliflikləri, duza davamlılıq, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: мягкая пшеница, разновидности, солеустойчивость, урожайность 
Key words: bread wheat, species, salt tolerance, yield  
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Müasir dövrdə əhalinin sayının artması, həyat səviyyəsinin yüksəlməsi və bunlarla birbaşa 
bağlı olan canlılar aləminin ərzaq məhsullarına olan tələbatı artmaqdadır. Ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi səviyyəsi birbaşa müasir kənd təsərrüfatı istehsalının inkişaf səviyyəsindən asılıdır. 
Bu məsələlərin həllində ərzaq bitkilərinin məhsuldarlığının artırılması və keyfiyyətin yaxşılaş-
dırılması həyati baxımdan çox vacib rol oynayır. Ərzaq bitkiləri sırasında insan qidasının və heyvan 
yeminin təminində roluna görə buğda çox vacib yer tutur [3]. 

Buğda bitkisi dünya əhalisinin qida kalorisinə olan təlabatının demək olar ki, 20%-ni təmin 
edir və yer kürəsini məskunlaşdıran insanların 35%-nin əsas qida mənbəyini təşkil edir. Buğda 
bitkisinin məhsuldarlığına ən çox təsir edən amillərdən biri duzluluq stresi hesab olunur [4]. 

Azərbaycanda və ona qonşu olan Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində buğda 
məhsuldarlığına təsir göstərən çoxlu sayda abiotik və biotik streslər mövcuddur. Biotik streslər 
arasında torpaq şoranlığı əsas amildir [2]. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkini üçün 1,2 ml hektardan çox istifadə edilən 
suvarılan torpaqlar vardır ki, ümumi məhsul istehsalının böyük bir hissəsi bu torpaqların payına 
düşür. Lakin bu torpaqların 900 min hektardan çox bir hissəsi bu və ya digər dərəcədə şorlaşmış 
hesab olunur. Quru qalığın miqdarına görə şorlaşmış, yəni duzluluğu 0,25%-dən aşağı olan 
torpaqların ümumi sahəsi 385,5 min, zəif şorlaşmış, yəni duzluluğun miqdarı 0,25%-0,5% olan 
torpaqlar 143,3 min, şiddətli şorlaşmış, yəni duzluluğu 1,0-2,0% olan torpaqlar 119,0 min və 
nəhayət duzluluğu 2,0%-dən yüksək olan çox şiddətli şorlaşmış torpaqlar və şoranlar 61,2 min 
hektar sahəni əhatə edir [1]. Baş verən qlobal iqlim dəyişkənliyi nəticəsində duzluluq stresinin daha 
da kəskinləşməsi gözlənilir. Odur ki, duza davamlı buğda sortlarının yaradılması, buğda genetik 
ehtiyatları arasında duza davamlılıqla əlaqəli olan əlamətlərə görə geniş genetik müxtəlifliyinin 
mövcudluğu tələb olunur . 

Tədqiqat işində əsas məqsəd Milli genbankda saxlanılan yumşaq buğdanın  6 növmüx-
təlifliyinə aid 50 nümunəsini müqayisəli qiymətləndirərək onlar içərisindən duzluluq stresinə 
davamlı formaların seçilməsidir.  

Tədqiqat obyekti olaraq, AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Milli genbankından seçilmiş 
6 növmüxtəlifliyinə aid (V.Graecum, V.Milturum, V.Ferrugineum, V.Erythrospermum, V.Lutescens, 
V. Erythroleucon) olan 48 yumşaq buğda (Triticum aestivum L.) nümunəsi və nəzarət kimi yerli 
(Aran) sortundan istifadə edilmişdir (Cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. Tədqiqatda istifadə olunan buğda genotiplərinin mənşəyi 

 
 

s/s Nümunələr Kataloq nömrəsi Mənşəyi Hündürluk Yığıldığı il 
 1 2 3 4 5 

1 Var. Graecum RFS08K-8 Şamaxı, Çayxan k. 557 2006 
2 Var. Graecum RFS08K-9 Şamaxı, Çayxan k. 556 2006 
3 Var. Graecum RFS08K-10 Şamaxı,Garayazı k. 174 2006 
4 Var. Graecum RFS08K-37 Tərtər 16 2006 
5 Var. Graecum RFS08K-16 Şəki 202 2006 
6 Var. Graecum RFS08K-18 Oğuz 450 2006 
7 Var. Graecum RFS08K-17 Qəbələ 593 2006 
8 Var. Graecum RFS08K-20 Qəbələ 523 2006 
9 Var. Milturum RFS08K-34 Şamaxı, Göylər k. 605 2006 

10 Var. Milturum RFS08K-36 Yevlax 17 2006 
11 Var. Milturum RFS08K-19 Tərtər 16 2006 
12 Var. Milturum RFS08K-38 Tərtər 347 2006 
13 Var. Milturum RFS08K-40 Şəki 202 2006 
14 Var. Milturum RFS08K-41 Şəki 202 2006 
15 Var. Milturum RFS08K-42 Oğuz 510 2006 
16 Var.Ferrugineum RFS09K-223 Şəki 289 2008 
17 Var. Ferrugineum RFS09K-229 Şamaxı 555 2008 
18 Var. Ferrugineum RFS09K-232 Şamaxı 714 2008 
19 Var. Ferrugineum RFS09K-233 Şamaxı 719 2008 
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Cədvəlin  ardı 
 1 2 3 4 5 

20 Var. Ferrugineum RFS09K-239 Şamaxı 820 2008 
21 Var. Ferrugineum RFS09K-235 Balakən 336 2008 
22 Var. Ferrugineum RFS09K-234 Qəbələ 529 2008 
23 Var.Erythrospermum RFS09K-221 Şamaxı 545 2008 
24 Var.Erythrospermum RFS09K-222 Şamaxı 545 2008 
25 Var.Erythrospermum RFS09K-226 Şamaxı 555 2008 
26 Var.Erythrospermum RFS09K-228 Şamaxı 555 2008 
27 Var.Erythrospermum RFS09K-231 Şamaxı 714 2008 
28 Var. rythrospermum RFS09K-230 Şamaxı 719 2008 
29 Var. rythrospermum RFS09K-238 Şamaxı 820 2008 
30 Var.Erythrospermum RFS09K-242 Zaqatala 370 2008 
31 Var.Erythrospermum RFS09K-244 Balakən 336 2008 
32 Var. Lutescens RFS09K-219 Şamaxı 545 2008 
33 Var. Lutescens RFS09K-225 Şəki 289 2008 
34 Var. Lutescens RFS09K-220 Şamaxı 555 2008 
35 Var. Lutescens RFS09K-215 Şamaxı 714 2008 
36 Var. Lutescens RFS09K-235 Şamaxı 713 2008 
37 Var. Lutescens RFS09K-238 Şamaxı 820 2008 
38 Var. Lutescens RFS09K-243 Zakatala 370 2008 
39 Var. Lutescens RFS09K-245 Qəbələ 573 2008 
40 Var.Erythroleucon RFS09K-189 Tərtər 357 2006 
41 Var. Erythroleucon RFS09K-190 Tərtər 357 2006 
42 Var. Erythroleucon RFS09K-187 Bərdə 149 2006 
43 Var. Erythroleucon RFS09K-191 Şəki 202 2006 
44 Var. Erythroleucon RFS09K-195 Şəki 202 2006 
45 Var. Erythroleucon RFS09K-196 Şəki 219 2006 
46 Var. Erythroleucon RFS09K-197 Oğuz 510 2006 
47 Var. Erythroleucon RFS09K-198 Abşeron  2006 
48 Var. Erythroleucon RFS09K-199 Qəbələ 593 2008 
49 Var. Standart Aran   Əİ   
50 Var. Standart Aran   Əİ   

 
Tarla şəraitində heksaploid buğdaların duzluluğa  davamlılığını təyin etmək üçün öyrənilən 

nümunələrin toxumları 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013-cü illərdə həm Abşeronda AMEA 
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron Təcrübə bazasının ərazisində suvarma əkinçiliyi şəraitində 
(40°29’54”N, 49°22’16”E; 30 m d.s.y.) və həm də AMEA Aqrokimya və Torpaqşünaslıq 
İnstitutunun Ucar Təcrübə məntəqəsində orta şoran ərazidə (40°31’06”N, 47°39’15”E; 17 d.s.y.), 
2012/2013 vegetasiya illərində səpin aparılmışdır. Hər bir məkanda eksperiment iki dəfə 
təkrarlanmaqla Alpa Latic dizayn üslubunda aparılmışdır. Səpin hər iki ərazidə beynəlxalq 
deskriptorun tələblərinə uyğun şəkildə, yəni bitkilər  arası məsafə 2.5 sm, cərgələr  arası məsafə isə 
20 sm olan səpin üsulu ilə aparılmişdir. 

10 morfoloji əlamətə əsaslanan çoxölçülü biplot analizi hər iki məkanda 50 genotip arasında 
dörd qrupu müəyyən etmişdir, lakin qruplaşdırma Ucara nisbətən Abşeron üçün daha təzadlı 
olmuşdur (Şəkil 3.2). Müəyyən genotiplər hər iki məkanda bir-birindən ayrı şəkildə qalmış, bir neçə 
başqa genotip isə iki məkandakı fərqli qruplara düşmüşlər. Məsələn, Şəki mənşəli olan №10 
(V.Milturum) və Şamaxı mənşəli olan №2 (V.Graecum) genotipləri bir qrupda birləşmiş və Oğuz 
mənşəli olan №15 (V.Milturum) və Abşeron mənşəli olan №47 (V.Erythroleucon) genotipləri isə 
xətvarı xəritənin əks sonunda digər qrupda birləşmişlər. Digər tərəfdən, Tər-tər mənşəli olan №4 
(V.Graecum) genotipi öz mövqeyini iki məkanda iki əks qrupa dəyişmişdir.  Konsentrik çevrənin 
mərkəzinə daha yaxın olan genotiplər mərkəzdən uzaq yerləşənlərə nisbətən daha üstün hesab 
edilirlər. 10 morfoloji əlamətə əsaslanan Abşeronda normal şəraitdə yetişdirilən ən üstün genotiplər 
Tər-tər mənşəli №40 (V.Erythroleucon), Qəbələ mənşəli №48 (V.Erythroleucon), Yevlax mənşəli 
№10 (V.Milturum), Şəki mənşəli №44 (V.Erythroleucon), Qəbələ mənşəli №8 (V.Graecum), Oğuz 
mənşəli №6 (V.Graecum), Şamaxı mənşəli №1 (V.Graecum), Bərdə mənşəli №42 (V.Erythroleucon) 
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Səkil 3.2. Abşeron və Ucar rayonlarında becərilmiş yumşaq buğda nümunələri üzrə aparılmış biplot analizi. 
 
 
və Ucarda isə orta şoran torpaqda becərilən Tər-tər mənşəli  №11 (V.Milturum), Şəki mənşəli №44 
(V.Erythroleucon), Şamaxı mənşəli №1 (V.Graecum), Qəbələ mənşəli №48 (V.Erythroleucon) və 
Qəbələ mənşəli olan №40 (V.Lutescens) genotipləri olmuşdur. 

Abşeron məkanında Qəbələ mənşəli №40 (V.Lutescens) və №48 (V.Erythroleucon) genotipləri 
5 bitkidəki dənin kütləsi, əsas sünbüldəki dənin kütləsi, və əsas sünbüldəki sünbülcüklərin sayına 
görə ən üstün genotiplər olmuşlar.  Ucar rayonunun orta şoran torpaqlarında əsas sünbüldəki dənin 
kütləsi, 5 bitkidəki dənin kütləsi, bir sünbüldə dənin kütləsi, məhsuldar gövdələrin sayı, sünbülün 
uzunluğu və sünbülcüklərin sayı kimi əlamətlər üzrə Qəbələ mənşəli №48 (V.Erythroleucon) və 
Tərtər mənşəli №11 (V.Milturum) genotipləri ən üstün olmuşdur. 1000 dənin kütləsi, sünbülün 
uzunluğu və gövdənin uzunluğu kimi əlamətlərə əsasən Şamaxı mənşəli olan №18 (V.Ferrugineum) 
genotipi ən üstün genotip kimi fərqlənmişdir.  Şamaxı mənşəli №20 (V.Ferrugineum) və Tərtər 
mənşəli №4 (V.Graecum) genotipləri sünbül altlığının uzunluğu ilə bitkinin hündürlüyü nisbəti və 
bitki hündürlüyünə görə ən üstün genotiplər olmuşlar. Normal şəraitdə maksimum hündürlük 
Abşeron mənşəli V.Erythroleucon (129 sm), minimum hündürlük Şamaxı mənşəli V.Erythro-
spermum (71 sm), duzluluq şəraitində isə  maksimum hündürlük Oğuz mənşəli V.Erythroleucon 
143 sm, minimum hündürlük yenə də Şamaxı mənşəli V.Erythrospermum nümunəsində qeydə alın-
mışdır. 

Bizim tədqiqat işində yüksək variasiya əmsalına malik olan əlamətlərdən biri olan əsas 
sünbüldə dənin sayına görə ən yüksək göstərici normal şəraitdə Qəbələ mənşəli V.Erythroleucon 
(52,0 ədəd), ən aşağı Abşeron mənşəli V.Aran (30,2 ədəd) nümunələrində qeydə alınmışdır.  Stres 
şəraitində isə ən yüksək göstərici Tər–tər mənşəli V.Graecum (51,7 ədəd), ən aşağı göstərici isə 
Şamaxı mənşəli V.Milturum (18,9  ədəd) nümunəsində olmuşdur. 1000 dənin kütləsinə görə normal 
şəraitdə  ən yüksək göstərici  Şamaxı mənşəli V.Ferrugineum (47,4 q), ən aşağı Şamaxı mənşəli 
V.Erythrospermum (29.4 q), duzluluq şəraitində isə ən yüksək göstərici Abşeron mənşəli V.Aran 
(47,0 q), ən aşağı isə Şamaxı mənşəli V.Erythrospermum (30,0 q) nümunələrində qeydə alınmışdır. 
Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, heksaploid yumşaq buğda növmüxtəlifliyinə aid 
V.Erythroleucon nümunəsi hər iki şəraitdə yüksək göstəriciyə, Şamaxı mənşəli V.Erythrospermum 
nümunəsi isə hər iki şəraitdə aşağı göstəriciyə malik olmuşdur, başqa sözlə V.Erythroleucon 
növmüxtəlifliyinə aid olan nümunələr duza davamlı nümunə, V.Erythrospermum növmüxtəlifliyinə 
aid nümunələr isə duzluluğa həssas nümunələr kimi qiymətləndirilə bilər. 

Seçilmiş  ən yaxşı nümunələr yenidən Abşeron təcrübə bazasında səpilmişdir. Həmin nümu-
nələr daha çox əlamətlər əsasında qiymətləndirildikdən sonra duza davamlı və ən geniş genetik 
müxtəlifliyə malik olan nümunələr seçilərək, onlardan seleksiya proqramlarında istifadə oluna-
caqdır. 
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ОЦЕНКА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ ГЕНОТИПОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 (Triticum Aestivum L.) С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МНОГОМЕРНОГО (“BIPLOT”) 
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

С.Нуриева 
НАНА Институт Генетических Ресурсов 

 
В исследовании проведенаоценка 6 разновидностей, включающий 48 генотипов мягкой 

пшеницы, посеянных в Абшероне (нормальные условия) и в Уджаре (почва среднезасоленная). На 
основе данных10 морфологических признаков (высота растения, количество стеблей, длина колоса, 
количество колосков в колосе, длина междоузлия, количество  и вес семян в колосе, вес семян у пяти 
растений и вес 1000 зерен) среди генотипов методом многомерного статистического анализа (biplot) 
были выделены 4 группы.  В результате, основываясь на данные анализа, были отобраны 5 
солеустойчивых образцов RFS08K-8 (Graecum), RFS08K-19 (Milturum), RFS08K-189 (Erythroleucon), 
RFS08K-195 (Erythroleucon), и RFS08K-199 (Erythroleucon), которые в будущем могут быть 
использованы в качестве исходного материала. 

 
EVALUATION OF SALT TOLERANCE IN BREAD WHEAT (Triticum Aestivum L.) GENOTYPES 

BY APPLYING MULTIVARIATE (BIPLOT) ANALYSES 
 

S.Nuriyeva 
Genetic Resources Institute of ANAS 

 
This study was conducted to evaluate a set of 48 accessions of 6 species hexaploid wheat from the 

National gene bank of the Genetic Resources Institute (Azerbaijan) to examine genotypic variation for 10 
morphophysiological traits under saline and nonsaline conditions. Superior genotypes were identified for 
both saline and nonsaline conditions, which were distributed among different botanical varieties and places 
of collection. Based on multivariate analysis using 10 traits, the five accessions superior under both saline 
and nonsaline conditions were RFS08K-8 (Graecum), RFS08K-19 (Milturum), RFS08K-189 
(Erythroleucon), RFS08K-195 (Erythroleucon), and RFS08K-199 (Erythroleucon). These accessions could 
be valuable as parental forms for wheat breeding to develop superior varieties for saline and nonsaline 
conditions. 
 
 
UOT 633.11:631. 523 

ŞƏKİ- ZAQATALA BÖLGƏSİNİN NƏMLİKLƏ TƏMİN OLUNMUŞ DƏMYƏ 
ŞƏRAİTİNDƏ YUMŞAQ BUĞDANIN (T.aestivum L.) SELEKSİYASINA DAİR 

 

N.S.ƏHMƏDOV1, M.Ş.ŞÜKÜROV1, X.N.RÜSTƏMOV2, Q.M.HƏSƏNOVA2,  
K.K.ASLANOVA2 

1 ƏETİ Şəki Dayaq Məntəqəsi, AZ 5500, Şəki ş. Oğuz şossesi, 5A;  
 2Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı, Sovxoz №2  

natiq_axmedov_2013@mail.ru 
 

Məqalədə Şəki DM-də yerli və intoduksiya olunmuş yumşaq buğda sortnümunələrinin  tədqiq 
olunmasının nəticələri əks olunmuşdur. Bölgədə yumşaq buğda seleksiyasının problemləri, istiqamətləri, 
başlanğıc materialın seçilməsi yerli və intoduksiya olunmuş yumşaq buğda sortnümunələrinin morfobioloji, 
aqronomik və keyfiyyət göstəriciləri analiz edilmişdir. Kompleks aqrobioloji əlamətlərə malik yeni yumşaq 
buğda sortnümunələri seçilmişdir. 

:80-86 
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Qırtıсkimilər (Pоaсеaе Barnh.) fəsiləsinə aid Buğdalar (Tritiсum L.) əsas ərzaq bitkisi 

olmaqla, qədim zamanlardan Azərbaycanın bütün bölgələrində becərilmişdir. Buğdalar arasında öz 
əhəmiyyətinə və yayılmasına görə birinсi yеrdə duran yumşaq, çörək buğdasının (T.aеstivum L.) 
dənində insan orqanizmi üçün lazım olan zəngin qida maddələri vardır. Bir çöx ölkələrdə olduğu 
kimi, Respublikamızda da çörək əsas qida mənbəyidir və buğdalardan hazırlanan bir çox məhsullar 
min illərdir ki, əhalinin ərzaqla təminatında əsas yer tutur [3]. 

Müstəqil Respublikamızın əhalisinin çörək və çörək məmulatlarına artan təlabatını ödəmək 
məqsədi ilə taxılçılığın inkişaf etdirilməsi kənd təsərrüfatının ən mühüm məsələlərindən hesab 
edilir. Mədəni bitkilərinin, o cümlədən buğdanın məhsuldarlığının və dən keyfiyyətinin artırıl-
masında, istehsalatın yeni intensiv tipli sortlarla təmin olunmasında seleksiyanın rolu 
əvəzedilməzdir. Böyük zaman kəsiyində buğda məhsuldarığının artım dinamikasının tədqiqi 
göstərmişdir ki, bu artımda seleksiyaın payı 50%-dən artıqdır [4]. 

Azərbaycan Respublikasının torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyi yüksək adaptasiya qabiliy-
yətinə malik buğda sortlanının yaradılması seleksiyaçılar qarşısında mühüm vəzifələrdəndir [4; 5].  

Ekoloji tarazlığın pozulması, qlobal istiləşmə prosesi və biotik və abiotik stress amillərinin 
təzyiqinin artması müxtəlif torpaq-iqlim şəraitlərinə uyğun, yüksək adaptivliyə malik plastik buğda 
sortlarının yaradılmasını tələb edir. Bu istiqamətdə seleksiya işlərinin aparılmasının elmi-praktiki 
əhəmiyyəti dəfələrlə göstərilmişdir [5]. 

Məhsuldarlığın yüksəldilməsinin iqtisadi cəhətdən ən səmərəli tədirlərindən biri  seleksiya 
yolu ilə daha məhsuldar, yatmaya və xəstəliklərə davamlı, yüksək dən keyfiyyətinə malik yeni 
sortların yaradrlmasıdır. Yüksək məhsuldarlıq potensialı, yüksək texnoloji xüsusiyyətlər, müxtəlif 
abiotik və biotik stress amillərinə davamlılıq əlamətlərinin bir genotipdə birləşdirilməsi seleksiya 
prosesində ən mürəkkəb məsələlərdən biridir [6-7]. 

ƏETİ-da Buğda Seleksiya proqramına əsasən hər il seleksiyanın ilkin mərhlələrində uzun illər 
ərzində toplanmış zəngin genofonddan valideyn formaları kimi istifadə etməklə hibrid xətlər 
yaradarılır. Mövcud aqroekoloji şəraitə uyğun formaların seçilməsi məqsədi ilə, F2 nəsldən 
başlayaraq seleksiyanın sonrakı mərhələləri bölgələrdə yerləşən Təcrübə Stansiyalarında, həmçinin 
Şəki dayaq Məntəqəsində (DM) davam etdirilir. 

Əsas taxılçılıq bölgələrindən biri olan nəmliklə təmin olunmuş Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 
seleksiya işləri öz spesifikliyi ilə fərqlənir. Belə ki, bu bölgədə illik yagıntıların miqdarı 400 mm-
dən baslayaraq (aşağı  düzən aran ərazilərdə) 200 mm-ə (dağlıq və dağətəyi ərazilərdə) çata bilir ki, 
bu da buğdanın bir çox xəstəliklərinin əsasən kök çürüməsi xəstəlikləri, fuzarioz, helmintosporioz, 
septoriya, unlu şeh, sarı və qonur pas və s) inkişafi üçün əlverişli şərait yaradır. Müşahidələr 
göstərir ki, Şəki-Zaqatala bölgəsində tezyetişən sortlarla müqayisədə orta gecyetişən sortların 
becərilməsi daha məqsədəuyğundur [1]. 

Şəki Dayaq Məntəqəsi dəniz səviyyəsindən 401,0 m yüksəklikdə yerləşir və Baş Qafqaz 
silsiləsinin cənub yamacları yağıntıların miqdarına görə respublikamızda Lənkəran-Astara 
bölgəsindən sonra 2-ci yeri tutur. Alazan-Əyriçay çökəkliyindən başlayaraq suayrıcıya doğru 
yağıntıların miqdarı 900-1000 mm arasında dəyişir. DM-nin torpaqları əsasən dağ-çəmən toraq 
tipinə aiddir. Torpaqda humusun miqdarı 1,2-5,5% arasında dəyişir. Ərazi Qafqaz dağının 
yamacında yerləşdiyi üçün sel suları ilə yuyulmaya məruz qalır. 2015-2016-cı il mövsümündə 
aqrometeoroloji şərait buğdaların inkişafı və xəstəliktörədici patogenlərin epifitotiyası üçün optimal 
şərait yaranmışdır (Cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. Yağıntıların miqdarı  mm (Şəki HMS, 2016) 

Aylar I II III IV V VI VII Cəmi 

Yağıntıların miqdarı, mm 42,7 15,8 43,2 56,4 137,0 113,9 46,8 455,8 
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Cari ildə Şəki DM seleksiya pitomnikində 172, nəzarət pitomnikində 23, müsabiqəli sort 
sınağında isə 24 sortnümunə öyrənilmişdir. Səpin hibrid və seleksiya pitomnikində toxumun 
miqdarından asılı olaraq müxtəlif ölçülü ləklərdə, nəzarət pitomnikində təkrarsız 10 m2, müsabiqəli 
sort sınağında 50 m2 ləklərdə 4 təkrarda aparılmışdır (cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Şəki DM nəmliklə təmin edilmiş dəmyə şəraitində  
yumşaq buğdanın seleksiyası üzrə işlərin həcmi (Şəki, 2015-2016) 

S/s Pitomnikin adı Nümunələrin sayı, ədəd 
1. Seleksiya pitomniki 172
2. Nəzarət pitomniki 23 
3. Müsabiqəli sort sınağı pitomniki 24 
4. Artırma pitomniki 1 
Cəmi: 220 

Səpin 2015-cı ilin oktyabrın 16-da qara herikdə aparılmışdır. Səpin norması hektara 4 milyon 
ədəd cücərə bilən dən hesabı ilə götürülmüşdür. Əkin sahəsinə şum altına 230 kq/ha ammofos, 
yemləmə məqsədilə ammonium nitrat gübrələri verilmiş, alaqlara qarşı mübarizə və digər 
aqrotexniki tədbirlər yerinə yetirilmişdir. Nəzarət və müsabiqəli sort sınağı pitomniklərində 
öyrənilən nümunələrin keyfiyyət göstəriciləri ƏETİ “Dənin keyfiyyəti” laboratoriyasında 
öyrənilmişdir.  

Vegetasiya dövründə fenoloji müşahidələr aparılmış, sünbülləmə və mum yetişkənliyinin 
başlanğıcında xəstəlik və zərərvericilərə davamlılıq, seçmə və yekun qiymətləndirilmələr müvafiq 
metodiki göstərişlər əsasında aparılmışdır [2; 8-9]. 

Nəzarət pitomnikində (NP) öyrənilən nümunələr üzərində fenoloji müşahidələr aparılmış, 
məhsuldarlığın struktur elementləri öyrənilmişdir (Cədvəl 3). Tədqiq olunan sortnümunələrin təbii 
fonda sarı və qonur pas, unlu şeh və septorioz xəstəlilklərinə sirayətlənməsi qiymətləndirilmişdır. 
2016-cı ildə pas xəstəliklərinin intensivliyi əvvəlki illərə nisbətən yüksək olmuşdur. Bu da 
temperaturun orta çoxillik normaya nisbətən aşağı, yağıntıların miqdarının isə çox olması ilə 
əlaqədardır. 

Cədvəl 3. Nəzarət pitomnikində öyrənilən yumşaq buğda sortnümunələrinin  
bəzi aqrobioloji göstəriciləri (Şəki, 2016) 
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Şəki 1 (Standart) 121 12 27 68 2,7 1 R 0 23,4 - 

Az-026-10\4 124 13 25 69 2,8 1 R 1 26 +2,6
№6 111 14 19 42 2,5 1 R 0 30 +6,6
Fergineum-31 x Lutescens-28 114 11 16 30 2,2 0 R 2 29 +5,6
CWANA-CA 11thIRSBWYT (2010-
2011) SAAMID-3 ICW98 -0226-9AP-
OAPS-030AP-9AP-7AP-0AP 

109 13 15 32 2,3 0 R 1 31 +7,6

Lutescens 57/11 122 12 15 39 2,7 0 R 0 22 +1,4
Lutescens 61/11 126 14 16 45 2,3 0 R 2 30 +6,6
Erythrospermum 81/11 132 15 19 42 2,7 1 R 0 31 +7,6
Sonmez Turkiyə 122 12 19 45 2,7 2 R 2 30 +6,6
Erythrospermum 140/11 132 14 22 38 2,2 2 R 2 20 +3,4
2ndWWSRRN 2010/11 060464OK 
82282//BOW /NKT/3/SARDARI-
HD75 TCI198-0043 

125 11 23 40 2,8 0 R 0 20 +3,4
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Optimal mühit şəraitinin təsirindən NP-də öyrənilən sortnümunələrdə boy göstəriciləri 109,0-
134,0 sm arasında dəyişmiş, orta göstərici 122,0 sm olmuşdur. Optimal mühit şəraiti məhsuldarlığın 
struktur elementlərinə də müsbət təsir göstərmiş, genotiplərdə sünbülün uzunluğu, sünbülcüklərin 
sayı, sünbüldə dənlərin sayı və kütləsi yüksək olmuşdur. Sortnümunələr göbələk xəstəliklərinə 
nisbətən davamlı olmuş, bəzilərində bu və ya digər dərəcədə sirayətlənmə müşahidə edilmişdir. NP-
də öyrənilən genotiplərin demək olar ki, yarısında (47,8%) məhsuldarlıq standartdan 0,6-7,6 s/ha 
yüksək olmuşdur. 

NP-də öyrənilən sortnümunələr keyfiyyət göstəricilərinə görə də fərqlənmişlər. Bir çox 
nümunələrdə şüşəvarilik, kleykovinanın miqdarı standarta nisbətən yüksək, kleykovinanın 
deformasiya əmsalı aşağı olmuşdur (Cədvəl 4). 

Cədvəl 4. Nəzarət pitomnikində öyrənilən yumşaq buğda sortnümunələrinin 
keyfiyyət göstəriciləri (Şəki, 2016) 
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Şəki 1 (Standart) 28.0 40 34.4 105.8 23,4 
№6 38.0 51 27.2 96.0 30,0
Ferrugineum-31 x Lutensces-28 37.2 100 32.2 101.8 29,0 
Erythrospermum 140/11 33.2 73 36.0 102.2 
CWANA-CA 11thIRSBWYT (2010-2011) SAAMID-3 ICW98-0226-
9AP-OAPS-030AP-9AP-7AP-0AP 40.4 44 26.4 95.8 31,0
Lutescens 61/11 35.2 36 32.0 104.8 30,0 
Erythrosp. 81/11 34.8 52 31.2 101.8 31,0 
№145 39.6 37 34.2 97.2 21,0
2ndWWSRRN 2010/2011 
060464OK82282//BOW/NKT/3/SARDARI-HD75 TCI198-0043 41.6 100 32.8 107.1 20,0 
14thIWWYT İR (2010-2011) SONMEZ Turkey 40.0 57 30.0 101.1 30,0 

Qeyd: *KDƏ - kleykovinanın deformasiya əmsalı 

Müsabiqəli sort sınağı pitomnikində (MSS) yumşaq buğdanın 24 sortnümunəsi standart Şəki 
1 sortu ilə müqayisəli öyrənilmişdir. MSS-də öyrənilən sortnümunələrdə boy göstəriciləri nisbətən 
aşağı olmuşdur. Buğdaların hündürlüyü 90.0-123.0 sm arasında dəyişmiş, orta göstərici 112.4 sm 
olmuşdur (Cədvəl 5).  

Cədvəl 5. Müsabiqəli sort sınağı pitomnikində öyrənilən 
 yumşaq buğda sortnümunələrinin bəzi aqrobioloji göstəriciləri (Şəki, 2016) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Şəki 1 (Standart) 123 12 22 3,5 2,7 33.0 R 1 0 23,6 - 
Lutescens-20 95 14 24 3,3 2,8 28.8 5MS 2 0 28,6 +5,0 
Marxal 105 10 18 3,2 2,7 36.8 R 1 0 32,0 +8,4 
Lutescens-2 115 11 20 3,4 2,7 32.8 R 2 1 29,0 +5,4 
Lutescens 25 108 9 21 2,5 2,0 42.4 R 3 2 33,2 +9,6 
Albidium-9 90 11 25 3,1 2,8 42 R 0 0 28,0 +4,4 
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Cədvəlin  ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ferrugineum-31 109 10 18 2,1 1,8 49.8 R 0 1 30,0 +6.4 
№6 115 11 17 2,5 2,5 30 R 0 0 26,0 +2,4 
Mahmud 80 105 11 21 3,1 2,9 29 4MS 1 0 29,0 +5,4 
Qafqaz pit. N 4 (seçmə) 120 12 21 3,1 3,0 30 R 1 0 28,5 +4,9 
U11 AGEC -17 112 12 18 2,2 2,9 27 R 0 0 27,0 +3,4 
A4T SİR 5002 115 14 19 2,1 2,5 26 R 0 0 26,0 +2,4 
Erythrospermum 78/11 120 14 20 3,0 2,2 27 R 0 0 28,0 +4,4 
Şəfəq 2 115 14 19 2,5 2,1 25 R 0 0 25,0 +1,4 
Super bugda N 42 120 16 19 2,4 2,2 26 R 0 0 26,0 +2,4 

 
Optimal mühit şəraiti burada da məhsuldarlığın struktur elementlərinə müsbət təsir 

göstərmişdir. Sortnümunələr göbələk xəstəliklərinə nisbətən davamlı olmuş, bəzilərində bu və ya 
digər dərəcədə sirayətlənmə müşahidə edilmişdir. MSS-də öyrənilən sortnümunələrin böyük 
əksəriyyətinin (79,2%) məhsuldarlığı standartdan 0,4-9,6 s/ha yüksək olmuşdur (Cədvəl 5). MSS-də 
öyrənilən sortnümunələr keyfiyyət göstəricilərinə görə də fərqlənmişlər. Bir çox nümunələrdə 
şüşəvarilik, kleykovinanın miqdarı standarta nisbətən yüksək, kleykovinanın deformasiya əmsalı 
aşağı olmuşdur. Lutescens 20, Marxal, Lutescens 25, Ferrugineum-31 və s. genotiplərdə məhsul-
darlıq və keyfiyyət göstəriciləri uzlaşaraq - nisbətən yüksək olmuşdur (Cədvəl 6). 

 
Cədvəl 6. Müsabiqəli sort sınağı pitomnikində öyrənilən 

 yumşaq buğda sortlarının keyfiyyət göstəriciləri (Şəki, 2016) 

Sortnümunənin adı 
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Şəki 1 (Standart) 28.0 40 34.4 105.8 23,6 
Lutescens 20 37.6 0 31.2 93.1 28,6 
Marxal 28.8 100 32.8 97.9 32,0 
Lutescens-2 36.8 66 32.0 104.3 29,0 
Lutescens 25 33.0 100 26.2 102.8 33,2 
Albidium-9 37.6 0 30.4 100.2 28,0 
Ferrugineum-31 36.0 59 30.4 92.5 30,0 
AZ-026-10/4 33.6 0 36.0 98.2 24,0 
M-N 85/2005 37.2 61 28.0 94.8 26,0 
Erythrospermum 77/11 35.2 59 33.2 102.8 25,0 
№6 28.0 51 27.2 96.0 26,0 
Mahmud 80 41.2 56 32.0 101.1 29,0 
Qafqaz pitomniki N 4 (seçmə) 36.8 35 26.4 96.6 28,5 
(2010-2011) U11 AGEC -17 40.4 10 26.0 91.1 27,0 
A4T SİR 5002 43.6 68 21.6 91.1 26,0 
Qafqaz pitomniki N 2 (seçmə) 37.6 59 27.2 97.6 26,0 
Erythrospermum 78/11 32.0 48 32.8 100.1 28,0 
Şəfəq 34.0 52 33.6 101.6 25,0 
Super bugda N 42 34.8 49 29.6 97.5 26,0 

 
Qeyd: *KDƏ - kleykovinanın deformasiya əmsalı 

 
NP, MSS və nümayiş əkini pitomniklərində öyrənilən nümunələrin xəstəliktörədici pato-

genlərə davamlılığı da qiymətləndirilmişdir. Sortnümunələrin xəstəliklərlə sirayətlənməsi aşağıdakı 
diaqramda göstərilmişdir. 

 
 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

85 

 
Şəkil. Yumşaq buğda sortnümunələrinin xəstəliktörədici patogenlərə davamlılığı 

 
 
Diaqramdan göründüyü kimi, MSS-də öyrənilən nümunələrin unlu şeh, sarı pas və sürmə 

xəstəliklərinə davamlılığı nisbətən yüksək, septorioza davamlılığı isə aşağı olmuşdur.  
Beləliklə, Şəki DM-də yerli və intoduksiya olunmuş yumşaq buğda sortnümunələrinin 

morfobioloji, aqronomik və keyfiyyət göstəricilərinin analizi bölgədə sabit məhsuldarlığa və yüksək 
dən keyfiyyətlərinə malik yeni yumşaq buğda sortlarının yaradılmasınının reallığını göstərir. 
Tədqiqatlar nəticəsində kompleks aqrobioloji əlamətlərə malik yeni yumşaq buğda sortnümunələri 
seçilmişdir. 
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О СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ (T.aestivum L.) В ОБЕСПЕЧЕННЫХ БОГАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОЙ ЗОНЫ 

 
Н.С.Ахмедов1, М.Ш.Шукюров1, Х.Н.Рустамов2, Г.М.Гасанова2, К.К.Асланова2 

1 - НИИЗ Шекинский Опорный Пункт, 2 - НИИ Земледелия  
 

В статье отражены результаты изучения местных и интродуцированных сортообразцов 
пшеницы мягкой в обеспеченных богарных условиях Шекинского ОП. Проанализированы проблемы 
и направления селекции в регионе, перспективы создания нового исходного селекционного 
материала. Оценены морфобиологические, агрономические и технологические показатели 
уизученных новых сортообразцов. Выделены новые сортообразцы пшеницы мягкой, отличающиеся 
комплексом агробиологических показателей.  

 
ABOUT BREEDING OF BRAED WHEAT (T.aestivum L.) UNDER  SUPPLY RAINFED 

CONDITIONS  OF SHAKI-ZAGATALA ZONE 
 

N.S.Ahmedov1, M.Sh.Shukurov1, Kh.N.Rustamov2, G.M.Hasanova2, K.K.Aslanova2 
1RICH Shaki Base Station; 2Research Institute of Crop Husbandry  

 
The article presents the results of the study of local and introduced bread wheat accessions under 

supply rainfed conditions of Shaki BS. Were analyzed problems and directions of selection in the region, the 
prospect of creating of a new source of breeding material. Are estimated morphobiological, agronomic and 
technological characteristics of the new varietysamples. Obtained new accessions of bread wheat, 
characterized by complex agro-biological indicators. 

 
 

UOT 633.12:631. 523:575 (479.242) 
DÜZƏN QARABAĞ ŞƏRAİTİNDƏ İNTENSİV TİPLİ BƏRK BUĞDA 

SORTLARININ YARADILMA PERSPEKTİVLƏRİ 
 

1,2Rüstəmov X.N.,1Təlai С.M., 1Həsənova Q.M.,  
1İbrаhimov E.R., 2Əhmədova G.Q., 1Musayev Ə.C.  

1 - Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu AZ 1098, Sovxoz 2, Pirşağı q., Bakı ş.;  
2 - AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu AZ 1106, Azadlıq prospekti, 155, Bakı ş. 

xanbala.rustamov@yandex.com 
 

Məqalə son illərdə yerli hibridlərdən və Beynəlxalq pitomniklərdən seçilmiş yeni bərk buğda 
sortnümunələrinin ƏETİ Tərtər  Bölgə Təcrübə Stansiyasında (BTS), suvarma şəraitində tədqiqinin 
nəticələrinə həsr olunmuşdur. Nəzarət və müsabiqəli sort sınağı pitomniklərində öyrənilmiş yeni bərk buğda 
sortnümunələrinin aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətləri, dənin keyfiyyət göstəriciləri analiz edilmişdir. Son 
illərdə buğda-pərinc hibridlərindən sabit məhsuldarlığa və keyfiyyət göstəricilərinə görə seçilmiş yeni 
Korifey-88 bərk buğda sortu sortsınağının aparılması üçün Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti 
üzrə Dövlət Xidmətinə təqdim edilmişdir.  
 

Açar sözlər: bərk buğda, adaptasiya, intensiv sortlar, məhsuldarlıq, keyfiyyət  
Ключевые слова: пшеница твёрдая, адаптация, интенсивные сорта, урожайность, качество 
Key words: durum wheat, adaptation, intensive varieties, yield, quality 

 
Mədəni bitkilərin məhsuldarlığı genotiplə ətraf mühitin qarşılıqlı təsiri nəticəsində, insanın 

mümkün idarəsi altında formalaşır. Ontogenetik inkişafda genotiplə ətraf mühitin qarşılıqlı təsiri op-
timal olduqda aqronomik məhsuldarlıq yüksəlir. Ona görə də dənli bitkilərin məhsuldarlığının sabit 
qalmasında yüksək adaptivliyə, abiotik və biotik amillərə davamlı sortların seçilməsi aktualdır [1]. 

Azərbaycanın müxtəlif torpaq-iqlim şəraitlərində yüksəkkeyfiyyətli buğda dəni istehsalı ərzaq 
təhlükəsizliyinin təminatında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu problemin həllində taxılçılıq 

:86-91 
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təsərrüfatlarının rolu böyükdür. Fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlıq yüksək olsa da, dənin 
keyfiyyəti, əksər hallarda idxal və ixracın tələblərini ödəmir. Bu baxımdan dənin keyfiyyətinin 
formalaşmasına təsir edən amillərin öyrənilməsi və yüksəldilmə yollarının tədqiqi aktual və 
vacibdir [2]. 

Dənli bitkilərdə məhsul istehsalı prosesi, bir-birindən müəyyən dərəcədə fərqlənən, eyni 
zamanda qarşılıqlı asılı olan mərhələlərdən ibarətdir. Bu sahədə səmərəli inkişaf müxtəlif elmi-
texniki tərəqqi amillərinin (texniki, texnoloji, bioloji, təşkilati, iqtisadi və hüquq) cəlb edilməsi və 
uzlaşdırılmasından asılıdır. İstehsalın müxtəlif mərhələlərində əsas prioritet amillərin düzgün se-
çilməsi məhsuldarlığa və dənin keyfiyyətinə müsbət təsir edir. Taxılçılıq təsərrüfatlarının in-
kişafının intensivləşdirilməsi istehsal amillərinin fasiləsiz optimallaşdırılmasından asılıdır. Yeni 
adaptiv sortların yaradılması və yayımı, bitkilərin becərilməsində resursqoruyucu texnologiya-
lardan, differensial növbəli əkinlərdən istifadə, aqrokimyəvi və ekoloji tədbirləri tətbiq etməklə tor-
pağın münbitliyinin bərpası, ekoloji balanslaşdırılmış əkinçilik sistemlərinin tətbiqi, təbii eh-
tiyatlardan səmərəli istifadəyə yönəlmiş digər tədbirlərin həyata keçirilməsi aktual və vacibdir [9]. 

Buğda istehsalının adaptiv intensivləşdirilməsi dənli bitkilərin yerli şəraitə uyğunlaşmış 
sortlarının becərilməsi ilə sıx bağlıdır. İntensiv əkinçiliyə keçid genetik ehtiyatlardan səmərəli 
istifadə etməklə yeni adaptiv sortların yaradılması və sürətlə yayımından asılıdır. Bu zaman dənli 
bitki sortlarının “mozaik” yerləşdirilməsi prinsipinə əsaslanan sort siyasəti seleksiya nailiyyətlərinin 
tətbiqini sürətləndirməklə məhsuldarlığın və dən keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas amili 
olmalıdır. Potensial məhsuldarlığın 50-80%-i xarici mühit şəraitindən asılıdır. Vahid genotipdə 
yüksək potensial məhsuldarlıq və ekoloji davamlılığın birləşdirilməsi müasir mərhələdə bitkilərin 
adaptiv seleksiyasının strategiyasını müəyyən edir [5-7]. Əlverişsiz torpaq-iqlim şəraitlərində 
adaptiv rayonlaşdırmanın əhəmiyyəti daha da yüksəlir. Bitkilərin yüksək potensial məhsuldarlığı, 
yalnız abiotik və biotik streslərə davamlılıqla “mühafizə olunduqda” realizə oluna bilər. Ekoloji 
plastik sortlar orta intensiv, çox yüksək olmayan, amma istənilən şəraitlərdə sabit məhsuldarlığa 
malik olur [8]. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (ƏETİ) Tərtər 
Bölgə Təcrübə Stansiyasında müxtəlif pitomniklərdə öyrənilən bərk buğdaların yüksək 
məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinə malik sortların qiymətləndirilməsinin nəticələri, yüksək 
aqrofona tələbkar intensiv və yarımintensiv tipli sortların yaradılması istiqamətində aparılan elmi-
tədqiqat işləri təhlil edilmişdir.  

Son illərdə, qlobal iqlim dəyişkənliyi fonunda bölgənin iqlim şəraiti orta çoxillik 
göstəricilərdən kəskin fərqli olmuşdur [4]. Sonuncu, 2015-2016-cı illərdə iqlim göstəricilərindən 
kəskin kənarlaşmalar müşahidə olunmuşdur. Qış fəslinin mülayim keçməsi, yazın uzunmüddətli 
olması, aşağı temperatur və yağıntıların miqdarının nisbətən çox olması səbəbindən – yüksək 
rütubətlilik nəticəsində göbələk xəstəliklərinin, xüsusən də sarı pasın epifitotiyası müşahidə 
olunmuşdur. Bundan başqa, iqlim göstəriciləri fenoloji fazaların müddəti, boy və struktur 
elementlərinə təsir etməklə məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinə mənfi təsir göstərmişdir. 

Son illərdə ƏETİ-də seleksiya proseslərinin intensivləşməsi ilə yanaşı, CIMMYT, ICARDA 
və s. kimi beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, genofondun potensial məhsuldarlıq, xəstəliklərə 
davamlılıq əlamətlərinin daşıyıcıları olan genotiplərlə zənginləşməsinə şərait yaratmışdır. Bərk 
buğdanın seleksiyası üzrə müxtəlif pitomniklərdə minlərlə sortnümunə, hibrid xətti və perspektiv 
sortlar tədqiq edilmiş, kompleks qiymətli təsərrüfat əlamətlərinə malik genotiplər nəzarət (NP) və 
müsabiqəli sort sınağı (MSS) pitomniklərində öyrənilmişdir.  

Cari ildə NP-də 11, MSS-də isə 18 bərk buğda sortnümunəsi, hərəsi 50 m2 olmaqla 2-4 
təkrarda öyrənilmişdir. Bitkilərin inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq vegetasiya dövründə təcrübə 
sahəsi suvarılmış, səpinlə birlikdə kompleks gübrə və yazda yemləmə kimi azot şorası verilmişdir. 
Qış fəslinin mülayim keçməsi, intensiv yaz-yay yağıntıları və nisbətən aşağı temperatur nəticəsində 
xəstəlik törədicilərinin, o cümlədən unlu şeh, sarı və qonur pas xəstəliklərinin epifitotiyası müşahidə 
olunmuşdır. Vegetasiya dövründə fenoloji müşahidələr aparılmış, sünbülləmə və mum yetişkən-
liyinin başlanğıcında xəstəlik və zərərvericilərə davamlılıq, seçmə və yekun qiymətləndirilmələr 
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müvafiq metodiki göstərişlər əsasında öyrənilmişdır [3].  
NP-də öyrənilən bərk buğdaların fenoloji fazaları, hündürlüyü öyrənilmiş, xəstəliklərə və 

yatmaya davamlılıq, təsərrüfat-bioloji xüsusiyyətləri və dənin keyfiyyət əlamətləri qiymətlən-
dirilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, yazda temperaturun nisbətən aşağı olması və yüksək rütubətlilik 
normal suvarma və optimal iqlim səraiti bitkilərin boy göstəricilərinə də müsbət təsir göstərmişdir. 
Bitkilərdə, ötən ildə olduğu kimi potensial boy göstəriciləri müşahidə olmuşdur. Cari ildə NP-də 
genotiplərin boy amplitudasının kəskin fərqlənməsinə (min.–94,0; max.–130,0 sm) baxmayaraq 
yüksək məhsuldarlıq potensialına malik nömrələrin böyük əksəriyyəyi orta hündürlükdə (103,3 sm) 
olmuşdur. Seçilmiş nömrələr yatmaya və xəstəliklərə yüksək davamlılıq göstərmişdir.  

Öyrənilən buğdaların böyük əksəriyyəti (72,7%) həyat tərzinə görə yarımpayızlıq, üçü 
(27,3%) isə yazlıqdır, əsl payızlıq bərk buğdalara rast gəlinməmişdir. Yüksək məhsuldarlığı ilə 
seçilmiş buğdalar yazlıq və yarımpayızlıq həyat tərzinə malikdir. Yüksək məhsuldarlıq potensialına 
malik bərk buğdaların böyük əksəriyyəti standart Aran sortundan 10-13 gün tez sünbülləmişdir 
(Сədvəl 1). 

 
Сədvəl 1. Nəzarət pitomnikində öyrənilən bərk və yumşaq  

buğda nümunələrinin aqrobioloji əlamətləri və məhsuldarlığı (Tərtər BTS, 2016-cı il) 
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Aran Standart 3 05.V 40S 0 7 115,0 49,0 - 
Qarabağ (Cəlilabad seçmə) 2 07.V 20MR 10S 0 100,0 48,0 -1.0 
37thİDYTMD 2013/14  Kunmiki 2 22.IV R 0 5 102,0 59,0 +10.0 
Berghouata 1 1 22.IV R 0 7 105,0 54,6 +5.6 
Maci 115 2 23.IV R 0 0 95,0 54,6 +5.6 
Ter1//Mrf1/Stj2/3/Icasyr 1 2 27.IV 0 0 0 100,0 57,0 +8.0 
Ter1/3/Stj3//Bcr/Lks4/4/Icajihan 18 1 26.IV 10MR 0 0 108,0 55,0 +6.0 
Mgnl3/Ainzen-1//Ammar-1 2 25.IV 0 0 0 100,0 56,0 +7.0 
ICDO6-1428-0AP-0AP-3AP-0AP-2AP-
OTHTD-OTR 

2 25.IV 0 0 0 94,0 58,0 +9.0 

Quasloukos-1/5/Azn1/4/BEZAİZ-SHF//SD-
19539/WAHA/3/GDR2 

2 25.IV 0 0 0 95,0 57,6 +8.6 

CM829/Cando cross-H25/5/F4-13/3/ 
Arthur71/Lahn//Blk2/Lahn/4/Quarmal 

1 23.IV 5R 0 0 105,0 68,0 +19.0 

Firat 93 Türkiyə 2 24.IV 0 0 6 102,0 62,6 +13.6 
 

İqlim göstəricilərinin orta çoxillik normadan kəskin fərqlənməsinə baxmayaraq nümunələrin 
məhsuldarlıq və struktur elementləri müqayisəli öyrənilmişdir. Cari ildə NP-də öyrənilmiş bərk 
buğdalarda orta məhsuldarlıq 57,3 s/ha, minimum 48,0 s/ha, maksimum 68,0 s/ha olmuşdur (Cədvəl 
1). Qeyd etmək lazımdır ki, cari ildə NP-də yüksək məhsuldarlığı ilə seçilmiş genotiplərin 2/3-si 
bərk buğda nümunələridir.  

Cari ildə MSS-də öyrənilmiş 18 bərk buğda genotipləri, əsasən intensiv tipli olmaqla fenoloji 
fazaların başlanma tarixi, xəstəliklərə davamlılıq, boy göstəriciləri və digər aqrobioloji əlamətlərə 
görə fərqlənmişlər. Öyrənilmiş bərk buğda nümunələrinin əksəriyyəti sarı, qonur və gövdə pası 
xəstəliklərinə nisbətən davamlı, 3 nümunə (16,7%) sarı pasa, 15 nümunə (83,3%) qonur pasa, 13 
nümunə (72,2%) isə gövdə pasına qarşı immun olmuşdur. Öyrənilmiş bərk buğda sortnümunələri, 
əsasən orta və orta ucaboyludur: maksimum boy göstəricisi 123,0 sm, minimum 90,0 sm, orta 
göstərici isə 105,9 sm olmuşdur. Sortnümunələrin 27,8%-nin boyu 100,0 sm və daha aşağı 
olmuşdur. MSS-də öyrənilmiş genotiplər həyat tərzinə görə fərqlənmirlər: bərk buğdaların hamısı 
yarımpayızlıqdır (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. Müsabiqəli sort sınağı pitomnikində öyrənilən bərk buğda genotiplərinin  
aqrobioloji və məhsuldarlıq göstəriciləri (Tərtər BTS, 2016-cı il) 

 
 

Sort, nümunə 

K
ol

la
nm

a 
tip

i, 
ba

ll 

S
ün

bü
llə

m
ə 

Boy, 
sm 

Davamlılıq, ball Məhsuldarlıq 

S
ar
ı p

as
 

Q
on

ur
 p

as
 

G
öv

də
 

pa
sı

 

s/ha 
St. 

fərq, 
s/ha 

Qarabağ Standart 2 01.V 123,0 10MS 0 5S 61,2 -1,4 
Bərəkətli 95 Standart 2 30.IV 109,0 5MS 5MS 0 62,6 0,0 
Leukurum 32 2 07.V 114,0 10MR 0 0 58,6 -4,0 
Leukurum 217 2 07.V 118,0 10MR 0 0 57,8 -4,8 
Leukurum 91/2  2 25.IV 97,0 5R 0 0 64,6 +2,0 
Bərəkətli 95 x Qiymətli 2/17 2 25.IV 100,0 10MR 0 0 54,6 -8,0 
Mirvari 2 25.IV 113,0 R 20MS 0 56,0 -6,6 
Leukurum 107  2 06.V 113,0 20S 0 0 47,2 -15,4 
Zəngəzur 2 06.V 115,0 5R 0 5MS 63,8 +1,2 
NP-dən 58/11 2 07.V 114,0 5MR 0 0 60,0 -2,6 
1stIDSRN 2009/2010 İcaijan 15 2 25.IV 104,0 5R 0 0 54,8 -7,8 
KSI 12/2008 x 4thFAWWON IR  2 07.V 114,0 5MR 5MS 5MS 64,6 +2,0 
Korifey-88 2 07.V 103,0 5MS  30S 53,8 -8,8 
NP 187/2013 (Fiz. hibr. 22) 2 21.IV 100,0 0 0 0 54,8 -7,8 
Erythrosp. 33 (RF) x NP 44/2008 2 23.IV 103,0 10MR 0 0 57,0 -5,6 
37thİDON-MD 2013-2014 
CM829/Cando cross-H25 

2 22.IV 95,0 0 0 60S 50,0 -12,6 

Mgnl13/Ainzen//Maamouri-3 2 23.IV 98,0 0 0 0 60,0 -2,6 
Lahnmiki 2 24.IV 96,0 R 0 0 56,6 -6,0 

 
 

MSS-də öyrənilən bərk buğdaların məhsuldarlığı 47,2–64,6 s/ha arasında dəyişməklə orta 
göstərici 57,3 s/ha olmuşdur. Perspektiv sortnümunələrin orta məhsuldarlığı standart Bərəkətli 95 
sortuna nisbətən 1,2–2,0 s/ha yüksək olmuşdur (Cədvəl 2). Dəndolma fazasında temperaturun aşağı, 
yağmurların çox olması səbəbindən öyrənilən bərk buğdalarda maksimal və orta məhsuldarlıq ötən 
ilə nisbətən 5,4-14,0% aşağı düşmüş, minimal məhsuldarlıq isə 19,0% yüksəlmişdir.  

MSS-də tədqiq olunan sortnümunələrin, həmçinin keyfiyyət göstəriciləri də tədqiq edilmişdir. 
İqlim göstəricilərinin ötən ildən fərqli olması genotiplərin keyfiyyət göstəricilərinə mənfi təsir 
göstərmişdir. Dəndolma fazasında temperaturun aşağı olması bərk buğdalarda kleykovina və zülalın 
miqdarının aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. MSS-də tədqiq olunan yumşaq buğda sortnümunə-
lərində keyfiyyət göstəriciləri isə, ötən ilə nisbətən yüksək olmuşdur (Cədvəl 3).  

 
Cədvəl 3. Müsabiqəli sort sınağı pitomnikində öyrənilən bərk buğda genotiplərinin  

keyfiyyət və məhsuldarlıq göstəriciləri (Tərtər BTS, 2016-cı il) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Qarabağ Standart 48,0 100,0 30,8 67,9 16,4 01.V 61,2 
Bərəkətli 95 Standart 43,6 100,0 26,4 100,7 15,5 30.IV 62,6 
Leukurum 32 49,2 100,0 29,2 60,0 15,5 07.V 58,6 
Leukurum 217 48,8 100,0 26,4 101,8 15,5 07.V 57,8 
Leukurum 91/2  44,4 92,0 24,4 84,4 15,0 25.IV 64,6 
Bərəkətli 95 x Qiymətli 2/17 44,8 100,0 25,6 92,5 15,9 25.IV 54,6 
Mirvari 43,0 99,0 24,8 97,9 13,7 25.IV 56,0 
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Cədvəlin  ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Leukurum 107  45,6 100,0 29,2 87,2 15,3 06.V 47,2 
Zəngəzur 48,4 100,0 30,4 99,9 15,7 06.V 63,8 
NP-dən 58/11 43,0 100 26,0 92,6 15,0 07.V 64,6 
1stIDSRN 2009/2010 İcaijan 15 41,2 100 27,1 80,6 15,7 25.IV 54,8 
KSI 12/2008 x 4thFAWWON IR  49,2 100 28,4 98,5 15,7 07.V 64,6 
Korifey-88 41,4 96,0 25,6 90,8 14,8 07.V 53,8 
NP 187/2013 (Fiz. hibr. 22) 41,6 100,0 27,6 95,8 17,5 22.IV 50,0 
Erythrosp. 33 (RF) x NP 44/2008 48,0 100,0 31,2 85,0 16,9 21.IV 54,8 
37thİDON-MD 2013-2014 CM829/Cando cross-
H25 

44,0 100,0 26,4 105,9 16,6 23.IV 57,0 

Mgnl13/Ainzen//Maamouri-3 42,8 91,0 27,2 87,8 15,3 23.IV 60,0 
Lahnmiki 43,4 98,0 38,0 81,8 15,5 24.IV 56,6 

 
Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, Zəngəzur və Erythrospermum 33 (RF) x NP 44/2008 

genotiplərində 1000 dənin kütləsi standart Qarabağ sortuna bərabər, KSI 12/2008 x 4thFAWWON 
IR hibridində isə ondan yüksəkdir. Sortnümunələrin, demək olar ki, əksəriyyətində dənin 
şüşəvariliyi yüksəkdir. Kleykovinanın miqdarı və keyfiyyətinə görə Qarabağ sortunun göstəriciləri 
tədqiq olunan genotiplərdən yüksəkdir. Erythrospermum 33 (RF) x NP 44/2008 və Lahnmiki 
sortnümunələrində bu göstəricilər yüksək olsa da, məhsuldarlıq standartdan çox aşağıdır. Adətən 
kleykovinanın miqdarı ilə onun keyfiyyəti (KDƏ) tərs mütənasib olur. Buna baxmayaraq Qarabağ, 
Leukurum 32, Leukurum 107 və Erythrospermum 33 (RF) x NP 44/2008 genotiplərində bu 
göstəricilərin hər ikisi yüksəkdir. Sonuncuları hibridləşməyə cəlb etməklə yüksək keyfiyyətli bərk 
buğda sortlarının alınmasında valideyn forması kimi istifadə etmək olar. 

Cari ildə, həmçinin seleksiyanın son mərhələlərindən olan artırma pitomnikində rayonlaşmış 
və perspektiv yumşaq buğda sortları ilə yanaşı son illərdə kompleks göstəricilərə görə seçilmiş 3 
bərk buğda sortnümunəsinin xəstəliklərə davamlılığı, vahid sahədən məhsuldarlığı və keyfiyyət 
göstəriciləri öyrənilmişdir (Cədvəl 4).  

 
Cədvəl 4. Rayonlaşdırılmış və perspektiv buğda sortlarının məhsuldarlığı, (Tərtər BTS, 2016-cı il) 
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Sort, nümunə 
Əkin sahəsi, 

Ha 
Dən məhsulu, 

kq 
Məhsuldarlıq, 

s/ha 

1 Fatimə Standart 0,68 2700,0 39,7 
2 Qırmızıgül 1 0,48 2300,0 47,9 
3 Mahmud 80 0,48 2170,0 45,2 
4 Əsgəran 0,76 3380,0 44,5 
5 Artırma № 36/2013 (U 11AGEC-14) 0,40 1580,0 39,5 
6 Artırma № 38/2013 (U 11AGEC-16) 0,38 1550,0 40,8 
7 Zəngəzur 0,76 3870,0 50,9 
8 Artırma 1 Bərəkətli 95 x Qiymətli 2/17 0,09 450,0 50,0 
9 Korifey-88 0,08 420,0 52,5 
10 Artırma 3 (NP 187/2013 Fiz. hibr. (22) 0,08 400,0 50,0 
11 İtaliya  Makaron, ha 0,12 310,0 25,8 

12 Artırma 4 Winter Weat lines for testing in CA 
(2010/2011) U 11AGEC -9 

0,11 520,0 47,3 

13 Artırma 5 14thIWWYT-IR 2010/2011  
TX95V4339/TX94VT938-6 

0,12 690,0 57,5 

14 Artırma 619thFAWWON-IR 2011/2012  
CH111.14422 

0,14 640,0 45,7 

Cəmi, orta: 4.680 20980.0 45.52 
 

Bir yumşaq buğda sortnümunəsi (Artırma 5 - 14thIWWYT-IR 2010/2011 
TX95V4339/TX94VT938-6) istisna olmaqla, öyrənilən bərk buğdaların vahid sahədən 
məhsuldarlığı nisbətən yüksək olmuşdur. Bu da, yəqin ki, onların xəstəliklərə yüksək davamlılığı ilə 
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bağlıdır.  
Tetraploid buğdaların növlərarası hibrid populyasiyasından fərdi seçmə yolu ilə yaradılmış, 

sabit orta yüksək məhsuldarlığa və dənin yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik yeni Korifey-88 
bərk buğda sortu sortsınağının aparılması üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının 
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinə təqdim edilmişdir. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ИНТЕНСИВНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ТВЁРДОЙ  

В УСЛОВИЯХ НИЗМЕННОГО КАРАБАХА 
  

Х.Н.Рустамов1-2, Дж.М.Талаи1, Г.М.Гасанова1, Е.Р.Ибрагимов1, Г.Г.Ахмедова2, А.Дж.Мусаев1 

1- НИИ Земледелия;2- Институт генетических ресурсов НАНА 
 

Статья посвящена результатам изучения новых сортообразцов пшеницы твёрдой, отобранных 
из местных гибридов и Международных питомников в орошаемых условиях Тертерской ЗОС НИИ 
Земледелия. Проанализированы агробиологические признаки и особенности, показатели качества 
зерна у новых сортообразцов пшеницы твёрдой, изученных в контрольном питомнике и конкурсном 
сортоиспытании. Новый сорт пшеницы твёрдой Корифей-88, выделившиеся по стабильной 
урожайности и по показателям качества для сортоиспытания передан в ГСИ. 
 

PERSPECTIVES OF NEW INTENSIVE DURUM WHEAT CULTIVARS CREATION IN THE 
KARABAKH LOWLAND CONDITIONS 

 

Kh.N.Rustamov1-2, J.M.Talai1, G.M.Hasanova1, E.R.Ibrahimov1, G.G.Ahmedova2, A.J.Musayev1 

1- Research Institute of Crop Husbandry; 2-Genetic Resources Institute of ANAS 
 
The article is devoted to the results of the study of new accessions of durum wheat, selected from local 

hybrids and International nurseries in irrigated conditions of Terter RES  OF Research Institute of Crop 
Husbandry. Agrobiological characteristics and features, grain quality parameters of the new accessions 
studied in the observation nursery and in the competitive variety testing were analyzed. The new durum 
wheat cultivar Korifey-88, selected by a stable yield and quality characteristics for variety trials transferred 
for the State variety testing. 
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UOT 633.12:631. 523:575 (479.242) 
AZƏRBAYCANIN YERLİ BƏRK BUĞDA (T.durum Desf.) GENOFONDUNUN 

AQROBİOLOJİ ƏLAMƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

1,2 X.N.RÜSTƏMOV, 1 Z.İ.ƏKPƏROV, 1М.Ə.ABBASOV, 1Ş.F.MƏMMƏDOVA 
1AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu AZ 1106, Azadlıq prospekti, 155, Bakı ş.; 2Əkinçilik Elmi-Tədqiqat 

İnstitutu AZ 1098, Sovxoz 2,Pirşağı q., Bakı ş.xanbala.rustamov@yandex.com 
 
Azərbaycanda bərk buğdanın əsrlər boyu yaradılmış yerli xalq seleksiyası və elmi seleksiya sortlarının 

müqayisəli tədqiqinin nəticələri təhlil edilmişdir. Aborigen buğdaların həyat tərzi, sünbülləmə müddəti, boy 
göstəriciləri, yatmaya və xəstəliklərə davamlılığı, məhsuldarlıq və onun struktur elementləri tədqiq 
edilmişdir. Bütün öyrənilən əlamət və xüsusiyyətlərə görə yüksək dəyişkənlik amplitudası–növdaxili 
polimorfizm müşahidə edilmişdir. Seçilmiş nümunələrdən yüksək məhsuldarlığa və dən keyfiyyətinə malik, 
biotik və abiotik amillərə davamlı bərk buğda sortlarının yaradılmasında ana valideyin forması kimi istifadə 
olunması tövsiyə olunur. 

 
Açar sözlər: bərk buğda, xalq seleksiyası sortları, polimorfizm, məhsuldarlıq, davamlılıq 
Ключевые слова: пшеница твёрдая, сорта народной селекции, полиморфизм, урожайность, 
устойчивость 
Key words: durum wheat, landraces, polymorphism, yield, resistance 

 
Qlobal iqlim dəyişkənlikləri ilə müşayiət olan müasir dövrümüzdə mədəni bitkilərin adaptiv 

sortlarının yaradılması üçün minilliklərin “süzgəcindən” keçmiş yeni başlanğıc material tələb 
olunur. Min illər ərzində formalaşmış mədəni bitkilərin genetik ehtiyatları bəşəriyyətin əsas 
sərvətlərindən biridir və müasir aqrar sistemin inkişafı nəticəsində bərpa olunmadan itirilir. Ona 
görə də, hazırda yalnız Genbaklarda saxlanılan qədim yerli sort və populyasiyalardan ibarət 
müxtəlifliyin saxlanılması və təsvir edilməsinə son dövrlərdə böyük diqqət yetirilir. Xalq 
seleksiyasının bu irsini öyrənməklə mədəni növün müasir seleksiya sortlarında məhdud olan genetik 
müxtəliflik haqqında tam məlumat almaq olar. Genofondun öyrənilməsi təsərrüfat əhəmiyyətli 
əlamətlərin daşıyıcıları olan genlərin nadir allellərinə malik genotipləri aşkar etməyə imkan verir. 
Mədəni tarixi irs olan aborigen bitki materiallarının tədqiqi onu yaratmış və toplamış xalq haqqında 
tarixi məlumat verir [8].  

Buğdaların məhsuldarlığının və dən keyfiyyətinin sabitləşdirilməsi kompleks şəkildə, yerli 
şəraitə yaxşı uyğunlaşmış sortların hesabına həll edilməlidir. Hər hansı təsərrüfat əhəmiyyətli 
əlamətin yüksək bioloji potensialına malik sortların seçilməsi onların mühit şəraitinə davamlılığını 
aşağı salır. Ona görə də dəyişkən ekoloji şəraitlərdə adaptivliyin geniş diapаzonuna malik, öz 
potensialını sabit reallaşdıran sortlara üstünlük verilməlidir. Başqa sözlə, göstəriciləri maksimum 
ifadə olunmuş formalar deyil, əlamət və xüsusiyyətlərin optimal ifadə dərəcəsinə malik, əlverişli 
kombinasiyaları özündə cəmləşdirən genotiplər seçilməlidir [7]. 

Bərk buğda (T.durum Desf.) yumşaq buğdadan sonra Yer kürəsində ən geniş ərazilərdə 
becərilir və geniş polimorfizmi ilə seçilir. Botaniki növmüxtəlifliyi, ekotip, sort və formaların 
sayına, morfofizioloji əlamət və adaptivlik potensialına görə də yumşaq buğdadan sonra ikinci yeri 
tutur. ÜRBİ (VİR) təyinedicisinə (1979, 1980) görə bərk buğdanın 119 növmüxtəlifliyi vardır. 
Onlardan 113-ü əsl bərk buğda (subsp. durum) növaltısına, 6-sı isə horan (subsp. horanicum Vav.) 
(Suriya, İordaniya) növaltısına aiddir. Bərk buğdalar dəndə zülalın miqdarı və kleykovinanın 
keyfiyyətinə görə də fərqlənirlər [5-6]. 

VİR dünya kolleksiyasında 38430 buğda nümunəsi toplanmış və daimi kataloqa daxil 
edilmişdir. Onlardan 29209 nümunə və ya 76 % yumşaq, 6199 (16,1 %) bərk buğdalara aiddir [10]. 
Burada Azərbaycan mənşəli 550-dən çox bərk buğda, o cümlədən ekspedisiya və mübadilə yolu ilə 
toplanmış yerli  sortlar da saxlanılır. 

Azərbaycanın bərk buğda genofondu K.A. Flyaksbеrqеr, N.N. Kulеşоv, N.İ. Vavilov, M.M. 
Yakubsiner, P.E. Qrebennikov, V.İ. Qromoçevskiy, I.D. Mustafayеv, V.F. Dоrоfееv, A. Əlizadə və 
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s. tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir [4; 12-14]. Bir çox müəlliflər: İ.D. Mustafayev (1964, 
1973), V.F. Dorofeev, A.A. Filatenko və b. (1979) hələ XX əsrin ortalarında Azərbaycanda bərk 
buğda əkinlərinin üstünlük təşkil etməsini göstərmişlər. Növdaxilli polimorfizmə görə bölgə yalnız 
Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrindən geri qalır [11-13]. 

Bundan başqa, texnoloji, molekulyar-genetik metodlardan istifadə etməklə Azərbaycanın bərk 
buğdalarının qədim və müasir seleksiya sortlarının növdaxili müxtəlifliyi tədqiq edilmişdir [3; 14]. 
Bəzən isə 7-8 bərk buğda sortnümunəsi öyrənilərək elmi-metodiki cəhətdən düzgün olmayan 
nəticələr verilir. Hesab edirik ki, bitki resursları barədə ümumiləşdirmə aparmaq üçün mövcud 
materialların, müxtəlifliyi özündə əks etdirən 25-50%-i, yaxud reprezentativ blok öyrənilməlidir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq müxtəlif dövrlərdə və fərqli ərazilərdən toplanmış və 
elmi seleksiya yolu ilə yaradılmış Azərbaycan mənşəli bərk buğdaların müxtəlif aqrobioloji əlamət 
və xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.  

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron ETB-da kolleksiyaya daxil edilmiş və Milli 
Genbankda saxlanılan 270 bərk buğda sortnümunəsi 2012-2013-cü illərdə öyrənilmişdir. Fenoloji 
müşahidələr, ölçmə və qiymətləndirmələr genofondun öyrənilməsi üçün qəbul edilmiş metodlardan 
[1; 9; 15-16] istifadə etməklə aparılmışdır. ÜRBİ (VİR) təyinedicisindən istifadə etməklə [5-6] 
nümunələr analiz edilmiş, növ və növmüxtəliflikləri təyin edilmişdir.  

Öyrənilən nümunələr üzərində fenoloji müşahidələr aparılmış, onların ğöbələk xəstəliklərinə 
davamlılığı qiymətləndirilmişdir. Nümunələr toplanılaraq analiz edilmiş, botaniki növ mənsubiyyəti 
dəqiqləşdirilmişdir. Buğdalarda struktur analizi aparılmışdır: sünbülün uzunluğu, sünbülcüklərin 
sayı, sünbülün sıxlığı, sünbüldə dənlərin sayı və kütləsi, 1000 dənin kütləsi təyin edilmişdir.  

Tədqiqat ilinin yaz-yay aylarında temperaturun nisbətən aşağı, yağıntıların isə normadan artıq 
olması nəticəsində unlu şeh, sarı və qonur pas xəstəliklərinin epifitotiyası müşahidə edilmiş, 
genotiplərin davamlılığının obyektiv qiymətləndirilməsinə şərait yaranmışdır. 

Bitkilərin növdaxili genetik müxtəlifliyinin təsvir edilməsinin əsas yollarından biri morfobioloji 
əlamət və xüsusiyyətlərin öyrənilməsidir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu əlamətlərə görə bərk buğda 
genotiplərində geniş növdaxili polimorfizm mövcuddur.  

Bərk buğda və digər tetraploid növlər ən qədim dövrlərdən Azərbaycanın düzən və dağətəyi 
bölgələrində, əsasən payızlıq əkinlərdə, populyasiya şəklində becərilmiş, əkin sahəsinə görə birinci 
yeri tutmuşdur – payızlıq dənli bitki əkinlərinin 75 %-ni təşkil etmişdir. Ən çox v.apulicum, v. 
leucurum,v.hordeiforme növmüxtəliflikləri yayılmışdır, az hallarda v. melanopus, v.caerulescens və 
s. əkinlərdə bioloji qarışıq kimi rast gəlinmişdir. Respublikada böyük ərazilərdə Arandəni 
(v.apulicum), Şərq, Cəfəri, Ağ buğda 13, Yerli leukurum (v.leucurum), Sevinc (v.hordeiforme) və 
yerli Qara buğda (v.caerulescens) sortları becərilmişdir [2].  

Öyrənilmiş bərk buğdaların analizi göstərmişdir ki, ağ dənli genotiplərin çoxu v.apulicum (80 
nümunə), v.hordeiforme (76), v.leucurum (14), v.provinciale (12), v.melanopus (11) 
növmüxtəlifliklərinə aid olmuş, az hallarda v.leucomelan (7), v.caerulescens (5) və s. rast 
gəlinmişdir. Qırmızı dənli nümunələrdə v.niloticum (25), v.murciense (9) və v.affine (7) 
növmüxtəliflikləri üstünlük təşkil etmişdir. 

Dünya bərk buğda genofondunun böyük əksəriyyəti yazlıq və yarımpayızlıqdır. Əsl payızlıq 
buğdalar ilk dəfə N.İ.Vavilov və s. tərəfindən Azərbaycan və Dağıstanda tapılmışdır [13]. 
Öyrəndiyimiz nümunələrin yarısı (50.47%) payızlıq, 1/3-i (29.72%) payızlıq-yazlıq, 28-i (13.21%) 
yarımpayızlıq, 13-ü (6.13%) yazlıq-payızlıq, cəmi bir nümunə (0.47%) yazlıq olmuşdur. Öyrənilən 
bərk buğdalardan 27 nümunənin (12.7%) kollanma forması tam yerə səriləndir – əsl payızlıqdır 
(9+). 

Baharın sonu, yayın əvvəlində Azərbaycanın əksər bölgələrində anormal yüksək temperatur 
müşahidə olunur. Yüksək hava və torpaq quraqlığı bitlikərin mum yetişmə fazasını qısaldaraq 
məhsuldarlığı aşağı salır. Belə şəraitlərdə buğdaların tez sünbülləməsi onlarda dəndolma dövrünün 
uzanmasına və məhsuldarlığın yüksəlməsinə səbəb olur – tez sünbülləyən genotiplər üstünlük 
qazanırlar. Öyrənilən nümunələrin 5-6%-i standarta nisbətən tez sünbülləmişdir. Yüksək 
məhsuldarlığı ilə seçilmiş nümunələr isə sünbülləməyə görə orta qrupda yerləşmişlər (Cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. Azərbaycan mənşəli bərk buğdaların morfobioloji göstəriciləri,  
məhsuldarlığı və onun struktur elementləri, Abşeron, 2012-2013 
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 Bozax 7 07.05 7 185 40 24,5 47,5 3,24 68,2 531,0 
 - 3 07.05 5 162 30 23,1 47,0 3,25 69,1 602,0 
 Qara buğda 9 12.05 7 185 30 20,0 47,4 2,78 58,7 462,0 
 - 7 08.05 3 187 44 22,6 45,2 3,26 72,1 560,0 
 - 9 12.05 7 173 46 23,1 50,2 3,59 71,5 634,0 
 - 9+ 10.05 3 158 46 21,6 66,4 3,95 59,5 554,0 
 - 7 10.05 3 175 44 23,3 49,2 2,93 59,6 622,0 
 Sarı buğda 9 13.05 5 164 45 22,7 45,2 3,32 73,5 555,0 
 Yerli 9 12.05 7 174 43 20,8 62,0 3,64 58,7 586,0 
 Yerli 9 10.05 5 164 43 26,2 42,4 2,53 59,7 569,0 
 Yerli 9 11.05 5 162 42 23,0 50,6 3,61 71,3 618,0 
 Qara qılçıq 9+ 13.05 7 160 33 23,8 51,0 3,46 67,8 486,0 
 Yerli 9+ 13.05 5 170 43 23,8 59,1 3,60 60,9 525,0 
 Qara qılçıq 7 11.05 3 170 26 21,8 59,6 3,40 57,1 509,0 
 Qara qılçıq 7 11.05 3 165 36 22,2 56,4 3,03 53,7 583,0 
 Yerli 7 07.05 5 160 34 23,0 48,6 2,86 58,9 540,0 
 - 9+ 06.05 7 143 34 26,6 62,8 3,48 55,4 706,0 
 - 9+ 08.05 7 160 37 23,8 55,8 3,60 64,5 487,0 
 - 9 07.05 7 160 40 22,5 46,7 2,63 56,3 488,0 
 - 7 07.05 3 164 49 24,5 57,2 3,18 55,6 566,0 
 - 9 07.05 5 152 44 25,2 56,5 3,22 57,0 692,0 
 - 9 06.05 9 136 30 26,0 51,3 3,18 62,0 500,0 
 - 9 06.05 7 144 35 24,6 44,2 2,87 64,9 510,0 
 - 9 07.05 7 156 37 26,1 47,0 2,82 60,0 525,0 
 - 7 06.05 7 150 35 28,0 58,1 3,55 61,1 500,0 
 - 7 06.05 5 160 44 23,8 56,0 2,70 43,4 630,0 
 - 7 09.05 5 153 43 23,6 46,2 2,50 54,1 475,0 
 Qarabağ (St.) 7 05.04 9 100 17 25,7 51,6 2,89 52,0 636,0 
            

Göbələk xəstəliklərinin, xüsusən də sarı pasın epifitotiyası ilində öyrənilən sortnümunələr 
davamlı olmuşdur. Yalnız bəzi nümunələrdə sarı pasla zəif, unlu şehlə orta siyarətlənmə müşahidə 
edilmişdir. 

Öyrənilən bərk buğdaların boy amplitudası kəskin fərqli olmuşdur. Bildiyimiz kimi, aborigen 
buğdalar, adətən su və qida maddələri ilə az təmin olunmuş torpaqlarda, ekstensiv üsullarla 
becərildiyindən əksəriyyəti tarixən hündürboylu olmuşdur (Cədvəl 2).  

 
Cədvəl 2. Azərbaycan mənşəli bərk buğdaların morfobioloji və 

 məhsuldarlıq göstəricilərinin polimorfizmi, Abşeron, 2012-2013 
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orta 162,0 33,0 10,1 23,9 23,7 47,9 2,61 54,25 336,9 
max 200,0 74,0 12,9 29,7 31,9 66,4 3,96 80,25 706,0 
min 80,0 6,0 6,5 20,1 19,10 40,0 1,48 31,62 103,0 
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Bərk buğdalarda maksimum boy 200 sm, minimum 80 sm, orta göstərici 162 sm olmuşdur. 
Genotiplər sünbülaltı, son buğumarasının uzunluğuna görə də fərqlənmişlər: maksimum 74 sm, 
minimum 6 sm, orta 33 sm. Nümunələrin yarısından çoxunun (113 nümunə) boyunun 162 sm-dən 
yüksək olmasına baxmayaraq yatmaya davamlılıq yüksək olmuşdur. Buğdaların 8,5%-i yüksək, 
31% orta yüksək, 37,0% orta davamlılıq göstərmişlər. Bu isə onların gövdəsinin qalınlığı və 
parenximlə dolu olması ilə bağlıdır. Müxtəliflik amplitudası digər morfoloji, struktur elementlərində 
və məhsuldarlıqda da çox yüksək olmuşdur. Sünbüldə dənin kütləsi, 1000 dənin kütləsi və vahid 
sahədən alınmış məhsuldarlıqda maksimal və minimal göstəricilər arasında fərq 2 dəfədən çox 
olmuşdur (Cədvəl 2). 

Beləliklə, Azərbaycanın yerli xalq seleksiyası sortlarının öyrənilməsi nəticəsində müxtəlif 
aqrobioloji göstəricilərə görə geniş polimorfizmin olması müəyyən edilmişdir. İntensiv becərmə 
texnologiyasının tətbiq olunduğu müasir dövrdə onların birbaşa tətbiqi səmərəsizdir. Amma ana 
valideyin forması kimi qədim xalq seleksiyası və ata forma kimi isə müasir sortlarından istifadə 
etməklə yaradılmış ilkin seleksiya materialını müxtəlif bölgələrdə sınaqdan keçirməklə yumşaq 
buğdalarla rəqabətə qabil, yüksək adaptiv potensiala malik intensiv tipli bərk buğda sortları 
yaratmaq olar.  

Azərbaycanın kontrast torpaq-iqlim şəraitinə adaptasiya olunmuş buğda sortlarının bioloji 
xüsusiyyətləri molekulyar-genetik-biogeosenoz səviyyələrində hərtərəfli öyrənilməlidir. Yeni 
sortlar geniş adaptiv potensiala və ekoloji plastikliyə–biotik və abiotik faktorlara davamlı, yüksək 
məhsuldarlıq potensialına və dən, makaron keyfiyyətinə malik olmalıdırlar. Xalq seleksiyası 
sortlarından istifadə etməklə yaradılacaq yeni sortlar ultratez və orta tezyetişən olmalıdır. Onlar su 
qıtlığı şəraitində sabit məhsul formalaşdırmalı, qurqalığa, yüksək temperatura, yatmaya və müxtəlif 
xəstəlik törədiciləri və zərərvericilərə davamlılığı ilə seçilməlidirlər. 
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ИЗУЧЕНИЕ АГРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНОФОНДА ПШЕНИЦЫ 
ТВЕРДОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Х.Н.Рустамов1-2, З.И.Акпаров1, М.А.Аббасов1, Ш.Ф.Мамедова1 

1-Институт генетических ресурсов НАНА; 2-НИИ Земледелия 
 

В статье проанализированы результаты изучения аборигенных сортов пшеницы твердой 
Азербайджана. Были изучены образ жизни, сроки колошения, высота растений, устойчивость к 
полеганию и болезням, элементы структуры урожая и урожайность. Выявлено, что по всем 
изученным показателям амплитуда изменчивости высокая–имеется широкий внутривидовой 
полиморфизм. Выделенные сортообразцы предлагается использовать в качестве исходного материала 
для создания высокоурожайных сортов пшеницы твердой, с высоким качеством зерна, устойчивых к 
абиотическим и биотическим факторам среды. 
 

STUDY OF AGROBIOLOGICAL PARAMETERS OF DURUM WHEAT GENE POOL  
OF AZERBAIJAN 

 

Kh.N.Rustamov1-2, Z.I.Akparov1, М.А.Abbasov1, Sh.F.Mammadova1 

1-Genetic Resources Institute of ANAS; 2-Research Institute of Crop Husbandry 
 

In the article are analyzed results of studying aboriginal durum wheat varieties of Azerbaijan. 
Lifestyle, heading time, plant height, lodging and disease resistance, crop structural elements and yields were 
studied. For all studied parameters high-amplitude of variability and a wide intraspecific polymorphism was 
revealed. Allocated accessions proposed to use as an initial material for the creation of high yielding 
varieties, with high quality of grain, resistant to abiotic and biotic environmental factors durum wheat 
varieties. 
 
 
UOT 633.1;633.11;631.52 

NÖVDAXİLİ HİBRİDLƏŞMƏ YOLU İLƏ MAKARON SƏNAYESİNİN TƏLƏBLƏRİNƏ 
CAVAB VERƏN YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ VƏ MƏHSULDAR BƏRK BUĞDA 

SORTLARININ YARADILMASI 
 

F.A.XUDAYEV 
Əkinçilik ET İnstitutu, AZ1098, Sovxoz №2, Bakı, Azərbaycan, faiq03@mail.ru 

 

Məqalədə yerli sort, introduksiya olunmuş ICARDA mənşəli bərk buğdanın 25 sortnümunəsi arasında 
resiprok və yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik olan 17 kombinasiya arasında aparılmış bekross 
hibridləşmə haqqında məlumat verilmişdir. 
 

Açar sözlər: resiprok, bekkros, növdaxili hibridləşmə, makaron, bərk buğda, introduksiya, yerli 
sortlar 
Ключевые слова: реципрокная, беккросс, внутривидовая гибридизация, макарон, твердая 
пшеница, интродукция, местные сорта 
Key words: reciprockal, backcross, interspecific hybridisation, macorony, durum wheat, intriduction, 
local varieties   
 
XX əsrin 20-ci ilinədək seleksiya üsulları ilə yaranmış bitki sortu yox idi. Kənd təsərrüfatında 

yalnız yerli sortlardan istifadə edilirdi. Bu sortlar yerli iqlim şəraitinə yaxşı uyğunlaşsada, az 
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məhsul verirdilər. Xaricdən gətirilən yeni sortlar isə əksər hallarda yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşa 
bilmirdi. Seleksiya işi hələ qədim zamanda əkinçiliyin meydana gəlməsi ilə yanaşı yaranmışdır. 
Lakin o dövrlərdə seleksiya işində insanlar öz qarşısına heç bir məqsəd qoymadan, yalnız hər il iri 
toxumları seçib artırırdılar. Müasir dövrdə isə bu üsulla kənd təsərrüfatının tələbləri təmin edilə 
bilinməzdi. Bu səbəbdən müasir seleksiyaçıların qarşısında yeni üsullarla qısa bir vaxtda məhsuldar 
və yüksək keyfiyyətli yeni sortlar yaradıb təsərrüfata təqdim edilməsi kimi mühüm vəzifələr durur. 

Əkinçiliyin çoxəsirlik tarixində insanlar seleksiyadan istifadə edərək qısa bir vaxtda müxtəlif 
ölkələrdə yeni sortlar  yaratmışlar. Bu sortlar bəzi xüsusiyyət və əlamətlərinə görə  başlanğıc 
populyasiyalardan nisbətən üstünlüyə malik idilər. Lakin bu yol ilə alınan seleksiya sortları əsas 
əlamət və xüsusiyyətlərinə görə təbii populyasiyalara oxşayırdı. Bu sort-populyasiyalar yerli şəraitə 
yüksək adaptiv xüsusiyyətə malik olub, bir sıra qiymətli əlamət və xüsusiyyətlərin daşıyıcıları 
olsalar da məhsuldarlığı xeyli aşağı olurdu. Buna görə də kənd təsərrüfatının tələbatı seleksiyaçıları 
hibridləşmənin yeni növlərindən  istifadə etməyə məcbur etmişdir. 

Hibridlşmə zamanı uğurlu nəticələrin əldə edilməsi valideyn formalarının düzgün 
seçilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Çarpazlaşmada qarşıya çıxan ən çətin məqam 
hibridləşməyə cəlb edilmiş valideyin formaların ayrı-ayrı müsbət əlamətlərinin yeni yaranmış 
orqanizmlərdə istənilən istiqamətdə cəmləşdirilməsindən ibarətdir. Hibridləşmə daima dəyişən 
xarici mühit amillərinin təsiri altında yeni orqanizmlərin əmələ gəlməsi kimi mürəkkəb prosesdir. 
Hibrid orqanizmlərdə valideyn formalardan alınmış əlamət və xüsusiyyətləri idarə edən genlərin 
rekombinasiyası nəticəsində keyfiyyətcə yeni genotiplər əmələ gəlir ki, bu da seleksiya üçün zəngin 
genetik müxtəlifliyə və geniş irsi dəyişkənliyə malik başlanğıc material verir.  

N.İ.Vavilov [1] uzaq hibridləşməni “Seleksiyada çoxəsrlik tarixi təkamül nəticəsində 
bitkilərdə bir-birindən ayrı düşmüş qiymətli xüsusiyyət və əlamətlərin birləşdirilməsinə imkan 
verən yüksək məhsuldar metod” kimi qiymətləndirmişdir. O, valideyn formalarının genetik 
cəhətdən uzaq olmalarını nəzərə alaraq hibridləşmənin effektliyinə dərindən diqqət vermişdir. 

 N.İ.Vavilova [2] görə konkret torpaq-iqlim şəraiti üçün ilkin material kimi həmin şəraitdə 
becərilən bitkilərdən seçmənin aparılması daha səmərəlidir. Bu onunla izah olunur ki, təbii seçmə 
yolu ilə məhz həmin şəraitə uyğunlaşmış formalar bir sıra qiymətli əlamətlərin daşıyıcıları olmaqla 
yanaşı, eyni zamanda daha çox adaptiv xüsusiyyətlərə malikdirlər. 

Bununla əlaqədar olaraq, yüksək dən keyfiyyətinə, məhsuldarlığa, xəstəlik və zərərvericilərə 
qarşı davamlılığa maıik olan yeni sortların yaradılması üçün çarpazlaşmada istifadə ediləcək 
valideyn formalarının düzgün seçilməsi hesabına daha yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür. 

Hər bir seleksiyaçı alim hibridləşmədən əvvəl sortların kombinasiyalılıq qabliyyətini təyin 
etməklə, arzu olunan nəticəni əldə edə bilər. Təbii ki, hibridləşməyə qədər seleksiyaçı məqsədyönlü 
başlanğıc material seçməli, valideyn cütlərinin seçməsində bir neçə amilə düzgün əməl etməlidir. 
Belə ki, valideyn cütlərinin əsas əlamətlərinin öyrənilməsi, onların coğrafi mənşəyinin təyin 
edilməsi, hansının ana valideyn kimi götürülməsi, cütlərin arzu olunmaz əlamətlərinin sayının az 
olması və kombinasiya qabliyyətinin aşkar edilməsi vacib faktorlardan hesab olunur [6]. 

Beləliklə, bunları nəzərə alıb yuxarıda qeyd edilən əlamət və xüsusiyyətləri özündə 
cəmləşdirən, daha çox keyfiyyət əlamətlərinin yüksək göstəricilərinə görə üstün olan bərk buğdanın 
yerli Qaraqılçıq 2, Vüqar, Bərəkətli 95, Əlincə 84, Mirbəşir 50, Qarabağ, Tərtər 2, Yaqut, Turan, 
Pərinc (ağ), Pərinc (qırmızı), Qırmızı (buğda), Mirvari, Kəhraba və introduksiya olunmuş 
Giorgio12-571, Zedoni 3d-56, Bərəkət, Korol Odeskaya və ICARDA mənşəli olan Icassyr-2, 
Ammov-6, Beltaqy, Miki-2, Fadda-98, Lahucar, Gidara-2 sortnümunələri valideyn formalar kimi 
hibribridləşmədə istifadə etmək üçün seçilmişdir.  

Hibridləşmə 2007-ci ildə Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Abşeron yardımçı təcrübə 
təsərrüfatında suvarma şəraitində tərtib olunmuş plan əsasında Tvrel-metodu ilə aparılmışdır. 
Tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq 18-24 may tarixlərində tozlanma aparmaq üçün sünbüldə 
normal yetişmiş və inkişaf etmiş tozcuqlardan istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə 1363 sünbüldə 2643 
ədəd çiçək axtalanmışdır. Axtalanma zamanı çiçək ləçəklərinin 1/3 hissəsi uzununa kəsilərək 
erkəkciklər götürülmüş və sünbül perqament kağızla izolyasiya edilmişdir. Tozlanma axtalanmadan 
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1-12 gün sonra ata formaların kəsilmiş sünbüllərindən götürülmüş tozcuqların ana formalarına 
köçürülməsi ilə aparılmışdır. Tozlanmada Tvrel metodundan istifadə edilmişdir [3; 4]. Axtalanmış 
133 sünbüldə dənlərin sayı 1260 ədəd olmuşdur. 

Yerli və ICARDA mənşəli olan bərk buğdanın 25 sortu arasında düzünə və əksinə 
hibridləşmə aparılmış, 61 hibrid kombinasiya əldə edilmiş, valideyn formaları yüksək keyfiyyət 
göstəricilərinə malik olan 17 kombinasiyada isə bekkross hibridləşmə aparılmışdır [5] (cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. Resiprok və bekkross hibridləşmə aparmaqla alınan kombinasiyaların həcmi 

 

S
/S

 

Kombinasiyaların adı 
və nömrəsi 

D
ən

tu
ta

n 
S

ü
n

b.
sa

yı
,  

əd
əd

 

Ç
iç
ək

lə
ri

n
  

sa
yı

, ə
d
əd

 

 
D
ən

in
 s

ay
ı, 

əd
əd

 

D
ən

in
 t

ut
u

m
u,

 
%

-l
ə 

A
xt

al
an

m
an
ın

 
ta

ri
xi

 

T
oz

la
n

m
an
ın

 
ta

ri
xi

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Icassyr 2 x Qarabağ 2 34 19 55,8 12.05.07 19.05.07 
2 Icassyr 2 x Qaraqılçıq 2  2 40 14 35,5 12.05.07 18.05.07 
3 Icassyr 2 x Mirvari 2 40 7 17,5 12.05.07 18.05.07 
4 Ammov 6 x Bərəkət 2 38 3 7,8 12.05.07 24.05.07 
5 Ammov 6 x Qaraqılçıq 2 2 44 16 36,3 12.05.07 18.05.07 
6 Ammov 6 x Qarabağ 2 46 17 36,9 12.05.07 19.05.07 
7 Ammov 6 x Zedoni 3d-56 2 36 12 33,3 12.05.07 23.05.07 
8 Ammov 6 x Mirvari 2 42 30 41,4 12.05.07 18.05.07 
9 Beltaqy x Qarabağ  2 42 25 59,5 12.05.07 19.05.07 
10 Beltaqy x Mirvari 2 62 29 46,7 12.05.07 18.05.07 
11 Beltaqy x Qaraqılçıq 2 2 54 11 20,3 12.05.07 18.05.07 
12 Beltaqy x Zedoni 3d-56 2 34 5 14,7 12.05.07 23.05.07 
13 Beltaqy x Giorgio 12-571 2 38 1 2,6 12.05.07 22.05.07 
14 Miki 2 x Zedoni 3d-56 2 32 24 75,0 12.05.07 23.05.07 
15 Miki 2 x Qaraqılçıq 2 2 40 19 47,5 14.05.07 18.05.07 
16 Miki 2 xBərəkət 2 36 3 8,0 14.05.07 24.05.07 
17 Miki 2 x Mirvari 2 38 25 65,7 14.05.07 18.05.07 
18 Miki 2 x Qarabağ 2 40 7 17,5 14.05.07 19.05.07 
19 Fadda 98 x Qarabağ 2 40 29 72,5 12.05.07 19.05.07 
20 Fadda 98 x Mirvari 2 48 26 54,0 12.05.07 18.05.07 
21 Fadda 98 x Zedoni 3d-56 2 38 33 86,8 12.05.07 23.05.07 
22 Fadda 98 x Qaraqılçıq 2 2 42 33 78,5 12.05.07 18.05.07 
23 Fadda 98 xBərəkət 2 36 7 19,4 12.05.07 24.05.07 
24 Fadda 98 x Giorgio 12-571 2 36 11 30,5 12.05.07 22.05.07 
25 Lahucar x Qarabağ 2 46 36 78,0 14.05.07 19.05.07 
26 Lahucar x Bərəkət 2 38 23 60,5 174.05.07 24.05.07 
27 Lahucar x Zedoni 3d-56 2 36 17 47,0 14.05.07 23.05.07 
28 Lahucar x Mirvari  2 40 12 45,0 14.05.07 18.05.07 
29 Lahucar x Giorgio 12-571 2 34 6 17,5 14.05.07 22.05.07 
30 Lahucar x Qaraqılçıq 2 2 42 24 57,0 14.05.07 18.05.07 
31 Gidara 2 x Qarabağ 2 44 36 88,0 14.05.07 19.05.07 
32 Gidara 2 x Mirvari 2 48 40 83,0 14.05.07 18.05.07 
33 Gidara 2 x Bərəkət  2 40 27 67,5 14.05.07 24.05.07 
34 Gidara 2 x Giorgio 12-571 2 40 2 5,0 14.05.07 22.05.07 
35 Gidara 2 x Qaraqılçıq 2 2 44 19 43,0 14.05.07 18.05.07 
36 Gidara 2 x Zedoni 3d-56 2 38 32 8,0 14.05.07 23.05.07 
37 Qaraqılçıq 2 x Kəhraba  2 38 24 63,0 17.05.07 24.05.07 
38 Qaraqılçıq 2 x Pərinc (ağ) 2 38 32 84,0 17.05.07 24.05.07 
39 Qaraqılçıq 2 x Qarabağ 2 30 25 83,0 17.05.07 24.05.07 
40 Qaraqılçıq 2 x Tərtər 2 2 34 18 52,9 17.05.07 24.05.07 
41 Qaraqılçıq 2 x Mirvari  2 36 13 36,0 17.05.07 24.05.07 
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Cədvəlin  ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 

42 Qarabağ x Pərinc (ağ) 2 36 14 38,8 17.05.07 24.05.07 
43 Qarabağ x Mirvari 2 42 16 38,0 17.05.07 24.05.07 
44 Qarabağ x Kəhraba 2 34 12 35,0 17.05.07 24.05.07 
45 Qarabağ x Qaraqılçıq 2 1 16 11 68,7 17.05.07 24.05.07 
46 Qarabağ x Tərtər 2 2 36 33 91,6 17.05.07 24.05.07 
47 Kəhraba x Tərtər 2 2 34 15 44,0 17.05.07 24.05.07 
48 Giorgio 12-571 x Qaraqılçıq 2 1 20 1 5,0 17.05.07 24.05.07 
49 Giorgio 12-571 x Pərinc (qır) 2 40 11 27,5 17.05.07 24.05.07 
50 Giorgio 12-571 x Pərinc (ağ) 2 40 11 27,5 17.05.07 24.05.07 
51 Giorgio 12-571 x Zedoni 3d-56 2 40 32 80,0 17.05.07 24.05.07 
52 Giorgio 12-571 x Tərtər 2 2 40 16 40,0 17.05.07 24.05.07 
53 Əlincə 84 x Tərtər 2 2 42 30 71,4 17.05.07 24.05.07 
54 Əlincə 84 x Kəhraba  2 68 3 8,0 17.05.07 24.05.07 
55 Əlincə 84 x Mirvari 2 2 42 28 66,6 17.05.07 24.05.07 
56 Əlincə 84 x Qaraqılçıq 2 x Qaraqılçıq 2  1 20 11 53,0 15.05.07 19.05.07 
57 Bəxt x Tərtər 2 2 38 10 26,0 17.05.07 24.05.07 
58 Tərtər x Qarabağ xQarabağ 1 20 9 45,0 15.05.07 23.05.07 
59 Zedoni 3d-56 x Qarabağ 1 16 4 25,0 18.05.07 24.05.07 
60 Zedoni 3d-56 x Giorgio 12-571 2 34 32 94,0 18.05.07 24.05.07 
61 Zedoni 3d-56 x Qaraqılçıq 2 1 14 8 57,0 18.05.07 24.05.07 
62 Bərəkətli 95 x Qaraqılçıq 2 x Qaraqılçıq 2 1 18 12 66,6 15.05.07 19.05.07 
63 Tərtər 2 x Karol Odeskaya x Tərtər 2 1 20 14 70,0 23.05.07 24.05.07 
64 Tərtər 2 x Zedoni 3d-56 x Tərtər 2 1 22 9 40,9 23.05.07 24.05.07 
65 Yaqut x Qaraqılçıq 2 x Qaraqılçıq 2 1 21 11 52,0 15.05.07 19.05.07 
66 Yaqut x Vüqar x Vüqar 1 22 6 27,0 15.05.07 23.05.07 
67 Mirbəşir 50 x Qarabağ x Qarabağ 1 18 1 5,3 15.05.07 23.05.07 
68 Mirbəşir 50 x Qarabağ x Mirbəşir 50 1 20 3 15,0 15.05.07 23.05.07 
69 Turan x Giorgio 12-571 x Turan 1 16 8 50,0 18.05.07 23.05.07 
70 Turan x Giorgio 12-571 x Giorgio 12-571 1 20 13 65,0 18.05.07 23.05.07 
71 Bərəkətli 95 x Vüqar x Bərəkətli 95 1 18 11 61,0 15.05.07 23.05.07 
72 Kəhraba x Qarabağ x Qarabağ 1 20 14 70,0 18.05.07 23.05.07 
73 Kəhraba x Qarabağ x Kəhraba 1 20 15 75,0 18.05.07 23.05.07 
74 Mirvari x Giorgio 12-571x Giorgio 12-571 1 20 13 65,0 18.05.07 23.05.07 
75 Bərəkət x Mirvari x Bərəkət 1 22 13 59,0 23.05.07 24.05.07 
76 Zedoni 3d-56 x Qırm.buğda x Zedoni 3d-56 1 18 8 44,0 23.05.07 24.05.07 
77 Pərinc (ağ) x Giorgio 12-571 1 16 1 6,0 23.05.07 24.05.07 
78 Pərinc (ağ) x Zedoni 3d-56 1 18 9 50,0 23.05.07 24.05.07 
 

Öyrənilən kombinasiyalarda dən tutma faizi 2,6-94,0% arasında olmuşdur. Alınmış 
hibridlərdə ən yüksək dən tutma faizi Miki-2 x Zedoni 3d-56 (75,0 %), Lahucar x Qarabağ (78,0 
%), Fadda-98 x Qaraqılçıq 2 (78,5 %), Giorgio 12-571 x Zedoni 3d-56 (80,0 %), Gidara x Mirvari 
(83,0 %), Qaraqılçıq 2 x Qarabağ (83,0 %), Qaraqılçıq 2 x Pərinc ağ (84,0 %), Fadda-98 x Zedoni 
3d-56 (86,8 %), Gidara x Qarabağ (88,0 %), Qarabağ x Tərtər 2 (91,6 %), Zedoni 3d-56 x Giorgio 
12-571 (94,0 %) kombinasiyalarında müşahidə olunmuşdur (cədvəl 1). 

Cədvəldən göründüyü kimi  axtalanan sünbüllərin sayı orta hesabla 1,7 ədəd, çiçəklərin sayı  
33,9 ədəd,  dənin sayı 16,1 ədəd və dən tutma faizi isə orta hesabla 46,7 % olmuşdur. 

Hibridləşmənin əsas məqsədi makaron, yarma, vermişel sənayesi  və s. üçün    keyfiyyət 
göstəriciləri, məhsuldarlığı yüksək olan bərk buğda sortlarının  yaradılması və təsərrüfatlara tətbiq 
olunmasından ibarət omuşdur  ki,  bu kombinasiyalardan seçilimiş sabit xətlər  üzərində Abşeron 
Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatının təcrübə sahəsində, Cəlilabad Bölgə Təcrübə Stansiyasında, Tərtər 
Bölgə Təcrübə Stansiyasında və Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Bioresuslar 
İnstitutunun təcrübə sahəsində tədqiqat işləri davam etdirilir. 
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Məqalə Dağlıq Şirvan şəraitində çoxillik tədqiqatlar nəticəsində, müxtəlif aqrobioloji əlamətlərə görə 

seçilmiş yeni yumşaq buğda sortnümunələrinə həsr olunmuşdur. Aqrometeoroloji iqlim şəraitinə görə kəskin 
fərqlənən illərdə (2012-2016-cı illər) biotik və abiotik amillərə davamlı, yüksək potensial və adaptiv 
məhsuldarlığa görə seçilmiş 61 yumşaq buğda nümunəsi Milli Genbanka təhvil verilmişdir. Müxtəlif 
aqrobioloji əlamətlərə və onların kompleksinə görə fərqlənən yeni yumşaq buğda nümunələrindən əlamət 
kolleksiyalarında, biotik və abiotik faktorlara davamlı, əsl payızlıq, yüksək adaptivliyə malik yumşaq buğda 
sortlarının yaradılmasında ilkin seleksiya materialı və valideyn formaları kimi istifadəsi tövsiyə olunmuşdur. 
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Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı bioloji və aqrar elmləri sahələrinin vacib vəzifələrindəndir. 
Əsas diqqət ərzaq buğdası istehsalının tempinin yüksəldilməsinə yönəldilməlidir. Yüksək ekoloji 
plastikliyə və mühitin kəskin dəyişilən amillərinə qarşı geniş reaksiya normasına, stabil 
məhsuldarlığa və yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik sortların yaradılması və tətbiqi aktual və 
vacibdir [7].  

Mədəni bitkilərin, xüsusən qeyri-əlverişli hava və torpaq-iqlim şəraitlərində adaptiv 
rayonlaşdırılması və yüksək potensial məhsuldarlığının realizə olunması, onların abiotik və biotik 
amillərə davamlılıqla “mühafizə” olunması ilə şərtlənmişdir. Xarici mühit şəraiti pisləşdikcə 
bitkilərin potensial məhsuldarlığının realizə olunmasında ekoloji davamlılığın rolu daha da yüksəlir. 
Belə mühafizəni, yalnız stresə davamlı (xüsusən ontogenezin kritik mərhələlərində) mədəni bitki 
sort və hibridlərini yaratmaqla təmin etmək olar [1; 2; 7].  

Aqrar bölgə olan Dağlıq Şirvanda taxılçılıq geniş yayılmışdır. Suvarma suyunun az olması, 
qışın uzunmüddətli, yaz aylarında və yayın əvvəlində temperaturun aşağı olması bölgədə dəmyə 
taxılçılığının inkişafını şərtləndirmişdir. Mürəkkəb torpaq-iqlim şəraitinə malik Dağlıq Şirvan 
bölgəsində buğdaların seleksiyası, sortların düzgün seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bölgədə 
yetişdiriləcək taxıl sortları qışa, şaxtaya, quraqlığa, xəstəlik və zərərvericilərə, digər biotik və 
abiotik amillərə qarşı davamlı olmalıdırlar. Əks halda kontinental şəraitdə taxılların məhsuldarlığı 
və ümumi dən istehsalı kəskin aşağı düşə bilər. Dağlıq Şirvan bölgəsində yaz aylarının rütubətli 
keçməsi optimal temperaturlarla müşayiət olunduqda göbələk xəstəliklərinin – xüsusilə də sarı 
pasın inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır. Ona görə də Dağlıq Şirvan bölgəsində sarı pasa davamlı 
buğda sortlarının yaradılması aktual və vacibdir [5].  

Tədqiqatlar 2012-2016-cı illərdə, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnistitunun (ƏETİ) Qobustan 
Bölgə Təcrübə Stansiyasında (BTS), Dağlıq Şirvan bölgəsi üçün tövsiyə edilmiş becərilmə 
texnologiyalarına uyğun olaraq aparılmışdır. Fenoloji müşahidə və qiymətləndirmələr qəbul edilmiş 
müvafiq metodikalardan [4; 6] istifadə etməklə aparılmışdır. Öyrənilən nümunələr üzərində fenoloji 
müşahidələr aparılmış, onların ğöbələk xəstəliklərinə davamlılığı qiymətləndirilmişdir. Yığımdan 
əvvəl öyrənilən genotiplərdən nümunə dərzi götürülərək analiz edilmiş, botaniki növmüxtəlifliyi 
dəqiqləşdirilmişdir. Buğda nümunələri toplanılaraq dəndöyən maşında döyülmüş, struktur analizi 
aparılmışdır: sünbülün uzunluğu, sünbülcüklərin sayı, sünbülün sıxlığı, sünbüldə dənlərin sayı və 
kütləsi, 1000 dənin kütləsi təyin edilmişdir.  

2015-2016-cı tədqiqat ilində qış fəsli mülayim keçmiş, yalnız qısamüddətli şaxtalar müşahidə 
edilmişdir. Yaz-yay aylarında temperaturun nisbətən aşağı, yağıntıların isə normadan artıq olması 
buğdaların böyümə və inkişafı üçün optimal şərait yaranmışdır. Tədqiqat ilində potensial boy 
göstəriciləri, optimal müddətdə sünbülləmə və dəndolma müşahidə edilmişdir (Cədvəl 1).  

 
Cədvəl 1. 2015-2016-cı vegetasiya ili üçün Qobustan hidrometeoroloji stansiyasının məlumatı 
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Maksimum Minimum Orta aylıq Orta çoxillik Aylıq Orta çoxillik

Sentyabr 32.3 9.6 18.8 16.5 59.7 10.0 26.2 31.0 
Oktyabr 26.0 3.0 11.0 11.2 85.0 11.0 78.6 45.0 
Noyabr 14.0 -0.2 5.8 6.0 80.0 11.0 21.5 36.0 
Dekabr 9.8 -2.9 2.2 2.0 81.7 24.0 18.6 30.0 
Yanvar 16.3 -16.0 2.5 -0.3 74.0 22.0 52.3 26.0 
Fevral 17.3 -4.5 2.5 -0.3 74.0 22.0 12.3 35.0 
Mart 20.5 -4.4 5.6 3.1 85.3 22.0 62.7 42.0 
Aprel 23.9 -1.6 10.5 9.2 83.3 24.0 56.4 47.0 
May 25.4 6.6 15.9 14.9 75.0 14.0 27.8 47.0 
Iyun 32.7 11.0 21.3 19.5 59.7 10.0 20.2 40.0 
Iyul  35.9 15.7 23.5 22.6 55.7 11.0 5.3 14.0 
Cəmi  381.9 393.0 
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Buğdaların əsas bioloji əlamətlərindən biri də xəstəliklərə davamlılıqdır. Məlumdur ki, 
buğdaların xəstəliklərə sirayətlənməsi iqlim şəraiti ilə sıx bağlıdır. Sortnümunələrin tarla davam-
lılığı bir çox amillərdən – havanın temperaturu, yağıntıların miqdarı, nisbi rütubətlilik, qida ele-
mentlərinin miqdarı və nisbəti, vahid sahədə bitki sıxlığı, səpin müddəti və s. asılı olaraq dəyişir [3]. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi 2016-cı ilin mart və aprel aylarında yağıntıların miqdarı və 
temperatur rejimi göbələk xəstəliklərinin epifitotiyaşına səbəb olmuşdur. Mövsümün iqlim şəraiti 
genotiplərin tarla davamlılığının obyektiv qiymətləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Vegetasiya 
ərzində məhsuldarlığı məhdudlaşdıran əsas amil sarı pasa sirayətlənmə olmuşdur.  

Tədqiqat materialı kimi ƏETİ Qobustan BTS-də yerli və Beynəlxalq pitomniklərdən çoxillik 
seçmə nəticəsində yaradılmış kolleksiyaya aid 344 yumşaq buğda sortnümunəsi götürülmüşdür. 
Öyrənilən yumşaq buğdaların botaniki növmüxtəlifliyi fərqli olmuşdur. Onlardan 93 nümunə 
var.lutescens, 117 – var.erythrospermum, 24 – var.ferrugineum və 110 nümunə var.graecum 
növmüxtəlifliklərinə aid olmuşdur. 

Çoxillik tədqiqatlar nəticəsində yüksək potensial məhsuldarlığa, dən keyfiyyətinə malik, sarı 
pasa davamlılı 98 nümunə seçilmişdir. Onlardan 37 nümunənin kompleks aqrobioloji göstəriciləri 
nəzarət pitomniki I-də öyrənilir, 61 nümunənin toxumları Milli Genbanka təhvil verilmişdir.  

Milli Genbanka təhvil verilmiş nümunələrdə göbələk xəstəliklərinə, xüsusən də sarı pasa 
davamlılıq fərqli olmuşdur. Müxtəlif növmüxtəlifliklərinə aid genotiplərin böyük əksəriyyətinin 
qonur pasa davamlılığı yüksəkdir. Nümunələrin yarısından çoxu - 59.0%-i sarı pasa yüksək 
davamlıdır (R), digərlərində isə davamlılıq kəskin fərqlənir (MR-100S). Sarı pasa davamlılığa görə 
fərqlənən nümunələrin digər aqrobioloji göstəriciləri də müxtəlifdir.  

Milli Genbanka təhvil verilən yumşaq buğdalar əsasən ortaboyludur (80-110 sm). 
Nümunələrin yarısında (50.8%) boy 100.0 sm və aşağı, 19.7%-də isə 90.0 sm və daha aşağı 
olmuşdur. Sonunculardan yüksək gübrə dozalarına, yatmaya davamlı intensiv tipli buğda sortlarının 
yaradılmasında başlanğıc seleksiya materialı kimi istifadə etmək olar (Cədvəl 2).  

 
Cədvəl 2. Sarı pasa davamlılığa görə fərqlənən yumşaq buğda sortlarının aqrobioloji səciyyələndirilməsi 

 

S
ır

a 
sa

yı
 2

01
6 

Sort və nümunələrin mənşəyi və adı 

H
əy

at
 tə

rz
i 

Ş
ax

ta
ya

 
da

va
m

lıl
ıq

 

S
ün

bü
llə

m
ə 

ta
ri

xi
 

B
itk

in
in

 b
oy

u,
  

sm
 

S
ar
ı p

as
a 

da
va

m
lıl
ıq

, b
al

l 

Ü
m

um
i q

iy
m
ət

, 
ba

ll 

D
ən

in
 q

iy
m
ət

-
lə

nd
ir

ilm
əs

i,.
 

ba
ll 

M
əh

su
ld

ar
lıq

, 
q/

m
2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T.aestivum var.lutescens 
45 Tərtər BTS KSİ-2 Pay. 7 21/V 110.0 20S 6 8 464 
47 Samur x Dağdaş Y/p 7 16/V 103.0 10S 6 7 550 
66 I7thFAWWON (74) Pay. 9 18/V 115.0 40S 7+ 8 538 
73 H v.milturumx Aran Pay. 9 19/V 95.0 10S 6 5 434 
75 12thIWWYT (35) Pay. 9 15/V 122.0 10S 2 7 462 
T.aestivum var.erythrospermum 
91 MSS-19 02791/1/9(C) Pay. 5 17/V 95.0 40S 7+ 7 526 
134 HLWWC DH-Lines-5 Pay. 7 16/V 93.0 20MR 6+ 6 492 
139 ST ERYHTR  1334-07 Pay. 7 17/V 107.0 R 3 8 456 
182 BULK 02R2B Pay. 7 22/V 115.0 R 6+ 5 430 
188 S148/PEN/CM1223-3D/M Pay. 7 19/V 80.0 R 4 7 432 
189 DH-Lines-6 Y/p 5 25/V 90.0 R 7+ 6 514 
T.aestivum var.ferrugineum 
207 Cəlilabad Ferrugineum-216 Pay. 7 17/V 82.0 20S 4 5 514 

216 
13thIWWYT HBK 0935-29-
15/KS90W0 

Pay. 9 17/V 97.0 R 9 6 594 

225 TIB 844/1543//YHM/63-1 Pay. 7 22/V 80.0 R 6+ 7 554 
226 N92L208 Pay. 7 23/V 80.0 R 6+ 7 476 
227 N 92L208,1 Pay. 7 22/V 80.0 R 6+ 7 470 
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Cədvəlin  ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T.aestivum var.graecum 

229 
13thIWWYT SA 
8030Versailles/EDCH/ 

Pay. 7 27/V 95.0 R 5 3 468 

230 
4thRWKLDNCWA SHUNA-
7/3/TJB368,251/B 

Pay. 7 16/V 90.0 5S 5 3 690 

254 13thİWWYT SA Jagger/Getinel Y/p 7 16/V 105.0 R 4 5 590 

269 
CWANA-CA 11thDSBWYT 
Damara-4 

Y/p 7 19/V 130.0 R 3 5 540 

271 Nouna-1 Y/p 5 17/V 105.0 R 3 5 434 
276 Hashab-2 Y/p 5 20/V 85.0 R 5 5 446 
282 4thRWLDNCW LAGOS-6 Y/p 7 17/V 95.0 30MS 2 5 464 
283 FOW-1/FLORKWA-3 Y/p 7 17/V 107.0 50S 3 5 506 
299 CWANA-3rdSR NAYZAK-3 Y/p 7 11/V 115.0 80S 3 5 484 
311 CWANA-3rdSR SALE-6 Y/p 7 16/V 106.0 R 3 6 418 
324 Qobustan K-02477 Y/p 7 21/V 100.0 R 3 5 524 

 
Yeni yumşaq buğda nümunələrinin 1/3-də yığımdan əvvəl ümumi qiymət və dənin 

orqanoleptik qiymətləndirilməsi orta göstəricidən yüksəkdir. Yüksək potensial məhsuldarlığa malik 
nümunələr şaxtaya davamlılığa görə fərqlənirlər (5-9 ball), amma onlarda qışadavamlılıq göstəricisi 
orta olmuşdur. Yeni nümunələrinböyük əksəriyyətinin (68.9%) həyat tərzi payızlıq, digərlərində isə 
(31.1%) yarımpayızlıqdır. Bioloji yazlıq formalar yoxdur. Yüksək məhsuldarlıqla seçilmiş 
var.graecum növmüxtəlifliyinə aid nümunələrin böyük əksəriyyətində həyat tərzi yarımpayızlıqdır. 

Genbanka təhvil verilmiş nümunələrdə orta məhsuldarlıq 0.472 q/m2, dəyişkənlik amplitudası 
kəskin fərqli olmuşdur (max-0.690 q/m2; min-0.388 q/m2). Yüksək məhsuldarlıqla seçilmiş 
nümunələr, əsasən ağ sünbüllü və ağ dənli (var.graecum) olmuşdur. Var.graecum növmüxtəlif-
liyinəaid nümunələrin 42%-də məhsuldarlıq orta göstəricidən yüksəkdir.   

Müxtəlif aqrobioloji əlamətlərə görə seçilmiş yumşaq buğda nümunələrindən biotik və abiotik 
faktorlara davamlı, əsl payızlıq yumşaq buğda sortlarının yaradılmasında ilkin seleksiya materialı, 
əlamət kolleksiyası və valideyn formaları kimi istifadəsi məqsədəuyğundur. 
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О СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
НАГОРНОГО ШИРВАНА 

 

А.Г.Зарбалиев2, Дж.М.Талаи1, А.А.Джахангиров2, Г.Н.Гамидов2, 
Б.М.Ахмедов2, Ш.Р.Керимова1, Х.Н.Рустамов1 

1-НИИ Земледелия; 2-Гобустанская Зональная Опытная Станция 
 

Статья посвящена результатам изучения агробиологических показателей новых сортообразцов 
пшеницы мягкой в богарных условиях Нагорного Ширвана. B годы (2012-2016 гг.), отличающиеся по 
агрометеорологическим климатическим условиям были выделены 61 образов пшеницы мягкой и 
переданы в Национальный генбанк. Новые сортообразцы отличаются по устойчивости к биотическим 
и абиотическим условиям среды, по потенциальной и адаптивной урожайности. Предложено 
использование выделившихся по разным агробиологическим показателям и по их комплексу 
сортообразцов в признаковых коллекциях, в качестве исходного селекционного материала и 
родительских форм при создании истинно озимых, высокоадаптивных сортов пшеницы мягкой. 
 

ABOUT BREAD WHEAT BREEDING IN RAINFED CONDITIONS 
OF THE MOUNTINOUS SHIRVAN 

 

A.G.Zarbaliev2, J.M.Talai1, A.A.Jangirov2, H.N.Hamidov2, 
B.M.Ahmedov2, S.R.Kerimova2, Kh.N.Rustamov1 

1-Research Institute of Crop Husbandry; 2-Gobustan Regional Experimental Station 
 

The article is devoted to the results of studying the agrobiological indicators of new bread wheat 
varietysamples in rainfed conditions of the Mountinous Shirvan. During the 2012-2016, distinguished by 
agrometeorological climatic conditions 61 samples of bread wheat were selected and transferred to the 
National Genebank. The new accessions were differed on their resistance to biotic and abiotic environmental 
conditions, the potential and adaptive yield. Selected for different agrobiological indicators and for their 
complex varieties are proposed for use in the feature collections,as an initial breeding material and as 
parental forms at creating truly winter, highly adaptive bread wheat varieties. 
 
 
UOT 633/635:631.52 

BƏRK BUĞDA SORTNÜMUNƏLƏRİNDƏ HİBRİD NƏSİLLƏRİN  
ALINMASI VƏ ONLARIN TƏDQİQİ 

 
S.T.HACIYEVA, Ə.C.MUSAYEV, A.M.ABDULLAYEV 

KTN, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat  İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Sovxoz №2, sevda_eliyeva89@mail.ru 
 
Məqalədə 2015-2016-cı vegetasiya ili üçün Abşeron Bölgə Təcrübə Təsərrüfatında müsbət bioloji 

təsərrüfat göstəricilərinə malik bərk buğdanın 22 yerli və xarici coğrafi mənşəli sortnümunələrində 
hibridləşmənin nəticələrindən bəhs edilir. Hibridləşmə zamanı 53 sünbüldə 1240 çiçək axtalanmış, alınmış 
hibrid dənlərin sayı 652 ədəd, dəntutma isə 52,6% olmuşdur. Nümunələrin tədqiqi davam etdirilir. 

 

Açar sözlər: seleksiya, bərk buğda, valideyn forma, hibrid dənlər 
Ключевые слова: селекция, твердая пшеница, родительская форма, гибридные зерна 
Key words: breeding, durum wheat, parental form, hybrid seeds 

 
Taxılçılığı inkişaf etdirmək və respublikada makaron istehsalı üçün  xammal  olan bərk 

buğdalara mövcud təlabatın ödənilməsi məqsədi ilə yüksək məhsuldarlığa və keyfiyyətə malik yeni 
sortların yaradılması və onların istehsalata tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bərk 
buğdalarda dənin bərkliyi, zülalın çox olması onun makaron istehsalında əhəmiyyətini artırır. Bərk 
buğdanın dənindən makaron, vermişel, əriştə, lavaş, müxtəlif yarmalar, bulğur, təndir çörəyi və s. 
milli xörəklərin hazırlanmasında da geniş istifadə olunur vəbəzi ölkələrdə onu makaron buğdası da 
adlandırırlar. Hal-hazırda ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı makaron və vermişel sənayesində 
istifadə olunan xammala olan tələbatı daha da  artırır. Bu məqsədlə məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəlik 
və zərərvericilərə qarşı davamlı olan yeni sortların yaradılmasına ehtiyac böyükdür. Yeni sortların 

:104-108 
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yaradılmasında əsas üsullardan biri də qiymətli seleksiya materiallarının seçilməsi və onların 
məqsədyönlü şəkildə  hibridləşməyə cəlb edilməsidir. 

Bir çox tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, yeni sortların yaradılmasında başlanğıc 
materialın rolu son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Seleksiya elminə başlanğıc material 
haqqında təlim və anlayışı ilk dəfə akademik N.İ.Vavilov gətirmişdir. O, öz əsərlərində qeyd 
etmişdir ki, yeni sortların yaradılmasında başlanğıc materialın rolu böyükdür [2; 4]. 

Akademik C.Əliyev və Z.Əkpərov göstərmişlər ki, Azərbaycanda uzun bir tarixi dövr ərzində 
yaradılmış qiymətli xalq seleksiyası nümunələrinin bir çoxu müasir seleksiya sortları (bir sıra 
hallarda isə genidəyişdirilmiş bitkilər) tərəfindən sıxışdırılaraq itmiş və ya itmək təhlükəsi altın-
dadır. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün məqsədyönlü tədqiqat işləri davam etdirilməlidir [1]. 

P.Naskidaşvili və başqa tədqiqatçılar uzaq coğrafi-ekoloji mənşəyə malik olan sortnümunələr 
ilə yerli sortnümunələr arasında hibridləşmə aparılmasının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini 
göstərmişlər. Tədqiqatçılar ana forma kimi Amerika və Türkiyə mənşəli sortlardan, ata forma kimi 
yerli sortlardan istifadə etmiş və  bir çox müsbət nəticələr almışlar [3].  

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, kompleks yüksək əlamətlərə 
malik sortnümunələrdən hibridləşmədə istifadə etməklə yüksək məhsuldarlığa və keyfiyyətə malik 
yeni sortların alınmasına nail olmaq mümkündür. Tədqiqat işindəəsas məqsəd respublikanın 
müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində abiotik və biotik stres amillərinə qarşı davamlı, yüksək  dən 
məhsuldarlığına və keyfiyyət göstəricilərinə malik bərk buğda sortlarının yaradılması üçün 
başlanğıc materialın seçilməsidir.  

Bu məqsədə nail olmaq üçün “Bitki seleksiyası” şöbəsinin seleksiyaçı alimləri Ə.C.Musayev, 
F.Ş.Mahmudov, A.M.Abdullayev, F.A.Xudayev tərəfindən seçilmiş kompleks müsbət əlamətlərə 
malik bərk buğdanın 22 sortnümunəsində sünbülləmə fazasında hibridləşmə aparılmış, 53 ədəd sün-
büldə 1240 çiçək axtalanmış, hibrid dənlərin sayı 652 ədəd, dəntutma 52,6% olmuşdur (cədvəl 1). 

 
 

Cədvəl 1. Abşeron şəraitində aparılmış hibridləşmənin nəticələri (2015-2016-cı vegetasiya ili) 
 

Hibridləşmə 
aparılan 

nümunələrin sayı, 
ədəd 

Axtalanmış 
sünbüllərin sayı, 

ədəd 

Axtalanmış çiçəklərin 
sayı, ədəd 

Hibrid dənlərin sayı, 
ədəd 

Dəntutma, %-lə 

22 53 1240 652 52,6 
 
Axtalanma zamanı çiçək ləçəklərinin 1/3 hissəsi uzununa kəsilərək axtalanmış və sünbül 

perqament kağızdan olan örtükləətraf mühitdən təcrid edilmişdir. Tozlanma Beynəlxalq standartlara 
uyğun Tvrel metodu ilə axtalanmadan 3-6 gün sonra aparılmışdır. 

Tədqiqat ilində hibridləşmədə bərk buğdanın qədim və yeni yaradılmış yerli sortnümu-
nələrindən və Fransa mənşəli Zatino sortundan istifadə edilmişdir. Hibridləşmə zamanı istifadə 
edilən qədim bərk buğda sortlarında bir çox müsbət xüsusiyyətlər olmasına baxmayaraq onlar artıq 
respublikanın təsərrüfatlarında geniş olaraq əkilmir və onlar yeni yaradılmış sortlarla əvəz 
edilmişdir. Qədim sortların bəzilərinin qısa təsviri aşağıda verilmişdir: 

Şərq sortu - Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Apulikum-82/1 sortu ilə Fələstin mənşəli 
Xoranka sortunun çarpazlaşmasından alınmışdır. Potensial məhsuldarlığı 4,5-5,0 t/ha-dır. 1000 
dənin kütləsi  45-55 qram, dənin şüşəvariliyi 80 -100%, kleykovinanın dəndəki miqdarı 28,0-40% 
olub, leukurum növmüxtəlifliyinə aiddir. Hündürboylu (113-135 sm) olmasına baxmayaraq, 
yatmaya qarşı davamlıdır. 

Şirvan 5 sortu - Azərbaycan mənşəli olub, hordeiform  növmüxtəlifliyinə aiddir. Potensial 
məhsuldarlığı 6,5-7,0 t/ha-dır. 1000 dənin kütləsi 45-50 qram, dənin şüşəvariliyi 80-100%, 
kleykovinanın dəndəki miqdarı 30,0-35,0 %, boyu 110-130 sm-dir. 

Mirvari - Azərbaycan mənşəli olub, Leukurum növmüxtəlifliyinə aiddir. Potensial məhsul-
darlığı 5,5-6,0 t/ha-dır. 1000 dənin kütləsi 45-55 qram, şüşəvariliyi 80-100 %, kleykovinanın 
dəndəki miqdarı 25,0-28,0%, bitkinin boyu 90,0-110,0 sm olub, yatmaya qarşı davamlıdır. 
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Eyni zamanda hibridləşmə zamanı rayonlaşaraq Azərbaycan Respublikası üzrə Kənd 
Təsərrüfatı Məhsulları İstehsalı üçün istifadəsinə icazə verilmiş (Seleksiya Nailiyyətlərinin Dövlət 
Reyestrinə daxil edilmiş) və geniş əkin sahəsinə malik olan sortlardan da istifadə edilmişdir ki, 
onlardan bəzilərinin qısa təsviri aşağıda verilmişdir: 

Bərəkətli 95 sortu – yerli Qırmızı buğda sortu ilə Qaraqılçıq 2 sortunun növdaxili 
hibridləşməsindən yüksək məhsuldarlığına, keyfiyyətinə və ekstremal amillərə davamlığına görə 
fərdi seçmə aparmaqla Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda yaradılmışdır. Sort intensiv tipli olub, 
ortaboyludur (88-97sm). Növmüxtəlifliyi hordeiformedir. Sortun potensial məhsuldarlığı 
suvarmada 7,0-8,0 t/ha-dır. Sortun dəni iri olub, 1000 dənin kütləsi 56-60 qramdır. Dənin 
şüşəvariliyi 85-90%, kleykovinanın dəndəki miqdarı 26,0-28,0%- dir. Quraqlığa və şaxtaya 
davamlıdır.  

Qarabağ sortu - Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Tunis mənşəli Bida NP sortu ilə yerli 
Tərtər sortunun növdaxili hibridləşdirilməsindən fərdi seçmə aparmaqla yaradılmışdır. Provinsiale 
növmüxtəlifliyinə aiddir. Sort payızlıq xassəli olub, ortaboyludur (97-104 sm) və ortayetişəndir. 
Bitkinin gövdəsi möhkəm olub, yatmaya tam davamlıdır. Potensial məhsuldarlığı suvarmada 7,0-
8,0 t/ha-dır. Dənin şüşəvariliyi 98-100%, 1000 dənin kütləsi 55-59 qramdır. Dəndə kleykovinanın 
miqdarı 27-29%-dir. Ümumi makaron keyfiyyəti çox yüksəkdir.  

Hibridləşmədə 2014-2015-ci illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Yanında Bitki Sortlarının 
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində sınağa daxil edilmiş, yeni Zəngəzur, 
Göytəpə sortlardan da istifadə edilmişdir və onların qısa təsviri aşağıda verilmişdir.  

Zəngəzur sortu Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda bərk buğda hibrid populyasiyasından 
təkrar seçmə yolu ilə alınmışdır. Provinsiale  növmüxtəlifliyinə aiddir. Sortun boyu orta 
hündürlükdə (100-110 sm) olub, yatmaya davamlıdır. Potensial məhsuldarlığı 7,0-8,0 t/ha-dır. 1000 
dənin kütləsi 43,8-54,4 qramdır. Dənin şüşəvariliyi 94-98%-dir.Dəndə kleykovinanın miqdarı 24-
30%-dir. Bərk və toz sürməyə, pas xəstəliklərinə yüksək davamlıdır.   

Göytəpə sortu Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Cəlilabad BTS-da yerli şəraitə 
uyğunlaşan, xəstəliklərə davamlılığına və s. arxitektonikasına görə fərqlənən introduksiya olunmuş 
(İKARDA) 34thIDON-M pitomnikindən seçilmiş 66 nömrəli nümunədən alınmışdır. Leukurum  
növmüxtəlifliyinə aiddir. Sort ortaboylu (72,0-82,0 sm) olub, yatmaya davamlıdır. Potensial 
məhsuldarlığı quraq dəmyə şəraitində 4,0-4,5 t/ha-dır. 1000 dənin kütləsi 41,6-51,2 qramdır. Dənin 
şüşəvariliyi 90-95%, kleykovinanın miqdarı 33,6-35,0% olub, sürməyə, pas xəstəliklərinə 
davamlıdır.   

Hibridləşmə zamanı F.A.Xudayev tərəfindən qiymətli başlanğıc material kimi seçilmiş 
nümunələrdən də istifadə edilmişdir ki, onlardan bəzilərinin qısa təsviri aşağıda verilmişdir: 

Pərinc x Turan nümunəsi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Bitki seleksiyası” şöbəsində 
Pərinc x Turan hibridindən fərdi seçmə aparmaqla yaradılmışdır. Apulikum növmüxtəlifliyinə 
aiddir. Potensial məhsuldarlığı 4,0-4,5 t/ha-dır. Nümunə ortaboylu (100-110 sm) olub, yatmaya orta 
davamlıdır. 1000 dənin kütləsi 40,6-48,4 qramdır. Dənin şüşəvariliyi 90-94%, dəndə kleykovinanın 
miqdarı 30,6-31,2% olmaqla,  xəstəliklərə qarşı davamlıdır. 

Fadda 98 x Qarabağ nümunəsi- Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Bitki seleksiyası” 
şöbəsində Fadda 98 x Qarabağ hibridindən fərdi seçmə aparmaqla yaradılmışdır. Leukurum 
növmüxtəlifliyinə aiddir. Potensial məhsuldarlığı 4,5-5,5 t/ha-dır. Sort ortaboylu (100-105 sm) olub, 
yatmaya davamlıdır. 1000 dənin kütləsi 45,5-56,5 qramdır. Dənin şüşəvariliyi 90-94%, dəndə 
kleykovinanın miqdarı 30,5-33,5% olmaqla,  xəstəliklərə qarşı davamlıdır. 

Hibridləşmədə Fransa mənşəli Zatino sortundan da istifadə edilmişdir və sortun qısa təsviri 
aşağıda verilmişdir: 

Zatino sortu Fransa mənşəli olub leukurum növmüxtəlifliyinə aiddir. 1000 dənin kütləsi 43,6-
45,5 qram, şüşəvariliyi 90-100%, kleykovinanın miqdarı 30,5-35,6%,  bitkinin boyu 95-100 sm 
olub, xəstəliklərə qarşı  davamlıdır. 

Sortların biolji xüsusiyyətlərindən və axtalanmanın keyfiyyətindən asılı olaraq hibridləşmə 
nəticəsində alınmış 25 kombinasiyada dəntutma faizi müxtəlif olmuşdur (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. Tədqiqat ilində hibridləşmə aparılan kombinasiyalar (2015-2016-cı vegetasiya ili) 
 

S./s. Kombinasiyanın adı Axtalanma 
tarixi 

Tozlanma 
tarixi 

Sünbül 
sayı, 
ədəd 

Çiçək 
sayı, 
ədəd 

Dən 
sayı, 
ədəd 

Dəntutma 
%-i 

1. [Pərinc x Turan] x Mirvari 05.05. 10.05. 2 68 55 80,9 
2. [Fadda 98 x Qarabağ] x Tərtər 28.04. 03.05. 3 78 53 67,9 
3. [Amar 6 x Mirvari]x Qaraqılçıq 2 28.04. 03.05. 3 70 48 68,0 
4. Bərəkətli 95 x Şirvan 5 26.04. 02.05. 5 112 48 42,9 
5. Zatino x Turan 28.04. 04.05. 3 70 43 61,4 
6. Zəngəzur x Kəhrəba 28.04. 04.05 2 42 22 52,4 
7. Turan x Mirbəşir 50 26.04. 02.05. 2 50 36 72,0 
8. Bərəkətli 95 x Qaraqılçıq 2 26.04. 02.05. 2 48 32 66,7 
9. Turan x Şirvan-5 26.04. 02.05. 2 38 31 81,6 

10. [Qarabağ x Tərtər 2] x Mirvari 28.04. 03.05. 3 70 30 42,8 
11. Mirvari x Turan 02.05. 06.05. 3 80 30 37,5 
12. Bərəkətli 95 x Mirvari 26.04. 02.05. 1 28 25 89,2 
13. [(Tərtər 2 x Zedon-3D-56) xTərtər 2]x 

Mirbəşir 50 
04.05. 10.05. 3 70 23 32,9 

14. [Tərtər x Kəhrəba] x Bərəkətli 95 04.05. 10.05. 2 56 22 39,3 
15. Göytəpə x Zatino 28.04. 04.05. 2 42 22 52,4 
16. Zəngəzur x Mirvari 28.04. 04.05. 2 48 18 37,5 
17. Mirbəşir 50 x Şərq 26.04. 02.05. 1 20 15 75,0 
18. Turan x Mirvari 02.05. 05.05 1 30 10 33,3 
19. Mirbəşir 50 x Tərtər 2 26.04. 06.05. 3 80 30 37,5 
20. [Turan x Zedon-3D-56] x Qaraqılçıq 2 04.05. 10.05. 1 24 5 20,8 
21. [Giorgio-12-571 x Pərinc] x Qarabağ 04.05. 10.05. 3 70 22 31,4 
22. Qaraqılçıq 2 x Qarabağ 05.05. 10.05 2 38 21 55,3 
23. Qarabağ x Mirbəşir 50 05.05. 10.05. 1 20 5 25,0 
24. Qarabağ x Qaraqılçıq 2 05.05. 10.05. 2 24 10 41,7 
25. Qaraqılçıq 2 x Bərəkətli 95 05.05. 10.05. 1 14 3 21,4 

 
Belə ki, kombinasiyaların 48%-də (12-də) bu göstərici 52,4 - 89,2% intervalında, 52%-də (13-

də) 50%-dən aşağı olmuşdur. Alınmış kombinasiyalardan Bərəkətli 95 x Mirvari- 89,2%; (Pərinc 
xTuran) x Mirari- 80,9%; Mirbəşir-50 x Şərq- 75%; Turan x Mirbəşir 50- 72% və s. dəntutma faizi 
yüksək, (Turan x Zedoni 3D-56) x Qaraqılçıq 2- 20,8%; Qaraqılçıq 2 x Bərəkətli 95- 21,4% və s. 
hibridlərdə isədəntutma faizi aşağı olmuşdur. 

Hibridləşmə nəticəsində alınmış kombinasiyalar valideyn formalarla birlikdə (P1-F1-P2) hibrid 
(F1) pitomnikində səpilmişdir və bu istiqamətdə aparılan işlər növbəti tədqiqat illərində davam 
etdiriləcəkdir. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ПОКОЛЕНИЙ  
В СОРТОБРАЗЦЫХ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 

С.T.Гаджиева, А.ДЖ.Мусаев, А.М.Абдуллаев 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В данной статье даны результаты гибридизации 22 отличившихся по положительным 
хозяйственно-биологическим  признакам, местных и иностранных сортов твердой пшеницы на 
Апшеронском регионально-экспериментальном участке в 2015-2016-ом вегетационном году. В 
период гибридизации было кастрировано 1240 цветков на 53 колосьях, количество полученных 
гибридных зерен составило 652, завязь зерен 52,6% соответственно. Исследование этих образцов 
продолжается. 

INVESTIGATION AND OBTAINING OF HYBRID GENERATIONS OF   
DURUM WHEAT IN VARITYSAMPLES 

S.T.Hajiyeva, A. J.Musayev, A.M.Abdullayev 

Research Institute of Crop Husbandry 

In the article were given the results of hybridization of the 22 local and foreign origin durum wheat 
varieties on the experimental field of the Absheron RE Base for 2015-2016 vegetation period. In the period 
of hybridization, 1240 flowers of spikes have been castrated, number of the obtained seeds was constituted 
652 and 52, 6%. Currently the investigation works continue. 

UOT 833/635;631.52;633.1 
UZAQ COĞRAFİ MƏNŞƏLİ ARPA SORTNÜMUNƏLƏRİNIN 

İLKİN MATERİAL KİMİ PERSPEKTİVLƏRİ 

H.C.HƏŞİMOVA 
Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu, Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyası, AZ4351, Tərtər r-nu, Zolgörən kəndi,   

leila29-12-05@yandex.ru 

Məqalədə  seleksiya prosesində yerli şəraitə adaptiv, yüksək məhsuldar, abiotik və biotik stres 
faktorlara davamlı yeni arpa sortlarının yaradılması üçün uzaq coğrafi mənşəli sortnümunələrin ilkin 
material kimi  istifadəsinin perspektivlərindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: arpa, sortnümunə, ilkin material, seleksiya, seçmə, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: ячмень, сортообразец, первичный материал, селекция, отбор, урожайность 
Key words: barley, varietysample, initial material, breeding, selection, productivity  

Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında strateji əhəmiyyəti olan taxılçılıq kənd təsərrüfatı 
sektorunun aparıcı sahələrindən biridir. Belə ki, bitkiçilik sahəsinə aid olan taxılçılıq təsərrüfatı 
bütün kənd təsərrüfatının əsasını təşkil edərək əhalinin çörək və çörək məmulatlarına olan təlabatını 
ödəməklə yanaşı, həm də heyvandarlığın qüvvəli və qaba yemə olan təlabatının ödənilməsində 
mühüm rol oynayır. Bu baxımdan respublikamızda taxılçılığın inkişafı mühüm məsələ kimi qarşıya 
qoyulmuşdur [1]. 

Arpa böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malik olan dənli bitkidir.  
Arpa da buğda və düyü kimi qədim tarixə malikdir. Qazıntılar zamanı keçən əsrin 80-cı 

illərinin ortalarında Misirdə (Asuandan bir qədər şimalda) arpa dənləri tapılmışdır. Alimlərin 
fikrincə bu dənlər mədəniləşdirilmiş arpaya aiddir və onun 17 000 illik tarixi vardır. Suriyada 
tapılmış mədəni arpaya isə 9000 illik yaş verilmişdir [2]. O, əsasən yem və həmçinin qida 
məqsədləri ilə - «arpa yarması» və unundan bişirilmiş çörək – geniş istifadə edilir. 

Azərbaycanda isə arpa 5-6 min il bundan əvvəl becərilməyə başlanmışdır. 
Arpa respublikamızda əhəmiyyətli yem bitkisidir. Lakin arpa əkinlərinin əksəriyyəti 

:108-111 
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(ümumilikdə 70-80 %-i) nəmliklə müxtəlif dərəcədə təmin olunmuş dəmyə şəraitində aparılır. 
Becərmə şəraitindən asılı olaraq arpanın məhsuldarlığı kəskin dəyişir, belə ki, bu göstərici 
suvarmada 55-60 s/ha, dəmyədə isə 15-25 s/ha təşkil edir.   

Bu baxımdən respublikamızda arpa seleksiyasının əsas məqsədi: 
- müxtəlif bölgələr üçün keyfiyyətli, məhsuldar arpa sortlarının yaradılması;   
- abiotik və biotik stres faktorlara kompleks davamlılığa malik yüksək məhsuldar arpa 

sortlarını təsərrüfatlarda tətbiq etməklə respublikada yem istehsalının artırılması, heyvandarlığın 
yemə olan təlabatının daxili istehsal hesabına ödənilməsidir. 

Seleksiya prosesi yeni sortların yaradılması məqsədi ilə aparılan, ardıcıl və məqsədyönlü 
prosesdir. Bu proses üç mərhələdən ibarət olub, 

- seçmə aparılması üçün populyasiyaların yaradılması; 
- elit bitkilərin seçilməsi; 
- seçilmiş bitkilərin sınagını əhatə edir. 
Seleksiya prosesi ilkin materialın seçilməsindən başlayır ki, o da özlüyündə mədəni və yabanı 

formaları ehtiva edib, yerli və introduksiya edilmiş seleksiya materialı olmaqla iki  hissəyə ayrılır. 
Yerli materiala adətən ölkə daxilində geniş becərilən sortnümunələrdən ibarət kolleksiya, 
introduksiya edilmiş materiala isə uzaq coğrafi mənşəli kolleksiya materialı aiddir. İntroduksiya 
edilmiş sortnümunələrdən konkret becərilmə mühitinə uyğun olanları seçilərək kolleksiya 
materialına daxil edilir [3; 5; 6; 7]. 

İntroduksiya olunmuş sortlardan yerli şəraitə uyğun olanları  və bəzən isə məqsədli şəkildə 
arzuedilən əlamətlərə malik olanları seçilərək qruplaşdırılmış, hazır pitomniklər yaradılaraq 
məqsədli seleksiyada istifadə edilir [4].  

İlk dəfə 1930–cu ildə keçmiş SSRİ məkanında yaradılmış Ümumrusiya Bitkiçilik İnstitutu 
(VİR) bu işlə məşğul olmağa başlamışdır. “ÜBİ” tərkib və say zənginliyinə görə dünyada unikal 
olmaqla, 300 mindən artıq sort, növ və yabanı  formalardan ibarət olan ilkin materiala malikdir. 

Hal – hazırda genofondun yaradılması ilə nəinki  bir çox ölkələr, eyni zamanda Ərzaq və 
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı - “FAO”, Quraq Ərazilərdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Beynəlxalq 
Mərkəzi - “ICARDA” və s. kimi beynəlxalq təşkilatlar da məşguldur. Bu genofondlarda olan 
qiymətli sortnümunələr (sabit xəttlər) seçilərək sortalma prosesinin qısaldılması və bilavasitə 
istehsalata tətbiq olunmaqla bərabər həm də başlanğıc material kimi də geniş istifadə edilir. 

Respublikamızda da uzun illər ərzində “VİR” ilə geniş əməkdaşlıq işləri aparılmışdır. Son 
illərdə xüsusilə - ICARDA ilə aparılan qarşılıqlı əməkdaşlıq nəticəsində seçmə və ya hibridləşmə 
yolu ilə  onlarla yeni dənli taxıl və paxlalı bitki sortları  yaradılaraq istehsalata tətbiq edilmişdir. 

Əkinçilik ET İnstitutunun “Arpa” Seleksiya Proqramı üzrə də hər il ICARDA-dan yüksək 
məhsuldar, xəstəliklərə və yatmaya davamlı və s. kimi əlamətlərinə görə məqsədyönlü şəkildə 
qruplaşdırılmış xüsusi “pitomniklər” əldə edilir. Bu pitomniklər üzrə aparılan uzunmüddətli 
tədqiqat işləri nəticəsində Qarabagın Suvarma zonası üçün  ICARDA pitomniklərindən hansının 
daha uyğun olduğu müəyyən edilmişdir. Ümumilikdə 300-dən artıq nümunə tədqiq edilmişdir. 
Nümunələr bölgə üçün optimal səpin müddətində (oktyabrın  III ongünlüyündə), seleksiya 
təcrübələrinin qoyulması metoduna müvafiq olaraq [8], tövsiyyə edilmiş aqrotexniki qulluq işləri 
aparılmaqla becərilmişdir.  Səpin sahəsi 1 m2 olan ləklərdə 300 ədəd cücərən dən hesabı ilə 
aparılmış, standart kimi Qarabağ 7 arpa sortu hər 20 ləkdən bir yerləşdirilmişdir. Tədqiq edilən  
materialların xəstəliklərə davamlılığı Avropa ölkələrində  tətbiq edilən 9 ballıq şkalaya 
(N.Smilakoviç, 1966, A.İ.Sari və J.M.Presskot, 1983) əsasən təbii sirayətlənmənin 
qiymətləndirilməsi yolu ilə müəyyən edilmişdir. Kompleks təsərrüfat göstəricilərinə görə seçilmiş 
nümunələr daha geniş sahədə (50 m2) iki təkrada yenidən tədqiq edilmişdir.  

Müəyyən edilmişdir ki, tədqiqat işinin aparıldığı bölgəyə nəmliklə az (LRA) və orta dərəcədə 
(MRA) təmin olunmuş bölgələr üçün nəzərdə tutulmuş pitomniklər daha uyğundur.  

Bu pitomniklərdən seçilən sortnümunələr yerli şəraitə daha tez uygunlaşmışdır ki, bu da 
özünü məhsuldarlıq elmentlərinin yüksəkliyində göstərmişdir. 
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Seçilmiş nümunələrin şəcərəsi aşağıdakı kimidir: 
İK-1CBSS04M00195S-7M-0Y-0M-0Y-3M-0AP;FNC1/AZAF;  
İK-2 ICBH94-0402-0AP-0AP-17AP-0AP-20AP-20AP-0AP;Zarjau/80-5151//OK84817; 
İK-3ICB04-1601-0AP-7AP-0AP;Sadik-02*2/3/Narcis//K-281/Skorohod; 
İK-4ICBH99-0071-0AP-41AP-0AP;Pamir-168/4/Roho//Alger/Ceres362-1-1/3/CWB117-77-9-7; 
İK-5ICB06-1680-0AP-5AP-0AP;CWB117-77-9-7//Roho/Mazurka /3/Supie/4/Sararood; 
İK-6ICB06-1809-0AP-4AP-0AP;WKN5185-82/Pamir-038//Bulbul; 
İK-7ICB06-1800-0AP-3AP-0AP; Kozir/Regina; 
İK-8ICB06-1706-0AP-5AP-0AP;NE89747/Zarjau/3/Rapidan//K-281/Skorokhod; 
İK-9ICB06-1744-0AP-3AP-0AP;Sls*2/3/Vg/Julia//Zy/5/Roho//Alger/Ceres362-1-
1/3/Tipper/4/Viringa'S'; 
İK-10ICB92-0045-0AP-3AP-2AP-0AP-9AP-0AP;Mo.B1337/WI2291//Mo.B1337/WI2291; 
 

Seçilmiş bəzi sortnümunələrdə məhsulun struktur göstərciləri şəkil 1 və şəkil 2-də verilmişdir. 
 

 
 

Şəkil 1. Seçilmiş arpa sortnümunələrində məhsuldarlığın struktur elementləri 
 

 
 

Şəkil 2. Seçilmiş arpa sortnümunələrində sünbül elementləri 
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Şəkil 1-dən göründüyü kimi seçilmiş nümunələrdə üç illik orta göstəriciyə görə bitkinin boyu 
98-117 sm  və məhsuldarlığın struktur göstəricilərindən məhsuldar kollanma 7-9 ədəd və 1000 dən 
kütləsi 49-53 qr intervalında,  standart sortda isə müvafiq olaraq bu göstəricilər  115-120sm, 6-7 
ədəd, 46-47 qr intervalında dəyişmişdir. Belə ki, standart sortda tədqiq olunan sortnümunələrlə 
müqayisədə uyğun olaraq bitkinin boyu 14,7-2,5% çox, məhsuldar kollanma 14,3-.22,2% və 1000 
dən kütləsi  isə 6,2-11,3% az olmuşdur.  Şəkil 2-dən göründüyü kimi sünbül elementlərindən 
sünbülün uzunluğu 6,5-11,0 sm, sünbülcüklərin sayı 21-33 ədəd, sünbülün kütləsi 1,3-2,1 qr, bir 
sünbüldə dən sayı 24-28 ədəd, bir sünbüldə dən kütləsi 1,1-1,8 qr intervalında, standart sortda isə 
müvafiq olaraq  bu göstəricilər 9,0-11,0 sm, 25-27 ədəd, 1.3-1.5 qr, 23-25 ədəd, 1.1-1.3 qr 
intervalında dəyişmişdir. Bu göstəricilərə görə standart sortla  tədqiq olunan sortnümunələr 
arasındakı fərq 2,5-0 sm, 4-6 ədəd, 0-0,6 qr, 1-3 ədəd və 0-0,5 qr  təşkil edir. Tədqiq edilən arpa 
sortnümunələrində məhsuldarlığın struktur elementlərinin yüksəkliyi sonda 1000 dən kütləsinin 
artımı ilə müşayiət olunmuşdur.  

Tədqiqat  illəri ərzində seçilmiş bu sortnümunələr bölgə üçün xarakterik olan həm biotik, həm 
də abiotik amillərə davamlılığı ilə fərqlənərək vegetasiya dövründə iqlim şəraitinin dəyişkənliyinə 
tolerantlıq göstərmələrinin nəticəsi olaraq işçi (aktiv) kolleksiyaya daxil edilmişlər. Hazırda 
seçilmiş bu sortnümunələrin seleksiya materialı kimi növbəti mərhələlərdə tədqiqi davam etdirilir 
və hibridləşdirmə proqramında geniş istifadə edilir. 
 

ƏDƏBİYYAT 
1. http://www.agro.gov.az/arpa 
2. http://kayzen.az/blog/erzaq/4352/arpa.html 
3. А.В.Созинов - Селекция и семеноводство селскохозяйственных растений. 2014, КГСХА. 

Лесникова. c.6-14. 
4. Гуляев Г.В., Дубинин А.П. Селекция и семеноводство полевых культур с основами генетики, 

М.: Колос, 1980. - 375 с. 
5. Коновалов Ю.Б. - Общяя селекция растений. Москва: Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2011. 394 с. 
6. Пыльнев В.В. -2014 Практикум по селекции и семеноводство полевых культур. М.:«Колос»,2008. 

c. 247-404. 
7. Гужов Ю.Л. - Селекция и семеноводство культивируемых растений. 1999. Москва, Изд. РУДН. 

536 с.  
8. Musayеv Ə.C., Hüsеynоv H.S., Məmmədоv Z.A. Dənli taхıl bitkilərinin sеlеksiyası sahəsində tədqiqat 

işlərinə dair tarla təcrübələrinin mеtоdikası. Bakı. Müəllim, 2008, 88 s.  
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРТООБРАЗЦОВ ЯЧМЕНЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКИ 

ОТДАЛЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВИЧНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Г.Дж.Гашимова 
Научно- Исследовательский Институт Земледелия 

 
В статье приведена информация  о перспективах использования сортообразцов ячменя, 

географически отдаленного происхождения в качестве первичного материала для использования в 
селекции при создании новых, адаптивных к местному условию, высокоурожайных, устойчивых к 
абиотическим и биотическим факторам сортов.  

 
PERSPECTIVES  OF GEOGRAPHICALLY DISTANT ORIGIN BARLEY VARIETYSAMPLES 

USE AS AN INITIAL MATERIAL 
 

G.J.Gashimova 
Research Institute of Crop Husbandry 

 
The article deal with information on perspectives of use of geographically distant origin barley 

varietysamples as an initial material in breeding for creation of new adapted to local condition, high yielding, 
tolerant to abiotic and resistant to biotic factors varieties.   
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UOT 004.651.2 
GENBANKDA TOXUMU SAXLANILAN YUMŞAQ (Tr.aestivum L.),  

BƏRK BUĞDA (Tr.durum Desf.) VƏ ARPA (H.vulgare L.) NÜMUNƏLƏRİNİN 
SƏCİYYƏLƏNDİRMƏ MƏLUMAT BAZALARININ YARADIMASI 

 

İ.A.MİRZƏLİYEVA 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq pr.155, Az 1106., mirzaliyevai@gmail.com 

 

Genbankın orta müddətli saxlanma şəraitində olan yumşaq buğda, bərk buğda və arpa bitki toxum 
nümunələrinin Mərkəzi Məlumat Bazasının tərkibində səciyyələndirmə bazaları  yaradılmışdı. 

 İnstitutun müvafiq laboratoriyaları tərəfindən təqdim edilmiş səciyyələndirmə məlumatları yaradılmış 
səciyyələndirmə bazasına uyğun bitki qrupu üzrə daxil edilmişdir. Hal hazırda müvafiq səciyyələndirmə 
bazasında yumşaq buğdanın 606, bərk buğdanın 427 və arpanın 199 nümunəsinin səciyyələndirmə 
məlumatları istifadəçilərin ixtiyarına verilmişdir. 

 

Açar sözlər: genetik ehtiyatlar, səciyyələndirmə məlumatları,  qiymətləndirmə, məlumat bazası,  MS 
FoxPro 
Ключевые слова: генетические ресурсы, характеристические данные, оценка, база данных, MS 
FoxPro 
Key words: genetic resources, characterization data, evaluation, database, MS FoxPro 
 

Genbank kolleksiyasından düzgün və səmərəli istifadə etmək üçün əlavə məlumatlara ehtiyac 
duyulur. Bu məlumatlar  səciyyələndirmə və qiymətləndirmə məlumatlarıdır. Həmin məlumatları 
genbank materiallarının  keyfiyyət göstəricisi hesab etmək olar [1; 2]. 

Bitki genetik ehtiyatlarının bu cür qiymətləndirilməsində  morfo-aqronomik, biokimyəvi və 
molekulyar səciyyələndirmə xüsusi yer tutur. Bu kimi qiymətləndirməni aparmaq üçün müxtəlif 
beynəlxalq təşkilat və institutların təsis etdiyi standartlar mövcuddur. Dünyada bitki genetik 
ehtiyatları üzrə ən çox istifadə edilməsinə görə Beynəlxalq Biomüxtəliflik İnstitutunun təqdim 
etdiyi bitki deskriptorlarını qeyd etmək olar [1; 4; 8]. 

Ayrı-ayrı bitkilər və ya bitki qrupları üzrə səciyyələndirmə və qiymətləndirmə məlumat 
bazalarının yaradılması seleksiya işlərində və bitki tədqiqatlarında tədqiq olunan nümunələr 
arasında seçim aparılması imkanlarını genişləndirir [5; 7; 9]. Genbank idarəçiliyində isə bu kimi 
məlumat bazalarının rolu əvəzedilməzdir. Genbankda saxlanılan bitki toxum nümunələrinin 
səciyyələndirmə və giymətləndirmə məlumatlarının öz əksini tapdığı məlumat bazasının olması 
həmin toxum nümunələrinin yararlılıq indeksidir. 

İnternet əsaslı beynəlxalq səciyyələndirmə bazalarından ECPGR-ın bir neçə bitki növü üzrə 
məlumat bazalarını, eləcə də CGIARqrupuna daxil olan genbankların məlumatlarının inteqrasiyası 
əsasında yaradılmış SINGER informasiya sistemini (http//singer.cgiar.org), Genesys bitki genetik 
ehtiyatları üzrə informasiya sistemini (481 Institutdan3,611,454 nümunə), Genetik ehtiyatların 
informasiya şəbəkəsi kimi fəaliyyət göstərən və bütün dünya Genbanklarının maraqları üçün 
istifadəyə yararlı olan GRIN-Global-ı  (http://www.grin-global.org/) nümunə kimi göstərmək olar 
[11; 12; 13; 14; 15]. 

Proqram təminatı FoxPro əsaslı olan Mərkəzi Məlumat Bazasının strukturu daxilində buğda 
və arpa nümunələrinin səciyyələndirmə məlumat bazaları yaradılmışdır [2; 3]. Bu proseslər müvafiq 
proqram təminatının, məlumat bazası idarəetmə sistemlərinin (MS FoxPro), digər kompüter 
texnologiyaları vasitələrinin (MS Excel, MS Access və s.), SQL proqramlaşdırma dilinin vasitəsi ilə 
həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə, yaradılmış bazalarda uyğun olaraq səciyyələndirmə 
məlumatlarını daxil etmək üçün müvafiq struktur elementləri – səciyyələndirmə üzrə sahələrdən 
ibarət cədvəllər hazırlanmışdır [2; 3; 6]. Səciyyələndirmə məlumatlarının tərtib olunması üçün 
ICARDA-da və Beynəlxalq Biomüxtəliflik İnstitutunda istifadə edilən bitki deskriptorlarından 
istifadə edilmişdir [10].  Sözü gedən bazada institutun müvafiq  laboratoriyalar tərəfindən aparılmış  
tədqiqatların nəticələri öz əksini tapmışdır. 

Tədqiqatın məqsədi Genbankdan götürülmüş dənli taxıl (bughda və arpa) bitki nümunələri 
üzərində institutun laboratoriyaları tərəfindən əvvəlki illərdə aparılmış müvafiq tədqiqatların 
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nəticələrini (morfoloji analizlər, keyfiyyət göstəriciləri, fizioloji analizlər) səciyyələndirmə və 
qiymətləndirmə məlumatları şəklində toplamaq və müvafiq bitki qrupları üzrə səciyyələndirmə 
bazaları yaradaraq orada əks etdirməkdir. 

Bu məqsədlə seleksiyaçılar və bitki tədqiqatçılarından hər bir nümunə üzrə səciyyələndirmə 
məlumatlarını toplamaq və onların istifadəsini yaxşılaşdırmaq üçün proqram modulları və Excel 
cədvəlləri hazırlanmışdır. Doldurulmuş cədvəllərin məlumat bazasına keçirilməsi proqram 
vasitələrinin köməyi ilə təmin edilmişdir. MMB-da pasport deskriptor məlumatları və Genbankda 
orta müddətli saxlanmada toxumları olan nümunələrdən buğda və arpanın səciyyələndirmə 
məlumatları MS Excel cədvəllərində artıq hazırlanmış  və Mərkəzi Məlumat Bazasının MS FoxPro 
proqramının strukturu daxilində “Səciyyələndirmə” cədvəlində səciyyələndirmə əlamətlərinə əsasən  
müfaviq bitki grupu üzrə verilənləri daxil edilmişdir. 

Arpanın Genbankda saxlanılan 537 nümunəsindən cəmi 199 nümunənin səciyyələndirmə 
məlumatı bazaya daxil edilmişdir. Həmin  nümunələr 19 əlamətə (həyat tərzi), bir bitkidə məhsuldar 
gövdələrin sayı, əkin tarixi, çicəklənmə dövrü, bitkinin hundurluyu, bir sünbüldə olan sünbülcük 
qruplarının sayı, qılçığın hamarlılığı,sünbülün uzunluğu, bir sünbüldə olan dənlərin sayı, bir 
sünbüldə olan dənlərin kütləsi, 1000 dənin kütləsi, sünbülün kütləsi, bir bitkiyə görə ümumi 
gövdələrin sayı) unlu şeh və tac sürmə, bərk sürməyə davamlılığa görə qiymətləndirilmişdir 
(Fraqment1). 

Səciyyələndirmə bazasında  olan arpa nümunələri 6 növmüxtəlifliyinə görə fərqlənir 
(Diaqram 1). 

 

Diaqram 1. Səciyyələndirmə məlumatı olan arpa nümunələrinin növmüxtəlifliyinə görə təsnifatı 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Səciyyələndirmə məlumatları olan arpa nümunələrində  mənşəyinə gorə üstünlük Azərbaycan 

mənşəli nümunələrdədir. Belə ki,  199 nümunədən 154-ü  Azərbaycan, digərləri isə Rusiya (10), 
Fransa (4), Almaniya (4), Ukrayna (3), Kanada (2) və s. mənşəlidir. 

 

Fraqment 1. Səciyyələndirmə bazasında arpa nümunələrinin səciyyələndirmə məlumatları 
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Ümumilikdə Genbankda bərk və yumşaq buğdanın 2271 nümunəsinin toxumları saxlanılır. 
Onlardan  ümumi sayı 1033 ədəd  olmaqla, bərk buğdanın– 427, yumsaq buğdanın isə – 606 nümu-
nəsinin səciyyələndirmə məlumatı vardır. 

Bu nümunələr bitkinin hündürlüyü, məhsuldar gövdələrin sayı,sünbülün uzunluğu, sünbül-
cüklərin sayı, sünbülün kütləsi, bir sünbüldəki dənlərin sayı, sünbülün sıxlığı, 1000 dənin kütləsi 
kimi məlumatlar olmaqla 8 əlamətə  görə qiymətləndirilmişdir. 

Bu nümunələri mənşəyinə görə aşağıdakı kimi təsnif etmək olar. 1033 nümunədən 796  
Azərbaycan, digərləri isə Suriya (197), Macarıstan (13), Bolqarıstan (9),  Kanada (3) və s. 
mənşəlidir 

Səciyyələndirmə nəlumatı olan buğdalardan 30-a yaxını yerli buğda sortlarıdır. 
Səciyyələndirmə bazası  olan buğda nümunələri 54 növmüxtəlifliyinə görə fərqlənir (Diaqram 2.). 

 
Diaqram 2. Səciyyələndirmə məlumatı olan arpa nümunələrinin növmüxtəlifliyinə görə təsnifatı 

 
Fraqment 2. Səciyyələndirmə bazasında buğda nümunələrinin səciyyələndirmə məlumatları 

 

 
 

Müxtəlif bitki və bitki qrupları üzrə səciyyələndirmə bazalarının yaradılması seleksiyaçı 
alimlərin, bitki tədqiqatçılarının elmi fəaliyyətinə əvəzolunmaz bir töhfədir. Hazırda digər bitkilər 
üzrə yeni bazaların yaradılması işi davam etdirilir. 
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СОЗДАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ТВЕРДЫХ (Tr.durum Desf.) И 
МЯГКИХ (Tr.aestivum L.) ВИДОВ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ (H.vulgare L.) 

СЕМЕНА КОТОРЫХ СОХРАНЯЮТСЯ В ГЕНБАНКЕ 
 

И.А. Мирзалиева 
НАНА Институт Генетических Ресурсов 

 
В структуре Центральной Базы данных были разработаны базы характеристических и 

оценочных данных для твердых и мягких видов пшеницы и ячменя,  которые находятся в Генбанке в 
среднесрочном сохранении. Были внесены в базу данных характеристические и оценочные данные по 
группам растений, которые получены из соответствующих лабораторий.  В данный момент в 
соответствующей характеристической  базе данных находятся  606 образцов мягкой пшеницы, 427 
образцов твердой пшеницы  и 199 образцов ячменя для  пользователей баз данных. 

 
CREATION OF CHARACTERIZATION DATABASES OF BREAD WHEAT (Tr.aestivum L.), 

DURUM WHEAT (Tr.durum Desf.) AND BARLEY (H.vulgare L.) ACCESSIONS  
WHICH SEEDS ARE STORED AT GENEBANK 

 

I.A. Mirzaliyeva 
ANAS Genetic Resources Institute 

 
 Was created the characterization databases of  bread wheat, durum wheat and barley accessions   
within the frame of Central Data Base. Collected data from the appropriate laboratories of the Institute were 
recorded at the suitable database with the suitable crop plants. At present there are 606 bread wheat 
accessions, 427 durum wheat accessions and 199 barley accessions appropriate databases which are open for 
a use plant breeders and plant resources investigators. 
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UOT 635:631.52 
MÜXTƏLİF GENETİK PARAMETRLƏRƏ MALİK ARPA RÜŞEYM PLAZMALARININ 

TƏSƏRRÜFAT-QİYMƏTLİ ƏLAMƏTLƏRİNƏ VƏ YETİŞKƏNLİYİNƏ GÖRƏ 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Q.A.NOVRUZLU, C.Ə.BAYRAMOVA, Z.Ə.QƏRİBOV, A.M.LABAZANOVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, AZ 1098, Pirşağı qəs., Sovxoz 2 

 

Məqalədə müxtəlif genetik parametrlərə malik arpa rüşeym plazmaları, təsərrüf-qiymətli əlamətlərinə 
və tezyetişkənliyinə görə qiymətləndirilmişdir. Tədqiq edilən rüşeym plazmalar arasından tezyetişkənliyinə, 
yüksək məhsuldarlığına, 1000 dənin kütləsinə və digər əlamətlərinə görə fərqlənən perspektiv formalar 
seçilərək seleksiyada praktiki istifadə üçün tövsiyyə edilmişdir. 

 

Açar sözlər: arpa, rüşeym plazması, məhsuldarlıq, tezyetişkənlik, 1000 dənin kütləsi, xəstəlik 
Ключевые слова: ячмень, гермоплазма, продуктивность, скороспелость, масса 1000 семян, 
болезнь 
Key words: barley, germplasm, productivity, early ripeness, 1000 grain weight, diseases 
 

Respublikada ərzaq probleminin həll edilməsində bitkiçilik məhsulları ilə yanaşı, 
heyvandarlıq məhsulları istehsalının dinamik artımının təmin olunması mühüm məsələlərdən 
biridir. Bu artımın ehtibarlılığının təmin olunması üçün, ilk növbədə heyvandarlığın möhkəm yem 
bazasının yaradılması yerinə yetirilməlidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, yem bitkiləri arasında dənli və dənli-paxlalı bitkilərin (arpa, soya, 
vələmir, yemlik noxud və s.) xüsusi payı vardır və bunların arasında arpa bitkisi ən geniş yayılandır. 
1980-ci illərlə müqayisədə (160-170 min ha) arpanın əkin sahəsi, təqribən iki dəfə artmışdır [1]. 
2016-cı ildə bi rəqəm 344 min ha təşkil etmişdir. Bu artım həm heyvandarlığın sürətli inkişaf 
etməsinin, həm də onun qiymətli yem kimi istifadəsinin əsas göstəricisidir [2]. 

Arpanın əkin sahəsinin kifayət qədər olmasına baxmayaraq, heyvandarlığın arpa yeminə olan 
tələbat hələ də tam təmin olunmur. Bunun ən başlıca səbəbi, vahid sahədən alınan məhsuldarlığın 
olduqca aşağı olmasıdır. Son 2-3 il istisna olmaqla arpanın orta məhsuldarlığı 25-26 s/ha təşkil 
etmişdir ki, bu da qənaətbəxş deyildir. Hazırkı tələbat arpanın orta məhsuldarlığının 32,0 s/ha-dan 
yüksək olmasından ibarətdir. Belə olduğu təqdirdə, tələbatın ödənilməsi mümkündür. 

Dənli bitkilərin məhsuldarlığının artırılmasında bitkilərin yüksək aqrofonda (torpağın tələbata 
uyğun becərilməsi, mineral gübrələrdən istifadə, mütərəqqi suvarma sisteminin tətbiqi, alaqlara 
qarşı mübarizə və s.) becərilməsi ilə yanaşı, stres amillərə tolerantlı olması da mühüm əhəmiyyətə 
malikdir [3; 4]. Respublikada becərilən arpanın əhəmiyyətli bir hissəsi (40 %-dən çoxu) dəmyə 
şəraitində becərildiyi üçün, quraqlığadavamlı və tezyetişən sortların yaradılması seleksiyada ən 
mühüm prioritet sahələrdən biridir [1; 4; 5]. Odur ki, tədqiqatlarımız bu istiqamətdə aparılmışdır. 

Tədqiqat ƏETİ-nun Abşeron YTT-da aprılmışdır. Tədqiqat obyekti olaraq müxtəlif 
pitomniklərə aid 600-dən artıq İKARDA-dan introduksiya olunmuş və yerli arpa rüşeym plazması 
tədqiq edilmişdir (Cədvəl 1). Təcrübənin qoyulması, nümunələrdə feniloji müşahidələr və 
qiymətləndirmələr müvafiq metodikaya uyğun aparılmışdır [6].  

 
Cədvəl 1. Abşeron YTT-da kompleks təsərrüfat qiymətli əlamətlərinə görə  

tədqiq edilən arpa sort-nümunələri (2016) 
S/S Pitomniklərin adı Pitomliklərdə olan 

nümunələr, ədəd 
Pitomniklərdən seçilmiş 

nümunələr, ədəd 
1 IBON – W (2015-2016) 46 32 
2 INBYT – Hİ Set:1 (2015-2016) 50 20 
3 IBYT – Hİ Set:2 50 12 
4 IBON – Hİ (2015-2016) 139 113 
5 INBON  (2015-2016) 120 28 
6 IBYT-W Set:10 (2015-2016) 50 12 
7 3rdGSBYT Set:3 (2015-2016) 50 5 
8 3rdGSBSN Set:2 (2015-2016) 120 83 

Cəmi: 625 305 
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Fenoloji müşahidələr zamanı bitkilərin çıxış, killanma, boruyaçıxma, sünbülləmə və yetişmə 
fazaları ilə bərabər, ayrı-ayrı sort-mümunələrin xəsətəliklərə davamlılığı da qiymətləndirilmişdir. 
2016-cı ildə yağmurların kifayət qədər olması və bitkilərin sünbülləmə fazasına daxil olana qədər 
havaların nisbətən sərin keçməsi, arpa bitkisi üçün xarakterik olan xəsətəliklərin inkişafəna imkan 
vermişdir. Cədvəl 2-dən göründüyü kimi cari vegetasiya ilində tədqiq edilən sort-nümunələrdə 
xəstəliklərin yayılması fərqli olmuşdur. Göründüyü kimi sort-nümunələrin 1,4 %-i qonur pas, 92,0 
%-i unlu şeh, 0,6 %-i rinxosporioz, 1,8 %-i helmintosporioz xəstəliyinə yoluxmuşdur. Digər 4,2 %-
ində isə (26 ədədində) patogenin əlamətlərinə rast gəlinməmişdir (Cədvəl 2).  

 
Cədvəl 2. Abşeron YTT-da kompleks təsərrüfat qiymətli əlamətlərinə görə tədqiq edilən 

arpa sort-nümunələrinin xəstəliklərə davamlılığı (2016) 
 

Pitomniklərin adı Qonur pas Unlu şeh Rinxosporioz Helmintosporioz 

Heç bir 
xəstəlik 

müşahidə 
olunmadı 

IBON– W (2015-2016) 4 46 4 6 - 
INBYT – Hİ Set:1 (2015-2016) - 45 4 - 1 
IBYT – Hİ Set:2 - 50 - 3 - 
IBON – Hİ (2015-2016) - 163 - - 5 
INBON  (2015-2016) 2 72 - 1 8 
IBYT-W Set:10 (2015-2016) - 19 - - 6 
3rdGSBYT Set:3 (2015-2016) - 23 - 1 2 
3rdGSBSN Set:2 (2015-2016) 3 157 - - 4 

Cəmi: 9 (1.4 %) 575 (92 %) 4 (0.6 %) 11 (1.8 %) 26 (4.2 %) 
 
Tədqiq edilən seleksiya materialı digər təsərrüfat-qiymətli əlamətlərinə (məhsuldar kollanma, 

sünbüldə dənlərin sayı, 1000 dənin kütləsi, bitkinin məhsuldarlığı, yatmaya davamlılıq, 
tezyetişkənlik və s.) görə də qiymətləndirilmiş və perspektivli formalar seçilmişdir.   

 
Cədvəl 3. Abşeron YTT-da kompleks təsərrüfat qiymətli əlamətlərinə görə tədqiq edilən 

arpa sort-nümunələrinin sünbülləmə müddəti və məhsuldarlığı (2016) 
 

s/s Sort-nümunənin  adı Sünbülləmə  
tarixi 

Yatmaya 
davamlılıq, 

 bal 

Xəstəliklərə 
davamlılıq, bal 

Məhsuldarlıq, 
s/ha 

1 Cəlilabad 19, st 10.V 7 5 45,4 
2 Ikicərgəli  10.V 9 7 54,0 
3 Ikicərgəli  7.V 7 9 56,0 
4 Çoxcərgəli 10.V 9 9 54,8 
5 İCB-100960/3/Robur/İ-126... 4.V 7 9 56,0 
6 Albayan/NK1272/4/Arar/3/... 2.V 9 9 51,9 
7 949431-101N/QCX8-9N... 8.V 9 7 51,9 
8 Harmal-02/ArabiAbiad... 8.V 9 7 57,0 
9 №9 5.V 9 9 56,3 
10 №10 5.V 9 9 60,9 
11 №6 5.V 7 9 58,7 
12 Hml/Furat2 İCB05-0685... 6.V 9 7 54,7 
13 Clipper//W12291... 28.IV 9 9 52,4 

 
Bu formalar içərisindən yatmaya və xəstəliklərə davamlı, tezyetişən, yüksək məhsuldar 

olanları, seleksiyada praktiki istifadə üçün daha əhəmiyyətlidir. Sortnümunələrdən 
Clipper//W12291, Albayan/NK1272/4/Arar/3, İCB-100960/3/Robur/İ-126, Hml/Furat2 İCB05-
0685 və s. standartla müqayisədə 4-12 gün tez sünbülləməklə, məhsuldarlığı 6,5-15,5s/ha yüksək 
olmuşdur. 
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Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, kompleks təsərrüfat-qiymətli əlamətlərinə, 
xəstəliklərə davamlılığına, tezyetişkənliyinə görə seçilmiş sort-nümunələrin, yağmurla az təmin 
olunmuş bölgələrdə becərilmək üçün, yeni, daha məhsuldar sortların yaradılması məqsədi ilə 
seleksiyada başlanğıc material kimi istifadəsi faydalı ola bilər.  
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ОЦЕНКА ОБЛАДАВШИМИ НЕКОТОРЫМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 
ГЕРМОПЛАЗМ ЯЧМЕНЯ ИЗУЧЕНИЕ ИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И 

СКОРОСПЕЛОСТЬ 
 

Г.A.Новрузлу,  Дж.А.Байрамова, З.А.Гарибов, A.M.Лабазанова 
Научно Исследовательский Институт Земледелия  

 
В статье изучались некоторые генетические характеристики различных гермоплазм ячменя и 

оценка их на скороспелость и сельскохозяйственное значение. Из изучаемых сортов были отобраны 
скороспелые, наиболее продуктивные, по массе 1000 семян, и по другим сельскохозяйственным 
показателям формы ячменя для использования в селекции в практических целях.  

 
 

ASSESMENT OF  DIFFERENT GENETIC PARAMETRS BARLEY GERMPLASMS  FOR 
ECONOMIC VALUABLE INDICATION AND EARLY RIPENESS 

 
G.A.Novruzlu, C.A.Bayramova, Z.A.Garibov, A.M.Labazanova 

Research Institute of Crop Husbandry 
 

In the article has been valluated the different genetic parametrs of barley germplasms, their economic 
valuable indication and early ripeness. In the study of germplasms the perspective forms which distinguished 
for its early ripeness, high productivity, 1000 grain weight and other signs was selected and recommended 
for practical use. 
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GƏNCƏ-QAZAX BÖLGƏSİNDƏ GÜLÜL VƏ LƏRGƏ NÜMUNƏLƏRİNİN  
YERLİ SORTLARLA MÜQAYİSƏLİ ÖYRƏNİLMƏSİ 

 
H.Y.QASIMOV, H.M.ƏHMƏDOVA, A.A.ZAMANOV 

Azərbaycan Respublikası KTN,  Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş. 
AZ1098, Sovxoz №2, zamanov.atif@mail.ru 

 
 

Məqalədə başlanğıc material olaraq xarici ölkələrdən introduksiya olunmuş müxtəlif ekoloji-coğrafi 
şəraitə mənsub olan gülül və lərgə nümunələrinin yerli sortlarla (Nəzarət) birlikdə müsabiqəli sortsınağı 
pitomnikində öyrənilməsindən bəhs edilir. 

Başlanğıc material olaraq İKARDA xətti ilə göndərilmiş gülülün 45, lərgənin isə 15 nümunəsi 
üzərində seleksiya işləri aparılaraq müqayisəli öyrənilmişdir. Nəticədə gülülün  Vicia növünün Sel.2616 (K-
23116), Lərgənin Sel.290 (K-26102) sortnümunələri rayonlaşmaq üçün 2015-ci ildə Seleksiya 
Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasına təqdim olunmuşdur. 

 
Açar sözlər: gülül, lərgə, təsərrüfat xüsusiyyətləri, bioloji, morfoloji, coğrafi ekoloji, genotiplər, 
məhsuldarlıq 
Ключевые слова: вигна, чина, экономические показатели, биологический, морфологический, 
географический экологический, генотип, урожайность 
Key words: vetch, cow pea, economical indicators, biolojical, morphological, geografical, ecological, 
genotype, productivity 
 
 
Müstəqil respublikamızda əhalinin heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi və 

ərzaq proqramının yerinə yetirilməsi bu günün ən vacib məsələlərindən birirdir. 
Məlumdur ki, paxlalı bitkilər yüksək məhsuldarlıq və qidalılıq xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Dünya florasında paxlalılar Tabaceae fəsiləsi-600-dən artıq cinsi, 12000-dən artıq növü əhatə edir. 
Dənli paxlalı bitkilərin məhsulu zülalla zəngin olduğundan onlar ərzaq, yem və texniki 

məqsədlər üçün becərilir. Dünya əkinçiliyində paxlalı bitkilərin ümumi sahəsi 120 milyonhektara 
qədərdir. Paxlalı bitkilərdə küllü miqdarda mineral maddələrin, vitaminlərin olması onların yemlik 
dərəcəsini yüksəldir. Bu bitkilərin dənində əvəzolunmaz amin turşuları (lizin, triptofan, metionin və 
s.) ilə zəngin çoxlu zülal vardır. 

Paxlalı bitkilər heyvanlar üçün qüvvəli yemdir. Yemlik dərəcəsinə görə 1 kq dən 1,1-1,4 
enerji yem vahidinə bərabərdir. Vegetativ hissələri ot,senaj, ot unu hazırlanmasında və yaşıl yem 
kimi istifadə olunur. Yaşıl kütləsini silos kütləsinə qatdıqda zülal balansını yaxşılaşdırır. 

Dənli-paxlalı bitkilər aqrotexniki əhəmiyyətə də malikdir. Onlar torpağın azot balansını 
yaxşılaşdırır, torpağın münbitliyini artırır. Payızlıq bitkilər üçün yaxşı sələf hesab olunur, taxıl 
bitkiləri ilə qarışıq səpilir. Dənli-paxlalı bitkilər içərisində lərgə və gülül bitkiləri xüsusi yer  tutur. 
Bu bitkiləri payızda əkdikdə erkən yazda heyvanların yaşıl yemə olan tələbatını ödəmək 
mümkündür. Gülülün tərkibində proteinin miqdarı yüksəkdir. Quraq rayonlarda lərgə bütün başqa 
dənli-paxlalı bitkilərdən yüksək məhsul verməsinə görə fərqlənir. Ölkəmizdə gülülün 85 növü 
yayılıb. Ədəbiyyat məlumatlarına görə gülülün yaşıl kütləsində 69%, quru otunda 61%, quru 
maddəsində 11,5-19% protein vardır. Dənindən hazırlanmış unu qüvvəli yemlərlə qarışdırdıqda 
mal-qara iştahla yeyir. Zülal probleminin həll edilməsində onun əhəmiyyəti olduqca böyükdür. 

Azərbaycanda  gülülün geniş yayılmış payızlıq sortları Axalkala və Türkməndir. 
Gülülün Vicia sativa növünün üzərində çoxlu kökləri vardır. Gövdəsi zəif, yerə yatandır, 

boyu50-100 sm-ə çatır, cütlələkşəkilli mürəkkəb yarpaqları olur. Yarpaq saplağının sonunda 
çıxıntılar vardır. Çiçəkləri oturaq şəkildə yarpaq qoltuğunda iki-iki əmələ gəlir, ləçəklər əsasən 
bənöbşəyi, ağ, yasəmən rəngli olurlar. Öz-özünə və ya həşaratla çarpaz tozlanır. Paxlanın uzunluğu 
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3-4,5 sm olub, rəngi tünd qonur rəngli olub, gövdə üzərində növbə ilə düzülmüşdür. Paxlada 
dənlərin sayı 4-10 ədəd olub, yetişdikdə açılıb tökülür. 1000 toxumun kütləsi 40-60 qr olub, rəngi 
qara, şabalıdı olur. 

Birillik ot bitkisi olan lərgənin Azərbaycanda 8 növü vardır. Lərgənin toxumunun tərkibində 
23-34% zülal, 24-45% sulu karbon, 0,5-0,7% yağ, 4,0-4,6% selloza, 2-2,5% kül vardır. Yaşıl 
kütləsində 20% xam zülal, 2,9% yağ, 42,8 % azotsuz ekstraktiv maddələr (AEM) vardır. Lərgə 
digər paxlalı bitkilərdən fərqli olaraq quraqlığa, duza, zərərverici və xəstəliklərə  davamlıdır. 
Lərgənin boyu 100 sm-ə qədər hündürlüyə çatır, gövdə zəif olduğu üçün yerə yatır. 

Bir bitkidə 4-13-ə qədər gövdə olur və hər gövdədə 12-13-ə qədər buğumarası olur. 
Yarpaqlama forması  cüt lələkşəkillidir. Rəngi açıq yaşıl, aşağı səthi azacıq tüklərlə örtülü olur. 
Yarpağın uzunluğu 60-80 mm, eni isə 6-8 mm-dir. 

Çiçəklər yarpaq qoltuğunda 1-2 ədəd yerləşir. Çiçək qrupu 2 çiçəkcikdən ibarətdir. Ləçək 
yarpaqları ağ, göy, bənövşəyi, çəhrayı rənglidir. Çiçəklərin saplaqla birlikdə uzunluğu 5-8 sm-dir. 
Hər paxlada 2-5 toxum olur. Toxum sarımtıl ağ rəngli, paz şəkilli, yastıbucaqlı kimidir. 1000 ədəd 
dənin kütləsi 50-60 qram arasında dəyişir. 

Səpin norması hektara 150-170 kq-a qədərdir. Lərgənin vegetasiya müddəti 100-120 günə 
çatır. Çiçəkləmə dövrü uzun olur. Vegetasiya müddətində 3-4 dəfə suvarılır. 

Son illərdə respublikamızda paxlalı yem bitkilərinin, o cümlədən lərgə və gülül  bitkisinin 
becərilməsinə çox az yer verilir. Müxtəlif səbəblərdən həyat üçün istifadə etdiyimiz bəzi bitkilərin 
genetik ehtiyyatları sürətlə tükənir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Suriydan “Quraqlıq zonada Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları 
Beynəlxalq Mərkəzi” (İKARDA) tərəfindən göndərilmiş lərgə və gülül nümunələrinin yerli sortlarla 
müqayisəli öyrənilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Bu məqsədlə Ağstafa Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında tədqiqat işinə başlanmışdır. Tədqiqatı 
aparmaqda məqsəd Suriyadan introduksiya olunan lərgə və gülül nümunələri müqayisəli 
öyrənilməsi, onların yerli şəraitdə uyğunlaşdırılması, kütləvi seçmə yolu ilə yeni perspektivli 
sortların alınmasıdır. 

Təcrübə zamanı Suriyadan göndərilmiş gülülün Vicia Sativa növünün 15, Vicia narbonensis 
növünün 15, Vicia ervicla növünün 15, lərgənin Lathurus sativus növünün 15 sort nümunəsindən, 
nəzarət variantında isə gülülün Axalkala, lərgənin isə Stepnaya 21 sortlarından istifadə olunmuşdur. 
Təcrübədə bitkilərin səpini payızda (oktyabr ayında) aparılmışdır.  

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi zamanı: 
I). Fenoloji müşahidələr aparılmış (çıxış, budaqlama, qönçələmə, çiçəkləmə, paxla əmələ 

gətirmə, tam yetişmə); 
II).   Bitkilərin boy dinamikası; 
III).  Yaşıl kütlə məhsulu; 
IV). Toxum məhsulu; 
V).  1000 dənin kütləsi təyin edilmişdir. 
Fenoloji müşahidə aparılan zaman məlum olmuşdur ki, hər iki bitki sortnümunələrində səpin  

eyni vaxtda aparıldığı halda bitkilərin yetişmə müddəti lərgənin Sel  289 və Sel 290 nümunə 
gülülün isə Vicia narbonensis sortunda tez başa çatmışdır. 

Yetişmə fazasında gülül bitkisinin Vicia narbonenses növündə nəzarət bitkinin boyu 60 sm 
olmuşdursa, Sel 2466-da 87 sm, Sel 2469-da isə nümunələrində 100 sm olmuşdur. 

Lərgənin Lathurus sativus növündə nəzarət  Stepnaya-21 sortunda bitkinin boyu 70 sm 
olmuşdur. Lərgənin Sel 289 nümunəsində 79 sm, Sel 289-da 79 sm, Sel 290-da isə 75 sm olmuşdur. 

Yaşıl kütlə məhsulu gülülün Vicia Sativa növündə daha yüksək, yəni 350-367 sen/ha, nəzarət  
Axalkala sortunda 248 sen/ha olmuşdur. 

Toxumun məhsulu isə Vicia narbonensis növündə yüksək olmuşdur, hektardan 65 sentner, 
nəzarət Axalkala sortunda isə 40 sen/ha olmuşdur. 
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Müsabiqəli sortsınağı pitomnikində gülül və lərgə bitki sort nümunələrinin məhsuldarlığı 
 

s/s Bitki sortlarının 
kataloq nömrəsi 

Yaşıl kütlə 
məh., s/ha 

Nəzarətə nisbətən 
artım, 

Toxum 
məh.,sen/ha 

Nəzarətə nisbətən 
artım 

Bitkilərin 
boyu, sm 

sen. % sen. % 
 Gülül Vicia 

narbonenses 
       

1 Axalkala (nəza.) 248 - - 40 - - 60 
2 Sel 2466 267 19 7,2 60 20 33,4 87 
3 Sel 2469 305 57 18.7 65 25 38,5 100 
  Vicia Sativa        
1 Axalkala (nəza.) 248 - - 35 - - 60 
2 Sel 2712 350 102 29,2 40 5 12,5 69 
3 Sel 2616 347 99 28,6 46 11 24,0 74 
4 Sel 2717 367 119 32.5 43 8 18,7 77 
  Vicia erviela        
1 Axalkala (nəza.) 250 - - 25 - - 40 
2 Sel 2517 262 12 4,6 27 2 7,5 43 
3 Sel 2466 254 4 1,6 29 4 13,8 41 
 Lərgə Lathurus 

Sativus 
       

1 Stepnaya-21 357 - - 24 - - 70 
2 Sel 289 400 43 10,8 26 2 7,3 79 
3 Sel 290 407 50 12,3 30 6 20,0 75 

 
Beləliklə, aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsində gülül və lərgə bitkisinin Suriyadan gətirilmiş 

sortnümunələri yerli sortnümunələrlə müqayisəli öyrənilmişdir. Məhsuldarlıq cədvəlindən məlum 
olur ki, gülülün Vicia sativa növünün Sel 2712, Sel 2616, Sel 2717, Vicia narbonensis növünün Sel 
2469, Lərgənin Sel 290 sortnümunələrinin məhsuldarlığı nəzarət sortundan  yüksək olmuşdur. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ЧИНЫ И ВИГНЫ 
С МЕСТНЫМИ СОРТАМИ В ГЯНДЖА-КАЗАХСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Г.Я.Касумов, Г.М.Ахмедова, А.А.Заманов 

Научно - Исследовательский Институт Земледелия 
 
В статье приведена информация о сравнительном изучении интродуцированного из 

зарубежных стран образцов чины и вигны принадлежащих к различным эко-географическим 
условиям с местными сортами (контроль) в качестве исходного материала. 

Были сравнительно изучены 45 образцов вигны и 15 образцов чины, полученные из ИКАРДА. 
В результате, образцы  Sel2616 (К-23116),  Sel290 (К-26102) были переданы на сортоиспытание для 
районирования в 2015 году. 

 
COMPARATIVE STUDY OF  COW PEA AND VETCH SAMPLES  WITH LOCAL VARIETIES  

IN  GANJA-GAZAKH REGIONS 
 

H.Y.Gasimov, H.M.Ahmadova, A.A.Zamanov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 
The article presents information on competitive study of introduced from foreign countries belonging 

to different eco-geographical conditions vetch and cow pea samples as an initial material with local varieties 
(check). 

As an initial material was  taken 45 vetch and  15 cow pea samples obtained from ICARDA and 
comparatively were studied. As a result of study varietysamples of vetch Sel2616 (K-23116) Vicia species 
and cow pea Sel290 (K-26102) have been transfered for regionization to State Comission in 2015. 

 
 

UOT.636.084/.087 
BİYAN  BİTKİSİNİN  KƏND  TƏSƏRRÜFATI HEYVANLARININ  

YEMLƏNDİRİLMƏSİNDƏ ROLU 
 

X.R. HƏTƏMOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Sovxoz № 2, AZ1098, Bakı, Azərbaycan 

 
Məqalədə biyan bitkisinin Kənd Təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsində rolundan bəhs  edilir. 
Açar sözlər: biyan-çəmən, yonca-biyan, arpa yarması, qidalandırmaq 
Ключевые слова: солодка-луга, люцерна-солодка, ячмень расколотый, питание 
Key words: liquorice-meadow, alfalfa-liquorice, pearl-barley,  feeding 
 
Respublikada  heyvandarlığın  ən  mühüm və gəlirli  sahələrindən  biri  də  qoyunçuluqdur. 

Təbii  imkanlar  yay  və qış  otlaqlarının  mövcudluğu, həmçinin  mal-qara  saxlamaqda  əsrlər  
boyu  əldə  edilmiş  zəngin  təcrübə ölkədə qoyunçuluğun  inkişaf  etdirilməsi  üçün  əlverişli  şərait  
yaradır. 

Azərbaycanda   qoyunçuluğun  qədim  tarixi  vardır. Təbii  iqlim  şəraiti, geniş  əraziyə  malik  
yay  və qış  otlaqları  burada  qoyunçuluğun  genişləndirilməsinə  böyük imkan yaratmışdır. Hələ  
keçmiş  zamanlarda Vətənimizdə  xalçaçılıq  sənətinin  meydana  gəlməsi vəinkişafı da  qoyun-
çuluqla bağlıdır. Müxtəlif  çeşidli  məhsullarına  görə  qoyunçuluq  heyvandarlığın  başqa  növ-
lərindən  fərqlənir. 

Qoyunçuluğun inkişaf etdirilməsində ən mühüm tədbirlərindən biri yem bazasının  
möhkəmləndirilməsidir. Respublika  qoyunçuluq üçün  əsas  yem  mənbəyi  yayda   dağ  otlaqları 
(yaylaqlar), qışda isə qış  otlaqları (qışlaqlar) olan böyük  təbii  otlaq  sahələrindən  ibarətdir. Bu 
sahələrdə  qoyunların yemləndirilməsi  üçün  əsas  yemlər  otlaqların  ayaqaltı  yemləridir. Qış  
dövründə   qoyunlar  əsas  etibarı  ilə  yarımsəhra  otlaqlarından  ibarət  olan  aran  otlaqlarında 
saxlanılır  ki, burada da  bitən əsas  yemlər  şoran bitkilərindən olan qarağan, kəngiz, əzgən, yovşan, 

:122-124 
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yağtikanı və s. otlardır. Bu bitkilərin  hamısını  qoyunlar qışda  şaxtalardan  sonra  həvəslə  yeyirlər. 
Göstərilən  bitkilərdən  başqa  qış  otlaqlarında  payızlıq birillik bitkilər  və  yaz  efemerləri  bitir  
ki, bunlar   da  yazın  əvvəllərində öz  veqetasiya  dövrlərini  başa çatdırırlar. İstər  payızlıq  birillik  
bitkilər istərsə  dəyaz  efermerləri   payız və  qış  yağışlarından  sonra  bitib  böyüyürlər.  Əlverişli  
illərdə  belə  yemlərdə  zəngin  olan   qış  otlaqlarının  yemlik  keyfiyyəti  yüksək  olur. Qoyunların  
belə otlaqlarda otarılması onları kifayət qədər yemlə təmin edir. Lakin əksər hallarda  
Respublikanın  qış  otlaqlarında  otlaq  yemi  çox az olduğundan  qoyunların  əlavə yemləndirilməsi  
lazım gəlir. Bu dövrdə qoyunlar otlaqlarda  əlavə  yemlərlə  yemləndirilməzsə  onların  yemə olan  
tələbatı  tam  təmin  olunmazsa orta köklükdən aşağ və hətta arıq  vəziyyətdə  yaza  çıxırlar ki,  bu 
da öz növbəsində  məhsuldarlığın azalmasına səbəb olar. Buna  görə  də qoyunlar  qış  otlaq  
dövründə  ayaqaltı  yemdən  (otlaq  yemindən)  başqa  mütləq  tələb olunan  miqdarda  əlavə  olaraq  
qaba və  qüvvəli  yemlərlə  təmin olunmalıdırlar. Lakin  təsərrüfatların  əksəriyyətində yem  
bazasının  zəif  olması üzündən bu dövrdə  qoyunlar  kifayət   qədər  yemlərlə  təmin  olunmurlar. 
Qeyd etmək lazımdır ki, qış otlaqları  az məhsuldar olduğundan  qoyunların  yemə  olan  tələbatı 
tam  ödənmir. Bu  baxımdan  qoyunların   qış  dövründə   yemə  ola tələbatının  ödənilməsində  
təbii  şəraitdə  mövcud  olan  qiymətli  yem  bitkilərinin  aşkar edilməsi, onların  yemlik  
keyfiyyətinin, qidalılıq dəyərinin  və istifadə edilmə  səməriliyinin  öyrənilməsi  günün  ən  vacib  
məsələlərindən  biridir.  

Respublikada  təbii  bitki örtüyünün  zəngin  və  qiymətli  nümayəndələrindən  biri  biyan  
bitkisidir. Ədəbiyyat  məlumatlarına   görə  dünyada  yayılmış  25  biyan  bitkisi  növündən  5-i  
Azərbaycanda  bitir. Bunlardan   ən  çox  tüksüz  yaxud   da xalq  arasında  deyildiyi  kimi  “şirin  
biyan” növünə  rast  gəlmək olur.  Biyan  paxlalılar  fəsiləsinə  aid  olmaqla  həm  də  qiymətli  yem  
bitkisidir. Respublikamızın  geniş  ərazisində, xüsusən  də  Mil, Qarabağ, Şirvan, Abşeron və  
Naxçıvan  düzənliklərində, həmçinin,  Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Beyləqan, 
Ağcabədi, Zərdab və  digər  bir çox  bölgələrimizdə  yabani  bitki  kimi  yetişir.  

Biyanın  Xalq  Təsərrüfatında çox böyük əhəmiyyəti  vardır. Biyan  kökündən  dərman  
preparatları, müalicəvi  çaylar  alınır. Alkoqolsuz  içkilərin  hazırlanması, ət  və balıq  məhsullarının  
konservləşdirilməsində, yeyinti (şəkərəvəzedici), yüngül  (kosmetika  məmulatları) və ağır  (nadir 
torpaq elementlərinin və  elektroliz  üsullu  təmiz  metalların  alınması)  sənaye  sahələrində  tətbiq  
olunur,  ən  keyfiyyətli  biyan  tüksüz  biyandır.  

Biyanın  kənd  təsərrüfatında  da  böyük  əhəmiyyəti  vardır. Belə  ki, kənd   təsərrüfatı   
heyvanlarının  yemləndirilməsində  qış  otlaq  sahələrində  ayaqaltı  otun, tədarük  olunan  qaba, 
sulu, şirəli  və  qüvvəli  yemlərin  azlığını  nəzərə  alıb  otlaq  yemi  ilə  birlikdə  bir  neçə  yemin, o 
cümlədən  biyan  bitkisinin  təklikdəvə müxtəlif ot  qarışığı ilə birlikdə istifadə edilməsi qoyunların 
məhsuldarlığına, məhsulun keyfiyyətinə, cavanların inkişafına müsbət təsir göstərir. Apardığımız 
elmi-istehsalat   təcrübəsində məlum olmuşdur ki, Azərbaycanda yay və qış otlaqlarının   çatışma-
mazlığı  və məhsuldarlığının   aşağı  olması qoyunçuluğun  inkişafına  böyük  maneçilik   törədir.  
Ona  görə  də  qoyunçuluğun  Azərbaycanda geniş şəkildə  inkişaf  etdirilməsi   məqsədilə  otlağa  
əlavə olaraq  qoyunların   yemləndirilmə  sistemi tətbiq   edilməlidir. Qoyunların  qış  dövründə  
otlağa (ayaqaltı yeminə)  əlavə  olaraq  yemləndirilməsi üçün bizim təqdiqatlar üzrə  işlədiyimiz və 
hazırladığımız  ayrı - ayrı  yemlərdən və çəmən otu- biyan, yonca - biyan  otlarından  ibarət  yem  
paylarından  istifadə  edilməsi   onların  yalnız  qış  otlaq yemlənməsilə  (təsərrüfat  yemlənməsi) 
müqayisədə  salamat və gümrah  olması,  canlı  kütlə  və  yun  məhsuldarlığının  nəinki  
azalmasının qarşısının alınmasına, hətta  onların  artmasına  kömək  edir.  

Biyan  otu  qoyunlar  üçün  qiymətli  yem  sayılır. O, qoyunların  yem  payında  otlağa  əlavə  
tək  yem kimi deyil, eyni  zamanda  yem  payına  əlavə  kimi  də  istifadə  edilə  bilər. 
       Ana qoyunlar  üçün  qış  otlağı  və 200 qr  arpa  yarması  (təsərrüfat   yemlənməsi)  ilə  yanaşı  
çəmən  otundan  ibarət  yem  payına  200-300 qr  biyan otunun   əlavə  edilməsi  və  toğlular  üçün   
qış otlağı  və  100 qr   arpa  yarması  ilə  birlikdə  yonca  otundan ibarət yem  payına  150-200 qr bi-
yan otunun daxil edilməsi  yem  qarışıqlarında olan qida maddələrinin  yüksək  dərəcədə  mənimsə-
nilməsini təmin etməklə  tək  çəmən   və  yonca  otları  ilə  yemlənənlərlə  müqayisədə  canlı  kütlə  
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artımı  və  artıq  yun  qırxımı  almağa  imkan  verir. 
Qış otlağına  əlavə  olaraq  təklikdə  biyan,  çəmən, yonca, arpa  senajı  və  yaxud da biyanın 

onlarla qarışığından ibarət yem paylarının qış otlaq yemlənməsi  ilə müqayisədə qoyunlarda  canlı 
kütlənin15,1- 18,4 % artmasını, yun  qırxımının  isə  14,5 – 28,4 %  yüksəlməsini, erkək  toğlularda  
isə  19,86 – 27,19 %  artıq  canlı  kütlə  artımı  və  5,8 – 22,8% artıq  yun  qırxımı  alınmasını  təmin  
edir.  

Yem  istehsalında biyanın  geniş  tətbiqi üçün bu qiymətli  bitkinin  azalmasının qarşısının 
alınması məqsədilə mədəni şəraitə keçirilməsi, toxumçuluğun inkişaf  etdirilməsi  və  biyanla  
məşğul  olan  xüsusi  təsərrüfatlar  yaratmaqla onun yemlik kefiyyətini öyrənmək mümkündür. Bu 
da öz növbəsində  Azərbaycanda qoyunçuluğun  əlavə yemə olan  tələbatını  ödəmiş  olacaq.  
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РОЛЬ СОЛОДКИ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ 

Х.Р.Гатамов 
Научно-Исследовательский Институт Земледеия 

 
В статье говорится о роли солодки в кормленин сельскохозяйственных животных с целью 

укрепления кормовой базы в развитии овцеводства. 
 

ROLE OF LIQUORICE PLANT IN FEEDING OF FARM ANIMALS 
Kh.R.Hatamov 

Research Institute of Crop Husbandry 
 

In the article presents information about the role of the liquorice plant in the feeding of farm animals 
with the pupose of strengthening feed base for the development of sheep-breeding.  

 
 

UOT 633/635:631.52  
İKİNCİ NƏSİL (F2) YUMŞAQ BUĞDA HİBRİDLƏRİNDƏ TRANSQRESSİV 

DƏYİŞKƏNLİYİN TƏDQİQİ 
 

B.B.NƏZƏROV 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tərtər BTS, 

AZ 4351 Tərtər rayonu, Zolgörən kəndi, Tel: 0506115152, n.bahruz@mail.ru 
 
Təqdim olunan məqalədə 2015-2016-cı tədqiqat ilində yumşaq buğdanın ikinci nəsil (F2) hibridlərində 

transqressiyanın dərəcəsi və tezliyinin tədqiqinə dair məsələlər öz əksini tapmışdır. Ədəbiyyat məlumatlarına 
və eləcədə həyata keçirdiyimiz tədqiqatların nəticələrinə istinad edərək, qeyd edə bilərik ki, birinci nəsildə 
(F1) yüksək dominantlıq və heterozisliyinə görə fərqlənən hibrid kobinasiyalarda, ikinci nəsildə (F2) müsbət 
transqressiv əlamətlər aşkarlanmışdır. 

Açar sözlər: yumşaq buğda, seleksiya, sort, kombinasiya, hibrid, seçmə, sabit xətt, sortnümunə, 
transqressiya 
Ключевые слова: мягкая пшеница, селекция, сорт, комбинация, гибрид, отбор, константная 
линия, сортообразец, трансгрессия 
Key words: bread wheat, breeding, variety, combination, hybrid, selection, constant line, 
varietysample,  transgression 
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Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, kəmiyyət əlamətlərinə görə ikinci nəsil (F2) 
hibrid kombinasiyalarda geniş şəkildə fenotipik dəyişkənlik baş verir və hibridləşdirmədə iştirak 
edən komponentlərin genetik irsiyyət faktorlarından asılı olaraq, alınmış hibrid kombinasiyalarda 
əlamətlərin fenotipik dominantlıq dərəcəsinin diferensiallaşması müşahidə edilir [1; 2; 3]. Yəni, 
hibridləşdirmə prosesində valideyn cütlərinin düzgün seçilməsi nəticəsində birinci nəsil hibridlərdə 
yüksək heterozisliyə, ikinci nəsil hibridlərdə isə müsbət transqressiv əlamətlərin üzə çıxmasına nail 
olmaq mümkündür. 

Ədəbiyyat məlumatlarından, eləcədə aparılmış çoxsaylı elmi-tədqiqat işlərindən belə bir 
nəticəyə gəlmək olur ki, seleksiya işlərinin nəticələrinin yüksəldilməsi üçün hibridləşmə zamanı 
kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin irsən keçməsi qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi çox vacibdir. 
Qeyd edək ki, birinci nəsil hibridlərdə özünü göstərməyən əlamətlərə görə, ikinci nəsildə müsbət 
transqressiyalı fərdlərin parçalanması ehtimalı nisbətən azalır. Bunu nəzərə alaraq hibridlərin aşağı 
nəsillərdə öyrənilməsi seleksiya işlərinin səmərəliliyini artırmaq üçün çox önəmlidir. 

Tədqiqatçıların fikirlərinə istinadən qeyd edə bilərik ki, birinci (F1) və ikinci (F2) nəsil hibrid 
kombinasiyalarında əlamətlərin kəmiyyət göstəriciləri geniş şəkildə dəyişdiyi üçün, birinci nəsil 
hibrid nümunələrində yüksək heterozisliyə, ikinci nəsildə isə müsbət transqressiv əlamətlərin üzə 
çıxması tezliyini və səviyyəsini yüksəltməklə hibridləşmənin effektivliyini arzu olunan istiqamətə 
yönləndirməyə imkan verir [3]. 

Qeyd edək ki, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında 
suvarma şəraitində, 2015-2016-cı tədqiqat ilində, 32 ədəd ikinci nəsil (F2) hibrid kombinasiyasında 
transqressiya dərəcəsi və transqressiyanın tezliyi müəyyən edilmişdir. 

Bitkinin boyu: Bitkinin boyuna görə 2015-2016-cı tədqiqat ilində apardığımız təcrübələrdə 32 
ədəd ikinci nəsil (F2) hibridlərinin analizlərinin təhlili zamanı 15,63% (5 ədəd) kombinasiyada 
müsbət transqressiya, 84,37% (27 ədəd) kombinasiyada isə mənfi transqressiya müşahidə edilmişdir 
(şəkil 1). 

 
 

Şəkil 1: Növdaxili ikinci nəsil (F2) yumşaq buğda hibridlərində bitkinin boyuna görə transqressiv dəyişkənlik 
 
 
Bitkinin boyuna görə müsbət transqressiya dərəcəsi TT 01421  Pərvin x Vassa (Tgs= 

+4,88%), TT 01426  Pərvin x Alman mənşəli sort (Tgs= +1,49%), TT 01434  YUBILIEYNAYA 
100/TILEK /1 x Murov-2 (Tgs= +1,46%), TT 01424  Pərvin x Azəri (Tgs= +0,37%), TT 01416  
Sönməz x Vassa (Tgs= +0,26%) kombinasiyalarında alınmışdır (cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. Yumşaq buğdanın ikinci nəsil (F2) hibrid kombinasiyalarında bitkinin boyuna görə 

 transqressiya dərəcəsinin müsbət olduğu kombinasiyalar 
 

S./s
. 

Kombinasiyaların adı 
Bitkinin boyu, sm 

Tgs 
♀ F2 ♂ 

1 TT 01416  Sönməz x Vassa 116,3 116,6 102,4 +0,26 
2 TT 01421  Pərvin x Vassa 100,5 107,4 102,4 +4,88 
3 TT 01424  Pərvin x Azəri 100,5 109,5 109,1 +0,37 
4 TT 01426  Pərvin x Almanmənşəli sort 100,5 102 97,2 +1,49 
5 TT 01434  YUBILEYNAYA 100/TILEK /1 x Murov-2 103 111,5 109,9 +1,46 
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Tədqiqat zamanı müyyən olunmuşdur ki, əksər kombinasiyalar bitkinin boyuna görə  valideyn 
formalar arasında aralıq mövqedə olmuşlar. Belə ki, valideyn formalarda bitkinin boyu 97,2-126,7 
sm olduğu halda, ikinci nəsil (F2) hibrid kombinasiyalarda bu göstərici 93,0-125,6 sm arasında 
olmuşdur. 

Sünbülün uzunluğu: Sünbülün uzunluğuna görə 2015-2016- cı tədqiqat ilində apardığımız 
təcrübələrdə ikinci nəsil (F2) hibridlərin analizlərinin təhlili zamanı 59,38% (19 ədəd) 
kombinasiyada müsbət transqressiya, 40,62%-də (13 ədəd) mənfi transqressiya müşahidə edilmişdir 
(şəkil 2). 

 

 
 

Şəkil 2: Növdaxili ikinci nəsil (F2) yumşaq buğda hibridlərində sünbülün uzunluğuna görə 
transqressiv dəyişkənlik 

 
Sünbülün uzunluğuna görə ən yüksək transqressiya səviyyəsi TT 01433  YUBILEYNAYA 

100/TILEK /1 x Yeganə (Tgs= +25,82%), TT 01439  Murov x Pərvin (Tgs= +22,26%), TT 01416  
Sönməz x Vassa (Tgs= +16,85%), TT 01434  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Murov-2 (Tgs= 
+15,53%), TT 01415  Doka x Vassa (Tgs= +15,05%), TT 01404  Şəfəq x Sönməz (Tgs= +14,96%), 
TT 01413  Doka x Sönməz (Tgs= +11,81%), TT 01437  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Doka 
(Tgs= +11,40%) kombinasiyalarında müşahidə olunmuşdur (cədvəl 2). 

 
 

Cədvəl 2. Yumşaq buğdanın ikinci nəsil (F2) hibrid kombinasiyalarında sünbülün uzunluğuna görə 
yüksək transqressiya dərəcəsinə malik ombinasiyalar 

 

S./s. Kombinasiyaların adı 
Sünbülün uzunluğu, sm 

Tgs 
♀ F2 ♂ 

1 TT 01401  Şəfəq x Alman sortu 12,55 13,9 12 +10,76 
2 TT 01404  Şəfəq x Sönməz 12,55 14,6 12,7 +14,96 
3 TT 01413  Doka x Sönməz 10,95 14,2 12,7 +11,81 
4 TT 01415  Doka x Vassa 10,95 16,05 13,95 +15,05 
5 TT 01416  Sönməz x Vassa 12,7 16,3 13,95 +16,85 
6 TT 01431  YUBILIEINAYA 100/TILEK/1 x Mahmud 80 11,4 12,95 12 +7,92 
7 TT 01433  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Yeganə 11,4 15,35 12,2 +25,82 
8 TT 01434  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Murov-2 11,4 15,25 13,2 +15,53 
9 TT 01437  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Doka 11,4 12,7 10,95 +11,40 

10 TT 01438  Murov x Şəfəq-2 13,2 15,5 14,3 +8,39 
11 TT 01439  Murov x Pərvin 13,2 17,3 14,15 +22,26 

 
Tədqiqatlar zamanı valideyn formalarda bu əlamət 10,95-14,3 sm olduğu halda, ikinci nəsil 

(F2) hibrid kombinasiyalarda 12,45-17,3 sm arasında dəyişmişdir. 
Sünbüldə dənlərin sayı: Sünbüldə dənlərin sayına görə 2015-2016- cı tədqiqat ilində 

apardığımız təcrübələrdə ikinci nəsil (F2) hibridlərin analizlərinin təhlili zamanı 32 hibriddən 7-də 
(21,88%) müsbət transqressiya; 78,12% (25 ədəd) kombinasiyada isə mənfi transqressiya aşkar 
edilmişdir (şəkil 4). 
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Şəkil 4: Növdaxili ikinci nəsil (F2) yumşaq buğda hibridlərində sünbüldə dənlərin sayına görə 

transqressiv dəyişkənlik 
 

Bu əlamətə görə müsbət transqressiya səviyyəsi TT 01433  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x 
Yeganə (Tgs= +21,64%), TT 01431  YUBILIEINAYA 100/TILEK/1 x Mahmud 80 (Tgs= 
+17,70%), TT 01407  Alman sortu x Murov-2 (Tgs= +4,72%), TT 01436  YUBILIEINAYA 
100/TILEK /1 x Vassa (Tgs= +3,86%), TT 01421  Pərvin x Vassa (Tgs= +3,37%), TT 01432  
YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Zirvə 85 (Tgs= +3,08%), TT 01415  Doka x Vassa (Tgs= 
+1,45%) kombinasiyalarında alınmışdır (cədvəl 4). 

 
Cədvəl 4 

Yumşaq buğdanın ikinci nəsil (F2) hibrid kombinasiyalarında sünbüldə dənlərin sayına görə 
transqressiya dərəcəsinin müsbət olduğu kombinasiyalar 

 
s/
s 

Kombinasiyaların adı 
Sünbüldə dən sayı, əd. 

Tgs 
♀ F2 ♂ 

1 TT 01407  Almansortu x Murov-2 48,9 71 67,8 +4,72 
2 TT 01415  Doka x Vassa 61,9 62,8 61,4 +1,45 
3 TT 01421  Pərvin x Vassa 62,3 64,4 61,4 +3,37 
4 TT 01431  YUBILIEINAYA 100/TILEK/1 x Mahmud 80 64,7 81,8 69,5 +17,70 
5 TT 01432 YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Zirvə 85 64,7 67 65 +3,08 
6 TT 01433  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Yeganə 64,7 78,7 56,6 +21,64 
7 TT 01436  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Vassa 64,7 67,2 61,4 +3,86 

 
Orta ədədi qiymətəgörə valideyn formalarda bu əlamət 48,9-76,3 ədəd olduğu halda, ikinci 

nəsil (F2) hibrid kombinasiyalarda 46,6-81,8 ədəd arasında dəyişmişdir. 
Sünbüldə dənlərin kütləsi: Apardığımız təcrübələrdə sünbüldə dənlərin kütləsinə görə ikinci 

nəsil (F2) hibridlərinin analizlərinin təhlili zamanı 31,25% (10 ədəd) kombinasiyada müsbət 
transqressiya; 68,75% (22 ədəd) kombinasiyada isə mənfi transqressiya aşkar edilmişdir (şəkil 6). 

 
 

 
 

Şəkil 6: Növdaxili ikinci nəsil (F2) yumşaq buğda hibridlərində sünbüldə dənlərin kütləsinə görə 
transqressiv dəyişkənlik 
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Sünbüldə dənlərin kütləsinə görə ən yüksək transqressiya səviyyəsi ilə TT 01407  Alman 
sortu x Murov-2 (Tgs= +33,89%), TT 01431  YUBILIEINAYA 100/TILEK/1 x Mahmud 80 (Tgs= 
+25,0%), TT 01433  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Yeganə (Tgs= +12,04%), TT 01425  Pərvin 
x Sönməz(Tgs= +11,21%), TT 01417  Sönməz x Şəfəq-2 (Tgs= +10,05%), TT 01404  Şəfəq x 
Sönməz (Tgs= +7,24%), TT 01413  Doka x Sönməz (Tgs= +4,76%) kombinasiyaları fərqlənmişlər 
(cədvəl 5). 

 
Cədvəl 5 

Yumşaq buğdanın ikinci nəsil (F2) hibrid kombinasiyalarında sünbüldə dənlərin kütləsinə görə  
transqressiya dərəcəsinin yüksək olduğu kombinasiyalar 

 
S./
s. 

Kombinasiyaların adı 
Sünbüldə dən kütləsi, qr. 

Tgs 
♀ F2 ♂ 

1 TT 01401  Şəfəq x Alman sortu 2,21 2,26 1,56 +2,26 
2 TT 01402  Şəfəq x Doka 2,21 2,33 2,31 +0,87 
3 TT 01404  Şəfəq x Sönməz 2,21 2,37 2,09 +7,24 
4 TT 01407  Almansortu x Murov-2 1,56 3,20 2,39 +33,89 
5 TT 01413  Doka x Sönməz 2,31 2,42 2,09 +4,76 
6 TT 01417  Sönməz x Şəfəq-2 2,09 2,30 2,04 +10,05 
7 TT 01425  Pərvin x Sönməz 2,14 2,38 2,09 +11,21 
8 TT 01426  Pərvin x Almansortu 2,14 2,19 1,56 +2,34 
9 TT 01431  YUBILIEINAYA 100/TILEK/1 x Mahmud 80 1,91 2,50 2,0 +25,0 

10 TT 01433  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Yeganə 1,91 2,14 1,48 +12,04 
 
 

Apardığımız analizlərin nəticələrinə nəzər saldıqda məlum olur ki, bir sünbüldəki dənin 
kütləsi valideyn formalarda orta ədədi qiymət 1,56-2,74 qr olduğu halda, ikinci nəsil (F2) 
hibridlərdə kombinasiyalardan asılı olaraq bu göstərici 1,63-3,20 qr intervalında dəyişmişdir. 
Tədqiq etdiyimiz 32-ədəd hibrid kombinasiyalarından 10-da valideynlərinə nisbətən sünbüllərində 
dənlərin kütləsi yüksək olmuşdur. 

Analizlərin nəticələrinə əsasən qeyd edə bilərik ki, 2015-2016-cı tədqiqat ilində öyrənilən 
ikinci nəsil (F2) hibridlərində transqressiya səviyyəsi bitkinin boyuna görə mənfi, sünbülün 
uzunluğuna, sünbüldə dənin sayına, sünbüldə dənin kütləsinə görə isə kombinasiyaların 
əksəriyyətində müsbət olmuşdur. 

Tədqiqatın nəticələrindən F1-də yüksək dominantlıq və heterozisliyinə görə fərqlənən 
kombinasiyalarda, F2-də müsbət transqressiv əlamətlərin yaranması müşahidə edilmişdir.  
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСГРЕССИВНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ У ГИБРИДОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
ВТОРОГО (F2) ПОКОЛЕНИЯ 

 
В.В. НАЗАРОВ 

Научно-Исследовательский Институт Земледелия, Тертерская Зональная Опытная Станция  
 

В статье приведены результаты изучения частоты и степень проявления трансгрессии по 
количественным признакам у гибридов мягкой пшеницы второго (F2) поколения. В частности 
указывается что, трансгрессия по количественным признакам у второго поколения в основном 
проявляется в тех комбинациях у которого в первом поколении показали высокий эффект гетерозиса. 

 
 

STUDY OF TRANSGRESSIVE VARIATION IN THE SECOND (F2) GENERATION HYBRIDS OF 
BREAD WHEAT 

 
V.V.NAZAROV 

Research Institute of crop husbandry, Terter Regional Experimental Station 
 

The results of the study of the frequency and degree of manifestation of transgression by variables in 
the second generation hybrids (F2) of bread wheat have discussed in the article. In particular it indicates that 
transgression on the quantitative characteristics of the second generation is mainly manifested in those 
combinations in which the first generation showed a high heterosis effect. 
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II. FİZİOLOGİYA VƏ BİOTEXNOLOGİYA

UOT581.1/1 
FLUORESSENSİYA METODUNUN TƏTBİQİ İLƏ BƏZİ BUĞDA GENOTİPLƏRİNƏ 

DUZ STRESİNİN TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

E.Ə.İSMAYILOVA1, K.T.CÜMŞÜDLÜ1, C.M.TƏLAİ2, Y.M.FEYZİYEV1,2 
1AMEA Molekulyar biologiya və biotexnologiya İnstitutu, Mətbuat prospekti 2, AZ1004, Bakı; 2Azərbaycan 

KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Pirşağı, 2 saylı Sovxoz, AZ1098, Bakıya_feyziyev@yahoo.com 

Şoranlıq bitkilərin məhsuldarlığını və dənin keyfiyyətini aşağı salan əsas stres amillərindən 
olduğundan duz stresinə davamlı buğda genotiplərinin öyrənilməsi kənd təsərrüfatının vacib 
istiqamətlərindən biridir. Tədqiqatın aparılmasında məqsəd duz stresinin bərk (Şiraslan-23 və Vüqar) və 
yumşaq (Qırmızıgül-1, Nurlu-99, Qobustan və Xəzri) buğda genotiplərində ikinci fotosistemin fotokimyəvi 
fəallığına təsirinin öyrənilməsi olmuşdur. Müxtəlif növlərə aid olmalarına baxmayaraq bütün genotiplərin 
duz mühitində böyümə xarakteri demək olar ki, eyni olmuş, duzluluq artdıqca bitkilərin boyunda qısalma 
müşahidə olunmuşdur. Duzun 100 və 200 mM qatılıqlarında 10 günlük cücərtilərin boynda nəzarət 
bitkilərinə nisbətən ciddi ləngimə müşahidə olunsa da, genotiplərin hamısında xarakterik həyat əlamətləri 
müşahidə edilmişdir. Fotosistem II-nin fotokimyəvi fəallığını xarakterizə edən xlorofil fluoressensiyasının 
nisbi çıxımı (Fm-Fo)/Fm, NaCl-in 0-100 mM qatılıqlarında Vüqar≃Şiraslan-23≃Nurlu-99>Qırmızıgül-
1≃Qobustan≃Xəzri istiqamətində dəyişir. Duzun 200 mM qatılığında müxtəlif genotiplər üçün bu azalma 
nəzarət bitkilərinə nisbətən 6-8% təşkil etmişdir. Təcrübələr göstərmişdir ki, duzun qatılığı artdıqca 
xlorofilin Fo fluoressensiyası yüksəlmişdir. Fotosistem II-nin fotokimyəvi fəallığının dəyişməsi tilakoid 
membranlarında zədələnmə, oksidləşdirici stresin baş verməsi, fotokimyəvi reaksiya mərkəzləri və ya suyun 
oksidləşdiyi katalitik mərkəzdə baş verən zədələnmələr, eləcə də duzun təsiri ilə digər inhibirləşdirici 
streslərə (su qıtlığı, fotoinhibirləşmə, yüksək temperatur və s.) başlanğıc verilməsi ilə izah etmək 
mümkündür.  

Açar sözlər: şoranlıq, buğda, fluoressensiya, fotosistem II 
Ключевые слова: засоление, пщеница, флуоресценция, фотосистема II 
Key words: salinity, wheat, fluorescence, photosystem II 

Bütün bioloji varlıqlar, o cümlədən bitkilər öz inkişafı dövründə ətraf mühitin müxtəlif 
əlverişsiz amillərinin qısamüddətli və ya fasiləsiz təsirinə məruz qalırlar. Abiotik stres amillərinin 
(quraqlıq, şoranlıq, yüksək temperatur, üzvi və qeyri-üzvi çirkləndiricilər və s.) bitkilərə təsiri 
zamanı hüceyrədə gedən metabolik proseslər pozulur, bitkilərin böyüməsi və inkişafı ləngiyir, 
nəticədə bioloji məhsuldarlıq kəskin azalır [2; 3].  

Bitkilərdə məhsul çıxımını və keyfiyyətini müəyyən edən ən təhlükəli və uzunmüddətli təsirə 
malik abiotik amillərdən biri də şoranlıqdır. Hesablamalara görə Yer üzərində əkinçilikdə istifadə 
olunan torpaqların 20%-dən çoxunda mineral duzların miqdarı normadan artıqdır [3; 9]. Torpaqların 
şoranlaşması ölkəmiz üçün də aktual problem hesab olunur. Ölkə ərazisində torpaq sahəsinin ~600 
min hektarı müxtəlif dərəcədə duzlaşmaya məruz qalmışdır. Bu göstəricilər fasiləsiz olaraq təbii 
yollarla və insan fəaliyyəti nəticəsində artmaqda davam edir. Bitki orqanizmində toplanan 
müxtəlif  anion və kationlar metabolik proseslərin, xüsusilə tənəffüs, fotosintez, böyümə, 
inkişaf, daşınma proseslərinə ciddi təsir edir. Bitkilər üçün yüksək duzluluğun zərərli olmasını 
müəyyən edən şərtlərdən biri də duzun təsiri ilə müşahidə olunan stresin eyni zamanda təsir edən 
başqa abiotik amillərdən asılı olaraq daha da güclənə bilməsidir. Şoranlığın bitkilərə təsiri 
ontogenezin ayrı-ayrı fazalarında müxtəlif olmaqla yanaşı, həmçinin növlərarası, eləcə də növdaxili 
müxtəlifliklərdən də asılıdır [7; 10; 11; 14]. Bu müxtəlifliklərin müəyyən edilməsi, yüksək 
duzluluğun bitkilərin endogen reaksiyalarına təsiri mexanizmlərinin öyrənilməsi, şoranlığa (və onun 

:130-138 
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bitkilərdə yaratdığı stresə) bu və ya digər dərəcədə uyğunlaşmış, davamlı və adekvat cavab 
reaksiyalarına malik növ və genotiplərin elmi üsullarla aşkar edilməsi kənd təsərrüfatı, bitkiçilik və 
ekologiyanın prioritet məsələlərindən birinə çevrilmişdir.  

Bitkilərin duza davamlılıq probleminin öyrəniləsində əsas vəzifələrdən biri duz stresinin 
erkən diaqnostikasının işlənib hazırlanması hesab olunur. Bitki hüceyrələrində duzların təsiri 
ilə baş verən ilkin fiziki-kimyəvi proseslər hüceyrədaxili metabolizmin sonrakı mərhələlərinə 
ciddi təsir göstərir. Bununla bağlı bitki orqanizminə duzların təsir mexanizmini aydınlaş-
dırmaq üçün ontogenezin ilkin inkişaf mərhələlərində fizioloji-biokimyəvi proseslərin, o 
cümlədən fotosintez reaksiyalarının öyrənilib istifadə olunması, problemin həllində yardımçı 
ola bilər. 

Fotosintez reaksiyaları ətraf mühit amillərinin təsirinə qarşı çox həssasdır. Ətraf mühitin 
çirklənməsi, ultrabənövşəyi şüalanma, yüksək temperatur, quraqlıq və s. kimi amillərin təsiri 
fotosintezin bu və ya digər reaksiyalarının ləngiməsi və nəticədə bioloji məhsuldarlığın aşağı 
düşməsinə səbəb olur. Müəyyən mənada fotosintez reaksiyaları stres amillərinin bitkilərə təsirinin 
qiymətləndirilməsində marker rolunu oynayırlar. 

Bitkilərin fotosintez aparatı tilakoid membranlarında yerləşmiş bir neçə zülal kompleksindən 
təşkil olunmuşdur. Bu komplekslər – fotosistem II və I (FS II və FS I), sitoxrom b6f kompleksi, 
ATF-sintaza və NADF+ tilakoid membranın digər elektron daşıyıcıları – stromada ferredoksin və 
ferredoksin-NADF+ reduktaza, lümendə plastosianin və membran daxilində plastoxinol ilə qarşılıqlı 
təsiri və birgə fəaliyyəti nəticəsində işıq enerjisinin kimyəvi enerjiyə çevrilməsini təmin edirlər [4].   

Fotosistem II bitkilərdə piqmentlərin fotokimyəvi həyacanlanma enerjisinin kimyəvi enerjiyə 
çevrilməsini təmin edən əsas funksional bioloji komplekslərdən biridir. FS II fotonun xlorofil 
molekulu tərəfindən udulması ilə başlayan və bir neçə pillədən ibarət olan oksidləşmə-reduksiya 
reaksiyalarının nəticəsində su molekullarını oksidləşdirir, plastoxinonu isə reduksiya edir. Bu 
reaksiyanın son məhsulu olaraq molekulyar oksigen (O2) atmosferə ayrılır və tilakoidlərin lümen 
fazasına 4 proton (H+) daxil olur. 

Fotosintetik aparatı təşkil edən molekulyar komplekslər arasında FS II ətraf mühitin əlverişsiz 
amillərinin ilkin hədəfi və bu amillərə qarşı ən həssas komponent hesab olunur (onunla müqayisədə 
FS I daha stabildir). Fotosistem II kompleksinin stres amillərinə qarşı həssaslığı, ilk növbədə onun 
reaksiya mərkəzi və suyun oksidləşdiyi katalitik mərkəzin və onun yaxın ətrafının zərif quruluşu ilə 
əlaqədardır. Tilakoid membranının lümen səthində yerləşmiş və maye mühitlə əhatə olunmuş 
katalitik mərkəzin quruluş və funksiyası həm müxtəlif çirkləndiricilərin, həm də fiziki-kimyəvi 
amillərin təsirindən asanlıqla pozulur. Bu səbəbdən ümumilikdə fotosintez prosesinə stres 
amillərinin təsirinin öyrənilməsində fotosistem II önəmli yer tutur.  

Deyilənləri nəzərə alaraq, tətqiqat işində Triticum durum Desf. və Triticum aestivum L. 
növlərinin müxtəlif genotiplərinin NaCl duzu mühitində böyüməsi və duz stresinin fotosistem II-nin 
fotokimyəvi fəallığına təsiri öyrənilmişdir.  

Tədqiqatlarda yerli seleksiyanın Triticumaestivum L. növünün Qırmızıgül-1, Nurlu-99, 
Qobustan, Xəzri və Triticum durum Desf. növünün Şiraslan-23 və Vüqar genotiplərindən istifadə 
olunmuşdur [1]. Eksperimentlər üçün dənlər yuyulub 45 dəq müddətində distillə suyunda isladılmış, 
sonra isə 3%-li H2O2məhlulunda 15 dəq saxlanılmışdır. Sonda dənlər yenidən distillə suyunda 
yuyularaq cücərmə qablarında yerləşdirilmiş və qaranlıqda (t = 22-250	 C) cücərdilməyə 
başlanılmışdır. Üç gün sonra cücərtilər ehtiyatla (kökləri zədələnmədən) NaCl duzunun 0 (nəzarət); 
50; 100 və 200 mM qatılıqlı məhlullarına köçürülmüşdür. Bundan sonra bitkilər vegetasiya 
kamerasında, lüminessent və közərmə lampalarından istifadə olunmaqla 16/8 saat davam edən 
işıqlanma/qaranlıq rejimində, aerasiya şəraitində daha yeddi gün becərilmişdir. 

Bitkilərin yarpaqlarında fotosintetik elektron daşınmasına xas olan fotokimyəvi fəallıq Mini-
Pam fluorometrində (WALZ, Almaniya) xlotrofilin başlanğıc (Fo) və  maksimal (Fm) fluores-
sensiyasını, həmçinin ikinci fotosistemin fotokimyəvi fəallığını xarakterizə edən nisbi fluores-
sensiya çıxımını – (Fm-Fo)/Fm parametrini təyin etməklə qiymətləndirilmişdir. 

NaCl duzunun hər bir konsentrasiyasına uyğun olçülər 6 təkrarda aparılmış və təcrübi 
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parametrlərin orta qiyməti, standart kənaraçıxma hesablanmışdır. Nəticələrin qrafiki təsviri 
SigmaPlot -10.0 (Jandel, USA) proqramında aparılmışdır.   

Ətraf mühitin digər əlverişsiz amilləri kimi şoranlıq da bitkilərin inkişafı və məhsuldarlığına 
ciddi təsir göstərən antropogen amildir. Bunu nəzərə alaraq yüksək məhsuldar T. durum Desf. və T. 
aestivum L. növlərinə aid bəzi genotiplər (Vüqar, Şiraslan, Qırmızığül-1, Nurlu-99, Qobustan və 
Xəzri) laboratoriya şəraitində 0; 50; 100 və 200 mM qatılıqlı NaCl duzu mühitində cücərdilərək 
inkişafları izlənilmişdir.  

Fərqli növlərə aid olmalarına baxmayaraq cücərtilərin müxtəlif duz mühitində böyümə 
xarakteri demək olar ki, bütün genotiplər üçün eyni olmuş və duzluluq artdıqca bitkilərin boyu 
qısalmağa başlamışdır. Tədqiq olunan bütün genotiplərdə NaCl duzunun 50 mM qatılığında 10 
günlük cücərtinin boyu duzsuz mühitdə cücərdilmiş nəzarət bitkilərindən çox az fərqlənir. Bitkilərin 
inkişafının ciddi ləngiməsi öyrənilən genotiplərdə 100 mM duz qatılığında müşahidə olunur. Bu 
zaman nəzarət bitkilərinə nisbətdə cücərtilərin boyları 40-60% aralığında dəyişir. Duzun 200 mM 
qatılığında isə cücərtilərin boy artımı çox cüzi olur. Bununla belə təcrübə müddətində həm 100, 
həm də 200 mM duz qatılıqlarında tədqiq olunan genotiplərin hamısında fotosintez əlamətləri 
müşahidə etmək mümkün olmuşdur. 

Fotosistem II-də xlorofilin fluoressensiyasının çıxımı onun reaksiya mərkəzində (RM) 
elektron daşınması ilə tənzimlənir. Başqa sözlə, flüoressensiyanın çıxımı RM-nin oksidləşmə-
reduksiya statusu ilə müəyyən olunur [5]. FS II reaksiya mərkəzində elektron akseptoru QA 
(plastoxinon) neytral və FS II reaksiya mərkəzi [P680Pheo]QA konfiqurasiyalı redoks halında 
olduqda xlorofilin fluoressensiyasının intensivliyi çox aşağı olur. Fluoressensiyanın bu səviyyəsi 
sabit və ya başlanğıc (Fo kimi işarə edilir) fluoressensiya adlandırılır. Bu fluoressensiya antenadakı 
xlorofilin həyacanlaşma enerjisinin RM-nə çatmazdan əvvəlki şüalanmasını xarakterizə edir və 
onun çıxımı fotokimyəvi proseslərdən asılı deyil. Fluoressensiya siqnalında korrekt Fo səviyyəsini 
uzun müddət qaranlıqda saxlanılmış yarpaq, xloroplast və s. tədqiqat obyektlərində QA-nın tam 
oksidləşməsindən sonra müşahidə etmək olar [5]. Fluoressensiyanın Fo çıxımı FS II-ni piqment və 
membran səviyyəsində zədələyə bilən ətraf mühit amillərinin təsirinə çox həssasdır. Məsələn, FS II 
membranlarının zədələnməsi zamanı onun artması müşahidə olunur.  

Fotosistem II-də QA akseptorunun reduksiya olunması (məsələn güclü işığın təsiri ilə RM-də 
elektron daşınmasına start verən fotokimyəvi reaksiyada), bitki yarpaqları və onlardan fərqli 
üsullarla izolə edilmiş və müxtəlif intaktlığa malik funksional preparatlarda, xlorofilin 
fluoressensiya çıxımının minimal Fo səviyyəsindən maksimal Fm səviyyəsinədək (QA reduksiya 
olunduqda və reaksiya mərkəzi [P680Pheo]QA

- konfiqurasiyalı redoks halına keçdikdə) 3-5 dəfə 
dəyişməsinə səbəb olur. Fv=Fm-Fo fərqi xlorofilin dəyişən fluoressensiyası adlanır [5]. Xlorofilin 
dəyişən flüoressensiyasının yaranması RM daxilində baş verən fotofiziki proseslərlə əlaqədardır və 
onun şərhi tədqiqatın çərçivəsindən kənara çıxır. Dəyişən fluoressensiya Fv, eləcə də (Fm-Fo)/Fm 
kimi təyin olunan nisbi fluoressensiya ikinci fotosistemdə elektron daşınmasının effektivliyini 
xarakterizə edir və onun fotokimyəvi fəallığının, eləcə də elektron nəqliyyat zəncirində elektronun 
H2O molekulundan NADP+-a daşınmasının tədqiqində müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Bu 
fluoressensiyanın çıxımı və dəyişmə kinetikasına əsasən elektron nəqliyyat zəncirinin müxtəlif 
mərhələlərində elektron daşınma sürəti və xarakteri haqqında mühakimə yürütmək mümkündür.  

Xlorofilin dəyişən fluoressensiyası fenomenini bioloji və praktik nöqteyi-nəzərdən maraqlı 
edən cəhətlər bunlardır: (i) yerin bitki örtüyünün işıq şüalanmasının ~80%-i xlorofilin dəyişən 
fluoressensiyanın payına düşür; (ii) dəyişən fluoressensiya metodunun köməyi ilə  bitki fizioloqları 
fotosintetik elektron nəqliyyatını və bitkidə baş verən stres reaksiyalarını öyrənir, ekoloji 
monitorinq aparmaq imkanları qazanırlar; (iii) dəyişən fluoressensiya ikinci fotosistemin elektron 
daşıyıcılarının fiziki-kimyəvi və fizioloji statusuna həssas olduğu üçün onun funksiyalarının 
öyrənilməsində mühüm alətdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, qaranlığa adaptasiya olunmuş bitki yarpaqlarında xlorofil fluores-
sensiyanın ölçülməsi ilə təyin olunmuş (Fm-Fo)/Fm parametri ikinci fotosistemin fotokimyəvi 
fəallığının göstəricilərindən biri kimi istifadə etmək olar. Bu parametrdən istifadənin bir üstünlüyü 
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də onun həm in vivo - yarpaq, yosun və sianobakteriya hüceyrələrində, həm də izolə olunmuş 
xloroplast və tilakoid membranı hissəciklərinə tətbiq oluna bilməsidir. Normal qidalanma 
mühitində, stressiz şəraitdə böyüyüb inkişaf edən bitkilərin çoxunda  Fm/Fo nisbətinin qiyməti ~5 
olduğundan (Fm-Fo)/Fm parametrinin qiyməti ~0.8 tərtibində olur [5]. Onun azalması göstərir ki, 
ölçülərin aparılmasından əvvəl bitki fotosintetik reaksiyaların gedişini zədələyən və fotosintetik 
elektron daşınmasının effektivliyini aşağı salan amilin təsirinə məruz qalmışdır. 

(Fm-Fo)/Fm kəmiyyətyəti O2 ayrılması və ya CO2 assimilyasıyasının ölçülməsi yolu ilə təyin 
olunmuş fotosintez intensivliyi ilə mütənasib olsa da yarpaqlardakı xlorofillərin miqdarı ilə 
korrelyasiya etmir. İntakt yarpaqlarda elektron daşınması ilə bağlı məhdudiyyətlər bu parametrin 
qiymətinin dəyişməsi ilə nəticələnir. Xlorofilin həyəcanlanmış enerji səviyyəsinin qeyri-foto-
kimyəvi (istilik dissipasiyası) yolla dissipasiyası da (Fm-Fo)/Fm faktorunun qiymətinin azalmasına 
gətirir [19]. Qeyri-üzvi anionlar (Cl-, SO4

2- və PO4
3-) tərəfindən xloroplastlarda tilakoid mem-

branlarının axıçılığının artması nəticəsində (Fm‒Fo)/Fm faktorunun qiyməti azalır [15]. 
(Fm-Fo)/Fm parametri işıq stresi və ya digər amillərin təsirin zamanı FS II reaksiya mərkəzinin 
inaktivasiyası ilə nticələnən D1 zülalının deqradasiyasının göstəricisi kimi də istifadə oluna bilər 
[22]. 

Bunları nəzərə alaraq NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlı məhlullarında böyümüş T. durum Desf. 
və T. aestivum L. genotiplərinin cücərtilərində fotosistem II-nin fotokimyəvi fəallığını xarakterizə 
edən (Fm-Fo)/Fm – nisbi fluoressensiya çıxımının duzun miqdarından asılılığı təcrübi yolla 
öyrənilmişdir (Şəkil 1).  

Şəkildən görmək olar ki, NaCl duzunun 50 mM qatılığında (Fm-Fo)/Fm faktorunun 
qiymətinin dəyişməsi tədqiq olunan genotiplərin hamısı üçün cüzi olmuşdur. Duzun bu qatılığında 
bitkilərin inkişafının ləngiməsi də çox olmamışdır. Təcrübələr göstərir ki, cücərtilərin fəal inkişaf 
etdiyi NaCl qatılıqlarında (0-100 mM), xlorofil fluoressensiyasının nisbi çıxımı Vüqar≃Şiraslan-
23≃Nurlu-99>Qırmızıgül-1≃Qobustan≃Xəzri istiqamətində dəyişir. NaCl duzunun 200 mM 
qatılığında bitkilərin inkişafı çox zəif olsa da, nisbi fluoressensiyanın giyməti üçün bunu söyləmək 
olmaz. Belə ki, 200 mM NaCl duzu qatılığında müxtəlif genotiplər üçün (Fm-Fo)/Fm parametrinin 
azalması onun maksimal qiymətinin 6-8%-ni təşkil edir. 

Göründüyü kimi bərk və yumşaq buğda növlərinə aid olmalarından asılı olmayaraq NaCl 
duzu stresi zamanı baxılan genotiplərdə fotosistem II-nin fəallığı yaxın olaraq qalır. Bunlardan 
yalnız T.durum Desf. növünə aid Vüqar, Şiraslan-23 və T.aestivum L. növünə aid Nurlu-99 
genotiplərində duzun öyrənilən bütün qatılıqlarında FS II-nin fəallığının digər genotiplərə nisbətən 
azacıq yüksək olduğunu qeyd etmək lazımdır. 

Fotosistem II-nin fotokimyəvi fəallığının NaCl duzunun təsirindən cüzi (6-8 %) dəyişməsi və 
bu dəyişmənin səbəbinin aydınlaşdırılması üçün tərəfimizdən xlorofil a fluoressessiyanın digər 
parametri – başlanğıc (sabit) fluoressensiyanın (Fo) analizi aparılmışdır. Fo parametri həyacan-
lanma enerjisinin antenadan FS II reaksiya mərkəzlərinə daşınması zamanı baş verən enerji 
itkilərini göstərir [6]. Bu fluoressensiya, FS II reaksiya mərkəzində plastoxinon (QA) akseptorunun 
tam oksidləşdiyi və RM açıq olduğu, qeyri-fotokimyəvi dissipasiyasının baş vermədiyi şəraitdə, 
antenadan həyacanlanma enerjisini qəbul edib fotosintetik elektron daşınmasına start verməsinin 
mümkün olduğu halda həyacanlanmış xlorofil molekullarının işıq kvantlarının şüalandırması 
zamanı meydana çıxır. Onun düzgün qiymətləndirilməsi fotosintez edən obyektlərin uzun müddət 
qaranlıqda saxlanılmasını tələb edir. Bizim təcrübələrdə bunun üçün bitki yarpaqları qaranlığa 5 
dəqiqə müddətində adaptasiya edilmişdir. 

Fo şüalanmasının intensivliyi antenanı həyəcanlandıran işığın intensivliyi və həyacanlanma 
enerjisinin antenadan FS II reaksiya mərkəzinə ötürülməsinin effektivliyindən asılıdır [17]. Fo 
şüalanmasının yüksək qiyməti həyəcanlanma  enerjisinin FS II antenasında piqment molekulları 
(məsələn istilik stresində tilakoid membranlarının və FS II-nin zədələnməsi) arasında daşınmasının 
effektivliyinin aşağı olmasını göstərir.  

Digər tərəfdən Fo şüalanmasının artması işıqtoplayıcı LHCII kompleksi ilə FS II-nin 
fotokimyəvi  nüvəsinin dissosiasiyası baş verdikdə  antenanın  həyəcanlanma  enerjisinin  RM-nə 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

134 

Şiraslan-23 Vüqar 

NaCl, mM
0 50 100 150 200

(F
m

-F
o)

/F
m

660

680

700

720

740

760

780

800

820

NaCl, mM
0 50 100 150 200

(F
m

-F
o)

/F
m

660

680

700

720

740

760

780

800

820

Qırmızıgül-1 Nurlu-99 

NaCl, mM
0 50 100 150 200

(F
m

-F
o)

/F
o

640

660

680

700

720

740

760

780

800

NaCl, mM
0 50 100 150 200

(F
m

-F
o)

/F
m

640

660

680

700

720

740

760

780

800
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Şəkil 1. NaCl duzu mühitində cücərdilmiş T. durum Desf. və T. aestivum L. genotiplərinin yarpaqlarında 
fotosistem II-nin fotokimyəvi fəallığının dəyişməsi 

daşınmasının effektivliyinin aşağı düşməsi zamanı da baş verir [13]. Oxşar proses duz stresi zamanı 
da müşahidə olunur [16]. 

Tədqiq olunan buğda cücərtilərinin yarpaqlarında xlorofilin başlanğıc fluoressensiyasının (Fo) 
analizi göstərir ki, becərmə mühitində duzun qatılığının artması ilə bütün günotiplər üçün Fo 
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şüalanmasının qiyməti də dəyişir (Şəkil 2). Bu dəyişmə ilə müxtəlif genotiplər üçün (Fm-Fo)/Fm 
faktorunun NaCl duzu qatılığından asılı olaraq dəyişməsi arasında əks korrelyasiya müşahidə 
olunur: (Fm-Fo)/Fm faktorunun qiyməti azaldıqca Fo fluoressensiyası artır. Müxtəlif genotiplər 
üçün  bu  dəyişmə  Vüqar≃Şiraslan-23≃Nurlu-99>Qırmızığül-1≃Qobustan≃Xəzri  istiqamətində  
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Şəkil 2. NaCl duzu mühitində cücərdilmiş T. durum Desf. və T. aestivum L. genotiplərinin yarpaqlarında 
xlorofilin başlanğıc fluoressensiyasının (Fo) dəyişməsi 
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olmuşdur. Fo şüalanmasının  artması ola bilsin ki, xlorofilin həyacanlanma enerjisinin FS II 
reaksiya mərkəzlərinə daşınma effektivliyinin azalması ilə bağlı olmuşdur. Bu da duzun tilakoid 
membranlarına bilavasitə təsiri ilə əlaqədar ola bilər.  

Ətraf mühitin ekstremal amilləri – quraqlıq, şoranlıq, yüksək və aşağı temperaturun təsiri, 
ultrabənövşəyi şüalanma, eləcə də texnogen qəzalar nəticəsində yaranan və ətraf mühitə daxıl olan 
zəhərli üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr və s. bitkilərdə fizioloji və metabolik proseslərə təsir 
göstərərək, onların böyümə və inkişafını ləngitməklə, ekosistemə, kənd təsərrüfatına, bununla da 
bütövlükdə cəmiyyətin inkişafına ciddi təhlükə yaradırlar. Ona görə də müasir biologiyanın ən 
aktual problemlərindən biri bitkilərin ətraf mühitin ekstremal amillərinə qarşı cavab reaksiyalarının 
mexanizmlərinin öyrənilməsidir. Bitkilərin ekstremal təsirlərin siqnallarını qəbul etməsi, çevirməsi 
və cavab reaksiyalarının formalaşdırması mexanizmlərinin öyrənilməsi biotexnoloji yollarla onların 
stresə davamlılığın təkmilləşdirilməsinə və idarə olunmasına zəmin yaradır. 

Yüksək duz qatılığı bitkilərə müxtəlif yollarla - su stresi yaratmaqla, toksik ionlar, mineral 
qidalanmanın pozulması, oksidləşdirici stress, metabolik yollar, membranların zədələnməsi, 
hüceyrələrin bölünməsinin ləngiməsi və s. təsir edə bilər [12; 21]. Bu effektlər birlikdə bitkilərin 
inkişafını ləngidir. Duz stresinin başlanması və davamlı təsiri zamanı bitkilərin həyatının əsas 
prosesləri ‒ fotosintez, zülal sintezi, energetik və lipid metabolizmi kimi proseslər ciddi təsirə 
məruz qalır.  

Müxtəlif stres amillərə qarşı bitkilərin ilkin reaksiyalarından biri fotosintez reaksiyalarının 
sürətinin azalmasıdır ki, bu zaman fotosintezin ilkin məhsullarına – ATF və NADFH-a tələbat 
azalır. Qəbul edilmişdir ki, tilakoid membranlarının fizioloji stresə ən həssas kompleksi fotosistem 
II-dir. Xarici mühitin əlverişsiz amillərinin təsiri altında FS II-nin işıqtoplayan antenasının ölçüsü 
dəyişir, donor və akseptor saytlarının modifikasıyası, D1 zülalının zədələnməsi, O2 çıxımının 
azalması  baş verir.  

Fotosistem II-nin ətraf mühit amillərinin fotosintezə təsirində əsas rola malik olduğu hesab 
edildiyindən, duz stresinin FS II-yə təsiri intensiv öyrənilmişdir. Lakin duz stresinin FS II-də baş 
verən fotokimyəvi reaksiyalara təsirinə dair alınmış nəticələr mübahisəlidir. Bəzi tədqiqatlarda FS 
II-nin fotokimyəvi fəallığının duzun təsiri ilə azaldığı [8; 20], digərlərində isə FS II fəallığının duz 
stresinin təsirinə məruz qalmadığı göstərilmişdir [18; 23].  Lakin bizim apardığımız tədqiqatlarda 
NaCl duzunun ikinci fotosistemə  təsiri aşkar olunmuşdur ki, bu da onun fotokimyəvi fəallığının 
qismən azalmasında özünü göstərmişdir.    

Bizim təcrübələrdə bitkilər becərilərkən duz stresindən başqa süni işıqlanmanın təsirinə də 
məruz qalır. Düşünmək olardı ki, baş verən effektlər bu iki faktorun kombinə olunmuş təsirinin 
nəticəsidir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bizim istifadə etdiyimiz süni işıqlanma 40-45 µmol·m-

2s-1 tərtibindədir. Bu isə təbii şəraitdə gündüz vaxtı günəş işıqlanmasına (~2200 µmol·m-2s-1) 
nisbətən ~50 dəfə azdır. Ona görə də əgər təcrübə zamanı duz stresinə məruz qalmış bitkilərdə 
fotosistem II-nin fotokimyəvi reaksiyalarının fotoinhibirləşməsi baş verirsə, (i) bu nəzərəçarpacaq 
dərəcədə olmamalıdır; (ii) sabit fluoressensiyanın (Fo) intensivliyi artmamalıdır. Bu isə öz 
növbəsində güman etməyə əsas verir ki, bizim müşahidə etdiyimiz fotokimyəvi reaksiyaların 
inhibirləşməsi duz stresinin birbaşa təsiri ilə bağlıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, digər stres faktorlarında olduğu kimi, duz stresinin də təsiri genetik 
determinə olunmuşdur. Ona görə də biz müxtəlif növlərə aid olan buğda genotiplərindən istifadə 
etməklə həm onların duz stresinə davamlılığına, həm də fotosintezin ilkin reaksiyalarına duz 
stresinin təsirinə aydınlıq gətirmək istədik. Tədqiqatlarımızda duzun təsiri ilə bu bitkilərin 
inkişafında ləngimə və fotosintetik fəallığında azalma müşahidə olunsa da, müxtəlif genotiplər 
arasında aşkar fərqlər müşahidə olunmamışdır. Fotosistem II-nin fotokimyəvi fəallığının azalmasını 
müxtəlif yollarla – tilakoid membranlarında zədələnmə, oksidləşdirici stresin baş verməsi, 
fotokimyəvi reaksiya mərkəzi və suyun oksidləşdiyi katalitik mərkəzdə baş verən zədələnmələr, 
eləcə də duzun təsiri ilə digər inhibirləşdirici streslərə (su qıtlığı, fotoinhibirləşmə, yüksək 
temperatur və s.) başlanğıc verilməsi ilə izah etmək mümkündür.  

Bizim tədqiqatlar güman etməyə əsas verir ki, müşahidə etdiyimiz fotokimyəvi reaksiyaların 
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inhibirləşməsi duz stresinin birbaşa təsiri ilə bağlıdır. Cl-, SO4
2- kimi bəzi qeyri-üzvi ionların təsiri 

ilə tilakoid membranının axıcılığı dəyişir (artır). Nəticədə antena-RM kompleksində enerji 
daşınması effektivliyi azalır. Bu mühakimə nəzərə alındıqda duz stresi zamanı fotosistem II-nin 
fotokimyəvi fəallığının azalmasını tilakoid membranlarının fiziki-kimyəvi xassələrinin Cl- 
ionlarının təsiri ilə dəyişməsi kimi izah etmək olar. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕВОГО СТРЕССА НА НЕКОТОРЫЕ ГЕНОТИПЫ ПЩЕНИЦЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

Э.А. Исмаилова1, К.T. Джумшудлу1, Дж.М. Талаи2, Я.M. Фейзиев1,2  
1 Институт Молекулярной биологии и биотехнологии;2

Научно-исследовательский институт Земледелия 

Засоление является одним из основных стрессовых факторов, отрицательно влияющих на 
продуктивность растений и на качество зерна, и поэтому, исследование солеустойчивости пщеницы 
является важным направлением сельского хозяйства. Целью исследования было изучение влияния 
солевого стресса на активность фотосистемы II (ФС II) у генотипов твердой (Шираслан-23, Вюгар) и 
мягкой (Гырмызыгюль-1, Нурлу-99, Гобустан, Хазри) пшеницы местной селекции. Несмотря на 
принадлежность к разным видам пщеницы, динамика роста всех изученных генотипов были почти 
одинаковыми и по мере увеличения концентрации соли рост проростков уменьшалась. Значительная 
задержка в росте 10-дневных проростков наблюдалась при концентрации NaCl 100 и 200 мМ по 
сравнению с контрольными растениями, однако характерные жизненные признаки в этом случае 
обнаруживались у всех генотипов. При концентрации NaCl 0-100 мМ относительный выход 
флуоресценции хлорофилла (Fm-Fo)/Fm, характеризующий активность ФС II, изменяется в 
направлении Вюгар≃Шираслан-23≃Нурлу-99>Гырмызыгюль-1≃Гобустан≃Хазри. При концент-
рации соли 200 мМ у различных генотипов наблюдалось 6-8% снижение относительного выхода 
флуоресценции по сравнению с контрольными растениями. Результаты опытов указывают на рост 
начальной флуоресценции (Fо) хлорофилла по мере увеличения концентрации соли. Изменения в 
фотохимической активности ФС II можно объяснить повреждением тилакоидных мембран, 
окислительным стрессом, повреждениями в фотохимических реакционных центрах или в 
каталитическом центре окисления воды, а также инициированием других ингибиторных стрессов 
(дефицит воды, фотоингибирование, высокая температура и т.д.), вызванных засолением. 

FLUORESCENCE STUDIES OF SALT STRESS EFFECT ON WHEAT GENOTYPES 

E.A. Ismayilova1, K.T. Jumshudlu2, J.M. Talai2, Y.M. Feyziyev1,2 

1Institute of Molecular Biology and Biotechnology; 2Research Institute of Crop Husbandry 

Salinity is one of the main factors affecting productivity of plants and grain quality. Therefore, the 
study of salt-tolerant wheat genotypes is of great importance for agriculture. The aim of the research was to 
study the effect of salt stress on the photosystem II activity in wheat cultivars. Genotypes of the 
Triticumaestivum L. (Girmizigul-1, Nurlu-99, Gobustan, Xazri) and Triticum durum Desf. (Shiraslan-23 and 
Vugar) species were used in the study. Despite belonging to different species, growth characteristics of all 
genotypes were almost the same and shortening of the plant height was observed with increasing salt 
concentrations. A significant delay in the growth of 10-day-old seedlings was observed at 100 and 200 mM 
concentrations of NaCl compared with control plants. Relative chlorophyll fluorescence yield (Fм-Fо)/Fо 
changed as Vuqar≃Shiraslan-23≃Nurlu-99>Girmizigul-1≃Gobustan≃Xazri at 0-100 mM concentrations of 
NaCl. At 200 mM concentration of the salt 6-8% decrease was observed compared with control plants. 
Chlorophyll fluorescence Fо enhanced with the increasing salt concentration. The changes in the 
photochemical activity of photosystem II can be explained by the damage of thylakoid membranes, oxidative 
stress, the damage in photochemical reaction centers or water oxidation center, as well as the initiation of 
other inhibititory effects (water deficiency, photoinhibition, high temperature, etc.) caused by salinity. 

UOT633.1:631.55 
MÜXTƏLİF İNKIŞAF MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ BUĞDA SORTLARININ QURAQLIĞA 

DAVAMLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

T.H.TƏMRAZOV, C.M.TƏLAİ, S.A.ABDULBAQİYEVA, A.A.ZAMANOV 
Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu, Bakı ş., Az1098 Pirşağı qəs., Sovxoz-2, tel:(012)5516130, 

tamraz.tamrazov@mail.ru 

Məqalədə, əsasən yetişmə müddətlərinə görə fərqlənən müxtəlif buğda genotiplərində quraqlığın bitki 
örtüyü temperaturuna və xlorofilin miqdarına təsiri müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqat zamanı əldə olunan 

:138-144 
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nəticələrin dəqiqliyini yoxlamaq üçün bir sıra məhsuldarlıq göstəriciləri arasında statistık tədqiqatlar 
aparılmış, sünbül elementlərinin korrelyasiya əlaqəsi və reqressiya modeli qurulmuşdur.  

Açar sözlər:  quraqlıq  faktoru, buğda genotipi, inkişaf dinamikası, yetişmə müddəti  
Ключевые слова: фактор засухи, генотип пшеницы,динамика развития, длительность 
созревания 
Key words: drought factor, wheatgenotypes, growth rate, duration of ripening 

Son dövrlərdə sürətlənən qlobal iqlim dəyişiklikləri ekoloji tarazlığın pozulmasına, quraqlıq 
və  şoranlıq kimi stres amillərin inkişafına, florada bir sıra qiymətli bitki növlərinin məhv olmasına  
səbəb olmuşdur ki, bu da gələcəkdə insanların qida məhsullarına olan təlabatının ödənilməsində, 
ərzaq təhlükəsizliyində ciddi çətinliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Buna görə də, əlverişsiz 
torpaq iqlim şəraitində becərilən, müxtəlif streslərə, o cümlədən, quraqlıq və şoranlığa davamlı bitki 
genotiplərindən istifadə etməklə, yüksək məhsuldar və stres amillərə davamlı yeni bitki sort və 
nümunələrinin yaradılması qarşıya qoyulan ən aktual məsələlərdəndir [1]. 

Hazırda  yararlı torpaq sahələrinin stres amillərə görə təsnifatında, təbii stress amili olan 
quraqlıq 26%-dən çox sahəni əhatə edir. Digər tərəfdən  20% duzluluq stresi, 15%  şaxta stresləri 
əhatə edir. Digər streslər isə 29% ərazini təşkil edir. Yalnız 10% ərazi isə  heç bir stresin təsirinə 
məruz qalmır [1]. 

Bildiyimiz kimi  quraqlıq stresi bitkinin inkişafına və məhsuldarlığına təsir edən ən geniş 
yayılmış xarici mühit amillərindən biri olmaqla, bitkilərdə  bir sıra fizioloji, biokimyəvi və 
molekulyar proseslərə  təsir edir və davamlı bitkilər əlverişsiz mühit şəraitinə adaptasiya olunmaq 
üçün tolerant mexanizmlərı formalaşdırırlar [2; 5]. Bitkilərdə bu mexanizmlərin öyrənilməsi, 
əlverişsiz xarici mühit amillərinə qarşı davamlı bitki sort və nümunələrinin  yaradılmasında böyük 
nəzəri və təcrübi əhəmiyyət kəsb edir. 

Aparılan müxtəlif istiqamətli araşdırmalar nəticəsində təsbit edilmişdir ki, bitkilər əlverişsiz 
mühit şəraitinə, stresə adaptasiyada müəyyən rol oynayan müxtəlif genlərin induksiyası da daxil 
olmaqla, bir sıra biokimyəvi və fizioloji dəyişikliklərlə müqavimət göstərirlər [4; 6]. Lakin stres 
amillərə qarşı həmin cavab reaksiyaları genotipdən, stresin təsir müddətindən, bitkinin inkişaf 
fazasından, asılı olaraq müxtəlifdir [3; 4]. 

 Tolerantlıq mexanizmlərinin aşkar olunması və bitkilərin stress amillərə müqavimətinin 
artırılması üçün ilk növbədə onların təsirindən bitkilərdə baş verən fizioloji və genetik dəyişiklikləri 
müəyyən etmək, bu dəyişikliklərin, o cümlədən, müdafiə mexanizmlərinin stresə davamlı və həssas 
bitki genotiplərində reaksiyasını tədqiq etmək lazımdır. Belə tədqiqatların aparılması həm də ayrı-
ayrı genotiplərdə stress amillərə qarşı davamlılıqda rol oynayan genlərin müəyyən edilməsinə 
kömək edə bilər. Stresə davamlı gen mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və onlardan praktiki 
seleksiyada donor kimi istifadə olunması hazırda seleksiya işlərində qarşıya qoyulan ən vacib 
problemlərdəndir [7]. 

  Bəzi illərdə quraqlıq böyük ərazini əhatə edir və bunun nəticəsində bütün kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsüldarlığı kəskin aşağı düşür. Məlumdür ki, quraqlığa davamlı sortlar dedikdə biz 
elə  sortlar nəzərdə tuturuq ki, bunlar torpaqda və atmosferdə suyun çox az miqdarda olmasına 
davam gətirib yüksək məhsul versinlər. 

Tədqiqat obyektiolaraq yerli və beynəlxalq pitomniklərdən introdüksiya olunmuş bərk və 
yumşaq buğda genotipləri götürülmüşdür. 

Tədqiqatın məqsədi - Beynəlxalq pitomnik və yerli genofonddan seçilmiş “96” nümünə 
üzərində müxtəlif morfoloji və fizioloji tədqiqatların aparılması nəticəsində xarakterik, quraqlığa və 
xəstəliklərə davamlığı nəzərə alınaraq, nümunələrin seçilib növbəti vegetasiya illərində əkin 
sahələrinin artırılması və davamlı  olaraq tədqiqatların aparılmasından ibarət olmuşdur. 

Tədqiqat zamanı öyrənilən sortnümunələr üzərində mütəmadi fenoloji müşahidələr aparılmış, 
bitki örtüyü temperaturu (BÖT) səyyar infraqırmızı termometrlə ölçülmüş, ölçmələr gün ərzində 2 
dəfə 1100və 1500-da 5 təkrarda aparılmış, eyni zamanda havanın temperaturu və nisbi rütubəti qeyd 
edilmişdir. 
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 Buğda sortnümunələri  yarpaqlarında xlorofilin miqdarı spadmetr cihazı vasitəsi ilə bitkilərin 
inkişafının əsasən ən aktiv, sünbülləmə və çiçəkləmə fazalarında 5 təkrarda ölçülmüşdür. 

 Üzərində tədqiqat aparılan buğda genotiplərinin say dinamikası  şəkil 1-də verilmişdir. 

Şəkil  1. Beynəlxalq pitomnik və yerli genofonddan seçilmiş "96” nümunə üzrə  
ümumi dinamika (sahəsi 10m2) 

Şəkildən göründüyü kimi, tədqiq edilən  buğda nümünələri içərisində Tale-38 standart 
olmaqla, 78 yümşaq buğda genotipi, Bərəkətli-95 standart olmaqla isə 18 bərk buğda genotipi 
götürülmüşdür.   

Eyni zamanda tədqiq edilən sort nümünələrinin yetişmə müddətləri müxtəlif vaxtlara təsadüf 
etdiyi üçün bunlar əsasən tez, orta və gecyetişənlər olmaqla üç qrupda müəyyənləşdirilmişdir. 
Yetişmə müddətlərinə görə qiymətləndirmənin nəticələri şəkil 2-də verilmişdir. 

Şəkil 2. Buğda genotiplərinin yetişmə müddətlərinə görə qiymətləndirilməsi (10 m2) 

Şəkildən göründüyü kimi, ən yüksək göstərici ortayetişən nümunələrdə və ən  aşağı isə 
gecyetişən büğda sortlarında müşahidə olunmuşdur. Yetişmə prosesi bitkinin inkişaf mərhələsində  
ən vacib amil sayılır. Belə ki, tezyetişən və gecyetişən sortlara çox üstünlük verilməsi vacib sayılır. 
Məlum olduğu kimi tezyetişən buğda genotipləri yaz-yay quraqlığı tez baş verən bölgələr üçün daha 
xarakterikdir. Digər tərəfdən isə əsas hissə ortayetişən nümunələrin payına düşür. Bu xüsusiyyət də 
respublikanın əksər bölgələrində buğda sortlarının becərilməsində əsaslıdır. 

Bitkilərin inkişafının ən aktiv fazasında tədqiq olunan sortlar üzərində müxtəlif saatlarda bitki 
örtüyünün temperatur göstəriciləri və xlorofilin miqdarı  ölçülmüşdür.  Belə ki, günün müxtəlif 
saatlarında iki dəfə olmaqla 5 təkrarda ölçmələr aprılmış, hər bir ölçmənin orta qiyməti 
hesablanmış, ən əsası isə aparılan ölçmələr arsındakı fərq  müəyyənləşdirilmişdir. Ölçmələrin 96 
nümunə üzərində aparılmasına baxmayaraq, təhlillər hər bir qrup üzrə 3 xarakterik buğda 
genotiplərinə görə edilmişdir. Alınan fərqə görə qeyd etmək olar ki, fərq az olan sortlar havanın 
temperaturuna qarşı davamsız, yüksək olanlar isə davamlılıq xüsusiyyəti ilə xarakterizə olunur. 
Tezyetişən buğda sortlarından fərqli olaraq ortayetişən buğda sortlarında temperatur göstəricilərinin 
yekun nəticələrinə əsasən qeyd etmək olar ki, variantlar arasındakı fərq böyük olan nümünələr daha 
çoxdur. Bunu onunla izah etmək olar ki, qeyd olunan genotiplərdə yetişmə müddəti qismən 
gecikdiyinə görə bitkilərin daha aktiv vəziyyətdə olması mümkündür. 

ümumi sayı; 96
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0

10

20

30

40

50

tez yetişən orta yetişən gec yetişən

27

50

1918

43

16
9 7

3

cemi

yumşaq buğda 

bərk buğda



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

141 

Şəkil 3. Tədqiq edilən genotiplərdə bitki örtüyü temperaturu və xlorofilin miqdarının təyini  
(08.05.2016 - t=29,5o C, 22.05.2016 - t=33,0oC) 

Verilənlərə nəzərən qeyd etmək olar ki, sünbülləmə fazasınada tezyetişən buğda 
genotiplərində bitki örtüyü temperaturu 24,80C; 23,60C; 22,60C, çiçəkləmə fazasında isə 25.90C; 
25.80C; 25,70C olmuşdur. Xlorofilin miqdarı isə sünbülləmə fazasında 49,0; 53,8; 47.6, çiçəkləmə 
fazasında isə 29,8; 25,8; 30,6 olmuşdur. Dinamikadan  göründüyü kimi xlorofilin miqdarında 
kəskin azalma müşahidə olunur. İndi isə orta yetişən buğda genotiplərinə nəzər salaq. Belə ki, 
sünbülləmə fazasında BÖT-u 24,20C; 23,60C; 23,60C, çiçəkləmə fazasında isə 26,60C; 25,60C; 
25,80C, xlorofilin miqdarında isə əvvəl 49,8; 49,6; 53,8 təkrar ölçmələrdə isə digər qrupda olduğu 
kimi burada da xlorofilin miqdarında təqribən 50% azalma müşahidə olunur (25,7; 23,2; 25,8).  

Gecyetişən buğda genotiplərinin bitki örtüyü temperatur göstəricilərində əsasən ilkin ölçmələr 
zamanı orta qiymətlər 23,80C; 25,30C; 24,80C intervalında olmuşdur. Təkrar ölçmələrdə isə bu 
göstərici artaraq 25,60C; 25,60C; 25,90C intervalında olmuşdur. Xlorofilin miqdarına gəldikdə isə 
ilkin ölçmədə 54,2; 42,5; 49,0 olmuş, təkrar  ölçmə zamanı isə digər sortlarda olduğu kimi bu 
sortlarda da azalaraq 32,0; 25,0; 29,8 olmuşdur. 

Aparılan təhlillərə əsasən qeyd etmək olar ki, bitki örtüyünün temperaturu havanın 
temperaturuna uyğun olaraq artır, həm də bitki orqanlarının xüsusilə yarpaqların saralması 
nəticəsində transpirasiya intensivliyinn zəifləməsi baş verir. Bu səbəbdən də temperatur göstəriciləri 
artmağa başalayır. 

Xlorofilin miqdarının azalması isə təbii olaraq bitki yarpaqlarının saralması və inkişaf 
fazalarını tamamlanması ilə sıx bağlıdır. 

Aparılan təhlillərin nəticəsinə uyğun olaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, tədqiq olunan 
genotiplərdə xlorofilin miqdarında azalma zəif olan nümunələr daha davamlı olurlar. 

İlkin ölçmələr zamanı (saat 1100-də) bitki örtüyü temperaturu ilə ətraf mühitin temperaturu 
arasındakı fərq, təkrar ölçmələr zamanı (saat 1500-da) aparılan ölçmələr arasındakı fərqdən az 
olmuşdur. Bu da temperturun yüksək intervalında bitkilərdə gedən transipiarasiyanın sürətindən 
asılıdır. Əksinə olaraq hansı nümunədə daha az artırsa deməli belə genotiplərə daha çox üstünlük 
verilməlidir. 

Tədqiqatın sonunda isə  sünbülün tam yetişmə zamanı yığımdan əvvəl hər bir nümunədən 
məhsuldarlıq göstəricilərini təyin etmək üçün 1m2-də 3 təkrarda dərzlər və bununla yanaşı struktur 
analizi üçün isə hər bir nümünədən 10 xarakterik sünbül götürülmüşdür. 

Məhsuldarlıq göstəricilərə görə 96 nümünə aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır: 
1. 300-400 q/m2 - 7 nümünə; 2. 400-500q/m2 - 26 nümünə; 3. 500-600q/m2 - 30 nümünə;
4. 600-700q/m2 - 28 nümünə;  5. 700-800q/m2 - 5 nümünə.
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Dinamikaya əsasən yumşaq buğda sortlarının üstünlük təşkil etdiyi müşahidə olunur. 
Sünbülün struktur analizinin nəticələri məhsuldarlıq göstəriçiləri ilə uyğunluq təşkil etmişdir. Qeyd 
etmək olar ki, ən  çox 500-600 q/m2 intervalında məhsuldarlığı olan nümunələr üstünlük  təşkil edir. 
Verilənlərdən göründüyü kimi məhsuldarlıq göstərici intervalı artdıqca nümunələrin sayı da azalır.  

Şəkil 4.Tədqiq edilən buğda genotiplərinin məhsuldarliq göstəriciləri (q\m2) 

 Bü təhlillərə əsasən sonda qeyd etmək vacibdir ki, öyrənilən beynəlxalq pitomnik və yerli 
genefonddan seçilmiş “96” sortnümünələri içərisində xəstəliyə davamlılığına, boyuna, məhsuldar-
lığına və arxitektonikasına görə fərqlənməsinə görə bir neçə sortnümunəsi seçilmişdir.   

Aparılan tədqiqat zamanı əldə olunan nəticələrin dəqiqliyini yoxlamaq üçün bir sıra 
göstəricilər arasında statistık tədqiqatlar aparılmışdır. Ilk növbədə struktur analizinə görə sünbül 
elementlərinin korrelyasiya əlaqəsi və reqressiya modeli qurulmuşdur.  

Xətti korrelyasiya əmsalı -1 və +1 qiymətlərini ala bilər. Bu əmsal mütləq qiymətinə görə 1-ə 
nə qədər yaxındırsa, əlaqə bir o qədər sıxdır. "+" işarəsi əlaqənin birbaşa olmasını, "-" işarə isə əks 
əlaqənin olduğunu göstərir. Yəni birbaşa əlaqədə faktor əlaməti - x artdıqda nəticə əlaməti - y artır, 
əks əlaqədə isə x artdıqda y azalır. Cədvəldən göründüyü kimi, nəticə əlaməti ilə faktor əlamətləri 
arasında birbaşa əlaqə mövcuddur. 

Cədvəl 1. Sünbül elementlərinin korrelyasiya analizi 

Sünbülün 
kütləsi, y 

Sünbülün eni, 
x1

Sünbülün 
üzünlüğü, x2

Sünbülcüklərin 
sayi, x3 

Sünbüldə dənin 
sayi, x4 

Sünbüldə dən. 
küt., x5 

Sünb.küt.y 1
Sünbülün eni, x1 0,68 1 
Sünbülün üzünlüğü, x2 0,32 0,43 1 
Sünbülcüklərin sayi, x3 0,67 0,53 0,62 1 
Sünbüldədəninsayi, x4 0,75 0,56 0,50 0,73 1 
Sünbüldə dən küt., x5 0,95 0,61 0,30 0,64 0,77 1 

Həmin sərbəst dəyişənlərin biri ilə onlardan bir qrupu arasında çoxluq determinasiya 
əmsalının 0,9-dan çox olması da multikollinearlığa sübutdur. Bu səbəbdən ilk öncə sünbülün kütləsi 
ilə digər göstəricilər arasında korrellyasiya təhlili aparılır. Bunun izahı cədvəl 4-də verilmişdir: 

Cədvəldən göründüyü kimi sünbül elementləri bir-biri ilə ayrı-ayrılıqda korrelyativ əlaqə 
yaratmışdır. Əyər göstəricilər arasında əlaqə 0.3-dən azdırsa deməli korrelyasiya zəifdir. Əyər 0.5-
0.7 arasındadırsa əlaqə sıxdır və nəhayət 0.9-dan yuxarıdırsa əlaqə daha çoxdur və demək olar ki, 
artıq funksional əlaqə vardır. 

Qeyd edək ki, reqressiya modelinin şərtlərindən biri, sərbəst dəyişənlər arasında xətti əlaqənin 
olmamasıdır. Əgər bu şərt ödənmirsə, multikollinearlıq, yəni sərbəst dəyişənlər arasında güclü 
korrelyasiya yaranır, bu da təhlildə nəticə əlamətinə ən çox təsir göstərən amilin aşkar edilməsində 
çətinlik törədir. Kollinearlığın aşkar edilməsinin çox yayılmış üsulu korrelyasiya metodudur. Belə 
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ki, korrelyasiya matrisinin təhlilində X1,X2 və  X3 --- sərbəst dəyişənlər arasında korrelyasiya 
əmsalı yüksəkdirsə (adətən 0,8-dən böyük), onların arasında multikollinearlıq mövcuddur. 

Çoxamilli korrelyasiya-reqressiya təhlili üç məsələni həll edir: nəticə əlamətinin səbəb 
amilləri ilə əlaqəsini müəyyən edir, bu əlaqənin sıxlığını aşkara çıxarır və ayrı-ayrı amillərin təsirini  
təyin edir. Təsviri statistik analizin nəticələrinə əsasən   96 nümunədə sünbülün kütləsinin variasiya 
genişliyi əmsalına görə müşahidə edirik ki, maksimum 4,6, minimum isə 1,57 olduğu halda, 
variasiya genişliyi 3-ə bərabərdir. Digər göstəricilərdə də bu anologiyaya rast gəlinir.  

Orta kəmiyyət göstəricilərinə əsasən isə qeyd etmək olar ki, ən kiçik göstərici sünbülün 
enində, ən yüksək isə sünbüldə dənin sayında müşahidə olunur. Bu da onunla əlaqədardır ki, bütün 
nümunələrdə ən kiçik göstərici sünbülün enində olduğu üçün orta kəmiyyət onun əsasında 
hesablanmışdır. 

Cədvəl 2. Məhsul elementlərinə görə təsviri statistika göstəriciləri 
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Sünbülün kütləsi, y 3 1,57 4,61 251,26 2,61 0,06 0,638 0,408 0,968 0,246 0,673 24,39

Sünbülün eni, x1 0,9 1 1,9 132,08 1,37 0,02 0,212 0,045 0,361 0,246 -0,230 15,41

Sünbülün üzünlüğü, x2 9,9 5 14,9 935,56 9,74 0,18 1,817 3,303 -0,316 0,246 0,365 18,65

Sünbülcüklərin sayi, x3 8 13 21 1589,1 16,55 0,18 1,798 3,232 0,485 0,246 -0,026 10,86

Sünbüldədəninsayi, x4 336 99 435 21553 224,5 5,56 54,514 2971,79 1,223 0,246 2,773 24,28

Sünbüldə dənin küt., x5 12 5,58 17,49 956,11 9,959 0,25 2,492 6,211 0,878 0,246 0,492 25,02

1000 dənin küt.x6 34 22,9 56,5 4243,9 44,21 0,70 6,941 48,179 -0,059 0,246 -0,398 15,70

Belə ki, digər statistik göstəricilər də bu qaydada xarakterizə olunur. Cədvəldən göründüyü 
kimi sonda variasiya  əmsalı hesablanmışdır. Variasiya əmsalının qiyməti ən aşağı sünbülcüklərin 
sayında, ən yüksək isə sünbüldə dənin kütləsi, sünbülün kütləsi və sünbüldə dənin sayında 
müşahidə olunmuşdur. Bu da qeyd olunan göstəricilər arasında həmcinsliyin olmamasından irəli 
gəlir. Ən əsası odur ki, normal halda variasıya əmsalı 0.33-dən aşağıdır. 

Təsviri statistik göstəricilərin təhlili əsasında qeyd etmək olar ki, aparılan statistik tədqiqatın 
nəticələri normaldır. Sonda isə bu dəyişənlərə uyğun olaraq reqressiya xətti aşağıdakı kimi 
alınmışdır.  

Şəkil 5. Xətti reqressiya əmsalının normal paylanması 
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Şəkildən görünür ki, nəticə göstəricisinin qiymətləri reqressiya xətti ətrafında müsbət meyllə 
toplandığına görə göstəricilər arasında müsbət xətti korrelyasiya əlaqəsi mövcuddur, korrelyasiya 
sahəsinin nöqtələri reqressiya xəttinə yaxındır. Düz xətt boyunca yerləşən göstəricilər daha çox 
normallığa yaxındır.   
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Для выявления механизмов толерантности в  стрессоустойчивых и чувствительных генотипов  и 
повышения устойчивости к факторам стресса, необходимоопределение физиологических и 
генетических изменений,  происходящих  в растениях из-за их влияния, а  также исследование 
реакций этих культур для изучения механизмов защиты. 

ESTIMATION OF DROUGHT RESISTANCE AT DIFFERENT DEVELOPMENT STAGES OF 
WHEAT GENOTYPES 

T.H.Tamrazov, J.M.Talai, S.A. Abdulbagiyeva, A.A.Zamanov 
Research Institute of Crop Husbandry 

Definition of physiological and genetic changes occurring in plants due to their impacts, as well as 
exploration of defense mechanism reaction is required for detection of tolerance mechanisms in  stress - 
resistant and sensitive  genotypes  and increasing resistance to stress factors.   

UOT 633:11:547.979.7 
MÜXTƏLİF BƏRK BUĞDA (T. DURUM DESF.) NÖVMÜXTƏLİFLİKLƏRİ VƏ 

PERSPEKTİV SORT FORMALARININ QURAQLIQ, DUZLULUQ VƏ YÜKSƏK 
HƏRARƏT STRESLƏRİNƏ DAVAMLILIĞININ DİAQNOSTİK METODLAR ƏSASINDA 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Ş.İ.HACIYEVA, G.H.HƏSƏNOVA, G.Ə.MƏMMƏDOVA, E.S.HACIYEV 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq 155, AZ 1106, Bakı 

elcin_haciyev_1985@mail.ru 

Bərk buğdanın 41 genotiplərinin abiotik streslərə (quraqlığa, duza, istiliyə) davamlılığı tədqiqat 
obyekti olmuş, hər 3 faktora davamlı 9 genotip seçilmişdir.  

Açar sözlər: buğda, quraqlıq, istilik, duzluluq 
Ключевые слова: пшеница, засуха, жара, солеустойчивость 
Key words:  wheat,  drought, hot, salinity 
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Bitkilərin böyüməsinə və məhsuldarlığına mənfi təsir göstərən ən geniş yayılmış ətraf mühit 
amillərindən biri də quraqlıqdır. Bu ekoloji amilin təsirindən bitki hüceyrələrinin böyüməsi və 
bölünməsi önəmli ölçüdə zəifləyir, yarpaqlarda ağızcıqların açılıb-bağlanması və fotosintez kimi bir 
çox əhəmiyyətli fizioloji hadisələrdə bitkilərin normal həyat fəaliyyətinin pozulması ilə nəticələn 
ciddi dəyişmələr baş verir. 

Təbii  şəraitdə bitən və tarla şəraitində becərilən bitkilər hər zaman stress amillərin təsiri 
altında ola bilər. Bəzi ətraf mühit amilləri (havanın kəskin dəyişməsi) bir neçə dəqiqə ərzində stres 
əmələ gətirdiyi halda, digər amillər üçün bu müddət daha uzun ola bilər. Hətta mineral qida 
maddələri kimi bəzi amillər aylardan, illərdən sonra da stress əmələ gətirmək qabiliyyətinə 
malikdirlər. 

Streslər ətraf mühit amillərinə daxil olub, böyümə və inkişaf üçün genetik potensialın 
ekspresiyasına təsir edir, bitkilərin normal böyümə və inkişafını ləngidir və onların məhsuldarlığını 
azaldır. 

Hazırda mühit stres siqnallarının genoma ötürülməsi və genomun bu siqnallara reaksiyası 
nəticəsində nə kimi fizioloji və biokimyəvi dəyişmələrin baş verdiyini öyrənmək imkanı verən müasir 
metodlar işlənib hazırlanmışdır. Hər hansı orqanizm hüceyrələrinin xarici mühit siqnallarına cavab 
verməsi üçün onların bu siqnalları qəbul etməsi və uyğun bir cavaba çevirə bilməsi lazımdır. Bunun 
üçün hüceyrələrdə qəbul etmə və duyma mexanizmi olmalıdır. Bu siqnalların əksəriyyəti, hətta bəlkə 
də hamısı hüceyrə səthində olan plazma membran reseptorları tərəfindən qəbul edilir [1]. 

Bitkilərin quraqlıq stresinə davamlılığı onların növündən, genotipindən, su itkisinin dərəcə və 
müddətindən, inkişaf fazasından, yaşından, orqan və hüceyrə tipindən aslı olaraq dəyişir. Bəzi 
bitkilər su stresinə qarşı olduqca həssas olduqları halda, digərləri bu stresə qarşı tolerantdır. Daha 
çox su əldə etmək qabiliyyətinə malik olan və sudan daha səmərəli istifadə edən bitkilər quraqlığa 
qarşı daha çox müqavimət göstərə bilirlər. 

Müəyyən edilmişdir ki, quraqlıq stresinin təsiri nəticəsində bitkilərdə yağların, nişasta və 
karbohidratların, müxtəlif aşı, efir və s. növ spesifik maddələrin sintezi və toplanması zəifləyir, 
proteolitik fermentlərin aktivliyi aşağı düşür. Bunun əksinə olaraq zülalların miqdarı artır. Məsələn, 
buğda üzərindəki tədqiqatlar göstərilmişdir ki, quraqlıq bölgələrdə becərilən sortlar daha yüksək 
zülal, yaxşı suvarılan və ya rütübətli bölgələrdə becərilən sortar isə yüksək nişasta faizi ilə fərqlənir. 
Oxşar nəticələr paxlalı bitkilərdə də əldə olunmuşdur. Alınan nəticələr əsasında belə fikir irəli 
sürmək olar ki, quraq zonalarda bitkilərdə zülalların miqdarının artması həm bitkinin enerji 
təlabatını ödəmək, həm də zülalların yüksək hidrofillik xüsusiyyəti hesabına su itkisini azaltmaq 
məqsədi daşıyır [1]. 

Tədqiqat bərk buğdanın 21 növmüxtəlifliklərini əhatə edən 41 nümunəsi üzərində tədqiqat işi 
aparılmışdır. Tədqiqatın məqsədi bərk buğdanın müxtəlif genotiplərinin quraqlığa, duzluluğa və 
yüksək hərarətə davamlılığının təyini və streslərin meydana gətirdiyi dəyişmələrin öyrənilməsidir.  

Müxtəlif səpkidə metodlarla-toxumların suda, şəkər məhlulunda (10atm), istilik faktorundan 
sonra(550C), duzlu mühitdə (0.3 M) cücərmə qabiliyyətinə və yarpaqlarda xlorofilin, karotinoidin 
miqdarının dəyişməsinə görə öyrənilən buğda nümunələrinin quraqlıq, istilik və duzluluq streslərinə 
davamlılıq dərəcələri təyin edilmiş, yüksək davamlı, orta və az davamlı nümunələr seçilmişdir. 

Rüşeymin istiliyə davamlılığı, toxumların 550C-temperaturda ultra termostatda (su içərisində) 
25 dəqiqə saxaldıqdan sonra onların nəzarətə nisbətən cücərmə qabiliyyətinə görə təyin edilmişdir 
[2]. 

Ümumi quraqlığa davamlılıq indeksi L=2a+b formulu əsasında hesablanmışdır: L-ümumi 
quraqlığa davamlılıq indeksi, a-saxaroza məhlulunda toxumların cücərmə faizi, b-toxumların istilik 
faktorundan sonra cücərmə faizidir [3]. 

Alınmış nəticələr cədvəldə öz əksini tapmışdır. Cədvəldə təqdim olunmuş nəticələr şərti 
işarələrlə: -davamlı; = orta davamlı; ≡ davamsız kimi seçilmişlər. 

Cədvəldə göstərilən tədqiqat nəticəsinə baxdıqda bərk buğdaların bəzi növmüxtəlifliyi həm 
quraqlığa, həm də istiliyə davamlı kimi seçilərək 1-ci qrupa aid edilmişdir. 

 Bunlardan: Standart Qarabağı və 17 nümunəni: 14K-45–də göstərilən v. erythromelan-ı; 
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14K-49-da v.mut.erythromelan-ı; 14K-85-də v.alboobscurum-u; 14K-94 də olan v.alboprovinciali-
ni və cədvəldə bu şərti işarə  ilə göstərilən digər nümunələri göstərmək olar. 

Həmin  növmüxtəlifliklərin davamlılıq indekslərinin dəyişməsi 183-122 arası olmuşdur. 
Cədvəldə göstərilən buğda növmüxtəlifliklərindən 7-sinin quraqlıq və istilik streslərinə davamlılığı 
müxtəlif olduğundan (bəziləri quraqlığa, bəziləri isə istilik stresinə davamlı) onlar 2-ci qrupa aid 
edilmişlər ki, həmin qrupda indeksin intensivliyinin dəyişməsi 110-128 arası olmuşdur. Dörd 
növmüxtəliflik isə davamsız kimi ayrılmışlar. 

Tədqiqat obyekti olan 16 bərk buğda növmüxtəlifliklərinin 28 nümunəsinin duz stresinə 
davamlılıqlarına nəzər salsaq onardan 17-si davamlı, 3-ü davamsız, 8-i isə orta davamlılar qrupuna 
aid edilmişlər. 

Beləliklə, quraqlığa davamlılıq indeksinə (quraqlıq+istilik), duz stresindən sonra toxumların 
cücərmə faizinə, yarpaqların plastid aparatında streslərin (quraqlıq, duzluluq, istilik) təsirindən 
əmələ gələn dəyişkənliklərə əsaslanaraq aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

 
Cədvəl. Bərk buğda (T.durum Desf.) toxumlarının quraqlıq, istilik,  

duz streslərindən sonra cücərmə qabiliyyətinə görə qiymətləndirilməsi  
 

 
Kataloq 
№-si 

Nümunələrin adları 
toplandığı yer 

 

Cücərmə, %-lə 
Ümumi 

quraqlığa 
davamlılıq 

indeksi 

Quraqlığa 
davamlılıq 

qrupu 

Qrupda 
indeksin 

intensivliyinin 
dəyişməsi 

Duz 
stresindən 

sonra 
cücərmə, 

%-lə 

Suda 
Saxaroza 

məhlulunda

İstilik 
faktorundan 

sonra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

St 1 Qarabağ 100 56 24 136 II 183-122 
48 
= 

14K-43 var.erythromelan 84 36 30 102 III 86-102 
36 
≡ 

14K-45 var.erythromelan 74 48 46 142 I 183-122 
34 
≡ 

14K-49 var.mut.erythromelan 70 51 51 183 I 183-122 
36 
≡ 

14K-61 var.caurulescens 86 29 28 86 III 86-102 
54 
− 

14K-85 var.albo obscurum 100 47 37 131 I 183-122 
46 
= 

14K-90 var.provinciali 82 38 59 123 II 110-128 
56 
− 

14K-94 var.albo provinciali 100 34 74 142 I 183-122 
58 
− 

14K-95 var.albo provinciali 92 40 44 124 II 110-128 
52 
− 

14K-96 var.albo provinciali 
90 50 40 140 I 183-122 52 

− 

14K-98 var.albo provinciali 
88 45 27 117 II 110-128 46 

= 

14K-101 var.albo provinciali 
100 45 55 145 I 183-122 48 

= 

14K-102 var.alexandrinum 
94 32 37 111 II 110-128 32 

≡ 

14K-108 var.africanum 
94 37 57 131 I 183-122 54 

− 

14K-147 var.leucurum 
94 21 80 122 I 183-122 48 

= 

14K-148 var.melanopus. 
88 40 77 157 I 183-122 54 

− 

14K-149 var.mutico leucurum 
100 36 65 137 I 183-122 48 

= 
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Cədvəlin ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14K-153 var.leucomelan 
84 24 54 102 III 86-102 58 

− 

14K-159 var.apulicum 
76 64 50 178 II 110-128 58 

− 

14K-195 var.apulicum 
82 44 77 165 I 183-122 62 

− 

14K-158 var.hordeiforme 
86 40 55 135 I 183-122 56 

− 

14K-185 var.hordeiforme 
98 30 51 111 II 110-128 56 

− 

14K-189 var.hordeiforme 
84 40 80 160 I 183-122 44 

= 

14K-160 var.boeufti 
88 45 79 169 I 183-122 52 

− 

14K-186 var.leucomelan 
100 36 68 140 I 183-122 52 

− 

14K-199 var.leucomelen 
84 34 42 110 II 110-128 40 

= 

14K-183 var.albo provinciale 
86 32 35 99 III 86-102 56 

− 

14K-194 var.courulescens 
80 50 53 153 I 183-122 56 

− 

14K-198 var.niloticum 
92 47 41 135 I 183-122 52 

− 
 
Şərti işarələr: - davamlılar ; = orta davamlılar; ≡ zəif davamlılar 

 
Hər 3 stresə davamlı 9 nümunə seçilmişdirki, onlar: 14 K-94-də, 14 K-96-da olan v. 

alboprovinciali; 14 K-108-də v. africanum; 14 K-148-də v. melanopus; 14 K-195-də v. apulicum; 
14 K-158-də v. hordeiforme; 14 K-186–da v. leucomelan; 14 K-194-də v. caurulescens; 14 K-198-
də göstərilən v. niloticum nümunələridir (Şəkil). Stres amillərə yüksək davamlılığı ilə seçilmiş bu 
nümunələr uyğun bölgələrdə əkilə bilər və quraqlıq, istilik, duzluluğa davamlılıq istiqamətində 
aparılan seleksiya işlərində donor kimi istifadə oluna bilərlər. 

 

 
 

Şəkil. Bərk buğda (T. durum Desf.) toxumlarının quraqlıq, istilik və duz streslərindən sonra  
cücərmə qabiliyyətinə görə qiymətləndirilməsi 
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УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГЕНОТИПОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ К 
АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ 

Ш.И.Гаджиева, Г.И.  Гасанова, Г.Е. Мамедова,Э.С. Гаджиев 
Институт Генетических Ресурсов НАН Азербайджана 

На основе физиологических параметров исследована устойчивость 41 генотипов твердой 
пшеницы к  абиотическим стрессам. Выявлено, что исследованные нами некоторые генотипы 
пшеницы засуха, жара и солеустойчивое. А также установлено 9 высоко устойчивые формы пшеницы 
ко всем факторам среды. 

STABILITY OF BREAD WHEAT GENOTYPES TO ABIOTIC STRESS FACTORS 

Sh.I.Haciyeva, G.I.Hasanova, G.A.Memmedova, E.S.Hajiyev 
Genetic Resources Institute of ANAS, Azerbaijan 

Resistance of stress factors of 41 heard wheat genotypes have been studied on the basis of 
physiological parametrs. Some of  wheat accessions üere resistant to drought and others to salinity stress. 
Also, have been determined high resistant to all stress factors 9 accessions. 

UOT 633:11:547.979.7 

BƏRK BUĞDA (T. Durum Desf.) NÖVMÜXTƏLİFLİKLƏRİNİN QURAQLIQ, 
DUZLULUQ STRES AMİLLƏRİNƏ GÖRƏ DAVAMLILIĞININ TƏYİNİ 

R.T.ƏLİYEV, Ş.İ.HACIYEVA, L.H.CAVADOVA, G.İ.HƏSƏNOVA, E.S.HACIYEV 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq 155, AZ 1106, Bakı 

elcin_haciyev_1985@mail.ru 

Laboratoriya şəraitində stres amillərin fizioloji proseslərə, xüsusilə də xlorofil “a” və xlorofil “b”-nin 
depressiya dərəcəsinə təsiri öyrənilmiş, xlorofil (a+b)-nin miqdarı və a/b-nin nisbəti hesablanmış və bu 
diaqnostik metodla 41 bərk buğda növmüxtəlifliyinin quraqlıq və duzluluq streslərinə davamlılıq dərəcələri 
qiymətləndirilmişdir. Hər iki stresə davamlılığına görə fərqlənən 3 sort forma  seçilmişdir. 

Açar sözlər: buğda, quraqlıq, duzluluq, xlorofil. 
Ключевые слова: пшеница, засуха, соленость, хлорофилл. 
Key words: wheat, drought, salinity, chlorophyll. 

Azərbaycan buğda (Triticum L.) növ və növmüxtəlifliklərinin ən geniş yayılmış olduğu 
ərazilərdən biridir. Bu zəngin genetik ehtiyatlar içərisindən quraq bölgələrdə buzlu və yüksək 
hərarətdə yetişdirilə bilən kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli genotiplərin aşkar edilməsi və onlardan 
səmərəli istifadə qida və yem problemlərinin həllində mühüm rol oynaya bilər.  
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Məlumdur ki, stresə qarşı tolerantlıq mürəkkəb bioloji mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilir. 
Odur ki, streslər zamanı fizioloji proseslərdə meydana gələn dəyişmələr və bu dəyişmələrin bitki 
davamlılığı ilə əlaqəsinin öyrənilməsi nəzəri və təcrübi əhəmiyyət kəsb edən actual problemlərdən 
biridir.  

Tədqiqat işı bərk buğdanın 21 növmüxtəlifliyini əhatə edən 41 nümunəsi üzərində tədqiqat işi 
aparılmışdır. Tədqiqatın məqsədi bərk buğdanın müxtəlif genotiplərinin quraqlığa, duzluluğa və 
yüksək hərarətə davamlılığının təyini və streslərin meydana gətirdiyi dəyişmələrin öyrənilməsidir.  

Buğda genotiplərinin duzluluq və quraqlıq streslərinə davamlılığı ilə xlorofilin miqdarı 
arasındakı əlaqəni öyrənmək məqsədilə tarla təcrübələrindən yarpaq nümunələri götürülərək onlara 
duz və quraqlıq stresi verilmişdir. Bu məqsədlə sahədən gətirilmiş yarpaqlardan kiçik dairəciklər 
kəsilərək üç hissəyə ayrılmış və hər təcrübə variantından sinaq şüşələrinə 5 dairəcik 
yerləşdirilmişdir. Birinci hissəyə su, digərinə isə 2%-li NaCl məhlulu, və 20 atm. təziqli saxaroza 
məhlulu əlavə edilərək 240C temperaturda 1 gün saxlanılmışdır. Sonra dairəciklər məhluldan 
çıxarılaraq filtr kağızı ilə qurudulmuş və 10 ml-lik sınaq şüşəsinə keçirilərək üzərinə spirt əlavə 
edildikdən sonra bir neçə dəqiqə qaynadılmışdır (dairəciklərin rəngi ağarana qədər). Soyuduqdan 
sonra sınaq şüşəsində spirtin həcmi 10 ml-ə çatdırılmış və xlorofilin miqdarı spektrofotometrlə təyin 
edilmişdir.  Xlorofil “a”-nın miqdarı 665 nm, xlorofil “b”-nın miqdarı isə 649 nm dalğa 
uzunluğundakı absorbsiya dərəcinə görə ölçülmüşdür. Duz və quraqlıq variantındakı piqmentin 
qatılığının su variantına nisbəti tapılmış və bu nisbət duza və quraqlığa davamlı formaların 
seçilməsi üçün bir ölçü vahidi kimi qəbul edilmişdir [4]. 

Bərk buğda nümunələrinin yarpaqlarındakı xlorofilin miqdarının öyrənilməsi üzrə 
tədqiqatların nəticələri cədvəldə verilmişdir. Cədvəldə göstərilən tədqiqat nəticələri quraqlıq və duz 
stresinə məruz qalmış buğda növmüxtəlifliklərinin yarpaqlarında xlorofil  “a” , “b” –ni,“a” və “b”-
nin cəmini, “a”-nın “b”-yə nisbətini göstərir.  

Piqmentlər fotosintez prosesində oksigen daşınmasında, oksidləşdirici və fotosintetik 
fosforlaşmada, bir sözlə bitki orqanizmində ümumi maddələr mübadiləsində iştirak edirlər. 
Məlumdur ki, xlorofillər (xüsusən “b” xlorofili) bitkinin xarici mühitin əlverişsiz amillərinə qarşı 
uyğunlaşmasında böyük rol oynayır. Uyğunlaşma zamanı xlorofil “a”-nın “b”-yə nisbətinin bir 
qədər azalması və ya çoxalması bitkidə gedən fizioloji proseslərdə ciddi sürətdə öz əksini tapır. 

Məlumdur ki, bitkilərin fotosintez göstəriciləri sortnümunələrin genetik xüsusiyyətlərindən və 
aqrogeoloji şəraitdən aslı olaraq kifayət qədər geniş dəyişkənliyə məruz qalır [1; 2; 3; 5]. 

Bu faktorlardan istifadə edərək seleksiya prosesində başlanğıc materialın seçilməsində, 
alınmış yeni hibrid, xətt və sortların qiymətləndirilməsində perspektiv formaların aşkar edilməsində 
mühüm naliyyət əldə etmək mümkündür. 

Cədvəldəki “a+b”-nin göstəricilərinə əsasən tədqiqat obyekti olan nümunələr içərisindən 
quraqlığa davamlı 3 nümunə, duza davamlı isə 11 nümunə (a+b göstəricilərinə görə) seçilmişdir ki, 
onlar cədvəldə (-) işarəsi ilə göstərilmişdir. 

Seçilmiş sortnümunələr içərisində xloroplastların yüksək fotokimyəvi fəallığına görə cədvəldə 
14K-94 kataloq №-li v. alboprovinciali-ninümunəsini göstərmək olar. Bu nümunədə xlorofil  “a” 
nəzarət variantında 5.41 Mk-qramdırsa quraqlıq variantında həmin vahid 6.30, duz variantında isə 
7.42 Mk-qr olmuşdur. Xlorofil “b”-nin göstəricilərinə nəzər salsaq: nəzarətdə 1.49, quraqlıqda 1.74, 
duz variantında isə 1.99 Mk-qr olmuşdur. Göstərilən nəticələrə əsasən bu nümunədə xlorofil (a+b)-
nin nəzarətə görə faiz göstəricisi 116, duz variantında isə 136 olmuş və bu nümunənin yarpaqlarının 
yüksək fotokimyəvi fəallığı olduğu üçün həmin nümunə davamlı nümunə kimi seçilmişdir. 

Məlumdur ki, bitkilərin quraqlığa, istiliyə və duza davamlılığının qiymətləndirilməsində 
yarpaqlardakı xlorofil “a”-nın “b”-yə nisbəti müəyyən əhəmiyyətə malikdir. Xlorofil “a”-nın  
xüsusən də “b”-nin miqdarının artması onların günəş işığının müəyyən uzunluqlu dalğalarından 
enerji udma imkanlarını genişləndirir. Tədqiqat obyekti olan nümunələr icərisindən quarqlıq və duz 
stresindən sonra  xlorofil “a”-nın “b”-yə olan yüksək nisbəti 10 nümunədə: 13K-56 kataloq №-li v. 
muticoleucurum; 13K-107 v. affine-də; 10K-105 v. mutico  affine–də; 19K-138 v.melanopus-da və 
09K-78 №li kataloqda olan Abşerondan toplanmış v. boeuffi və Standart Qarabağ olmuşdur. 
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Hər iki stresə (quraqlıq, duz) davamlı 3 nümunə ayrılmışdır. Bunlar cədvəldə 14K-94 №-li 
kataloqda olan v. alboprovinciale; 14K-86 olan v. leucomelan; 14K-198 olan  v. niloticum -dur 
(“a+b” göstəriciləri cədvəldə verilmişdir). 

Bu nümunələr başqaları ilə müqayisədə daha fəal piqment kompleksinə malikdir. Onlar 
fotosintezedici piqmentin yüksək miqdarı ilə seçilirlər (cədvəl). Ədəbiyyat məlumatlarına 
əsaslanaraq demək olar ki, bu nümunələrin fotosintez aparatı böyük fəallığa malikdir və onlarda işıq 
enerjisinin kimyəvi enerjiyə (ATF və HADF formalarına) çevrilməsi prosesi daha intensiv gedir.  

Stres amillərə yüksək davamlılığı ilə seçilmiş bu nümunələr uyğun bölgələrdə əkilə bilər və 
quraqlıq, istilik, duzluluğa davamlılıq istiqamətində aparılan seleksiya işlərində donor kimi istifadə 
oluna bilərlər. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГЕНОТИПОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ К 
АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ 

Р.Т. Алиев, Ш.И.Гаджиева, Л.Г. Джавадова, Г.И.  Гасанова, Э.С. Гаджиев 
Институт Генетических Ресурсов НАН Азербайджана 

В лабораторных условиях изучено действие стрессовых факторов на физиологические 
процессы, особенно степень депрессии хлорофилла «а» и «б».  Также было вычислено содержание 
хлорофилла а+б и их соотношение.С помощью этого диагностического метода определено засухо и 
солеустойчивость у 41 образцов твердой пшеницы.  Установлено что из них 3 образца  является 
устойчивыми ко всем двум стресс факторам. 

STABILITY OF BREAD WHEAT GENOTYPES TO ABIOTIC STRESS FACTORS 

R.T.Aliyev, Sh.I.Haciyeva, L.H.Javadova, G.I Hasanova, E.S.Hajiyev 
Genetic Resources Institute of ANAS, Azerbaijan 

Resistance to stress factors of some wheat genotipes have been studied on the basis of physiological 
parameters. By this diagnostic method is defined drought and solt resistance at 41 durum wheat accessions 
also. Were calculated chlorophyll (a+b) content (substance) on their correlation. Some of wheat accessions 
were resistant to drought and others to salinity stress. Also, have been determined high resistant to all stress 
factors 3accessions. 
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İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ ARPA SORTNÜMUNƏLƏRİNİN EKSPLANTLARINDAN 

KALLUS TOXUMALARININ ALINMASI 
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 Sovxoz №2, biotexnoloqaz@mail.ru 
 

İntroduksiya edilmiş arpa sortnümunələrının yetişmiş rüşeym və etiolizə edilmiş cücərtiləri in vitro 
şəraitində eyni hormonal tərkibli müxtəlif qida mühitlərində kultivasiya edilmişdir. Kallus əmələgəlmə 
prosesinin genotip, qida mühiti və eksplant tipindən asılılığı öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: arpa bitkisi, in vitro şəraiti, genotip, qida mühiti, kalluss 
Ключевыеслова: ячмень, условия invitro, генотип, питательная среда, каллус 
Key words: barley, in vitro condition, genotype, nutrient media, callus 

 
Müasir zamanda eksperimental biologiya və ali bitkilərin biotexnologiyasında təcrid edilmiş 

hüceyrə, orqan və toxuma kulturası metodları çox geniş istifadə olunurlar. Hüceyrə və toxuma 
kulturasının xalq təsərrüfatında iki əsas istiqaməti var: 1 - qiymətli və nadir bitkilərdən genotipini 
stabıl saxlayan regenerant bitkilərin alınması; 2 - hüceyrələrin genetik statusuna məqsədyönlü təsir 
etməklə kommersiya əhəmiyyətli sortların alınması.  Bu məqsədə nail olmaq üçün bir sıra nəzəri 
məsələlər həll olunmalıdır. O cümlədən, sitodifferensiasiya və morfogenez proseslərini təmin edən 
şəraitin yaradılması; kallusogenez, orqanogenez və morfogenezdə vitamin, karbohidrat və 
fitohormonların rolunun aydınlaşdırılması; in vitro hüceyrə populyasiyasında hüceyrələrin arasında 
qarşılıqlı əlaqələrin yaranmasında fitohormonların təsir dərəcəsinin aşkar edilməsi və s. 

Bitkinin in vitro kultura vasitəsilə tədqiqi üçün  effektli regenerasiyanı təmin edən şərait 
yaradılmalıdır. Buna görə də kulturaya daxil edilən genotipin xüsusiyyəti, qida mühitinin mineral və 
fitohormonal tərkibi və eksplant tipinin regenerasiya prosesinə təsir dərəcəsi öyrənilməlidir [5; 
10;13; 16; 19; 22; 26]. 

Dənli bitkilərin hüceyrə kulturasından effektli regenerasiyanın alınması müəyyən dərəcədə 
mürəkkəb məsələdir. Məsələnin mürəkkəbliyi ondadır ki, eksplantlardan alınmış kallus kütlələrinin 
morfogenetik potensialı çox aşağı olur [7; 8; 29]. Arpa genotiplərinin aşağı regenerasiya potensialı 
ilə xarakterizə olunmasının səbəbi isə kallus toxumalarının çətin əmələgəlməsi və zəif proliferasiya 
etməsindədir [10; 28]. Ümumiyyətlə in vitro kulturada hər bir bitki toxumasının kallus- və 
morfogenez qabilliyəti həm bitkinin genetik xüsusiyyətindən, həm də eksplantın ontogenez 
yaşından asılıdır [9; 12; 16; 24], çünki  eyni  tərkibli qida mühitində becərilən müxtəlif ontogenez 
yaşlı eksplantlardan fərqli nəticələr alınır [6; 10; 24; 25]. Misal üçün, Hordeum cinsinin müxtəlif 
seksiyalarına aid olan bitkilərin in vitro kulturasının öyrənilməsi zamanı aydın olmuşdur ki, 
yetişmiş rüşeymlərdən alınmış toxumalarda kallus əmələgəlmə və regenerasiyanın effektliyi  digər 
eksplantlara nisbətən yüksəkdir [20]. 

Bir çox alımlərin fikrincə məhz yetişmiş rüşeymlər dənli bitkilərin in vitro şəraitdə 
öyrənilməsi və yüksək tezlikli regenerant bitkilərinin alınması üçün ən münasib  materialdır [19; 22; 
28; 30]. Bunun səbəbi ondadır ki, yetişməmiş rüşeymlərdən alınmış embriogen toxumalarda 
əhəmiyyətli dərəcədə sort asılılığı mövcuddur [18; 26; 29], yetişmiş rüşeymlərdən alınmış 
embriogen toxumalarda isə bu asılılıq  müşahidə edilmir [18]. Androgen kalluslardan alınmış 
regenerant bitkilərin arasında - xlorofill-defektli, yetişməmiş rüşeym kulturasında isə tam inkişaf 
etməmiş regenerant bitkilərə rast gəlinir. Bəzi hallarda  xlorofil-defektli regenerant bitkilər 
regenerantların ümumi sayından 1%-22,8 % təşkil edirdilər  [1; 14; 21; 22; 24; 30; 31]. Yetişmiş 
rüşeymlərlə aparılmış tədqiqatlarda isə in vitro kulturada alınmış regenerant bitkilərin arasında 
xlorofil-defektli bitkilər müşahidə olunmur [19]. 

Morfogenez prosesinin effektliyinə baxmayaraq, regenerasiya tipi genotipin xüsusiyyətindən 
asılıdır. Belə ki, Hordeum cinsinə aid olan bitkilərin in vitro kulturası həm kallus əmələgətirmə, 
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həm də regenerasiyanın tipinə görə biri-birindən fərqlənirdi. Tədqiqat zamanı genotipdən asılı olan 
3 regenerasiya tipi müşahidə olunurdu: az təsadüf edilən regenerasiya; külli regenerasiya; nekrozlu 
külli regenerasiya. Nümunələr üçün xarakterizə olan regenerasiya tipi nə eksplantdan, nə də qida 
mühitinin tərkibindən dəyişmirdi [8; 20; 25]. 

Genotipin in vitro morfogenezdə oynadığı rolu intakt bitkilərin  böyümə və inkişafında iştirak 
edən genlərin in vitro şəraitində fəal olması ilə təsdiq olunmuşdur. Belə ki, intakt bitkilərin 
ontogenez müddətinin və inkişaf tipinin müxtəlif gen sistemləri ilə nəzarət edilməsi və  irsi xarakter 
daşıması sübut olunmuş faktdır. Taxıl bitkilərində belə gen sistemlərinə bitkinin inkişaf tipinə 
(yazlıq-payızlıq) VRN (vernalization) və fotoperioduna nəzarət edən PPD genləri aiddirlər. Bu gen  
sistemlərinin ekspressiya aktivliyi  tez və ləng inkişaf edən bitkilərdə eyni deyil və bitkinin bəzi 
biokimyəvi göstəricilərində özünü göstərir. Tez inkişaf edən bitkilərin yarpaq və meristemlərində 
ləng inkişaf edən bitkilərə nisbətən fermentlərin aktivliyi getdikcə artır, bitkilərdə karbohidrat və 
fitohormonların miqdarı yüksəlir.  İn vitro şəraitində isə bu gen sistemləri eksplantdan asılı olmadan 
ləng inkişaf edən bitkilərin in vitro kulturasında ilkin effektli kallus əmələ gətirmə qabiliyyətini, 
yüksək proliferasiya və biokütlənin toplanmasını;  tez inkişaf edən bitkilərin kulturasında isə 
müxtəlif formalı morfogenez proseslərini (hemmogenez, hemmorizogenez və somatik 
embriogenez) tənzimləyirlər. Tədqiqatlar əsasında müəlliflər belə nəticəyə gəlmişlər ki, dənli 
bitkilərin in vivo inkişaf sürətini müəyyən edən VRN və PPD gen sistemləri in vitro şəraitində 
morfogenez proseslərinə nəzarət edirlər [9]. 

İn vitro kulturada istifadə edilən süni qida mühitinin fitohormonal tərkibinin təsir dərəcəsini 
öyrənən tədqiqatlar göstərmişlər, ki qida mühitinin fitohormonal tərkibini dəyişməklə genotiplərin 
xüsusiyyətini aradan qaldırmaq mümkündür. Müəlliflərin izahına görə, auksin təsir tipli 2,4-
dixlorfenoksisirkə turşusunun yüksək qatılıqlarının qida mühitinə əlavə edilməsi uzun müddət 
becərilən kallus toxumalarında stress yaradaraq, hüceyrələrin metamorfozuna gətirib çıxarır. 
Metamorfoz zamanı hüceyrələrin bölünməsi dayanır, hüceyrəarası əlaqələr pozulur; proqram-
laşdırılmış hüceyrə ölümü yolu ilə hüceyrələrin ölümü baş verir; heceyrə xarici maddələr sekresiya 
edilir, hüceyrələr ayrılır və yenidən embriogenez yoluna yönəldən proqramlaşdırılma gedir. Stress 
aradan götürüləndən sonra, hüceyrələrin bölünməsi aktivləşir, embriogen hüceyrə komplekslərinin 
aktiv proliferasiyası başlanır, embrioidlərin inisiasiya və differensiasiyası baş verir və regenerant 
bitkilər əmələ gəlirlər. Göstərilmiş texnologiya vasitəsilə eyni morfogenetik reaksiyanı göstərən və 
regenerasiya potensialını uzun müddət saxlamağı bacaran embriogen toxumalar yaranır. Nəticədə 
genotiplər arasında morfogenetik reaksiyalarda olan fərqlər aradan qaldırılır [2; 3; 4; 17]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xarici ölkələrdə in vitro texnologiyası vasitəsilə taxıl və arpa 
bitkilərində morfogenez və transformasiya proseslərinı öyrənən elmi tədqiqatların əksəriyyəti 
avropa və amerika seleksiyasının sortları ilə aparılıb [6, 23]. Azərbaycanda arpa bitkisinin,  həm 
yerli, həm də introduksiya edilmiş sortnümunələrin biotexnoloji metodlarlar vasitəsilə öyrənilməsi 
bu vaxta gədər aparılmayıb. Əkinçilik ETİ-nun Abşeron Təcrübə bazasında yerli və Beynəlxalq  
Seleksiya Mərkəzi-ICARDA-dan introduksiya edilmiş 800-dən artıq sortnümunəsi tədqiq edilmiş 
və onların müxtəlif məhsuldarlıq parametrləri öyrənilmişdir [27]. Bu sortnümunələrin bir neçəsi 
biotexnoloji üsul vasitəsilə tədqiq edilmək üçün ilk dəfə olaraq in vitro kulturaya daxil edilmişdir.  

Tədqiqatın məqsədi introduksiya olunmuş sortnümunələrin eksplantlarını in vitro kulturaya 
daxil etməklə, kallusogenez prosesinin genotip, qida mühiti və eksplantdan asılılığını öyrənməkdir. 

Tədqiqat obyekti kimi ICARDA-dan alınmış müxtəlif pitomniklərə aid olan 12 
sortnümunədən istifadə edilmişdir: IBSmutGP - entry 14(№ 34); IBPMGP entry 16 (№51); 
IBSTrGP entry 10 (№62); INBYT entry 20 (№88); IBON-Hİ - entry4 (№123); entry 20 (№140); 
entry 58 (№179); entry 62 (№183); entry 76 (№197); entry 80 (№201); IEBON entry 13 (№248);  
entry 24 (№259). 

Eksplant kimi in vitro kulturaya nümunələrin yetişmiş rüşeymləri və etiolizə olunmuş 
cücərtiləri daxil edilmişdir. Rüşeymlərin toxumlardan təcrid edilməsi onların  endospermdən kənar 
inkişafının öyrənilməsini mümkün edir. Aseptik cücərtilərin in vitro şəraitində etiolyasiya və 
sonrakı dedifferensiasiyaya uğraması zamanı isə genotip asılılığı və eksplantın kompetentliyi 
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müqayisə edilə bilər. 
 Eksplantlar sterilizə ediləndən sonra tərkiblərində 5 mq/l 2,4-dixlorfenoksisirkə turşusu əlavə 

edilmiş Murasige-Skuq və Qamborq (B5) qida mühitlərinə əkilib. Nümunələr 24-260C temperatur 
və qaranlıq şəraitində kultivasiya edilmişdir. 

Təcrübələr göstərir ki, öyrənilən sortnümunələrin eksplantları kallus əmələgətirmə 
qabiliyyətinə görə biri-birindən fərqlənirlər. Murasiqe-Skuq və Qamborq (B5) qida mühitlərinə 
əkilmiş №123, №140, №248 sortlarnümunələrinin yetişmiş rüşeymlərində 5-7 gündən sonra 
proliferasiya edən kallus toxumaları əmələ gəlməyə başladı (şək. 1). 

 

       
a                                                            b                                                 c 

Şək. 1. №123 (a); №140 (b),№ 248 (c ) sortnümunələrinin proliferasiya edən kallus toxumaları 
 

№ 62, № 88, № 179, № 183, № 197sortlarnümunələrinin eksplantlarında bu prosesin bir neçə 
gün gec başlanmasına baxmayaraq, kallus kütlələri proliferasiya edib, ölçüdə artırdılar (şək.2).  
 

 
a                                                          b                                                     c 

Şək.  2.   № 62-(a); № 179–(b);№ 197–(c) sortlarnümunələrinin yetişmiş rüşeymlərində kallusogenez prosesi 
 

№34,№51və №201 sortnümunələrinin yetişmiş rüşeymlərinin üzərində tək-tək əmələ gəlmiş 
kallus hüceyrələri həddindən artıq zəif proliferasiya edirdilər (şək.3). Bunu həm genotip xüsusiy-
yəti, həm də rüşeymlərin xırda ölçülü olması ilə izah etmək olar [3;  8; 11; 19]. Bu sortnümunələrin 
etiolizə olunmuş cücərtilərinin də kallus əmələgətirmə qabiliyyəti oluqca zəif idi (şək.4). 
 

 
a                                              b                                                    c 

Şək.  3.   № 34-(a);   № 51 – (b);№ 201 – (c) sortnümunələrinin yetişmişrüşeymlərində kallus hüceyrələri 
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Ümumiyyətlə, arpa genotiplərinin müxtəlif eksplantlarından kallus toxumalarının çətin 
əmələgəlməsi və zəif proliferasiya etməsi haqqında kifayət qədər məlumat var [7; 8; 10; 27; 28]. 
Müəlliflər arpanın kallus kütlələrinin morfogenetik qabiliyyəti və aşağı regenerasiya potensialı ilə 
xarakterizə olunmasının səbəbini  məhz kallus əməmləgəlmə və proliferasiya proseslərinin zəifliyi 
ilə izah edirlər [7; 8; 28]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir genotipin etiolizə edilmiş cücərtilərində əmələ gəlmiş kallus 
toxumaları yetişmiş rüşeymlərdən alınmış kallus kütlələrinə nisbətən intensiv proliferasiya edirdilər 
(şək. 4). Bu da etiolizə edilmiş cücərtilərdə endogen fitohormonların, əsasən də auksinlərin yüksək 
miqdarda toplanması ilə bağlıdır [11]. 

 

         
a                                                                         b 

Şək. 4.  № 34 - (a) və  № 201 – (c)  sortlar nümunələrinin etiolizə edilmiş cücərtilərində kallus hüceyrələri 
 

Ədəbiyyatda dənli bitkilərin etiolizə edilmiş cücərtilərin eksplant kimi in vitro təcrübələrdə 
istifadəsi haqqında məlumatın olmadığından, aldığımız nəticələri ədəbiyyat mənbələri ilə müqayisə 
edə bilmirik. Lakin deyə bilər ki, bu təcrübə kallus əmələgəlmə prosesinin sortdan asılı olmasını 
çox aydın göstərir. Əgər sortnümunənin yetişmiş rüşeymləri üzərində çox çətin proliferasiya edən 
kallus hüceyrələri əmələ gəlirdisə, bu sortnümunənin etiolizə edilmiş cücərtilərində də çox zəif 
proliferasiya edən kallus kütlələri formalaşırdı. Kallus toxumaların əmələ gəlməsinə baxmayaraq, 
cücərtilərin həm gövdə, həm də kök  sistemləri endogen fitohormonların etimal təsiri nəticəsində 
[11] inkişaf edirdi (şək. 5). 

Murasiqe-Skuq və Qamborq qida mühitlərinin mineral tərkibinin fərqli olmasına bax-
mayaraq, təcrübə nəticəsində demək olar ki, gözəçarpan fərqlər yox idi. Bir qədər müsbət nəticələr 
Qamborq (B5) qida mühitində alınmışdır. 
 

        
a                                                                 b 

Şək. 5.   Etiolizə edilmiş cücərtilərin inkişaf edən gövdə (a) və kök sistemi (b) üzərində kallus toxuması 
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Beləliklə, kallussogenez prosesinə yalnız IBSTGP; INBYT; IBON-HI və IEBON pitom-
niklərinə aid olan sortnümunələrin istifadə edilmiş eksplantları kompetentlik göstərmişlər. Alınmış 
nəticələrə əsasən demək olar ki, kallusogenez prosesi genotip və eksplant tipindən asılı olmuşdur, 
çünki tədqiq edilən hər bir sortnümunənin etiolizə edilmiş cücərtilərində dedifferensiasiya prosesi 
müşahidə edilmiş, proliferasiya prosesi isə daha intensiv gedirdi.  
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Зрелые зародыши и этиолированные проростки интродуцированныхсортообразцовячменя  

культивировалисьin vitro на различных питательных средах с одинаковым фитогормональным 
составом. Изучалась зависимость процесса каллусогенеза от генотипа, питательной среды и типа 
экспланта.  

 
OBTAINING OF CALLUS TISSUE FROM EXPLANTS OF 

INTRODUCED BARLEY VARIETYSAMPLES 
 

S.Sh.Asadova1-2, Z.A.Garibov2 
1-ANAS Institute of Molecular biology and Biotechnology; 2-Research Institute of Crop Husbandry  

 
Mature embryos and etiolated seedlings of introduced barley varietysamples was cultured in vitro on 

different nutrient media with the same phytohormonal composition. Investigated the dependence of the 
process of callus formation on the genotype, nutrient medium and type of explant. 
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BEYNƏLXALQ SELEKSİYA MƏRKƏZLƏRİNDƏN İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ 
PAYIZLIQ YUMŞAQ BUĞDA GENOTİPLƏRİNDƏ BƏZİ FİZİOLOJİ PARAMETRLƏR 

VƏ MƏHSUL KOMPONENTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

F.Ə.ƏHMƏDOVA, G.V.MİRZƏYEVA 
Əkinçilik ET İnstitutu, Bakı ş. Az.1098, Pirşağı qəsəbəsi, Sovxoz 2 

 
 
Payızlıq yumşaq buğda genotiplərində bəzi fizioloji parametrlər-yaşılqalma fenotipi, flaq 

yarpaqlarda xlorofilin miqdarı təyin edilmiş, məhsuldarlığın struktur elementlərinin analizi aparılmış, 
məhsul komponentləri arasında korrelyasiya əlaqələri aydınlaşdırılmışdır. Yaşılqalma fenotipi 
gecsünbülləmə ilə əlaqəlidir və normal şəraitdə bitkinin üstünlüyü hesab edilə bilər. Flaq yarpaqlarda 
xlorofilin miqdarı gec sünbülləyən nümunələrdə tez və orta sünbülləyən nümunələrə nisbətən kəskin azalmır. 
Sünbülün kütləsi, sünbülün eni, uzunu, sünbülcüklərin sayı, sünbüldəki dənin kütləsi ilə əhəmiyyətli müsbət 
korrelyativ əlaqədədir. Lakin məhsuldarlıq sünbüldəki dənlərin sayı ilə daha sıx əlaqəlidir.  

 
Açar sözlər: payızlıq buğda, introduksiya, pitomnik, xlorofil, yaşılqalma fenotipi, inkişaf fazaları, 
korrelyasiya, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: озимая пшеница, интродукция, питомник, хлорофилл, фенотип оставания 
зеленым, фазы развития, корреляция, продуктивность   
Key words: winter wheat, introduction, nursery, chlorophyll, stay green phenotype, growth stages, 
correlation, productivity 

 
Dənli taxıl bitkilərindən hazırlanmış ərzaq məhsulları əhalinin qida rasionunda əhəmiyyətli 

yer tutduğundan, respublikamızda taxılçılığın inkişaf etdirilməsi ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq 
üçün aqrar bölmədə qarşıya qoyulmuş əsas vəzifələrdən biridir. Ölkədə taxıl istehsalını artırmaq 
üçün becərmə texnologiyalarını təkmilləşdirmək, əkin sahələrini genişləndirməklə yanaşı yeni 
məhsuldar sortların yaradılmasıda mühüm məsələdir. Bu baxımdan Beynəlxalq seleksiya mərkəzlə-
rindən introduksiya olunmuş müxtəlif təyinatlı buğda sortnümunələrəindən istifadə etməklə hibrid-
ləşmə yolu ilə yüksəkməhsuldar və keyfiyyətli, mühitin ekstremal faktorlarına qarşı dayanıqlı yeni 
sortların yaradılması tədqiqat işlərinmizin başlıca məqsədini təşkil edir. Beynəlxalq mərkəzlərdən 
(CIMMYT, ICARDA) taxılçılığın inkişafı proqramına əsasən introduksiya olunmuş sortnümu-
nələrin ilkin tədqiqi məhsuldarlıq, keyfiyyət və xəstələiklərə davamlılığa görə müxtəlif aqroekoloji 
bölgələr üçün başlanğıc materialın seçilməsinə imkan verməklə seleksiya üçün material bazası 
yaradır. 

Hər il olduğu kimi, 2015-2016-cı vegetasiya ilində də çoxillik elmi əməkdaşlıq xətti ilə 
Əkinçilik ET İnstitutuna Beynəlxalq seleksiya mərkəzləri CIMMYT və ICARDA-dan müxtəlif 
təyinatlı 11 pitomnikdə toplanmış 818 buğda bitki nümunəsi daxil olmuşdur. Bu pitomniklərdən 4-ü 
IWWIP-ə (International Winter Wheat Improvement Proqram-Beynəlxalq Payızlıq Buğdanın 
Yaxşılaşdırılması Proqramı) aid olub 336 nümunəni əhatə edir. Digər 5 pitomnik CWANA ICWIP-
ə (ICARDA CIMMYT Wheat Improvement Proqram for CWANA- İKARDA, SİMMİTİN Mərkəzi 
və Qərbi Asiya, Şimali Afrikanın Quraq Əraziləri üçün Buğdanın Yaxşılaşdırılması Proqramı) aid 
olub, 362 nümunəni əhatə edir. 2 pitomnik isə CWANA IDIP -ə (ICARDA Durum Improvement 
Proqram for CWANA- İKARDA-nın CWANA üçün Bərk Buğdanın Yaxşılaşdırılması Proqramı) 
aid olub, 120 nümunəni birləşdirir. Tədqiq edilmiş bu pitomniklərdən 9-u yumşaq (698 nümunə), 2-
si bərk (120 nümunə) buğdalara aiddir. 

Təcrübələr SİMMİT və İKARDA-nın metodikaları [1] əsasında, Əkinçilik ET İnstitutunun 
Abşerondakı təcrübə bazasında qoyulmuş, bütün vegetasiya müddəti ərzində dinamik olaraq 
fenoloji müşahidələr aparılmışdır [2]. İntroduksiya olunmuş, sortnümunələrin ilkin ekoloji sınağını 
aparmaqla yanaşı, seçilmiş bir sıra nümunələrdə bəzi fizioloji parametrlər öyrənilmiş və 

:159-164 
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məhsuldarlığın struktur elementlərinin analizləri aparılmışdır.  
Tədqiqatın məqsədi sünbülləməsinə görə (tez, orta və gec sünbülləyən) fərqlənən buğda 

sortnümunələrində flaq yarpağın yaşılqalma fenotipinin və xlorofilin miqdarının təyin edilməsi və 
bu əlamətlərə görə sortnümunələrin qiymətləndirilməsi olmuşdur. Tez sünbülləyən nümunələr kimi, 
sünbülləməsi aprel ayının II, orta sünbülləyənlər kimi, aprel ayının III və gec sünbülləyənlər kimi, 
may ayının I ongünlüyünə təsadüf edən sortnümunələr götürülmüşdür.  

Ontogenezdə inkişaf fazalarının bir-birini əvəz etməsi və sonda qocalma hər bir genotipin 
genomunda kodlaşdırılmış olur. Sübutlardan biri nüvədə xlorofilin parçalanmasına nəzarət edən 
genin (və ya genlərin) tapılmasıdır. Bu genin ekspressiyası ancaq qocalma mərhələsində həyata 
keçirilir [3]. Xlorofilin parçalanması ilə yarpaqlar saralır. Yarpağın saralması onun qocalmasının 
gözlə görünən əlamətlərindən biridir. Qocalan yarpaqda xlorofilin miqdarı ilə yanaşı zülallar və 
nuklein turşularının miqdarı da azalır, hüceyrənin müxtəlif orqanoidləri, o cümlədən, xloroplast-
larda tilakoidlər dağılır, fotosintezin və tənəffüsün intensivliyi kəskin azalır [4].  

Məlum olduğu kimi, monokarp bitkilərdə çiçək və meyvənin əmələ gəlməsi qocalmanı sürət-
ləndirir. Birillik bitkilər məhsul verdikdən sonra tamamilə məhv olur.  Çiçəklərin, hətta yaşıl 
meyvələrin mütəmadi olaraq kəsilməsi orqanizm səviyyəsində inkişaf prosesini saxlayır və 
qocalmanı ləngidərək yarpaqların daha uzun müddət yaşıl qalmasına səbəb olur [4]. Heç bir 
müdaxilə olmadan yarpaqlarını uzun müddət yaşıl saxlayan genotiplər yaşıl qalan bitkilər kimi 
qəbul edilir. Nəzəri olaraq demək olar ki, genotipin daha uzun müddət yaşıl qalması yarpaqların 
fotosintetik aktivliyinin saxlanmasına, daha artıq fotoassimilyatların əmələ gələrək dənə 
daşınmasına imkan verməklə məhsuldarlıq prosesində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Flaq yarpağın yaşılqalma fenotipi SPAD-502 Plus xlorofil ölçən (Spectrum Technologies İns., 
ABŞ) cihazı ilə 2015-2016-cı vegetasiya ilində dənin erkən süd yetişmə fazasında sünbülləmə 
müddətlərinə görə fərqlənən 23rd FAWWON-IR, 23rd FAWWON-SA, 19th IWWYT-IRvə 18th 
IWWYT-SA payızlıq buğda pitomniklərindən seçilmiş, 24 yumşaq buğda sortnümunəsində 
ölçülmüşdür. Həmin nümunələrdə eyni zamanda flaq yarpaqlarda xlorofilin miqdarı təyin edilmiş, 
vegetasiyanın sonunda məhsuldarlıq və məhsulun struktur elementləri öyrənilmişdir. 8-ci yarus 
yarpaqlar həvəngdəstədə əzilərək Xlorofil a, b və karotinoidlər 96%-li spirtdə məhlula keçirilmişdir. 
Filtr kağızında 25 ml-lik kolbaya süzüldükdən sonra ekstraktda xlorofil a 664 nm, xlorofil b 648 
nm, karotinoidlər isə 470 nm dalğa uzunluğunda spektrofotometrlə təyin edilmişdir (Termoscientific 
Genesys 20, ABŞ). Xlorofil a,  b və karotinoidlərin miqdarı isə Litchenthaler (1987) tərəfindən irəli 
sürülən formullar əsasında mg/q yaş kütləyə görə hesablanmışdır [5].  

Süd yetişmə fazasının axırından başlayaraq (23.05.16) flaq yarpaqlarda yaşılqalma fenotipində 
azalmalar müşahidə edilmişdir. Vegetasiyanın sonuna doğru gec sünbülləyən nümunələrdə flaq 
yarpağın daha uzun müddət yaşılqalması aşkar olunmuşdur (Şəkil).  

Süd yetişmə fazasının sonuna dogru (21.05.2016) 8-ci yarus yarpaqlarda xlorofil (a+b)-nin 
miqdarı gec sünbülləyən nümunələrdə daha artıqdır. Vegetasiyanın sonuna doğru mum yetişmə 
fazasında (01.06.2016) tədqiq edilən bütün nümunələrdə xlorofil (a+b)-nin miqdarı azalmışdır. 
Lakin gec sünbülləyən nümunələrdə bu azalma o qədər kəskin deyil. Vegetasiyanın sonuna doğru 
gec sünbülləyən nümunələrdə flaq yarpaqlar öz yaşıllığını saxlaya bilmişdir.  

Ədəbiyyat məlumatları və aldığımız nəticələrə əsasən demək olar ki, yumşaq buğdalarda gec 
sünbülləmə ilə əlaqədar olaraq flaq yarpaqların daha uzun müddət yaşılqalması normal şəraitdə 
yaxşı əlamət olub, bitkinin üstünlüyü hesab edilə bilər. Yarımquraq ərazilərə adaptasiya olmuş 
mədəni bitkilərdə (qarğıdalı, sorqo, buğda) uzun müddət yaşıl qalan genotiplər yarpaqlrını aktiv 
fotosintetik vəziyyətdə saxlamaqla dənin dolması zamanı assimilyatlarla təminatı artırmaqla stresə 
tolerantlığı artırır və köklərin funksional fəallığını və suyun mənimsənilməsini saxlayır [6].  Ancaq 
gecikən quraqlıq stresi şəraitində bu, əlverişli əlamət olmayıb [7], dəndolma fazasının qısalmasına 
və genotiplərin yarpaq və gövdəsindəki fotoassimilyatların sünbülə kifayət qədər daşınmamasına 
gətirib çıxarır [8]. 
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Şəkil. Buğda genotiplərinin yaşılqalma fenotipi 

 
 

Öyrənilən nümunələrin flaq yarpaqlarında xlorofilin miqdarının (mq/g yaşıl kütlə) təyin 
edilməsi zamanı da analoji nəticələr alınmışdır (cədvəl 1).  

 
Cədvəl 1. İnkişaf fazalarında xlorofilin miqdarının dəyişməsi 

 

Genotiplər Xl a Xl b Xl (a+b) Kar. (x+c) Xl a/b 

1 2 3 4 5 6 

21.05.2016 

Tez sünbülləyən 

N53 
23rdFAWWON-IR 

4,924 2,265 7,18 1,242 2,17 

N48 
19th IWWYT-SA 

3,204 2,863 6,067 2,56 1,11 

Orta sünbülləyən 

N56 
23rdFAWWON-SA 

4,468 2,00 6,468 1,156 2,23 

N33 
23rdFAWWON-SA 

4,551 2,010 6,651 1,346 2,17 

N47 
23rdFAWWON-SA 

5,025 1,991 7,16 1,422 2,52 

N63 
23rdFAWWON-SA 

4,937 2,171 7,108 1,335 2,27 

Gec sünbülləyən 

N111 
19th IWWYT-IR 

4,457 3,885 8,342 1,079 1,14 

N40 
19th IWWYT-IR 

4,856 2,912 7,768 1,2916 1,68 

N12 
19th IWWYT-IR 

4,701 3,146 7,847 1,1036 2,19 

Nəzarət 

Tale 38 5,839 2,809 8,64 1,375 2,07 
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Cədvəlin ardı 
1 2 3 4 5 6 

01.06.2016 

Tez sünbülləyən 

N53 
23rdFAWWON-IR 

2,21 1,285 3,495 0,63 1,72 

N48 
19th IWWYT-SA 

1,25 2,02 3,270 1,9 0,62 

Orta sünbülləyən 

N56 
23rdFAWWON-SA 

2,91 1,28 4,190 0,045 2,27 

N33 
23rdFAWWON-SA 

2,308 1,333 3,643 0,3 1,73 

N47 
23rdFAWWON-SA 

2,54 1,921 4,461 1,11 1,32 

N63 
23rdFAWWON-SA 

1,68 2,143 3,823 0,512 0,78 

Gec sünbülləyən 

N111 
19th IWWYT-IR 

4,037 2,176 6,213 1,382 1,85 

N40 
19th IWWYT-IR 

3,613 2,102 5,715 0,525 1,72 

N12 
19th IWWYT-IR 

3,7 1,671 5,371 0,4 2,21 

Nəzarət 

Tale 38 2,6 1,81 4,370 0,55 1,41 

 
Bu vegetasiya ilində, eyni zamanda, IWWIP pitomniklərindən seçilmiş 39 sortnümunənin 

məhsul komponentlərinin struktur analizləri aparılaraq bu nəticələr dən məhsuldarlığı ilə müqayisə 
olunmuşdur (Cədvəl 2). 

 
Cədvəl 2. Dən məhsuldarlığı və məhsul komponentlərinin struktur analizi 

 
S/s Kataloq 

nömrəsi 
Sünbülün 
kütləsi, q 

Sünbülün 
eni, sm 

Sünbülün 
uzunlüğü, 

sm 

Sünbülcüklərin 
sayı, əd 

Sünbüldəki 
dənin sayı, 

əd 

Sünbülcükdəki 
dənin kütləsi, 

qr 

Dən 
məhsuldarlığı, 

q/m2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 (1) N100 1,62 1,2 9,7 19,8 41,6 1,07 200 
2 (1) N105 4,15 1,7 12,9 19,0 56,0 3,1 335 
3 (1) N5 3,47 1,7 11,7 17,8 51,2 2,7 535 
4 (1) N6 3,18 1,5 10,0 17,8 49,8 2,2 520 
5 (1) N47 3,62 1,5 11,3 19,8 58,6 2,69 421 
6 (1) N110 3,59 1,6 13,6 23,4 59,6 2,67 350 
7 (1) N104 3,31 1,4 12,2 19,4 61,2 2,4 290 
8 (1) N53 3,59 1,7 12,5 19,8 58,4 2,6 400 
9 (1) N112 3,49 1,9 13,5 19,4 49,6 2,4 490 

10 (1) N97 3,80 1,8 11,68 21,0 58,6 2,7 290 
11 (1) N80 3,28 1,3 11,58 20,06 64,0 2,4 600 
12 (1) N94 4,24 1,5 11,94 20,02 47,4 2,4 230 
13 (1) N137 2,80 1,1 11,08 18,6 51,6 2,0 215 
14 (1) N63 4,63 2,0 11,84 20,2 64,6 3,5 250 
15 (1) N114 2,54 1,1 10,34 19,0 45,4 1,8 765 
16 (1) N156 3,17 1,6 10,94 19,4 53,0 2,3 425 
17 (1) N146 3,0 1,4 10,5 17,8 57,6 2,1 575 
18 (2) N56 4,04 1,4 13,56 20,2 60,4 3,04 350 
19 (2) N53 2,89 1,7 11,0 17,0 45,6 2,1 400 
20 (2) N2 3,01 1,3 12,4 17,4 45,4 2,1 440 
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Cədvəlin ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 (2) N5 2,26 1,06 10,3 15,8 40,4 1,5 580 
22 (2) N83 2,64 1,5 8,5 16,2 46,4 2,3 400 
23 (2) N40 4,53 1,5 12,4 22,2 75,4 3,5 450 
24 (2) N78 2,62 1,4 10,7 13,4 44,6 1,6 300 
25 (2) N70 3,06 1,3 10,1 17,8 58,6 2,2 276 
26 (2) N31 3,36 1,1 11,4 18,6 47,6 3,7 320 
27 (2) N41 3,48 1,5 12,9 19,0 54,6 2,4 230 
28 (3) N46 3,23 1,3 10,26 17,0 51,8 2,4 405 
29 (3) N47 2,91 1,5 10,38 17,4 55,4 2,5 501 
30 (3) N33 3,54 1,5 8,9 17,0 52,8 2,6 380 
31 (3) N73 2,85 1,3 11,2 17,4 59,8 2,1 280 
32 (3) N72 2,33 1,5 10,7 18,6 50,4 2,2 480 
33 (4) N49 3,27 1,2 10,66 17,0 55,2 2,4 420 
34 (4) N62 2,07 1,4 8,3 15,0 36,4 1,4 362 
35 (4) N12 3,35 1,6 11,1 17,8 48,2 2,9 505 
36 (4) N42 3,0 1,5 10,7 17,0 43,8 2,0 330 
37 (4) N24 3,14 1,5 10,72 17,8 60,6 2,2 575 
38 (4) N48 3,42 1,6 10,9 18,6 60,4 2,5 455 
39 (4) N72 3,10 1,4 9,3 17,0 41,4 2,1 200 

 
Qeyd:  (1)-23rdFAWWON-IR, (2)-23rdFAWWON-SA, (3)-19th IWWYT-IR, (4)-19th IWWYT-SA 

 
 

Cədvəl 3. Məhsuldarlıqla məhsul komponentləri arasında korrelyasiya əlaqəsi 
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Sünbülün kütləsi 1       
Sünbülün eni 0,463** 1      
Sünbülün uzunluğu 0,454** 0,294 1     
Sünbüldəki sünbülcüklərin sayı 0,573** 0,230 0,489** 1    
Sünbüldəki dənin sayı 0,250 -0,045 0,102 0,278 1   
Sünbüldəki dənin kütləsi 0,846** 0,324* 0,337* 0,522** 0,388* 1  
Məhsuldarlıq -0,151 -0,077 0,020 -0,079 0,220 -0,075 1 

 
*Korrelyasiya 0,05 səviyyəsində əhəmiyyətlidir.** Korrelyasiya 0,01 səviyyəsində əhəmiyyətlidir. 
 

Nəticələrə əsasən demək olar ki, sünbülün eni, uzunluğu, sünbülcüklərin və sünbüldəki dənin 
sayı, dənin kütləsi ilə sünbülün kütləsi arasında əhəmiyyətli müsbət korrelyativ əlaqə vardır. 
Yumşaq buğdalarda məhsuldarlıq, sünbülün kütləsi və sünbüldəki dənin kütləsi ilə deyil, dənin sayı 
ilə daha sıx əlaqəlidir. Çünki, sünbülün və sünbüldəki dənin kütləsinə vahid sahədəki bitki sıxlığı və 
kollanma təsir edə bilər. Sünbüldəki dənin sayı isə sortun genetik xüsusiyyəti kimi daha sabit 
əlamət hesab edilə bilər.  

Apardığımız fizioloji tədqiqatların ilkin nəticələri kimi demək olar ki, ontogenezdə 
sünbülləməyə qədər olan müddət daha uzun olarsa yəni bitki öz yaşıllığını sürəkli saxlayaraq daha 
yaxşı yerüstü kütlə toplayarsa, normal şəraitdə bu əlamətlərin dənin formalaşmasına müsbət təsiri 
vardır. Dəndolmanın əlverişli şəraitdə getdiyi təqdirdə məhsuldarlıq  sünbüldəki dənlərin sayı ilə 
daha sıx əlaqəlidir.  
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И КОМПОНЕНТОВ 
УРОЖАЙНОСТИ У ГЕНОТИПОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ, 

ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
 

Ф.А.Ахмедова, Г.В.Мирзоева 
НИИ Земледелия 

 
Были изучены некоторые физиологические признаки пшеницы – фенотип оставания зеленым, 

содержание хлорофилла у флаговoго листа, проведены структурные анализы элементов урожайности, 
выявлены корреляционные связи между компонентами урожая. Фенотип оставания зеленым связан с 
позднеспеностью  генотипов. В нормальных условиях вегетации его можно считать достоинством 
растения. Содержание хлорофилла у флагового листа припозднем колошении уменьшается не так 
резко как при среднем и раннем колошениях. Масса колоса имеет значительную кореляционную 
связь с шириной, длиной колоса, с количеством колосков и массой зернс колоса. Но урожайность 
более тесно связана с количеством зерн в колосе. 

 
 

STUDY OF SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AND YIELD COMPONENTS OF WINTER 
WHEAT GENOTYPES, INTRODUCED FROM INTERNATIONAL BREEDING CENTERS 

 
F.A.Akhmedova, G.V.Mirzoyeva 

Research Institute of Crop Husbandry 
 

Some physiological indicators of wheat - phenotype stay green, chlorophyll content of flag leaf were 
studied, structural analysis of yield elements carried out revealed correlations between the yield components. 
Stay green phenotype associated with late maturity of genotypes. Under normal conditions of the vegetation 
it can be considered as a plant dignity. The chlorophyll content in flag leaf in late heading does not decrease 
as dramatically in the middle and early heading. Spike weight has a significant relationship with width, 
length of the spike, with the number of spikelets and grain weight per spike. But productivity is more closely 
related to the grain number per spike.  
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UOT581.32 
NOXUD VƏ MƏRCİMƏK NÜMUNƏLƏRİNDƏ YARPAQLARIN  

NİSBİ SU TUTUMUNUN TƏDQİQİ 
 

1R.S.MİRZƏYEV, 1L.Ə.ƏMİROV, 2K.B.ŞIXƏLİYEVA 
1KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Sovxoz №2; 2AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 

AZ1106, Azadlıq 155, tel.: 5516130, rufat.mirzayev.58@mail.ru 
 

Məqalədə ərzaq paxlalılarından olan noxud və mərciməyin quraqlığa davamlılığının öyrənilməsi şərh 
olunmuşdur. Bunun üçün 10 noxud və 10 mərcimək nümunələrinin yarpaqlarının nisbi su tutumu 
öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, yarpaqların nisbi su tutumu noxud nümunələri üçün 77,7-98,6 %, 
mərcimək nümunəri üçün isə bu göstərici 83,4-93,9 % arasında dəyişilmişdir.  

Açar sözlər: noxud, mərcimək, nisbi su tutumu, quraqlığa davamlılıq, məhsul 
Ключевые слова: нут, чечевица, относительное содержание воды, засухоустойчивость, 
урожай 
Key words: chick pea, lentil, relative water content, drought tolerance, yield 

 
Noxud bitkisi (Cicer aretinum L.) dünyanın 50-dən artıq ölkəsində 11,0 mln hektar sahədə 

yetişdirilir. Əkilən sahələrin 90%-i tropik və subtropik Asiyada, Hindistanda, Çində, Pakistanda, 
Afrikada, Mərakeşdə, Tunisdə, Efiopiyada, Amerikada isə Kolumbiya, Meksikada böyük olmayan 
ərazilərdə və Avstraliyada becərilir. Dünya üzrə illik istehsal 6,0-8,0 mln ton, orta məhsuldarlıq isə 
0,6-0,8 t/ha təşkil edir. 

Mərcimək (Lens kulinaris Medik) ən çox Kanadada, Hindistanda, Türkiyədə, Avstraliyada, 
ABŞ-da və s. ölkələrdə istehsal olunur. Illik istehsalı 4,4 mln/ton təşkil edir. Mərciməyin vətəni 
Cənubi Avropa, Qərbi Asiya regionları olub, Neolit dövründən bu vaxtacan becərilir.  

Respublika əhalisinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasında ərzaq paxlalılarının (noxud və 
mərcimək) xüsusi yeri vardır. Bu bitkilərin əkin sahələrinin genişləndirilməsi, məhsuldarlığının və 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi vacib məsələlərdəndir. Ərzaq paxlalıları əsasən dəmyə şəraitində 
becərildiyindən bu bitkilər şaxtaya və quraqlığa davamlı olmalıdırlar.  

Dünyada qlobal temperatur dəyişilməsi və suvarma suyunun çatışmaması fonunda bitkilər 
stress amillərin təsirinə məruz qalırlar. Ətraf mühitin temperaturunun artması və suvarma suyunun 
çatışmaması quraq bölgələrdə bitkilərin məhsuldarlığını məhdudlaşdıran əsas ekoloji faktorlardan 
biridir. Quraqlıq bitkilərin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edərək boy artımının qarşısını alır, 
xlorofilin parçalanmasına, lipidlərin perekis oksidləşməsinə və hüceyrə membranının zədələn-
məsinə səbəb olan hidrogen peroksidin toplanmasına, askorbin turşusunun və prolinin artmasına [7; 
4], ağızcıqların bağlanmasına, transpirasiya sürətinin zəifləməsinə, fotosintezin azalmasına, bitki 
toxumalarında su potensialının aşağı düşməsinə səbəb olur [8; 3].  

Bitkilərin quraqlığa davamlılığını xarakterizə edən əsas kəmiyyətlərdən biri də yarpaqların 
nisbi su tutumudur. Bir qayda olaraq yarpaqlarında suyu nisbətən çox saxlaya bilən nümunələr 
quraqlığa daha davamlı olurlar [3].  

Hal-hazırda noxudun və mərciməyin seleksiya materialının quraqlığa davamlılığının 
diaqnostikasına böyük fikir verilir. Belə ki, quraqlıq nəticəsində transpirasiyanın azalması yarpağın 
temperaturunu yüksəltməklə istilik rejimini dəyişdirir, bu öz növbəsində tənəffüs prossesinin 
güclənməsinə və başqa maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxarır.  

Bitkilərin yarpaqlarında nisbi su tutumunu təyin etmək üçün Əkinçilik ET İnstitutunun 
Abşeron Yardımçı Təcrübə təsərrüfatında ICARDA kolleksiya nümunələrindən və yerli sortlardan 
ibarət tarla sahəsində becərilmiş bitkilərdən istifadə olunmuşdur.  

Yarpaqların nisbi su tutumu 4 təkrarda təyin olunmuşdur. Bunun üçün nümunələrin yarpaqları 
kəsilib götürüldükdən sonra polietilin torbaya yerləşdirilmiş, yaş kütləsi təyin edilmişdir. Sonra 
yarpaqlar içərisində distillə suyu olan sınaq şüşələrində bir sutka qaranlıq şəraitdə saxlanılmışdır. 
Yarpağın üst və alt tərəfləri filtr kağızı ilə yüngül qurudulduqdan sonra su ilə doymuş kütləsi təyin 
edilmişdir. Bundan sonra yarpaqlar termostatda bir sutka ərzində 1050S-də qurudulmuşdur və quru 

:165-168 
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kütləsi təyin edilmişdir. Yarpaqların nisbi su tutumu aşağıdakı düstura görə hesablanmışdır: 
NST%=[(yaş kütlə-quru kütlə)/(su ilə doymuş kütlə-quru kütlə)]x 100 [5]. 

Yarpaqların nisbi su tutumunu təyin etmək üçün 10 noxud və 10 mərcimək nümunəsindən 
yarpaqlar sahədə suvarılma aparılmamışdan əvvəl, yəni bitklilər quraqlığın təsiri altında olduğu 
vaxtda götürülmüşdür.  

Noxud nümunələri üzərində aparılan ölçmələrdən məlum olmuşdur ki, yarpağın nisbi su 
tutumunun miqdarına görə Nərmin və Sultan sortları daha yüksək göstəriciyə malikdirlər (şəkil 1). 
Su çatışmamazlığı zamanı nümunələr su qıtlığına qarşı müxtəlif cür reaksiya verirlər. 
Nisbi su tutumu Nərmin sortunda 98,6%, Sultan sortunda isə 91,6% olmuşdur. Nisbi su tutumu ən 
az F-08-116 nümunəsində olmuşdur (77,7%). 

 

 
Şəkil 1. Noxud nümunələrinin nisbi su tutumu. 

 
Aydındır ki, quraqlığa davamlılıq, hüceyrə strukturunun funksional sabitliyi və toxumaların 

yüksək su potensialı yaratması, həmçinin gövdənin, yarpaqların, generativ orqanların adaptiv 
xüsusiyyətləri hesabına uzun müddətli quraqlığı keçirə bilmək ilə şərtlənir, bu zaman bitkilər boy və 
inkişafını müəyyən qədər saxlayaraq az məhsul itkisinə yol verirlər.  

Su çatışmamazlığı şəraitində davamlı genotiplər torpaqdan daha çox suyu absorbsiya etmək, 
ağızcıqlar vasitəsilə su itkisini tənzimləmək, osmolitlərin tonlanması, toxumalarda turqorun 
saxlanması və köklərin daha dərinə inkişaf etməsi hesabına nisbi su tutumunun nisbətən az 
azalmasına nail olurlar. Nisbi su tutumu yarpağın sahəsi ilə müsbət və etibarlı asılılıqda olur [6]. 

Öyrənilən 10 mərcimək nümunələrinin nisbi su tutumu haqqında məlumatdan aydın olur ki, 
bu rəqəm 85,7-93,9% arasında dəyişilmişdir. F-2013-29, Arzu, F-2013-22 nümunələrində nisbi su 
tutumunun miqdarı daha çox olmuşdur. F-2013-26 nümunəsində isə bu göstərici ən az-83,4% təşkil 
etmişdir (şəkil 2). 

Noxud və mərcimək nümunələri üçün nisbi su tutumunun miqdarının müqayisəsindən aydın 
olur ki, noxud nümunələri üçün bu göstərici daha geniş miqyasda dəyişməklə noxud nümunələri 
üçün daha yüksək qiymətlərə malikdir. Noxud nümunələrini mərcimək nümunələrindən fərqlən-
dirən cəhətlərdən biri də, ondan ibarətdir ki, noxudun istər yarpaqları, istərsə də gövdəsi tükcüklərlə 
örtülü olur. Bu tükcüklər suyun buxarlanmasının qarşısını almaqla yanaşı, müəyyən qədər günəş 
şüalarının da əks olunmasında iştirak etməklə onların nisbətən quraqlığa davamlı olmasına şərait 
yaradır.  
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Şəkil 2. Mərcimək nümunələri üçün nisbi su tutumu 

 
Yarpaqların nisbi su tutumu çox olan nümunələr vegetasiya dövrü ərzində bir çox üstün-

lüklərə malik olurlar. Belə ki, su hüceyrələrinin əsas kimyəvi komponenti sayılır. O, biokimyəvi 
reaksiyaların əksəriyyəti üçün mühit rolunu oynayır. Suyun miqdarı az olan mühitlərdə maddələr 
mübadiləsi zəifləyir. Su çatışmayanda fotosintez böyük sürətlə zəifləyir, tənəffüs isə əksinə, daha da 
intensivləşir. Fotosintezin zəifləməsi, tənəffüs prosesinin güclənməsi son nəticədə məhsulun da 
aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Quraqlığa davamlı bitkilərdə susuzluğun təsirindən protoplazmanın 
kolloid, kimyəvi və osmotik xüsusiyyətləri az pozulur. Quraqlığa davamlı kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin quraqlığı keçirmələri üçün protoplazmanın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi, 
kök sisteminin güclü inkişafı, yarpağın forma və ölçülərinin dəyişməsi, bitkidə ehtiyat suyun 
olması, sudan optimal şəkildə istifadə olunması əsas amillərdən sayılır.  

Nisbi su tutumunun quraqlığa davamlılıqda rolu haqqında noxud və mərcimək bitkiləri üçün 
məlumatlara Qermansevanın [2], buğda bitkisi üçün isə Allahverdiyevin [2] və b. işlərində də rast 
gəlinir.  

Beləliklə, noxud nümunələri üçün yarpaqların nisbi su tutumu 77,7-98,6%, mərcimək 
nümunələri üçün isə 83,4-93,9% arasında dəyişilmişdir. Quraqlığa davamlı formaların seçilməsində 
və hibridləşmədə yarpaqların nisbi su tutumu çox olan nümunələrdən seleksiyada ilkin material 
kimi istifadə etmək olar.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ ОБРАЗЦОВ НУТА И ЧЕЧЕВИЦЫ  

ПО ОТНОСИТЕЛЬНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ВОДЫ 
 

1Р.С.Мирзоев, 1Л.А.Амиров, 2К.Б.Шихалиева 
1 - НИИ Земледелия; 2 - НАНА, Институт Генетических Ресурсов 

 
В статье приведены результаты исследований по выявлению засухоустойчивости 

продовольственных бобовых культур-нута и чечевицы, выявлено, что относительное содержание 
воды у листьев у нута изменилось в пределах 77,7-98,6%, а у чечевицы 83,4-93,9%. 

 
STUDY OF CHICKPEA AND LENTIL SAMPLESLEAVES  

ON RELATIVE WATER CONTENT 
 

1R.S.Mirzoyev, 1L.A.Amirov, 2K.B.Shikhaliyeva 
1-Research Institute of Crop Husbandry 2-Genetic Resources Institute of ANAS 

 
The article discusses the results of research carried out to identify the drought resistance of food 

legumes-chickpea and lentil. For this purpose the relative water content of leaves of 10 samples of chickpea 
and 10 samples of lentil was investigated. It revealed that the relative water content in leaves of chickpea 
changed in the rangeof 77,7-98,6% and in leaves of lentil changed in the range of 83,4-93,9%. 
 
 
UOT 633.11:633.112 

QURAQLIQ STRESİNİN BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN  
FİZİOLOJİ ƏLAMƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ 

 
T.İ.ALLAHVERDİYEV 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş., AZ1098, Pirşağı q., Sovxoz-2, tofig_1968@mail.ru 
 
Məqalə quraqlıq stresinin bərk və yumşaq buğda genotiplərinin bəzi fizioloji parametrlərinə- qaz 

mübadiləsi, nisbi su tutumu, piqmentlərin miqdarı, yarpaq, gövdə və sünbüldə biokütlənin toplanmasına 
təsirinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Su defisiti yarpaqda ağızcıqların keçiriciliyinin, fotosintezin və 
transpirasiyanın sürətinin azalmasına, hüceyrəarası sahələrdə CO2 qatılığının artmasına  səbəb olmuşdur. 
Nisbi su tutmuna (NST) görə genotipik müxtəliflik aşkar olunmuşdur. Quraqlıq stresi şəraitndə NST-nun 
yüksək saxlanması Vüqar, Şərq, Qırmızı buğda, Dağdaş genotiplərində aşkar olunmuşdur. Suvarılan və su 
stresi şəraitində yarpaqda xlorofil və karotinoidlərin ən yüksək miqdarı Qırmızı gül 1 genotipində aşkar 
olunmuşdur. Quraqlıq stresi quru biokütlənin toplanmasında adaptiv dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

Açar sözlər: buğda, quraqlıq stresi, qaz mübadiləsi, nisbi su tutumu, xlorofil, quru biokütlə 
Ключевые слова: пшеница, засуха, газообмен, относительная содержания воды, хлорофилл, 
сухая биомасса 
Key words: wheat, drought stress, gas exchange, relative water content, chlorophyll, dry biomass 
 
Torpaqda su çatışmazlığının səbəb olduğu quraqlıq bütün dünyada buğdanın məhsuldarlığını 

azaldan əsas amillərdən biridir. Dünyada becərilən torpaqların təxminən 26%-i [4], buğda becərilən 
ərazilərin (225-230 mln ha) 33%-i, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 55%-i quraqlıq stresinə məruz 
qalır [2]. Sahə şəraitində buğda bitkisinin inkişafının müəyyən mərhələsində (sünbülləmə-

:168-174 
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çiçəkləmə, dənin yetişməsi) torpaqda su defisiti güclənir, atmosfer quraqlığı, suyun buxarlanma-
sının mənimsənilməsi ilə müqayisədə artması bitkilərin susuzlaşmasına səbəb olur. Su defisiti 
morfoloji, fizioloji, biokimyəvi, molekulyar proseslərdə adaptiv cavabların yaranmasına səbəb olur 
[6; 11]. Su defisitinə cavab olaraq ağızcıqların ölçüsü azalır, yarpağa daxil olan CO2 azaldığından 
fotosintezin sürəti azalır, eyni zamanda suyun transpirasiya yolu ilə itkisi azalır [5]. Su stresi 
şəraitində hüceyrədə turqor təzyiqinin azalması və hüceyrənin ölçüsünün azalması ilə böyümənin 
ləngiməsi baş verir [7]. Su stresi şəraitində mədəni bitkilərin, o cümlədən buğdanın məhsuldarlığı 
potensial məhsuldarlıqla müqayisədə kəskin azalır.  

İllər ərzində tədqiqatçılar tərəfindən bir çox fizioloji, morfoloji və inkişaf əlamətlərinin 
quraqlığa tolerantlığın yaxşılaşdırılmasında faydalı olması fikri irəli sürülmüşdür [12; 14]. Son 
tədqiqatlar göstərir ki, fizioloji əlamətlərə görə seleksiya quraqlıq şəraitində buğdanın dən 
məhsuldarlığının yaxşılaşdırılmasında potensiala malikdir [1; 10; 13]. Morfofizioloji əlamətlər dən 
məhsuldarlığı üçün dolayı seleksiya kriteriyaları kimi istifadə oluna bilər, ancaq onların effektivliyi 
quraqlıq şəraitində dən məhsuldarlığı ilə  korrelyasiyasından və hər bir əlamətin nə dərəcədə 
genetik tənzimlənməsindən asılıdır [9]. 

Buğda Azərbaycanda becərilən əsas mədəni bitkilərdən biridir və quraqlıq bu bitkinin 
məhsuldarlığını azaldan əsas amildir [1]. Azərbaycanda buğda təxminən 807 min hektar ərazidə 
becərilir və bu ərazilərin üçdə biri dəmyə şəraitindədir. Aprelin sonundan iyunun sonuna kimi uzun 
müddət yağıntının kifayət qədər düşməməsi, müşayiət olunan yüksək temperaturlar buğda bitkisinin 
məhsuldarlığının kəskin azalmasına səbəb olur. Ətraf mühit amillərinə davamlı, illər ərzində stabil 
məhsuldarlıq formalaşdıra bilən, yüksək adaptasiya qabiliyyətli buğda genotiplərinin yaradılması, 
yaxşılaşdırılması hal-hazırda müxtəlif seleksiya proqramlarının əsas məqsədidir.  

Tədqiqatın məqsədi bərk və yumşaq buğda genotiplərinin quraqlığa davamlılığının fizioloji 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və davamlı genotiplərin aşkar olunması olmuşdur. 

Tədqiqatın materialı kimi Bitki fiziologiyası və biotexnologiya şöbəsinin təcrübə sahəsində 
hər biri 1m x10m (10m2) ərazidə suvarılan və suvarılmayan şəraitlərdə 3 təkrarda becərilmiş 8 bərk 
buğda (Qaraqılçıq-2, Vüqar, Şiraslan-23, Bərəkətli-95, Əlincə-84, Tərtər, Şərq, Qırmızı buğda), 14 
yumşaq buğda genotipləri (Nurlu-99, Qobustan, Əkinçi-84, Qiymətli-2/17, Qırmızı gül-1, 
Əzəmətli-95, Tale-38, Ruzi-84, Pirşahin-1, 12ndFAWWON№97, 4thFEFWSN№50, Günəşli, 
Dağdaş, Saratovskaya-29) seçilmişdir. Flaq yarpağın qaz mübadiləsi göstəriciləri (fotosintezin 
sürəti-Pn, ağızcıqların keçiriciliyi-gs, hüceyrəarası sahələrdə CO2 qatılığı-Ci, transpirasiya sürəti-E) 
Lİ-COR 6400 XT Daşınan Fotosintez Sistemindən (Lİ-COR Biosciences, Nebraska, ABŞ) istifadə 
etməklə təyin edilmişdir. Ölçmələr tam günəşli havada (Fotosintetik aktiv radiasiya 1100-1500 
µmol m-2s-1 ), saat 09:00-11:00 arasında aparılmışdır.  Göstəricilərin qeydə alınması yarpaq 
kameraya (6sm2) yerləşdirildikdən 45 saniyə sonra başlanmışdır. Flaq yarpağın nisbi su tutumu 
qravimetrik (çəki) yolla təyin edilmişdir [3]. Yarpaqlar kəsildikdən sonra plastik tüblərə 
yerləşdirilir, ağzı bağlanır, mümkün qədər tez laboratoriyaya gətirilir, yaş kütləsi (YK) təyin edilir. 
Yarpaqlar kəsilən hissəsi aşağı olmaqla distillə suyu ilə doldurulmuş sınaq şüşələrinə salınır, 24 saat 
qaranlıq şkafda saxladıqdan sonra, sınaq şüşəsindən çıxarılır, üst və alt hissəsi filtr kağızı ilə 
ehtiyatla suyun artığından təmizlənir, su ilə doymuş kütləsi (SDK) təyin edilir. Daha sonra 
yarpaqlar termostatda 1050C-də 24 saat qurudulduqdan sonra quru kütləsi (QK) təyin edilir. 
Yarpağın nisbi su tutumu NST, %= YK- QK/SDK- QK x 100 formul əsasında hesablanır. Flaq 
yarpaqdan (0,1qr) xlorofil a (Xl a), xlorofil b (Xl b) və karotinoidlər (Kar (x+c)) qabaqcadan 
soyudulmuş həvəngdəstədə 96%-li etil spirtində, əzilmiş tabaşir və təmizlənmiş dəniz qumunun 
iştirakı ilə ayrılır. Alınan homogenat filtir kağızından 25 ml-lik kolbaya süzüldükdən sonra 
ekstraktda Xl a 664 nm, Xl b 648 nm, Kar(x+c) 470 nm dalğa uzunluğunda spektrofoto-metrlə 
(Genesys 20, Thermo Scientific, Madison, WI, ABŞ) təyin edilir. Piqmentlərin qatılığı Lichtenthaler 
[1987] tərəfindən irəli sürülən formullarla hesablanır [8]: 
Xla=(13,36·A664-5,19·A648)·25/quru çəki;  
Xlb=(27,43· A648-8,12·A664)·25/quru çəki; 
Kar(x+c)=(4,785· A470+3,657· A664-12,76· A648)·25/quru çəki. 
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Yarpaq, gövdə+yarpaq qını və sünbülün quru kütləsi termostatda 1050C-də 24 saat saxladıqdan 
sonra təyin edilmişdir.  

Cədvəl 1-də bərk və yumşaq buğda genotiplərinin suvarılan və su stresi şəraitində qaz 
mübadiləsi göstəriciləri verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, torpaqda su çatışmazlığı fotosintezin 
sürətinin, ağızcıqların keçiriciliyinin, transpirasiya sürətinin azalmasına, hüceyrəarası sahələrdə 
CO2 qatılığının artmasına səbəb olur. Fotosintezin sürəti Qaraqılçıq-2, Bərəkətli-95, Əlincə-84, 
Tərtər, Qobustan, Əkinçi-84, Qiymətli-2/17, Qırmızı gül-1, 4thFEFWSNN50 genotiplərində daha 
yüksək olmuşdur.  Su çatışmazlığından ağızcıqların keçiriciliyinin, fotosintezin sürətinin və 
transpirasiya sürətinin  daha çox azalması Bərəkətli-95 (60%, 61%, 54%), Əlincə-84 (35%, 54%, 
24%), Tərtər (54%, 52%, 49%), Qobustan (48%, 61%, 42%), Əkinçi-84 (58%, 71%,53%), 
Qiymətli-2/17  (57%, 50%, 42%), Qırmızı gül-1 (55%, 75%, 49%), Tale-38 (32%, 62%, 29%), 
Ruzi-84 (26%, 59%, 26%), Pirşahin-1(45%, 72%,50%), Günəşli (35%, 76%, 28%) genotiplərində 
müəyyən olunmuşdur. Bu genotiplərin qaz mübadiləsi su defisitinə daha həssasdır. Qaz mübadiləsi 
parametrlərinin nisbətən az azalması Qaraqılçıq-2, Vüqar, Şiraslan-23, 12ndFAWWONN97, Dağdaş 
genotiplərində aşkar olunmuşdur. Hüceyrəarası sahələrdə CO2 qatılığının artması mezofil 
keçiriciliyinin azalması ilə izah oluna bilər.  

 
Cədvəl 1. Torpaqda su çatışmazlığının buğda genotiplərinin qaz mübadiləsinə təsiri 

Genotiplər Pn,  
μmol CO2m

-2s-1 
gs,  

mol H2Om-2s-1 
Ci,  

μmol CO2mol-1 
E,  

mmolH2Om-2s-1 

S D S D S D S D 
Triticum durum Desf. 

Qaraqılçıq-2 12,55 9,65 0,086 0,075 122,0 146,75 2,85 2,54 
Vüqar 8,78 5,99 0,051 0,039 99,78 107,6 1,66 1,53 

Şiraslan-23 10,04 7,25 0,056 0,043 79,45 98,2 2,02 1,77 
Bərəkətli-95 12,47 4,91 0,077 0,031 91,51 126,5 2,65 1,23 
Əlincə-84 13,35 6,22 0,068 0,044 59,16 142,4 2,14 1,63 

Tərtər 12,83 6,17 0,087 0,040 117,3 122,75 2,96 1,52 
Şərq 6,42 4,64 0,048 0,038 150 175,8 1,98 1,58 

Qırmızı buğda 4,65 2,53 0,039 0,032 185 248,8 1,59 1,35 
Triticum aestivum L 

Nurlu-99 4,97 4,57 0,038 0,050 171,4 220,8 1,41 1,77 
Qobustan 14,32 5,61 0,093 0,048 100,7 175 3,15 1,83 
Əkinçi-84 13,87 4,11 0,093 0,039 113,4 210,6 3,05 1,44 

Qiymətli-2/17 14,72 7,43 0,084 0,036 74,36 90,74 2,84 1,64 
Qırmızı gül-1 12,3 3,15 0,064 0,029 51,06 198,2 2,21 1,13 
Əzəmətli-95 3,70 3,03 0,039 0,033 208,6 226 1,6 1,39 

Tale-38 8,01 3,06 0,054 0,037 132 254,57 1,90 1,36 
Ruzi-84 5,51 2,26 0,047 0,035 182 274,6 1,66 1,23 

Pirşahin-1 8,41 2,34 0,056 0,031 126,5 251 2,00 1,01 
12ndFAWWONN97 5,06 5,29 0,049 0,039 213,8 153 1,67 1,44 

4thFEFWSNN50 10,46 6,99 0,071 0,042 121,0 130,3 2,46 1,77 
Günəşli 7,76 1,89 0,06 0,039 166,5 292,6 2,09 1,49 
Dağdaş 6,96 5,02 0,047 0,035 133,6 149,2 1,82 1,35 

Saratovskaya-29 4,6 1,26 0,038 0,029 218 310,6 1,50 1,17 
Qeyd: S-suvarılan, D-dəmyə 
 

Süd yetişmə fazasında flaq yarpağın nisbi su tutumunun su çatışmazlığından əhəmiyyətli 
azaldığı aşkar olunmuşdur (Şəkil). Su stresi şəraitndə NST-nun yüksək saxlanması Vüqar, Şərq, 
Qırmızı buğda, Dağdaş genotiplərində aşkar olunmuşdur. NST həm suvarılan, həm də dəmyə 
şəraitində Nurlu-99, Əzəmətli-95, Pirşahin-1, Günəşli genotiplərində ən aşağı olmuşdur. Bu qeyd 
olunan  genotiplərin  nisbətən  tez  sünbülləyən olması və yarpaqların qocalması ilə izah oluna bilər. 
NST-nun su stresindən daha dərin azalması Qaraqılçıq-2 (31%), Şiraslan-23 (21%), Əkinçi-84 
(19%), Tale-38 (25%),  12ndFAWWON№97 (35%),  4thFEFWSN№50 (21%)  genotiplərində  aşkar 
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Şəkil. Su stresinin buğda genotiplərinin flaq yarpağında NST-na təsiri 
(sütunlar 3 təkrarın orta qiyməti ± standard xətanı 5% göstərir) 

 
 
olunmuşdur. NST-nun su stresi şəraitində daha az azalması Vüqar, Tərtər, Şərq, Qiymətli-2/17, 
Dağdaş, Saratovskaya-29 genotiplərində müəyyən olunmuşdur. NST su stresi şəraitində Qırmızı 
buğda genotipində artmışdır. NST-nun su stresi şəraitində yüksək saxlanmasını yarpaqlarda osmotik 
tənzimlənmə, yaxşı inkişaf etmiş kök sistemi ilə izah etmək olar.  

Piqmentlərin miqdarı dənin su-süd yetişmə mərhələsində təyin edilmişdir. Xlorofil (a+b)-nin 
daha yüksək miqdarı suvarılan və su stresi şəraitlərində Qırmızı gül-1 genotipində aşkar 
olunmuşdur (Cədvəl 2). Su stresi şəraitində piqmentlərin miqdarı Vüqar və Tərtər genotipləri istisna 
olmaqla bütün genotiplərdə azalmışdır. Piqmentlərin miqdarının daha kəskin azalması Qaraqılçıq-2, 
Qobustan, Qiymətli-2/17 genotiplərində müəyyən olunmuşdur. Su stresi şəraitində Qaraqılçıq-2, 
Şərq, Qobustan genotiplərində xlorofil a ilə müqayisədə xlorofil b daha çox azaldığından Xl a/b 
nisbəti artmışdır. Su stresinə karotinoidlərlə müqayisədə xlorofil daha həssas olduğundan Xl 
(a+b)/Kar(x+c) nisbəti azalmışdır.  

Cədvəl 3-də çiçəkləmə fazasından sonra buğda genotiplərinin yarpaq, gövdə, sünbülün quru 
biokütləsi göstərilmişdir.  Su çatışmazlığı şəraitində quru biokütlənin azalması Qaraqılçıq-2, Vüqar, 
Əlincə-84, Tərtər, Şərq, Tale-38,  Ruzi-84, Pirşahin-1, 4thFEFWSNN50, Günəşli genotiplərində 
aşkar olunmuşdur. Su stresi şəraitində fotoassimilyatların sünbülə axını güclənir.  Sünbülün quru 
biokütləsinin su stresi şəraitində artması Şiraslan-23, Bərəkətli-95, Qırmız buğda, Nurlu-99, 
Qobustan, Əkinçi-84, Qiymətli-2/17, Qırmız gül-1, 12ndFAWWONN97, Dağdaş, Saratovskaya-29 
genotiplərində müəyyən olunmuşdur.  

Lakin suvarılan bitkilərlə müqayisədə su stresinə məruz qalan bitkilərdə fotosintezin sürətinin 
azalması, sonrakı inkişaf mərhələlərində yarpaqlarda, gövdədə toplanan və sünbülə daşınan 
fotoassimilyatların miqdarının məhdudlaşmasına, sünbülün kütləsinin azalmasına səbəb olur. 
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Cədvəl 2. Su stresinin buğda genotiplərinin flaq yarpağında   
Xl a, Xl b və Kar (x+c) miqdarına (mq/q quru kütlə) təsiri 

 
Genotiplər Təcrübə-nin 

variantı  
Xlorofil a 

 
Xlorofil b 

 
Xlorofil 

(a+b) 
 

Kar (x+c) 
 

Xlorofil a/b Xlorofil 
(a+b)/Kar 

(x+c) 
Triticum durum Desf. 

Qaraqılçıq-2 Suvarılan 7,13 2,78 9,91 1,98 2,57 5,01 
Dəmyə 4,95 1,79 6,74 1,53 2,76 4,40 

Vüqar Suvarılan 5,82 2,23 8,05 1,64 2,61 4,91 
Dəmyə 6,68 2,95 9,64 1,68 2,26 5,73 

Tərtər Suvarılan 7,05 2,88 9,93 1,85 2,45 5,36 
Dəmyə 7,65 2,85 10,51 2,21 2,68 4,77 

Şərq Suvarılan 8,17 3,08 11,25 2,22 2,65 5,06 
Dəmyə 6,79 2,43 9,22 1,91 2,79 4,83 

Triticum aestivum L. 
Qobustan Suvarılan 8,30 3,26 11,56 2,04 2,55 5,67 

Dəmyə 6,01 2,19 8,20 1,84 2,74 4,46 
Qırmızı gül-1 Suvarılan 8,52 3,26 11,78 2,23 2,61 5,29 

Dəmyə 7,98 3,11 11,09 2,12 2,57 5,22 
Dağdaş Suvarılan 7,34 2,60 9,94 2,12 2,82 4,70 

Dəmyə 6,34 2,44 8,78 1,67 2,60 5,27 
Qiymətli- 2/17 Suvarılan 7,32 2,78 10,10 2,04 2,63 4,94 

Dəmyə 4,48 1,88 6,36 1,31 2,38 4,84 

 
 

Cədvəl 3. Su stresinin buğda genotiplərinin yarpaq, gövdə+yarpaq qını və sünbülün quru kütləsinə 
təsiri (rəqəmlər 5-7 təkrarın orta qiyməti ± standard kənarlaşmasıdır) 

 
Gentiplər yarpaq gövdə+yarpaq qını sünbül 

S D S D S D 
Triticum durum Desf. 

Qaraqılçıq-2 0,625±0,04 0,448±0,1 2,54±0,39 2,04±0,39 0,919±0,14 0,733±0,14 
Vüqar 0,567±0,05 0,523±0,07 2,10±0,16 2,04±0,02 0,623±0,04 0,563±0,10 

Şiraslan-23 0,440±0,02 0,530±0,05 1,83±0,09 2,06±0,31 0,595±0,12 0,631±0,01 
Bərəkətli-95 0,476±0,01 0,521±0,001 2,31±0,00 2,15±0,17 0,658±0,02 0,693±0,09 
Əlincə-84 0,617±0,13 0,453±0,04 2,00±0,04 1,87±0,21 0,674±0,03 0,667±0,15 

Tərtər 0,888±0,21 0,741±0,02 2,68±0,14 2,39±0,49 0,925±0,07 0,884±0,27 
Şərq 0,713±0,06 0,583±0,04 2,86±0,22 2,19±0,03 0,691±0,12 0,590±0,11 

Qırmızı buğda 0,436±0,03 0,432±0,05 1,91±0,18 2,04±0,43 0,355±0,19 0,420±0,02 
Triticum aestivum L. 

Nurlu-99 0,344±0,02 0,346±0,08 1,91±0,04 1,88±0,56 0,687±0,12 0,745±0,01 
Qobustan 0,381±0,00 0,435±0,001 1,86±0,19 2,08±0,02 0,628±0,02 0,803±0,00 
Əkinçi-84 0,483±0,09 0,328±0,05 2,10±0,21 1,90±0,2 0,607±0,06 0,694±0,06 

Qiymətli-2/17 0,533±0,08 0,423±0,05 2,22±0,06 2,08±0,09 0,661±0,06 0,814±0,03 
Qırmızı gül-1 0,340±0,05 0,383±0,08 1,13±0,01 1,38±0,03 0,338±0,02 0,380±0,02 
Əzəmətli-95 0,356±0,03 0,410±0,05 1,69±0,47 1,59±0,05 0,683±0,11 0,656±0,09 

Tale-38 0,443±0,06 0,407±0,07 1,75±0,15 1,55±0,01 0,574±0,09 0,562±0,04 
Ruzi-84 0,361±0,02 0,221±0,03 1,73±0,08 1,52±0,05 0,573±0,03 0,574±0,07 

Pirşahin-1 0,565±0,00 0,390±0,08 2,31±0,37 1,64±0,35 0,746±0,12 0,640±0,14 
12ndFAWWONN97 0,247±0,03 0,230±0,02 1,38±0,25 1,21±0,00 0,352±0,01 0,376±0,04 

4thFEFWSN 
N50 

0,499±0,03 0,496±0,08 1,92±0,46 1,53±0,31 0,671±0,05 0,592±0,03 

Günəşli 0,428±0,09 0,330±0,09 1,96±0,33 1,68±0,06 0,733±0,03 0,683±0,05 
Dağdaş 0,512±0,08 0,424±0,14 2,08±0,24 1,91±0,43 0,489±0,06 0,550±0,00 

Saratovskaya-29 0,329±0,01 0,359±0,01 1,57±0,12 1,46±0,2 0,280±0,05 0,284±0,08 
Qeyd: S-suvarılan, D-dəmyə 
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ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ 
 

Т.И.Аллахвердиев 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

 

Стаья посвящена изучению влияния водного дефицита на некоторые физиологические пара-
метры  генотипов пшеницы. Водный дефицит причина в уменьшении устьичной проводимости, 
скорости фотосинтеза и транспирации, увеличении межклеточной концентрации СО2 в листьях. 
Выявлены, генотипические различия в относительном содержании воды во флаговом листе. Сравни-
тельно высокое относительное содержание воды выявлено у генотипов Вугар, Шарг, Гырмызы бугда, 
Дагдаш. Наибольшее содержание хлорофилла и каротиноидов как в условии орошения, так и в 
условии засухи было выявлено у генотипа Гырмызы гул 1. Засуха приводила к адаптивным измене-
нием в накоплении биомассы. 

 
IMPACT OF DROUGHT STRESS ON PHYSIOLOGICAL TRAITS OF WHEAT GENOTYPES 

 

T.I.Allahverdiyev 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The manuscript is devoted to the study of drought stress effect on some physiological traits of durum 
and bread wheat genotypes. Water deficiency led to reduction of leaf stomatal conductance, photosynthesis 
rate and transpiration rate, an increase of intercellular CO2 concentration. Genotypic differences in relative 
water content of flag leaf was revealed. Relative water content of flag leaf remained relatively higher in 
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wheat genotypes Vugar, Sharg, Gyrmyzy bugda, Dagdash under drought stress. The highest content of 
chlorophyll and carotenoids both under irrigated and rainfed conditions was revealed in flag leaf of Gyrmyzy 
gul 1.  Adaptive changes in dry mass accumulation in leaf, stem and spike take place under drought stress.   

 
 
UOT 633:11:547.979.7 

YUMŞAQ BUĞDA (T.aestivum L.) NÜMUNƏLƏRİNİN DUZLULUQ VƏ QURAQLIQ 
STRESLƏRİNƏ DAVAMLILIQLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
L.H.CAVADOVA, Ş.İ.HACIYEVA, N.A.MƏMMƏDOVA, G.Ə.MƏMMƏDOVA, 

G.İ.HƏSƏNOVA, Ə.Y.KƏRİMOV 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq pr.,155, AZ1106, Bakı,  akber_xocali@yahoo.com 
 
Yumşaq buğdanın 20 növmüxtəlifliyinin 35 nümunəsində duz və quraqlıq streslərinə davamlılıq 

öyrənilmiş, qiymətləndirilmə  fizioloji  parametrlər (xl “a”,“b”, xl (a+b)) əsasında aparılmışdır. 9 nümunə 
xl (a+b) piqment dəyişikliyinə görə davamlı kimi qiymətləndirilmişdir. 3 nümunə -13k-11-v.milturum, 13k-23 
v.erythrospermum və 13k-47-v.erythroleucon daha çox davamlı kimi fərqlənmişlər.   

Açar sözlər: yumşaq buğda, duzluluq, quraqlıq, xlorofil 
Ключевые слова: мягкий пщеница, засоление, засуха, хлорофилл 
Key words: bread wheat, salinity, drought, chlorophyll  

 
Bəşəriyyətin əsas qidasını təşkil edən buğda bitkisinin məhsuldarlığının kəmiyyət və keyfiy-

yətcə yüksəldilməsinə aid tədqiqatlar respublikamızda 1950-70-ci illərdə akademik İ.D.Mustafayev, 
XX əsrin 60-cı illərindən akademik C.Ə.Əliyev tərəfindən aparılmağa başlanmışdır. Həmin 
tədqiqatlarda əsas məqsəd buğdanın məhsuldarlığının  öyrənilməsi olmuşdur. Tədqiqatların əsas 
üstünlüyü ondan ibarətdir ki, yüksək məhsuldarlığın nəzəri əsasları hazırlanaraq, bilavasitə selek-
siya işində tədbiq edilir. 

Akademik C.Ə.Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatlarda yeni, həm fizioloji-genetik, həm 
də seleksiya əhəmiyyəti olan istiqamət təşəkkül tapmışdır ki, bu da ayrı-ayrı əlamətlərin və onların 
içərisində xüsusi əhəmiyyəti olan fotosintez əlamətlərinin irsən keçməsinin tədqiqidir [1; 2]. 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda aparılan tədqiqatlarda isə buğda sortlarının məhsul-
darlığı, tezyetişkənliyi, xəstəlikləri, stres amillərə, o cümlədən duzluluq və quraqlıq məsələlərinə 
davamlılıq mühüm yer tutur. 

Hazırda Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun fiziologia  şöbəsində  müxtəlif streslərin (duzluluq, 
quraqlıq) bitkilərə təsiri və onlarda əmələ gətirdiyi dəyişkənliklərlə əlaqədar  tədqiqat işləri aparılır, 
yumşaq buğda növmüxtəlifliklərinin streslərə davamlılığı fizioloji parametrlər əsasında öyrənilir və 
qiymətləndirilir. 

Bitkilərin streslərə davamlılığının diaqnostikası ilə əlaqədar müxtəlif metodlar və üsullar 
mövcuddur. Streslərə (duza, quraqlığa) davamlılığın diaqnostikasının fizioloji parametr göstərici-
lərinə əsasən verilməsi sürətli laboratoriya metodlarındandır. 

Odur ki, hər il yumşaq buğda növmüxtəlifliklərinin stres amillərə davamlılığı öyrənilir, 
davamlı nümunələr seçilir və qiymətləndirilir. 

2014-cü ildə Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Fiziologiya şöbəsinin AETTB-da (Abşeron 
Təcrübə Bazası) əkilmiş yumşaq buğdanın (st-Qobustan) 20 növmüxtəlifliyinə aid 35 nümunəsinin 
duz və quraqlıq streslərinə həssaslıqları laboratoriya şəraitində aşkarlanmış, davamlılıq dərəcələrinə 
görə qiymətləndirilmişlər.     

Davamlılıq – xl “a”, xl “b”, xl (a+b) və xl a⁄b piqment nisbət göstəriciləri ilə yanaşı nümu-
nələrin toxumlarının duza (NaCl) və quraqlığa (saxaroza) davamlılıqlarının yoxlanması ilə 
aparılmışdır. Bunun üçun toxumlar laboratoriya şəraitində NaCl duzunun-0,3 M, quraqlıq mühitinin 
yaradılmasından ötrü –saxarozanın 16 atm, gücündə məhlullarından istifadə edilməklə, petri 
kasalarında əkilmişdir. Toxumlar duz və saxaroza məhlullarında 3-7 gün müddətində cücərdilmiş və 
cücərtilər 3, 5, 7 gün ərzində sayılaraq, nəzarətə görə miqdarı- %-lə hesablanmışdır  [3; 4]. 

:174-178 
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Streslərə davamlılıqla əlaqədar, xloroplastlarda piqment dəyişkənliyinin aşkarlanması isə 
yumşaq buğdanın sünbül əmələgəlmə fazasında yarpaqlarda aparılmışdır. 

Bunun üçün yumşaq buğdanın 20 növmüxtəlifliyinin hər birindən 3 təkrarda, yuxarı cavan 
(II) yarpaqlardan dairəciklər götürülmüş, nəzarətə-su, təcrübə variantlarına isə duzun-2%li, saxaro-
zanın-20 atm gücündə məhlullarından istifadə edilməklə, stres verilmişdir. Yarpaq dairəcikləri bir 
gün stresdə saxlanılmış, 24 saatdan sonra nümunələr sudan, duz və saxaroza məhlullarından 
çıxarılmış, 96%-li spirtə keçirilmişdir. 4-5 gün ərzində xlorofilin spirtə tam çıxmasını gözləyəndən 
sonra nəzarətə görə xlorofilin miqdarının stres depresiya dərəcəsi yoxlanılmışdır [5]. 

Tədqiqat nəticələrinin şərhindən aydın olur ki, yumşaq buğdanın 20 növmüxtəlifliyinin 35 
nümunəsindən 13-ü xl (a+b) piqment dəyişkənliyinə görə duzluluğa və quraqlığa davamlı kimi 
qiymətləndirilmişlər: 13k-11-v.milturum, 13k-47-v.erythroleucon, 13k-148-v.lutescens, 13k-153- 
v.ferugineum, 13k-59-v.alborubrum, 13k-147- v.albidum, 13k-75- v.hostianum, 13k-23- v.erythro-
spermum, 13k-49-v.erythroleucon, 13k-122-v.turcicum, 13k-95-v.eucospermum, 13k-63-v.barba-
rossa, 13k-141- v.mesopotamicum. 
 Bu nümunələrdən duza və quraqlığa ən çox davamlı 13k-11-v.milturum və 13k-47-
v.erythroleucondur. Bu növmüxtəlifliklərində xl (a+b) piqment dəyişkənliyi başqa nümunələrdən 
fərqli artımla, duz stresindən 23-43%, quraqlıq stresindən 34-49% artıq göstərici ilə daha çox davamlı 
kimi qiymətləndirilmişlər. Digər nümunələrdə dəyişkənlik duz stresindən 10-23%, quraqlıqdan 10-
19% olmaqla davamlı kimi qiymətləndirilmişlər (cədvəl 1). Davamlı nümunələrdə xl a/b nisbət 
göstəriciləri də maraq kəsb etmişdir. Streslərə davamlılıq artdıqca nümunələrdə xl a/b nisbət 
göstəricilərində fərqli nəticələr alınmışdır. Bu hal bəzi nümunələrdə piqment xl a/b nisbət artımı ilə, 
bəzi nümunələrdə isə piqment nisbətinin azalması ilə biruzə çıxmışdır. Tədqiqat nəticələrinə 
əsaslanaraq belə bir hal, nümunələrin streslərə davamlılıq və həssaslıq dərəcəsindən asılı olmuşdur. Xl 
a/b nisbət dəyişkənliyinə görə aparılan tədqiqatlarda da streslərə davamlı 13 (3k-10-sub.qraecum, 
13k-39-v.lutescens, 13k-36-sub.ferugineum, 13k-58-v.alborubrum, 13k-59-v.alborubrum, 13k-80-
v.hostianum, 13k-23-v.erythrospermum, 13k-120-v.turcicum, 13k-82-v.velutinum, 13k-110-v.delfi, 
13k-114-v.pyrotrics, 14k-132-v.nigrocolor, 13k-137-v.caesium) nümunə aşkarlanmışdır.  

Tədqiq olunan nümunələrdən 4-ü - 13k-10-sub.qraecum, 13k-39-v.lutescens, 13k-58 və 13k-
59- v.alborubrum həm duza, həm də quraqlığa daha çox davamlıdır. 
         Xl a/b piqment dəyişkənliyinə görə stresə 2 nümunədən- 13k-14-v.milturum həm duza, həm 
də quraqlığa, 13k-53-v.alborubrum isə yalnız quraqlığa məruz qalmışdır. Dəyişkənlik 46-48% 
azalma ilə müşahidə edilmişdir. Qalan nümunələr orta davamlı kimi qiymətləndirilmişlər. 
Qiymətləndirilmə zamanı nümunələrin belə bir reaksiyası streslərə tolerantlıqları ilə izah edilir. 

Tədqiqatlarımızda duzun və quraqlığın yumşaq buğda növmüxtəlifliklərində piqment dəyiş-
kənliyinə təsiri araşdırılarkən, davamlılıq göstəricisinin miqdarı nəzarətdən fərqli artımı ilə müqa-
yisə edilmişdir. Streslərə həssas nümunələrdə isə piqment dəyişkənliklərinin artıb-azalması müşa-
hidə edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, yarpaqlarda fotosintetik piqmentlərin miqdarı fotosintetik 
aparatın fəaliyyətində və məhsuldarlıqda əsas rol oynayan amildir və fotosintetik məhsuldarlıqla 
xlorofil piqmentlərinin miqdarı arasında mürəkkəb əlaqə mövcuddur. Bu baxımdan da streslərin 
bitkilərin fotosintetik aparatına təsirinin öyrənilməsi və onun fizioloji parametrlərlə əlaqəsinin 
tədqiqi maraq kəsb etmişdir. 
 Ümumiyyətlə, tədqiqatlar zamanı mahiyyət baxımından seleksiya əhəmiyyətli istiqamət əsas 
götürülməlidir. Odur ki, yeni, yüksək məhsuldar və streslərə davamlı buğda növmüxtəlifliklərinin 
aşkarlanması zamanı əsas göstəricilərdən biri kimi xloroplastların fəallığının nəzərə alınması 
məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Duzluluq və quraqlıq stres təsirlərdən xloroplast piqmentlərinin 
miqdarının dəyişməsi xüsusiyyətləri öyrənilmiş və davamlı nümunələr aşkarlanmışdır. 

Davamlılığın bir göstəricisi də stresdən sonra toxumların laboratoriya şəraitində cücərmə 
faizinin təyini və stres-depressiya dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi olmuşdur. Tədqiqatın nəticələri 
2 №- li cədvəldə verilmişdir. 

 Nəticələrin şərhindən aydın olur ki, duz stresindən sonra nümunələrin cücərmə qabiliyyəti 
quraqlığa nisbətən fərqli olduğundan daha çox davamlıdırlar. Davamlılq, nümunələrin cücərmə 
faizinin nəzarətə yaxın və üstünlüyünə görə qiymətləndirilmişdir.  
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Cədvəl 2. Yumşaq buğda növmüxtəliflikləri toxumlarının stress  
təsirindən sonra cücərmə qabiliyyətinin təyini 

S/S Kataloq №-si və 
növmüxtəlifliklərinin adı 

Toxumların cücərmə qabiliyyəti, 
%-lə 

Stres depressiya 
dərəci,  %-lə 

Nəzarət-su NaCl-0,3M Saxaroza-16 atm NaCl Saxaroza 
St-Qobustan 100 94,4 34,8 5,6 65,2

1 13K-10 sub qraecum 100 94,4 8,0 5,6 92,0
2 13K-14 v.milturum 100 72,0 22,8 28,0 77,2 
3 13K-23 v.erythrospermum 100 66,4 22,8 33,6 77,2 
4 13K-30 v.ferugineum 100 14,8 0 85,2 100 
5 13K-32 v.ferugineum 100 6,8 5,2 93,2 94,8 
6 13K-36 Sub ferugineum 100 90,4 13,2 9,6 86,8 
7 13K-39 v. lutescens  100 90,4 13,2 9,6 86,8 
8 13K-47 v.erythroleucon 100 94,4 9,2 5,6 90,8 
9 13K-49 v.erythroleucon 100 88,0 17,2 12,0 82,8 
10 13K-53 alborubrum 100 98,4 5,2 1,6 94,8 
11 13K-54 v.alborubrum 100 98,4 22,8 1,6 77,2 
12 13K-58 v.alborubrum 100 100 72,0 yox 28,.0 
13 13K-59 v.alborubrum 100 89,2 16,0 10,8 84,0 
14 13K-63 v.barbarossa 100 93,2 0 6,8 100 
15 13K-65 v.albidum 100 90,4 21,2 9,6 78,8 
16 13K-66 v.albidum 100 93,2 0 6,8 100 
17 13k-74 v.hostianum 100 94,4 33,2 5.6 66,8 
18 13k-75 v.hostianum 100 100 41,2 yox 58.8 
19 13k-80 v.hostianum 100 82,4 10,0 17,6 90,0 
20 13k-82 v.velutinum 100 100 13,2 yox 86,8 
21 13k-95 v.leucospermum 100 98,4 36.0 1,6 64,0 
22 13k-110 v.delfi 100 82,4 13,2 17,6 86,8 
23 13k-114 v.pyrotrics 100 76 17,2 24,0 82.8 
24 13k-120 turcicum 100 98,4 53,2 1,6 46,8 
25 13k-122 v.turcicum 100 100,0 16,0 Yox 84.0 
26 13k-132 v.nigrocolor 100 76,0 10,4 24,0 89,6 
27 13k-137 caesium 100 100,0 9,2 yox 90,8 
28 13k-141 v.mesopotamicum 100 90,4 8,0 9,6 92.0 
29 13k-147 v.albidum 100 100,0 50,0 yox 50,0 
30 13k-149 v.lutescens 100 92,0 10,4 8,0 89,6 
31 13k-151 lutescens 100 98,4 8,0 1.6 92,0 
32 13k-148 v.lutescens 100 90,4 8,0 9,6 92,0 
33 13k-152 v.erythrospermum 100 100,0 9,2 yox 90,8 
34 13k-153 v.ferugineum 100 70,4 yox 29,6 100 

Beləliklə, tədqiq olunan yumşaq buğdanın 20 növmüxtəlifliyinin 35 nümunəsindən fizioloji 
parametrlərin araşdırılmasından sonra 9- nümunə (13k-23-v.erythrospermum, 13k-47-
v.erythroleucon, 13k-59-v.alborubrum, 13k-63-v.barbarossa, 13k-75-v.hostianum, 13k-95-
v.leucospermum, 13k-122-v.turcicum, 13k-132-v.nigrocolor, 13k-148-v.lutescens) duza və quraqlıq 
streslərinə davamlı kimi qiymətləndirilmişlər. Bunlardan– v.erythrospermum, v.erythroleucon və 
v.alborubrum ən çox davamlıdırlar. 
          Eyni yumşaq buğda növmüxtəlifliklərində texnoloji və struktur analizlərin nəticələri fərqli 
göstəriciləri ilə diqqəti cəlb etmişdir.  
          Bu yolla streslərə davamlı nümunələrin aşkarlanması və qiymətləndirilməsi seleksiyaçılara, 
seleksiya işlərində köməkçi ola bilər. 
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 Изучена устойчивость к стрессовым факторам (засоление и засуха) у 35-образцов среди 20-
разновидности сортов мякой пишеницы.Оценка была проведено на основе физиологических 
параметров (xl “a”, “b”,xl (a+b)). 9 образцов являются устойчивыми по показателя хl (a+b). 3-образца-
13k-11-v.milturum, 13k-23-v.erytrospermum, 13k-47-v.erythroleucon выделяются наибольшей 
устойчивостью к двум стресс факторам. 
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Resistance to stress factors (drought and salinity) of 35 bread wheat accessions belonged to 20 

botanical varieties was studied. Evaluation was based on physiological parameters (chl "a", "b", chl (a + b)). 
Nine accessions were resistant according to Chl (a + b) index. Three samples -  13k-11-v.milturum, 13k-23-
v.erytrospermum, 13k-47 – v.erythroleucon were distingushed for their highest resistance to both stresses. 
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Tədqiqat işində quraqlıq, duzluluq kimi stres amillərin təsirinə məruz qalmış yabanı buğda növləri 

nümunələrinin yarpaqlarında xlorofil a və b, a+b, a/b göstəriciləri və karotinoidlərin miqdarının 
dəyişməsinə görə davamlılıq dərəcələri təyin edilmişdir. 

 
Açar sözlər: stres, quraqlıq, duz, xlorofil, karotinoidlər 
Ключевые слова: стресс, засуха, соль, хлорофил, каротиноиды 
Key words: stress, drought, salt, chlorophyll, carotenoids 
 
1962-ci ildə  Naxçıvan ərazisində toplanan təkdənli buğdalar T. beoeticum və T.urartu kimi 

:178-183 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

179 

qeydə alınmışlar. Bu növlərə Zəngilan, Şamaxı, Dəvəçi bölgələrində də rast gəlinmişdir. Eyni za-
manda İran, Türkiyə, Livan, İraq ərazilərində də aşkar edilmişlər. T.boeoticum Boiss.dəniz səviy-
yəsindən 1700 m hündürlükdə məskunlaşmış, nazik sıx sünbüllərə, bir, iki qılcıqlı sünbülcüklərə 
malikdir. Dəndə zülalın yüksək faizi T. boeoticum buğdasını seleksiya üçün maraqlı edir. Növdaxili 
müxtəlifliyin tədqiqi göstərdi ki, duzadavamlılığına görə bu növ geniş spektrə malikdir [1; 2]. 

T. araraticum Jakubz.  Azərbaycan Respublikası ərazisində Ağsu, Naxçıvanda və İran, İraq, 
Türkiyədə rast gəlinir. Dəndə zülalın miqdarının çoxluğu, yetişmə şəraitinə tələbkar olmaması, 
quraqlığa davamlılığı onun müsbət keyfiyyətlərinə aid edilir [2].    

Tədqiqat obyekti olaraq, yabanı buğda növləri: T. beoeticum Boiss. və T. araraticum Jakubz. 
növmüxtəliflikləri və ekotiplərinin nümunələrindən istifadə edilmişdir. Bitki materialı  AMEA 
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun dənli-taxıl və paxlalı bitkilər şöbəsinin müdiri  X.N.Rüstəmov 
tərəfindən təqdim edilmişdir və buna görə ona öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yarpaqlarda xlorofilin 
və karotinoidlərin miqdarının dəyişməsinə görə öyrənilən yabanı buğda nümunələrinin quraqlıq, 
istilik və duzluluq streslərinə davamlılıq dərəcələri təyin edilmiş, yüksək davamlı, orta və az 
davamlı nümunələr seçilmişdir [7]. Stres amillərin (20 atm. saxaroza, 2% NaCl məhlulu) təsirindən 
sonra tədqiq edilən yarpaqlarda xlorofilin və karotinoidlərin miqdari dəyişkənliyi Cədvəl1-də qeyd 
edilmişdir. 

Məlumdur ki, respublikamızın əksər əkin sahələrinin torpaqlarında duzluluq səviyyəsi nor-
madan xeyli yüksəkdir. Bu amil eyni zamanda quru və isti iqlim şəraiti ilə müşayiət olunur. Bu 
səbəbdən kənd təsərrüfatı bitkiləri vegetesiya dövründə həm quraqlığın, həm də duzluluğun təsirinə 
məruz qalırlar. Belə bitkilərdə ilk növbədə su balansı dəyişikliyə uğrayır və bitkilər susuzluqdan 
əziyyət çəkirlər [5]. İsti iqlimdə su itkisinə yol verməmək üçün bitki orqanizmində mühafizə 
mexanizmləri fəaliyyətə başlayır ki, bunlardan birincisi transpirasiyanın qarşısını almaq məqsədilə 
ağızcıqların bağlanmasıdır. Lakin məlumdur ki, ağızcıqlar vasitəsilə təkcə suyun tənzimlənməsi 
yox, həm də qaz mübadiləsi baş verir. Uzun müddət ağızcıqların bağlı qalması bitkilərə CO2-nin 
daxil olmasına mane olur, nəticədə fotosintezin intensivliyinin aşağı düşməsinə, xloroplastlarda 
sintez olunan üzvi maddələrin miqdarının azalmasına səbəb olur. Bu isə bitkilərin böyümə və 
inkişafını ləngidir [3]. Bu səbəbdən tədqiq edilən bitki obyektlərində xl a və xl b-nin miqdarının 
stres şəraitində dəyişməsinin öyrənilməsi önəmlidir. 

Buğda genotiplərinin duzluluq və quraqlıq streslərinə davamlılığı ilə xlorofilin miqdarı 
arasındakı əlaqəni öyrənmək məqsədilə tarla təcrübə variantlarından ikinci yarpaq nümunələri 
götürülmüş və laboratoriya şəraitində onlara duz və quraqlıq (saxaroza vasitəsilə) stresi verilmişdir. 
Stres amillər olaraq, 2%-li NaCl və 20 atm.  saxaroza məhlullarından istifadə edilmişdir. Xlorofilin 
miqdarı spektrofotometrdə 665 nm (xl a) və 649 nm (xl b) dalğa uzunluqlarında ölçülmüşdür. Duz 
və quraqlıq variantlarındakı piqment qatılığının su (nəzarət) variantına nisbəti tapılmış və bu nisbət 
duza, quraqlığa davamlı formaların seçilməsi üçün bir ölçü vahidi kimi qəbul olunmuşdur. Alınmış 
nəticələr nə qədər yüksək olarsa,  nümunə bir o qədər davamlı forma kimi qəbul edilmişdir [6]. 

Tədqiqat işində stres şəraitdə xlorofil a və b-nin miqdarındakı dəyişkənliklə yanaşı, bitkilərin 
piqment sistemində önəmli yer tutan karotinoidlərin miqdarı da öyrənilmişdir. Karotinoidlər yağda 
həll olan sarı, narıncı, qırmızı rəngli piqmentlər olub, bütün btkilərin xloroplastlarında mövcuddur-
lar, qeyri yaşıl hissələrdə isə xromoplastların tərkibinə daxildirlər. Yaşıl xloroplastlarda xlorofilin 
çoxluğu onları görünməz edir. Karotinoidlər ailəsinə 400-ə qədər piqment daxildir. 1950-ci ildə ilk 
dəfə süni surətdə bir neçə karotinoid sintez edilmişdir. Karotinoidlər 3 qrupa bölünür: 1-ci qrupa 
narıncı və ya qırmızı karotinoidlər (C40H56), 2-ci qrupa sarı karotinoidlər (C40H56O2), 3-cü qrupa 
karotinoid turşuları – qısa zəncirli və karboksil qrupu olan oksidləşmiş karotinoid məhsulları 
(C20H24O4) aid edilir. Karotinoidlər bütün fotosintezedici orqanızmlərin piqment sistemlərinin 
mütləq komponentləridir və çox mühüm vəzifələri daşıyırlar: 1) əlavə piqmentlər kimi işığın 
udulmasında iştirak edirlər; 2) xlorofil molekullarını geridönməz fotooksidləşmədən qoruyurlar. 

Yer səthində günəş radiasiyasının enerji paylanmasını nəzərdən keçirdikdə göy-bənövşəyi və 
göy işığı udan karotinoidlərin əlavə piqmentlər kimi nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olduqları 
aşkar olur. Təbii şəraitdə yer səthinə çatan cəmi radiasiya üfqi səthə birbaşa düşən günəş radiasiyası 
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selindən və səmada səpələnən radiasiyadan ibarətdir. Yerin atmosferi, əsasən, spektrin qısa dalğalı 
hissəsini səpələyir, ona görə səma mavi görünür. Birbaşa günəş şüaları olmadıqda (buludlu 
havalarda) göy-bənövşəyi şüaların payı artır. Bu isə bitkilər tərəfindən səpələnən işığın istifadəsi 
zamanı spektrin qısa dalğalı hissəsinin nə qədər mühüm olduğunu və karotinoidlərin əlavə piqment 
kimi fotosintezdə iştirakının mümkünlüyünü göstərir. Model təcrübələrdə işığın karotinoidlərdən 
xlorofil a-ya miqrasiyasının yüksək effektivliyi nümayiş etdirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 
qabiliyyətə ksantofillər yox, karotinlər malikdirlər. 

Karotinoidlərin xlorofili qoruması haqda ilk məlumatlar hələ 1913-cü ildə İvanovski tərə-
findən verilmişdir, sonrakı illərdə aparılan təcrübələr isə bu fikrin doğruluğunu  təsdiq etmişdir. 
Məlum olmuşdur ki, birbaşa günəş şüaları altında yerləşdirilmiş və içərisində xlorofil məhlulu olan 
sınaq şüşələrində karotinoidlərin miqdarı nə qədər çox olarsa, bir o qədər xlorofil az parçalanar. 
Karotinoidlər triplet (T*) səviyyəsində olan xlorofillə reaksiyaya girərək, onun geridönməz 
oksidləşməsinin qarşısını alır, xlorofil sinqlet (S0) səviyyəyə qayıdır, xlorofilin enerjisi isə istilik 
şəklində ayrılır [5].   

Yabanı buğda növləri nümunələrində quraqlıq və duzluluq şəraitində tədqiq edilmiş xl a, xl b 
və karotinoidlərin miqdarı cədvəl 1-də, Xl (a+b), Xl a/b göstəriciləri və bunların nəzarətə nisbəti 
(faizlə) cədvəl 2-də verilmişdir. 

Cədvəl l-dən göründüyü  kimi, T. boeoticum növmüxtəlifliklərində xlorofil a və b, 
karotinoidlərin miqdarında xeyli fərqlər müşahidə olunur. Belə ki, Xl a–nın miqdarı quraqlıqda 3,2-
3,77 intervalında, duzda 3,46-4,42 arasında, Xl b quraqlıqda 1,33-1,81; duzda 1,49-2,03 
intervalında; karotinoidlər isə quraqlıqda 0,14-0,38; duzda 0,3-0,51 intervalında dəyişmişdir. № 97–
də Xl a və b-nin miqdarı quraqlıqda və duzda nəzarətə (3,8) nisbətən azalmış (3,34; 3,72),  
karotinoidlərin miqdarı quraqlıqda azalmış (0,27), duzlu mühitdə artmışdır (0,41). №109 
nümunəsində Xl a quraqlıqda azalsa da (3,8 nəzarətə qarşı 3,77), duzlu mühitdə artmışdır (4,36), Xl 
b hər iki halda azalmışdır, karotinoidlər quraqlıqda azalmış (0,28 nəzarətə qarşı 0,25), duzda 
artmışdır (0,38). № 113-də Xl a quraqlıqlıqda azalsa da, duzda nəzarətə (4,22) görə xeyli artmışdır 
(5,19). № 118 və № 122–də Xl a və b-nin miqdarında artım müşahidə olunur. № 130, 135,139-da 
Xl a və b hər iki halda azalmış, №130-da karotinoidlər duz mühitində xeyli artmışlar (0,34-ə qarşı 
0,76). № 141-də Xl a hər iki halda azalsa da, Xl b və karotinoidlər duzda artmışlar (nəzarət uyğun 
olaraq, 1,89 və 0,35; təcrübə 2,03 və 0,51). № 145-də Xl a və b–də azalma müşahidə olunmuşdur, 
karotinoidlər duzda artmışlar (0,37 yə qarşı 0,5). 

T.araraticum nümunələrində Xl a və b, karotinoid göstəricləri quraqlıqda 4,13-5,46; duzda 
4,91- 6,6 (nəzarət 4,7-6,23) intervalında dəyşmişlər. № 179 və 182-də Xl a quraqlıqda azalmış, 
duzda artmışdır, №179-da  Xl b hər iki halda artmış, №182 –də azalmış, karotinoidlər hər iki 
variantda duzda artmışlar. № 186 və 189-da bütün göstəricilərdə azalma müşahidə olunur. №192 və 
195-də Xl a və karotinoidlər quraqlıqda azalsa da (Xla 6,07 və 6,23-ə qarşı 4,51 və 5,46; karotinoid 
0,47 və 0,45-ə qarşı 0,26 və 0,26), duzda artmışlar (6,35 və 6,46; 0,52 və 0,56), Xl b-də isə hər iki 
halda azalma müşahidə olunmuşdur.№198 və 201-də Xl a və b göstəriciləri quraqlqda azalmış, 
duzda artmışlar, karotinoidlər № 201-də hər iki halda azalsa da, № 198-də duzda artmışlar. 
Ümumiyyətlə, həm xlorofillərdə, həm karotinoidərdə, əsasən, götəricilərin quraqlıqda azaldığının, 
duzda artdığının  şahidi oluruq.  

Quraqlıq və duzlu mühitdə tədqiq edilən  Xl (a+b) və Xl a/b göstəriciləri cədvəl 2-də 
verilmlşdir. Alınan nəticələrə görə, № 97-də bu göstəricilər üzrə nəzarətə nisbətən bir qədər azalma 
müşahidə olunur (uyğun olaraq, quraqlıqda 89,4% və97,8%; duzda 94,6% və 100% ). №109 və 
113-də Xl (a+b) quraqlıqda azalsa da (97,5% və 80,4%), duzda artmış və Xla/b də hər iki halda 
nəzarətdən yüksək qiymətlər almışdır. №118 və №122 nümunələrində Xl (a+b) həm quraqlıq, həm 
duzda nəzarəti aşmış (149,4%; 187,7%),  lakin Xl a/b göstəricisi №122-də hər iki halda yüksək olsa 
da (115%; 125%), №118-də bu göstəricilər xeyli aşağı olmuşdur (48%; 47%). №130-da Xl (a+b) 
hər iki halda, Xl a/b-nin qiymətlərində duzluluq şəraitində azacıq azalma olmuş, quraqlıqda isə 
nəzarətdən yüksək olmuşdur (112%). №135-də Xl (a+b) həm quraqlıqda,  həm  duzda  aşağı  olmuş 
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(78%, 87%) Xla/b isə hər iki halda nəzarətdən yüksək olmuşdur (110%, 115%). № 139 və № 141-
də göstəricilər nəzarətdən, əsasən kiçik olmuşlar. № 145-də Xl (a+b) hər iki halda nəzarətdən aşağı, 
Xl a/b isə yüksək olmuşdur (104,9; 105,8%). № 179 və 182-də Xl (a+b) quraqlıqda nəzarətdən 
aşağı, duzda yüksək olmuş, Xl a/b isə, ümumən, aşağı qiymətlər almışdır. № 186 və 189-da 
göstəricilər nəzarətdən aşağı, Xl a/b duzda nəzarətdən yüksək olmuşdur (uyğun olaraq, 107,5% və 
102%). № 192 və 195-də duz mühitində həm Xl (a+b), həm Xl a/b nəzarətdən yüksək olmuşlar 
(103,1% və 100,7%) və (106,7% və 111,6%). №198-də Xl (a+b) yalnız quraqlıqda nəzarətə görə az 
olsa da (91,3%), bütün digər hallarda hər iki göstərici nəzarəti aşmışdır: Xl (a+b) duzda 114,9%; 
Xla/b quraqlıqda 102,7%; duzda  114,2%. № 201-də tək bir halda (duzda)  Xl (a+b) nəzarətdən 
yüksək-118,6% olmuşdur. 

Stres amillərin təsiri altında yabanı buğda nümunələrinin yarpaqlarında Xl a, b və 
karotinoidlərin miqdarındakı dəyişiklikləri nəzərə alaraq, tədqiq edilən nümunələri davamlılığına 
görə aşağıdakı qruplara bölmək olar: 1) hər iki stres amilə yüksək davamlı -№№  118, 122; 
2) davamlı- № №109, 130, 179, 198; 3) orta davamlı-№ № 97,141, 145, 186, 189; 4) duzadavamlı-
№ №113, 182, 192, 195, 201; 5)az davamlı- №135,139.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕСС ФАКТОРАМ У  РАЗНОВИДНОСТЕЙ 
И ОБРАЗЦОВ ЭКОТИПОВ T. beoeticum Boiss. и T. araraticum Jakubz. 

З.Ш.Ибрагимова, Г.С.Меджидова,  Р.Т.Алиев 
Институт Генетических Ресурсов, НАНА 

В исследовательской работе степень устойчивости образцов дикой пшеницы, подвергнувшимся  
влиянию засухи и засоленности почвы определялась по  показателям хлорофилла a и b, a+b, a/b и 
содержанию каротиноидов в листьях. 

STUDY OF STABILITY DEGREE TO STRESS FACTORS AT T. beoeticum Boiss. and  
T. araraticum Jakubz. SPECIES AND SAMPLES OF ECOTYPES  

Z.Sh. Ibrahimova, G.S.Majidova, R.T.Aliyev  
Genetic Resources Institute of ANAS 

The degree of stability  of wild wheat samples, have been subjected to the influence of drought and 
salinity, were determined by the  content of chlorophyll a and b, a+b, a/b and carotenoids in the leaves. 
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III. BİTKİ MÜHAFİZƏSİ

UOT 633.1; 632.9 
AZƏRBAYCANIN BƏZİ ZONALARINDA BUĞDA AQROSENOZUNUN 

FİTOSANİTAR VƏZİYYƏTİ 

N.H.ƏZİZOVA, E.R.İBRAHİMOV 
Əkinçilik ET İnstitutu, Az 1098 Pirşağı qəs. Sovxoz 2, Bakı, Azərbaycan 

2015-2016-cı vegetasiya ilində buğda  əkinlərinin fitosanitar vəziyyəti tədqiq olunmuşdur. 3 bölgədə 
aparılan tədqiqat və müşahidələrə əsasən, əsas xəstəlik və zərərvericilərin yayılması, zərərvericiliyi, müxtəlif 
sort və nümunələrin yoluxma səviyyəsi  müəyyən olunmuşdur. 

Müəyyən edilmişdir ki,müxtəlif bölgələrdə buğda aqrosenozunda bir cox xəstəlik və zərərvericilərin 
yayılması daimi xarakter daşısa da, pas xəstəliklərinin xüsusən, sarı və gövdə pası  və zərərvericilərdən 
ziyankar bağacığın inkişaf dinamikasında yüksəlmə qeyd olunmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq, taxılçılıq 
bölgələrində vaxtaşırı manitorinqlərin keçirilməsi, lazımı aqrotexniki və  kimyəvi mübarizə tədbirlərinin  
tətbiqi zəruridir.  

Açar sözlər: Payızlıq buğda, fitosanitar vəziyyət, aqrosenoz, bitki xəstəlikləri, zərərvericilər, bitkilərin 
zədələnməsi, aqrotexniki və  kimyəvi mübarizə 
Ключевые слова: Озимая пшеница, фитосанитарное состояние, агроценоз, болезни растений, 
вредители,  повреждение растений, агротехнические и химические меры борьбы 
Key words:  Winter wheat, phytosanitary condition, agrocenosis, diseases of plants, pests, damage of 
plants, agrotechnical and chemical control 

Azərbaycanda əkin sahəsinə görə dənli bitkilər içərisində buğda bitkisi əsas yer tutur. 
Respublikamızın əlverişli torpaq-iqlim şəraiti yüksək keyfiyyətli və bol taxıl yetişdirilməsinə imkan 
verir. Eyni zamanda təbii-iqlim şəraiti bir çox zərərli orqanizmlərin yayılması üçün əlverişlidir. 
Buğda bitkisi digər taxıl bitkiləri kimi özünün botaniki, fizioloji və aqrotexniki  xüsusiyyətlərinə 
uyğun olaraq vegetasiya dövrü ərzində bir çox xəstəlik və zərərvericilərlə sirayətlənir. İqtisadi 
hesablamalara görə xəstəlik, zərərverici və alaq otlarına qarşı mübarizə aparılmazsa məhsul itkisi 
20-30%-ə çata bilər. Zərərli orqanizmlər hər il çoxalaraq, taxıl əkinlərinə zərər vurur və  məhsul-
darlığı aşağı salmaqla yanaşı, onun keyfiyyətinə də ciddi ziyan vururlar. 

Rusiyada əkin sahələrində 670-ə yaxın fitofaqlar qeyd edilmişdir ki, bu fitofaqlardan çoxu 
buğdanın məhsulunu azaltmaqla yanaşı, dənin keyfiyyətini də pisləşdirir. Ədəbiyyat məlumatına 
görə Ukraynanın qərbində taxıl əkinlərində əsasən trips, taxıl mənənəsi və qırmızıdöş zəlicə böcəyi 
geniş yayılmışdır. Belə ki, zəlicə böcəyinin 1 ədəd sürfəsi 2,5-3,5 sm2 yarpaq səthini məhv edir ki, 
nəticədə 9,5 % məhsul azalır.  Əgər bir sünbüldə 30 ədəd mənənə olarsa, məhsul itkisi 1 hektardan 
3,5-4,0 sentner təşkil edir [10]. 

Respublikamızin müxtəlif təbii iqlim şəraitindən asılı olaraq buğda əkinlərində xəstəliklərdən  
Unlu şeh (Blumeria graminis f. sp. Tritici), Pirenoforoz (Sarı ləkə) (Pyrenophora tritici-repentis), 
Helmintosporioz (Tünd-qonur ləkə) (helminthosporium gramineum rabh), Sarı  pas (Puccinia 
striiformis West), Qonur pas (Puccinia recondita Rab), Gövdə pası (Puccinia graminis Pers), 
Septorioz (Septoria tritıci blotch), Bərk sürmə (Tilletia caries), Toz sürmə (Ustilago tritici) 
vəFuzarioz xəstəlikləri (Fusarium spp, Fusarium graminearum Schwabe, F. avenaceum), 
zərərvericilərdən – Ziyankar bağacıq (Eurygaster integriceps Put.), Zəlicə böcəyi (Lema melanopus 
L.), Taxıl yarpaqbükəni (Cnephasia pascuana Hubn.), Adi taxıl mənənəsi (Schizaphis gramina 
Rond), Böyük taxıl mənənəsi (Sitobion avenae F.) Buğda tripsi (Haplothrips tritici Kurd), Adi taxıl 
mişarçısı (Cepus pygmaeus L.), Taxıl böcəyi (Zabrus tenebrioides), Sümürtgən böcəkləri (Anisoplia 
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austriaca major), Taxıl milçəkləri (Yaşılgöz milçək (Chlorops pumilionis B.), Meromiza (Mero-
myza saltatrix) və İsveç milçəyi (Oscinella frit L.) ) müxtəlif müxtəlif səviyyədə yayılmışdır [5; 7]. 

Bir çoxzərərli orqanizmlərin dövrü olaraq kütləvi çoxalması və buğda bitkisinə ziyan vurması 
tez-tez müşahidə olunur. Zərərli orqanizmlərin müəyyən olunaraq öyrənilməsi, zərərvurma həddinin 
müəyyən olunması, aqrotexniki və kimyəvi mübarizə tədbirlərinin vaxtında və düzgün aparılması 
bir çox hallarda bitkilərin zədələnməsinin qarşısını alaraq, məhsul itkisini aradan qaldırır. 

Tədqiqatın əsas məqsədi buğda aqrosenozunda yayılmış zərərli orqanizmlərin növ tərkibinin 
müəyyən edilməsi, təhlükəli növlərə qarşı lazımı mübarizə tədbirlərinin aparılmasından ibarət 
olmuşdur. 

Tədqiqat obyekti kimi təcrübə aparılan bölgələrdə əkilmiş buğda nümunələri və əkin 
sahələrində müşahidə olunan xəstəlik və  zərərli həşərat növləri götürülmüşdür. 

Tədqıqatları aparmaq üçün ümumi entomoloji metodlardan [9] və Ümumittifaq Bitki 
Mühafizəsi İnstitutunun hazırladığı xüsusi metodikalardan [4; 6] istifadə olunmuşdur. 

 Əkinlərdə həşəratların aşkarlanması və nisbi sayının müəyyən edilməsi üçün entomoloji 
torba vasitəsilə çalma üsulundan istifadə edilmiş, inkişaflarının müəyyən dövrü torpaqda keçən 
həşəratları  aşkar etmək üçün qazma üsulu ilə torpaq nümunələri götürülmüşdir. Bitkilərin gövdə 
daxili zərərvericilərlə zədələnməsini müəyyən etmək üçün bitkinin müxtəlif inkişaf fazalarında 
nümunələr götürülmüş, toplanmış biomaterialların müəyyən hissəsi  laboratoriya şəraitində təhlil və 
analiz  edilmişdir [7; 2]. 

Nümunələrin pas xəstəlikləri ilə sirayətlənməsinin uçotu SİMMYT və İKARDA-da tövsiyyə 
olunan Kobbun modifikasiya olunmuş şkalaları üzrə təyin edilmişdir [12]. Unlu şeh, septoriya, 
torvari və tünd qonur helmintosporioz xəstəlikləri A.L.Sari və J.M. Presskotun [11] 9 ballı  şkalası 
əsasında  müəyyən edilmişdir. Bərk sürmə xəstəliyinin qiymətləndirilməsi VİR-in qəbul etdiyi 5 
ballı şkala əsasında aparılmışdır. 

Tədqiqatlar 2015-2016-ci  ilin vegetasiya müddətində Abşeron YTT (Yardımçı Təcrübə 
Təsərrüfatı), Qobustan BTS (Bölgə Təcrübə Stansiyası) və Tərtər BTS–nın (Bolgə Təcrübə 
Stansiyası) buğda əkinlərində aparılmışdır. 

Vegetasiya müddətində periodik olaraq, xəstəliklərin ilkin simptomlarının görünməsi, inkişaf 
dinamikası, müxtəlif sortların sirayətlənmə səviyyəsi, eləcə də zərərverici həşəratların əkin 
sahələrində yayılması, sıxlığı, qidalanması, zərərvurma xarakteri, zərərvericiliyi və s. göstəricilər 
bitkilərin cücərmə fazasından başlayaraq, məhsul yığılanadək müşahidə olunmuşdur. Buğda aqro-
senozunda qeyd olunan əsas xəstəlik və zərərvericilər haqda Cədvəl 1-də qeyd olunmuşdur. 

Buğda əkinlərindəö bitkilər inkişaflarının müxtəlif mərhələlərində bir çox zərərvericilərin 
təsirinə məruz qalırlar və onlara qarşı vaxtında və düzgün mübarizə tədbirlərinin tətbiqi məhsulun 
qorunub saxlanmasına imkan verir.  

Yazın əvvəlindən  havaların  yağmurlu keçməsi, əkin sahələrində  kifayət qədər nəmliyin 
olmasına və  rütubətun artmasına səbəb olur, eyni zamanda havanın temperaturu +14-220C interval 
arasında olmuşdur. Bu bir tərəfdən bitkilərin inkişafına yaxşı təsir etməsinə baxmayaraq, digər 
tərəfdən zərərli orqanizmlərin xüsusən göbələk xəstəliklərinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmış 
və nəticədə bəzi xəstəliklərin geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. 2016-cı ildə belə şəraitin olması 
səbəbindən respublikamızin əksər taxıl becərilən regionlarında pas xəstəlikləri əsasən sarı və 
qonurpasın sirayətlənmə dərəcəsi yüksək olmuşdur. Xəstəliyin təsirindən bitkinin assimilya-
siyaedici orqanı olan yarpaq və gövdələrdə nekrozlaşma yaranır və fotosintetik aparatın zədələn-
məsinə səbəb olur. Bu isə öz növbəsində dən kütləsinin azalmasına, məhsuldarlığa və dənin 
keyfiyyətinə təsir edir.  

2015-2016-cı illərdə Abşeron YTT-da buğda aqrosenozunda Unlu şeh  xəstəliyi geniş 
yayılmış, butün yumşaq və bərk buğda nümunələrihəssas (davamsız) olmaqla yəni 8-9 bal 
səviyyəsində sirayətlənmişdir. 

2015–ci ildə Sarı  pas xəstəliyi  zəif səviyyədə olsa da,  bu xəstəlik törədicisinə yüksək həsass 
olan Marokko sortunda yoluxma100S səviyyəsində qeydə alınmışdır. 2016-cı ildə sarı pas  xəstəliyi 
bəzi sort və nümunələdə 5MS – 90S səviyyəsində müşahidə edilmişdir.  
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Cədvəl 1. Buğda aqrosenozunda  müşahidə olunan xəstəlik və zərərvericilər 

  Zərərli orqanizmlər    Latınca adları 
Xəstəlik və zərərvericilərin yayılma səviyyəsi 
Abşeron YTT Qobustan BTS Tərtər BTS 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

X
əs

tə
lik

lə
r 

Unlu şeh Erysiphe graminis tritici +++ +++ + + ++  +++
Sarı  pas Puccinia striiformis West + ++ ++ +++ ++ +++
Qonur pas Puccinia recondita Rab ++ ++ - + +++ ++
Gövdə pası Puccinia graminis Pers + + + +++ ++ +++
Septorioz Septoria tritıci  ++ ++ ++ ++ ++ ++
Bərk sürmə Tilletia caries + + + + + +
Toz sürmə Ustilago tritici ‐ ‐ ‐ ‐  + + 
Fuzariozxəstəlikləri Fusarium spp. ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  +

Z
ər
ər

ve
ri

ci
 h
əş
ər

at
la

r 

Aditaxılmənənəsi SchizaphisgraminaRond +++ + ++ + +++ ++
Böyük taxıl mənənəsi Sitobion avenae F. ++ + + +  ++ ++ 
Ziyankar bağacıq Eurygaster integriceps Put. + + ++ +++ + ++ 
Buğda tripsi  Haplothrips tritici Kurd + + +++ +++ ++ ++ 
Taxıl yarpaqbükəni  Cnephasia pascuana Hbn. +++ ++ + +  +  +
Adi dən sovkası  Apameasordens + + ++ +  +  +
Zaqafqaziya taxıl böcəyi Zabrus tenebrioides elongatus 

Men. 
+ + + +  +  +

Taxıl sümürtgəni Anisoplia austriaca major  + + + +  +  +
Zəlicə böcəyi  Lema melanopus L. + + + +  +++ +++ 
İsveç milçəyi   Oscinella frit L. + + + +  +  +
Yaşılgöz milçək  Chlorops pumilionis B. + + + +  +  +
Adi taxıl mişarçısı Cepus pygmaeus L. + + ++ + ++  ++

Zərərli orqanizmlərin yayılma səviyyəsi: - qeyd olunmayıb; + zəif; ++  orta; +++ güclü 

Qonur pas xəstəliyi hər il olduğu kimi 2015-ci ildə də  10-70S səviyyəsində sort və 
nümünələrin əksəriyyənini  yoluxdurmuşdur. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, 1975-ci ildən son illərə kimidepressiyaya gedən ğövdə pası artıq 
2013-cü ildə  bu bölgədə  müşahidə edilmişdir. 

2015–ci ildə Qobustan BTS-da buğda nümunələrində Unlu şeh və Septorioz xəstəliyi  ilə  
yoluxma 2-7 bal, sarı pas  xəstəliyi isə 5MS-20S səviyyəsində  qeydə alınmışdir. Qonur  pası 
xəstəliyi bu bölgədə müşahidə edilməmiş,  Gövdə pası  bir neçə nümunədə  30S səviyyəsində aşkar 
edilmişdir.  

2016-cı ildə Qobustan BTS-da havaların yağmurlu keçməsi bu bölgədə də  törədicilərin  
inkişafı üçün əlverişli şəraitin  yaranmasına səbəb olmuş və bir neçə göbələk xəstəliklərinin güclü 
yayılmasına səbəb olmuşdur.  Belə ki, xaricdən introduksiya olunmuş nümunələrin 50%-dən çoxu 
sarı pasla 50MS-90S, yerli nümunələr isə 10MS-40S səviyyəsində sirayətlənmişlər. Septorioz 
sortlardan asılı olaraq 3-8 ball həddində qeyd olunmuş, Qonur pas xəstəliyi  az müşahidə edilmişdir. 
Gövdə pası xəstəliyi bu bolgədə vegetasiyanın əvvəlində  10-20S, sonuna yaxın isənümunələrin 
80%- ində 5-100 S səviyyəsində sirayətlənmə müşahidə edilmişdir.    

Tərtər BTS-da da 2015-ci ilin vegetasiya dövrü xəstəlik törədicilərin  inkişafı üçün nisbətən 
əlverişli şəraitin yaranması bir neçə xəstəliyin (septorioz, sarı, qonur və gövdə pasları) orta 
səviyyədə yayılmasına səbəb olmuşdur. Əsasən yumşaq və bərk buğda sort və nümunələrində 
septorioz xəstəliyi geniş yayılmışdır. Pas xəstəlikləri yeni gələn pitomniklərdə və hibrid nəsillərində  
10-50 S səviyyədə qeydə alınmışdır. 2016-cı ildə əvvəlki ildən vərqli olaraq pas xəstəlikləri daha 
geniş yayılmışdır. Belə ki, yerli və xarici sortvə nümunələrdən ibarət olan pitmnikdə istər yumşaq 
istərsə də bərk buğdaların 40%-ində sarı pas xəstəliyinə 10S-90 S səviyyəsində yoluxma  müşahidə 
edilmişdir. Qonur pas xəstəliyi bu bölgədə hər il olduğu kimi 5-70 S səviyyəsində pitomniklərdə 
olan əksər bitkiləri yoluxdurmuşdur.  
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Aparılan son üç ilin müşahidələri göstərir ki, respublika ərazisində gövdə pası xəstəliyinin 
yayılma arealı genişlənməkdədir. Belə ki, 2014-ci ildə gövdə pası xəstəliyi müşahidə edilmlş 8 
nümunənin çıxdaş edilməsinə baxmayaraq 2015-ci ildə 10 nümunədə  gövdə pası  xəstəliyi 5S-50S 
səviyyəsində olmuşdur. 2016-cı ildə gövdə pası xəstəliyi artıq əksər yerli sortlarda və müxtəlif 
pitomniklərdə  (Aran, Əzəmətlı-95, Nurlu-99, Qiymətli 2/17, Əkinçi-84, Qirmızıgül-1, Uğur, Bərə-
kətli-95, Qaraqılçıq-2, Şiraslan-23, Əlincə-84, Tərtər və Turan sortlarında) 5S-70S səviyyəsində 
müşahidə olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, gövdə pası  xəstəliyi də artıq bölgələrdə geniş yayımışdır. Belə ki, 
2016-cı ildə gövdə pası xəstəliyi Abşeron, Qobustan, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, Tərtər, Ucar, Bərdə, 
Gəncə və Tovuz rayonlarında tərəfimizdən qeydə alınmışdır. Patogen digər bölgələrə nisbətən 
Qobustan BTS-də da geniş şəkildə yayılmışdır. Belə ki, sort və numunələrin 90 %-nin sirayətlənmə 
səviyyəsi 10-100 S-ə çatmışdır. Cəlilabad BTS-də patogen sort və numunələrin 70%-ni 10-100S 
səviyyəsində, Tərtər BTS-də isə sort və numunələrin 30%-ni 5-70S səviyyəsində sirayətlən-
dirmişdir. Qalan yerlərdə isə bitkilərin sirayətlənmə səviyyəsi  5-20 S intervalında olmuşdur.  

Pas xəstəliyinin epidemiya həddinə catmasının səbəblərdən biri özəl şirkətlər tərəfindən 
respublikaya  xaricdən gətirilən toxumların sınaqdan keçirilmədən geniş sahələrdə becərilməsidir. 
Belə ki, gətirilən sortların əksəriyyəti respublikada mövcud olan patogenə həssas olurlar və nəticədə 
törədici sahib bitkidə  sürətlə yayılaraq yeni aqressiv rasların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Respublikada bu işlərə ciddi nəzarət edilməlidir. Ölkəyə gətirilən sertifikatlı toxum 
materialları belə, mütləq test olunmalıdır. Əks təqdirdə bir neçə ilə ölkədə becərilən taxıl 
sahələrində xəstəlik epidemiya həddinə çata bilər. 

2015-2016-cı illərdə aparılan tədqqatlara əsasən buğda aqrosenozunda 8 dəstə və 21 fəsiləyə 
mənsub 100-ə yaxın həşərat növü aşkar edilmiş və toplanmış həşəratlar qidalanmasına və 
zərərvericiliyinə görə daimi zərərverənlə, vaxtaşırı  zərərverən, təsərrüfat  əhəmiyyəti  kəsb etməyən  
və   təsadüfi  növlərə bölünmüşdür. Bunlardan 11-i daimi zərərverən, 39 növ vaxtaşırı zərərverən, 
56 növ isə təsərrüfat əhəmiyyəti kəsb etməyən növlər və təsadüfi növlər olmuşdur. Tədqiqat ilində 
toplanmış bioloji materialın ilkin təhlilinə əsasən Abşeron YTT-nın taxıl əkinlərində 17, Qobustan 
BTS-da 12, Tərtər BTS-da isə 21 növ qeydə alınmışdır. 

2015-ci ilin vegetasiya müddətində Abşeron YTT-da zərərverici həşəratların inkişafı üçün 
əlverişli şəraitin olması nəticəsində, əvvəlki illərdə İZH-i keçməyən Taxıl mənənəsinin  say 
dinamikasında artım müşahidə olunmuşdur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, buğda əkinlərinə əsasən 
Böyük və Adi taxıl mənənələri ziyan vururlar (Павлов И.Ф. 1983; Орлова В.Н. 2006). Mənənələr 
əvvəlcə bitkilərin yuxarı yarusunda cavan yarpaqlarda toplaşır, kütləvi çoxaldıqda isə gövdəyə də 
keçirlər. Sünbülləmə - süd yetişmə fazasından başlayaraq mənənələr əsasən sünbüllərdə qida-
lanırlar. Mum yetişmə fazasında isə tam olaraq sünbülə keçirlər.  

Abşeron YTT-nın suvarma şəraitində 2015-ci ildə yerli bərk və yumşaq buğda 
sortnümunələrinin mənənələrlə yoluxması və zədələnməsi qiymətləndirilmişdir. Bir sünbüldə 
mənənələrin  sayı 20-80 ədəd arasında olmuşdur. Zədələnmə səviyyəsinə görə bərk büğdalarda bu 
göstərici 50%, yumşaq buğdalarda 35% olmuşdur ki, bu da bərk buğdaların zədələnməyə daha 
həssas olduğunu göstərir. 

Adi taxıl mənənəsi Tərtər BTS-da  bir çox buğda sortnümunələrini yüksək (50-100%) 
səviyyədə sirayətləndirmişdir. 

Abşeron YTT-da suvarma şəraitində Yarpaqbükənlər fəsiləsinə aid olan Taxıl yarpaq-
bükəninin sayı və  zərərvericiliyinin artması  son illərdə olduğu kimi 2015-cü ildə də   müşahidə 
olunmuşdur.  

Taxıl kəpənəyinin sürfələri əsasən buğda və arpanı zədələyir. Tırtıllar flaq yarpaqları, 
sünbülün əsasını, sünbülləri zədələyir və ağsünbüllülük əmələ gətirir. Zədəli sünbüllərdə ya dən 
olmur, ya da dənlər çox cılız olur. Kolleksiya pitomnikində 500–dən artıq yerli və müxtəlif coğrafi 
mənşəli xarici sortnümunənin Taxıl yarpaqbükəni ilə zədələnməsinə görə qiymətləndirmə aparılmış 
və zədələnmiş bitkilərin sayı 1m2-də 25-30 ədədə çatmışdır.  

 2016-cı ilin vegetasiya müddətində Abşeron YTT-dakı zərərverici həşəratların inkişafı üçün 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

188 

normal iqlim şəraitin olmasına baxmayaraq, buğda əkinlərində hər hansı bir zərərvericinin kütləvi 
yayılması və yüksək zərərvericiliyi qeyd olunmamışdır. 2015-ci ildə kütləvi yayılmış Taxıl 
mənənəsinin  say dinamikasında artım müşahidə olunmamış və   buğda nümunələri bu zərərverici 
ilə zəif səviyyədə yoluxmuşlar. 2016-cı ildə vegetasiya müddətində Abşeron YTT buğda 
əkinlərində əvvəlki illərdə olduğu kimi Taxıl yarpaqbükəni üstünlük təşkil etmiş 1m2-də  tırtılların 
sayı 3-18 ədəd, zədəli gövdələrin sayı isə 2-15 ədəd təşkil etmişdir. 

Böcəklər (Coleoptera) dəstəsinin Yarpaqyeyənlər (Chrysomelidae) fəsiləsindən (Lema  
melanopus L.) daimi olaraq taxıl bitkilərinə zərər vuran Qırmızıdöş zəlicə böcəyi (Lema melanopus 
L.) -Taxıllar fəsiləsinin (Gramineae) bitkiləri ilə qidalanan oliqofaq həşəratdır.  Tərtər bölgəsi 
Zəlicə böcəyinin  ən çox ziyan vurduğu  ərazilərdən biridir. 2015-2016-cı illərdə Buğda əkinlərində 
Zəlicə böcəyinin  sayı 1 kv.m-də 8-12 ədəd, Yarpaq səthinin zədələnməsi yumşaq buğdalarda 25-
50%, bərk buğdalarda isə 50-75 %-ə çatmışdır.  

2016-cı ildə Tərtər BTS-da Ziyankar bağacıgın inkişaf dinamikası əvvəlki illərlə müqayisədə 
bir qədər fərqli olmuşdur. Buğda əkinlərində Ziyankar bağacığın qışdan çıxmış yetkin fərdlərinin 
sayı  İZH səviyyəsindən az –1 kv.m-də 0,1-0,3 ədəd olmuş və sünbülləmə fazasında bağacığın 
sürfələrinin sıxlığı gözlənildiyindən cox olmuşdur [8]. Çox zaman bu bölgə üçün xarakterik olan 
leysan yagışlarının təsirindən bir çox həşəratların, o cümlədən Zəlicə böcəyinin, Ziyankar bağacığın 
yumurta və kiçik yaşlı sürfələri məhv olurlar. May ayının I ongünlüyündə analoji hava şəraiti zəlicə 
böcəyinin sürfələrinin sayını xeyli azaltmışdır. Lakin ayın 2-ci yarısında  iqlim şəraiti bağacığın 
yumurta və sürfələrinin normal inkişafı üçün əlverişli olduğundan bitkinin yetişmə fazasında 
bağacığın sürfələrinin sayı 1 kv.m-də  5,0-12,0 ədəd təşkil etmiş, yeni nəslin fərdləri öz inkişaflarını 
tam başa çatdıraraq yetkin formaya çevrilmişdir. Dənin yetişmə fazasında yeni fərdlərin sayı 
1.kv.m-də  5,0-8,0 ədədolmuş və məhsul yığılanadək sünbüldə bağacıqların aktiv qidalanması 
davam etmiş və nəticədə dənin zədələnməsi də nisbətən yüksək olmuşdur.  Dənin zədələnməsi ən 
cox Şəfəq-2 (3,0 %), ən az isə Qobustan sortuda (0,2 %)  qeyd olunmuşdur. 

Respublikamızda dənli taxıl bitkilərinə daimi zərər vuran zərərvericilər arasında Yarım 
sərtqanadlılar (Hemiptera) dəstəsinin Qalxancıqlı bağacıqlar (Scutelleridae) və Pentatomida 
(Pentatomidae) fəsilələrinə aid bir neçə növ bağacıq yayılmasına baxmayaraq onlardan ən 
təhlükəlisi Ziyankar bağacıqdır (Eurygaster integriceps Put.) [1]. Bütün bölgələrdə bu zərərverici 
müxtəlif səviyyədə yayılaraq, yetkin fərdlərin sünbülləri zədələməsi nəticəsində sünbüldə dən 
əmələ gəlmir və sünbüllər ağ rəngdə olurlar. Sürfələr isə əsasən yetişməkdə olan dənlə qidalanaraq 
onun keyfiyyətinə mənfi təsir edirlər. 

Qobustan BTS-nin taxıl əkinlərində Ziyankar bağacıq –(Euryqaster inteqriceps Put.) buğda 
bitkisin təhlükəli  zərərvericilərindəndir. Bağacıq həm bitkinin gövdəsini, həm də dənini zədələyir. 
Belə ki, yazda boruya çıxma fazasında bitkinin əsasını zədələdikdə əsas gövdə məhv olur, bitki 
quruyur. Bitki sünbülləmə ərəfəsində zədələnərsə sünbül vaxtından tez ağarır, dən əmələ gəlmir. 
Bağacıq sünbülləri zədələdikdə sünbüllərdə qismən və ya tam “ağsünbüllülük” müşahidə olunur, 
sünbül isə dənsiz olur. 2015- ci ilvegetasiya müddətində Qobustan BTS-da  aparılan  (06 iyun 2015-
ci il) uçotda buğda əkinlərində 1m2-də ziyankar bağacığın sayı 0,5 ədəd, bağacıqla zədələnmiş 
gövdələrin sayı 6-12 ədəd olmuşdur.  

2016-cı ildə Qobustan BTS-də ziyankar bağacıqların qışlamadan çıxan yetkin fərdlərinin say 
dinamikasının əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin yüksəlməsi qeyd olunmuşdur. 

Aprel ayının 3-cü ongünlüyündə aparılmış uçot zamanı Artırma sahəsində bagacıqların 1 
kv.m.də sayı Qobustan sortunda 6-8 ədəd, Qızıl buğda və Ləyaqətli- də 5-6 ədəd, Aran və 
Bezostaya-1 isə 1-3 ədəd olmuşdur.  Ziyankar bağacığın İZH-nin 1.kv.m-də 1-2 ədəd olduğundan 
mübarizə tədbiri kimi kimyəvi mübarizənin aparılması vacib olmuş və bu məqsədlə əkin sahələri 
hektara 0,15 l olmaqla Alfa- sipermetrin tərkibli insektisidlə çiləmə aparımışdır. Dərmanlamadan 
sonra əkinlərə baxış  zamanı preparatın bioloji səmərəliliyi 98-100% olmuşdur. Lakin 1 həftə sonra 
aparılan müşahidə zamanı Bezostaya-1 sortunda bağacıqların sayının artması (7-9 əd/kv.m) ilə 
əlaqədar bu sahədə də kimyəvi mübarizə tətbiq olunmuşdur. 

Beləliklə, 2014-2016-cı illərdə buğda əkinlərinin fitosanitar vəziyyətinin tədqiqi göstərdi ki, 
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müxtəlif bölgələrdə buğda aqrosenozunda bir cox xəstəlik və zərərvericilərin yayılması daimi xa-
rakter daşısa da, pas xəstəliklərinin xüsusən, sarı və gövdə pasının  və zərərvericilərdən ziyankar 
bağacğın inkişaf dinamikasında yüksəlmə qeyd olunmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq, taxılçılıq 
bölgələrində vaxtaşırı manitorinqlərin keçirilməsi, lazımı aqrotexniki və  kimyəvi mübarizə 
tədbirlərinin  tətbiqizəruridir.  
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОЦЕНОЗА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
В НЕКОТОРЫХ ЗОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Н.Г.Азизова, Э.Р.Ибрагимов 
НИИ Земледелия 

 

В 2015-2016 вегетационном периоде проводилось обследование фитосанитарного состояния 
агроценоза озимой пшеницы. В результате  проведенных обследований в трех зонах были выявлены 
распространение основных болезней и вредителей и степень зараженности различных сортов и 
образцов озимой пшеницы. Оказалось¸ что в различных зонах в агроценозе пшеницы 
распространение болезней и вредителей носит постоянный характер¸ но в этих годах отмечалось 
повышение развития динамики ржавчинных болезней особенно желтой и стеблевой  ржавчины¸ а из 
вредителей вредной черепашки. В связи с этим необходимо периодически проведение  мониторинг в 
зерносеющих зонах и агротехнических и химических их борьбы.   

 
PHYTOSANITARY CONDITION OF AGROCENOSISAT WINTER WHEAT  

IN SOME REGIONS OF AZERBAIJAN 
 

N.H.Azizova, E.R.Ibrahimov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

In 2015-2016 vegetation period was carried observation of phytosanitary  condition of agrocenosis of 
winter wheat.The result of the research in the three zones been revealed, the spread of major diseases  and 
pests, and the degree of infestation of different varieties and samplesof winter wheat. 

Defined that¸ in different zones in wheat agrotcenoze spread of pests and diseases had permanent 
character¸ but in these years dynamics of development of the rust diseases especially Yellow and Stem rust 
and pests sun bug was increase. In this connection it is necessary to conduct periodic monitoring of grain 
sowing areas and conduct agronomic and chemical control. 
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PAS XƏSTƏLİKLƏRİNİN BUĞDA BİTKİSİNİN  
MƏHSULDARLIQ ELEMENTLƏRİNƏ TƏSİRİ 

 
A.A.ZAMANOV, S.A.ABDULBAQİYEVA,  C.M.TƏLAİ,  

İ.Q.İBRAHİMOVA, T.H.TƏMRAZOV 
Azərbaycan Respublikası KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş. AZ1098, Bakı, Sovxoz №2, 

zamanov.atif@mail.ru 
 

Aparılmış tədqiqat işində pas xəstəliklərinin (sarı və qonur pas) müxtəlif buğda genotiplərinin 
məhsuldarlığına və onun struktur elementlərinə təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, pas 
xəstəlklərinin təsirindən məhsuldarlığın azalması yoluxma dərəcəsindən, eyni zamanda sirayyətlənmənin baş 
verdiyi inkişaf fazasından və davaetmə müddətindən də çox asılıdır. Eyni zamanda pas xəstəlklərinin 
təsirindən məhsuldarlığın azalması sortun bioloji xüsusiyyəti ilə əlaqədar olub, xəstəliyə qədər daha çox 
biokütlə toplamasından və donorluq qabiliyyəti - digər fotosintez edən orqanların məhv olmuş yarpaqların 
funksiyasını öz üzərinə götürməsindən də asılıdır.  
 

Açar sözlər: bitki, buğda, xəstəlik, sirayətlənmə, sünbül, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: растение, пшеница, болезень, зараженность, колос, продуктивность 
Key words: plant,wheat, disease, infestation, spike, productivity 

 
Buğda bitkisi yer kürəsində insanlarin əsas qidasını təşkil etməklə 4,5 milyard əhalinin kalori 

ehtiyacının 21%-ni və  zülal tələbatının20%-ni  təmin edir [5]. Yer kürəsində insanların sayının 
artması ilə əlaqədar olaraq bu tələbatın ödənilməsi üçün 2050-ci ilə qədər taxıl istehsalını 60%-
əqədər artırmaq lazımdır [13]. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə buğda bitkisinin potensialından 
istifadə etməklə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması aqrar elmin əsas məqsədlərdən biridir [7]. 
Buğda bitkisində məhsul istehsalını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biotik və abiotik stresləri 
göstərmək olar. Biotik amillərdən xəstəliklərin məhsul itkisində xüsusi yeri var. Xəstəliklər 
dünyada ərzaq istehsalını 10%-ə qədər azaldır ki, bu da ərzaq çatışmazlığı təhlükəsi yaradır [15]. 
Xəstəliklərə qarşı müxtəlif mübarizə tədbirlərindən istifadə edilir ki, bunlardan biri də kimyəvi 
yoldur. Kimyəvi üsullarla [4] xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmaq ABŞ-da hər il 220 milyard 
dollara başa gəlməklə ətraf mühitin çirklənməsinə və qidada kimyəvi qalıqların olmasına səbəb 
olur. Xəstəliklərin təsirindən məhsul itkisini azaltmaq üçün yeni davamlı sortların yaradılması əsas 
şərtlərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər [6; 8]. Hazırda buğda seleksiyaçıları qarşısında duran əsas 
məsələ yüksək keyfiyyətli və məhsuldar genotiplərin yaradılmasıdır [9]. Bunun üçün biotik [16] və 
abiotik stres amillərinə [11], eləcədə iqlim dəyişkənliklərinə [14] davamlı formalar seçilməlidir. 
Xəstəliklərin təsirindən buğda bitkisində məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərində azalmalar 
müşahidə olunur [10]. Xəstəliklərə davamlı formaların yaradılması üçün davamlı genlərə malik 
formaların seçilməsi və onlar arasında hibridləşmə aparılmalıdır [16]. 

Pas xəstəlikləri buğda bitkisinin məhsuldarlığını məhdudlaşdıran əsas amillərdəndir. Pas 
xəstəliklərinin məhsuldarlığa təsiri həm sahib bitkinin yoluxma dərəcəsindən, həm də onun inkişaf 
fazasından çox asılıdır. Bitki xəstəliyəkollanma fazasının əvvəlində yoluxduqda məhsul itkisinin 
çox, dən dolma fazasında yoluxduqda isə az olduğu müəyyənləşdirilmişdir [3]. Xəstəliyin təsirindən 
sünbüllərin sayı, dənin kütləsi azalır ki, bu da məhsulun azalmasına səbəb olur. Eyni zamanda 
məhsul itkisi xəstəliyin davametmə müddətindən və sortun davamlılığından da asılıdır [12]. 

Pas xəstəliyinin təsirindən bitkilərdə fotosintez aparatının sahəsi də azalır ki, bu da genotipdən 
və yoluxma dərəcəsindən daha çox asılıdır [1]. Eyni zamanda pas xəstəliyinin təsirindən 
fotosintezin qiyməti yoluxma dərəcəsindən asılı olaraq daha çox azalır. Bu da yarpaqların sürətlə 
qocalmasına səbəb olmaqla bitkilərin daha tez yetişməsi nəticədə daha az biokütlə və məhsul 
formalaşıdırmasına səbəb olur [2]. 

:190-194 
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Pas xəstəliklərinin buğda bitkisinin məhsulu və onun struktur elementlərinə təsirini öyrənmək 
üçün Əkinçilik ET İnstitutunun Abşeron yarımadasında yerləşən təcrübə bazasında müxtəlif 
genotiplər üzərində tədqiqat işləri aparılmışdır.  

Tədqiqatlar: 
I-təbii fonda, - fungisid istifadə edilməyən (xəstə variant); 
II-süni fonda, fungisid tətbiq etməklə xəstəliklərin qarşısı alınmış (sağlam variant) olmaqla 2 

variantda aparılmışdır. 
II variantda təcrübə sahəsinə 25% tilt fungisidi çilənərək xastəliklərin qarşısı alınmışdır. 

Tədqiqat üçün xəstəliyə yoluxma dərəcəsi müxtəlif olan və inkişaf fazalarına görə fərqlənən buğda 
genotipləri seçilmişdir. Bunun üçün tez sünbülləyən Nurlu-99, Qobustan, nisbətən gec sünbülləyən 
Pirşahin 1, Ruzi-84 və gec sünbülləyən Qırmızı gül 1 və Tale 38 genotipləri götürülmüşdür. 
Aparılmış tədqiqat nəticəsində pas xəstəliklərinin müxtəlif məhsuldarlıq elementlərinə, o cümlədən 
dərzin kütləsinə, məhsuldarlığa, 1000 dənin və sünbülün kütləsinə təsiri öyrənilərək təsərrüfat 
yararlılığı əmsalı təyin edilmişdir. Tədqiqat işində eyni zamanda xəstəliyə sirayətlənmə dərəcəsin-
dən asılı olaraq məhsuldarlıq elementləri arasında korrelyativ əlaqələr müəyyən edilmişdir.  

 
Cədvəl 1. Buğda bitkisində pas xəstəliklərinin (sarı və qonur) məhsul elementlərinə təsiri 

 
s/s Sort  Variant  Xəstəliyə 

yoluxma fazası 
Xəstəliyə 
yoluxma 
dərəcəsi 

Dərzin 
kütləsi, 
kq/m2 

Məhsuldarlıq, 
q/m2 

1000 
dənin 

kütləsi, 
q 

Sünbülün 
kütləsi, q 

Məhsul 
indeksi

sarı 
pas 

qonur 
pas  

1 Nurlu 99 I Sünbülləmənin 
axırı 

10 R R 2,08 720 38,5 2,65 0,35 
II 50 S R 1,75 530 36,0 2,59 0,30 

2 Qobustan I Sünbülləmənin 
axırı 

R R 2,18 650 40,1 2,84 0,30 
II 10 

MS 
R 1,85 465 38,5 2,73 0,25 

3 Qırmızı 
gül 1 

I Dən dolmanın 
axırı 

R R 1,91 610 38,7 1,41 0,32 
II R 60 S 1,80 553 38,0 1,37 0,31 

4 Tale 38 I Sünbülləmənin 
əvvəli 

10 R R 1,95 550 38,8 2,34 0,28 
II 50 S R 1,68 391 37,8 2,22 0,23 

5 Ruzi 84 I Sünbülləmənin 
əvvəli 

10 R R 1,92 620 39,1 2,54 0,33 
II 60 S R 1,78 520 38,2 2,49 0,29 

6 Pirşahin 1 I Sünbülləmənin 
əvvəli 

15 R R 2,15 790 40,5 2,67 0,38 
II 90 S R 1,53 410 39,2 2,54 0,25 

 
Qeyd: I – Tilt çilənmiş variant (sağlam); II – Təbi fon (xəstə) 
 
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, 1m2-də dərzin kütləsi tilt çilənmiş variantda digər variantla 

müqayisədə 6-29% intervalında artıq olmuşdur. Bu fərqin Nurlu-99 sortunda - 16%, Qobustanda - 
15%, nisbətən gec sünbülləyən Ruzi-84- 8%, Pirşahin 1 - 29%, gec sünbülləyən Qırmızı gül 1 
sortunda - 6%, Tale 38 sortunda isə 14% yüksək olduğu müəyyən edilmişdir.  

Xəstəliyin təsirindən Qırmızı gül 1 sortunda minimal azalma onun vegetasiyanın sonuna 
yaxın, yəni dən dolma fazasının sonunda xəstəliyə sirayyətlənməsi ilə xarakterizə olunur. Bu fazada 
sort yüksək biokütlə topladığı və xəstəliyin davametmə müddətinin az olduğu üçün minimal itki ilə 
vegetasiyanı tamamlamışdır. Ən yüksək sirayətlənmə və məhsul itkisi isə Pirşahin 1 sortunda qeyd 
olunmuşdur ki, bu da xəstəliyə erkən və daha yüksək dərəcədə (90 S) sirayətlənməsi ilə izah oluna 
bilər.  

Xəstəlik bitkidə stres yaratmaqla tənəffüsün sürətini artırır və bu zaman əlavə plastik 
maddələr sərf olunur. Həmçinin, bitkiyaşaması üçün əlavə assimilyatlardan istifadə edir ki, bu da 
biokütlənin azalmasına səbəb olur. Eyni zamanda potogen amili fotosintez aparatının sahəsini 
azaldır ki, bu da qeyd etdiyimiz azalmaya xüsusi təsir göstərir.  
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Xəstəliyin təsirindən məhsuldarlıq əsaslı şəkildə azalmışdır. Bu azalma genotipin bioloji 
xüsusiyyətindən və yoluxma dərəcəsindən asılı olaraq 10-48% civarında olmuşdur. Minimal məhsul 
itkisi Qırmızı gül 1 sortunda 10%, maksimal isə Pirşahin 1 sortunda qeyd olunmuşdur. Məhsul 
itkisinin qiyməti, qeyd etdiyimiz kimi, potogen amilinin davametmə müddətindən və sirayətlənmə 
dərəcəsindən daha çox asılı olduğu müəyyən edilmişdir. Digər genotiplərdə isə məhsul itkisi 16-
28% civarında olmuşdur.  

Patogen amilinin təsirindən bitki vegetasiyanı tez başa çatdırmış və nəticədə asimilyatların 
sünbülə daşınması məhdudlaşmaqla bərabər azalmışdır. Bu səbəbdəndə sünbülün və 1000 dənin 
kütləsi təbii fonda azalmışdır. Bu azalma sünbülun kütləsində 3,0-10%, 1000 dənin kütləsində isə 
2,0-7,0% intervalında olmuşdur. 

Tədqiq olunan sortlarda xəstəliklərin təsirindən təsərrüfat yararlılıq əmsalı genotipdən asılı 
olaraq təbii fonda 0,23-0,31intervalında olduğu halda, sağlam variantda  0,28-0,38 intervalında 
olmuşdur. 

Məhsuldarlıq elementləri arasında xətti asılılıqlar SPSS 16.1 proqramı vasitəsi ilə 
öyrənilmişdir (cədvəl 2). Müəyyən edilmişdir ki, təbii fonda (xəstə variant) məhsul indeksi ilə 
məhsuldarlıq arasında müsbət əhəmiyyətli əlaqə mövcuddur. Məhsuldarlıq ilə dərzin kütləsi 
arasında isə zəif korrelyasiya əlaqəsinin olduğu müəyyən edilmişdir.  

 
Cədvəl 2. Təbii fonda (xəstə) göstəricilər arasında xətti (korrelyativ) asılılıqlar 

 
 Dərzin 

kütləsi, q 
Məhsuldarlıq, 

q/m2 
1000 dənin 
kütləsi, q 

Sünbülün 
kütləsi, q 

Məhsul 
indeksi 

Dərzin kütləsi, q 1     
Məhsuldarlıq, q/m2 0,650 1    
1000 dənin kütləsi, q -0,327 -0,462 1   
Sünbülün  kütləsi, q -0,150 -0,371 -0,060 1  
Məhsul  indeksi 0,432 0,964** -0,467 -0,436 1 

**- korrelyasiya 0,01 səviyyəsində əhəmiyyətlidir. 
 
Tilt çilənmiş variantda (sağlam) dərzin kütləsi ilə məhsuldarlıq, 1000 dənin kütləsi, sünbülün 

kütləsi arasında korrelyativ asılılıq, məhsul indeksi ilə məhsuldarlıq arasında isə müsbət əhəmiyyətli 
korrelyativ asılılıq  müşahidə olunmuşdur (cədvəl 3). 

 
Cədvəl 3. Tilt çilənmiş variantda göstəricilər arasında xətti (korrelyativ) asılılıqlar 

 
 Dərzin 

kütləsi, q 
Məhsuldarlıq, q/m2 

1000 dənin 
kütləsi, q 

Sünbülün 
kütləsi, q 

Məhsul 
indeksi 

Dərzin  kütləsi, q 1     
Məhsuldarlıq, q/m2 0,705 1    
1000 dənin kütləsi, q 0,726 0,548 1   
Sünbülün  
kütləsi, q 

0,706 0,436 0,507 1  

Məhsul  indeksi 0,361 0,914* 0,347 0,200 1 
*- korrelyasiya 0,05 səviyyəsində əhəmiyyətlidir. 

 
Buğda bitkisində xəstəliklərin məhsuldarlığa təsirini minimuma endirmək üçün müxtəlif 

üsullarla yanaşı seleksiya materiallarından düzgün istifadə etməklə davamlı sortların yaradılması 
əsas şərtlərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər. Bunun üçün ilkin valideyin formalarını düzgün və 
məqsədəuyğun seçmək, aparılmış hibridləşmə kombinasiyaları içərisindən davamlı, məhsuldar və 
keyfiyyətli formaları müəyyən etmək lazımdır.  

Beləliklə, tədqiqat işində müəyyən olunmuşdur ki, buğda bitkisində pas xəstəliklərinin 
təsirindən məhsuldarlıq elementlərinin azalması, genotipin bioloji xüsusiyyəti olub, onun yoluxma 
fazasından, potogen amilə sirayətlənmə dərəcəsindən və davametmə müddətindən birbaşa asılıdır. 
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Davamlı və xəstəliyin təsirindən məhsul itkisi az olan genotiplər seleksiya proqramına daxil 
edilərəkyeni davamlı sortların alınması məqsədi ilə hibridləşmədə istifadəsi məqsədəuyğundur. 

Hər iki variantda məhsul indeksi ilə məhsuldarlıq arasında müsbət əhəmiyyətli korrelyativ 
asılılıq  müşahidə edilmişdir. 
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ВЛИЯНИЕ РЖАВЧИННЫХ БОЛЕЗНЕЙ НА ЭЛЕМЕМЕНТЫ ПРОДУКТИВНОСТИ 

РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ 
 

A.A.Заманов, С.А.Абдулбагиева, Дж.M.Tалаи, И.Г.Ибрагимова, Т.Г.Тамразов 
Научнo Исследовательский Институт Земледелия MCX Азербайджанской Республики 

 

В данной работе изучено влияние ржавчинных болезней (желтая и бурая   ржавчина) на 
продуктивность и его структурные элементы у различных генотипов пшеницы. Установлено, что 
уменьшение продуктивности под влиянием ржавчинных болезней впрямую связана со степенью 
зараженности, а также от фазы развития растения и продолжительности зараженности болезнями. В 
то же время, уменьшение продуктивности под влиянием ржавчинных болезней в связи с 
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биологическими особенностями сорта зависит от накопления еще большей биомассы до заражения, 
от донорских способностей, т.е. взятия на себя другими фотосинтезирующими органами функцию 
разрушенных листьев. 

 
INFLUENCE OF RUST DISEASE ON WHEAT PRODUCTIVITY ELEMEMENTS 

 
A.A.Zamanov, S.A.Abdulbagiyeva, J.M.Talai, I.G.Ibrahimova, T.G.Tamrazov 

Research Institute of Crop Husbandry 
 

A study conducted to rust diseases (yellow and brown rust) investigation on  influence of different 
wheat genotypes yield and its structural elements. It was determined that a complete loss of productivity 
caused by infection of the disease, depending on development stage and  duration of infection. At the same 
time decrease of yield by effect of rust diseases with biological features of varieties, depend on collection of 
more biomass until infection, on donation function, on assuming function of destroyed leaves by other 
photosynthesis parts of plants.  
 
 
UOT 635.21; 632.1 

KARTOF BİTKİSİNİN BƏZİ GÖBƏLƏK XƏSTƏLİKLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

1H.K.CÜMŞÜDOVA, 2H.M.ŞIXLİNSKİ 
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Məqalədə Abşeron yarımadasında kartof bitkisinin bəzi göbələk xəstəliklərinin bir sıra xüsusiyyətləri 

haqqında məlumat verilmişdir. Respublikamızda kartof istehsalının potensialı geniş olsa da, mövcud 
tələbatın bir hissəsi idxal hesabına ödənilir və buna külli miqdarda vəsait xərclənir. Səbəblər müxtəlifdir: 
Kartof bitkisinin  bir hissəsi əkin sahələrində itkiyə gedir, daha bir hissəsi anbarlarda xəstəliklərin təsirindən 
məhv olur. Belə xəstəliklərdən biri də kartofun həlqəvi çürüməsidir. 

 
Açar sözlər: kartof, bakteriya, xəstəlik, bioloji aktiv maddələr, göbələklər 
Kлючевые слова: картофель, бактерии, болезнь, биологически активные вещества, грибы 
Key words: potato, bacteria, disease, biological active substances, fungus 

 
Kartof yay-qış demədən hər birimizin mətbəxdə istifadə etdiyimiz, fərqli yeməklərin əsas 

elementi olan, bişirilməsi və yeyilməsi asan bir tərəvəzdir. Sadəcə bizim ölkədə deyil, dünyanın bir 
çox ölkələrində kartof bol-bol istifadə edilən tərəvəz sayılır. Onun dünyada bu qədər geniş 
istifadəsinin səbəbləri araşdırılarkən çox ləzzətli və asan hazırlanan bir tərəvəz olmaqla yanaşı, 
tərkibində insan orqanizmi üçün lazımlı zəngin bioloji aktiv maddələr olduğu müəyyənləş-
dirilmişdir. Belə ki, onun gövdə yumrusunda 76,3% su, 23,7% quru maddə, 17-20,7% nişasta, 0,5-
0,8% şəkər, 1-2% zulal, 1%-ə qədər mineral maddələr, o cümlədən 12-15 mq/% Ca, 400-500 mq/% 
K, 45-50 mq/% P, 1 mq/% Fe və s. tapılmışdır. Bundan əlavə, tərkibində C, B, B2, Bc, D, PP, K, E, 
U vitaminlər, karotinoid və s. maddələr aşkar edilmişdir. İnsan orqanizmi C vitamininə olan 
tələbatının yarısını kartofla təmin edir, zülal maddəsi yüksək bioloji əhəmiyyətə malikdir. 
Kartofdan sənayedə fotolentlər, aseton, süd turşusu, plastmas, yapışqan, avtomobil təkəri, 
kinolentləri, süni ipək, yüksək keyfiyyətli lak, boyaq və s. məhsullar istehsal olunur [1]. 

Yer kürəsində il ərzində adambaşına 30 kq-dan, 150 kq-dək kartof istehsal edilir. 
Azərbaycanda kartofun adam başına fizioloji qida norması ildə 50 kq-dır. 1997-ci ildə respublikada 
əhalinin hər nəfərinə ümumilikdə 28 kq, 1998-ci ildə 38 kq, 1999-cu ildə 44 kq, 2000-ci ildə 52 kq, 
2001-ci ildə 76 kq, 2003-cü ildə isə 93 kq kartof istehsal edilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatlarına əsasən, qida səbətində əhalinin adambaşına kartof istehlakı 44 kq göstərilsə də, 

:194-196 
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reallıqda bu rəqəm 100-110 kq-dır. Yəni, əhalinin kartof istehlakı yüksəkdir. Ölkəmizdə kartof 
istehsalının potensialı geniş olsa da, mövcud tələbatın bir hissəsi idxal hesabına ödənilir. Bunun 
səbəbləri isə müxtəlif cür izah edilir. Mütəxəssislərin fikrincə, becərilən kartofun emalı zamanı 
məhsulun yarısı növbəti il üçün toxum kimi saxlanılır. Məsələn, 1 ha torpaq sahəsinə toxum kimi ən 
azı 3 ton kartofdan istifadə olunur. Kartofun bir hissəsi əkin sahələrində itkiyə gedir, daha bir 
hissəsi anbarlarda məhv olur. Nəticədə, bazarda qıtlıq yaranır və xaricdən kartof almaq 
məcburiyyəti yaranır. Ekspertlər hesab edirlər ki, ölkədəki mövcud istehsal potensialından düzgün 
və səmərəli istifadə etməklə bu problemin həllinə nail olmaq mümkündür. Məsələn, Cəlilabad 
rayonunda ildə iki dəfə məhsul götürmək mümkündür. Cənub bölgəsinin sakinləri fevralda əkilən 
kartofu iyunda, iyulda əkilən kartofu isə noyabr ayında  yığırlar. Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun apardığı tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, buradan ildə hətta üç dəfə məhsul 
götürmək mümkündür. Belə ki, qış əkini aparılarsa, may ayında da məhsul əldə etmək olar. Bu cür 
əkin aparılarsa, həm əhalinin tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsinə nail olmaq 
mümkündür, həm də kartofun anbarlarda saxlanılmasına ehtiyac qalmayacaq [2; 3]. 

Ümumiyyətlə, kartof istehsalı ilə məşğul olan qabaqcıl şirkət və assosiasiyalar hər hektardan 
60-80 ton kartof məhsulu əldə edirlər. Azərbaycanda uzun illər ərzində kartofun məhsuldarlığı 80-
125 sentnerdən yüksək olmamışdır. Bunun başlıca səbəbi əkin materialının aşağı keyfiyyətdə 
olması və kompleks aqrotexniki tədbirlərin tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilməməsi olmuşdur. 
Ən başlıcası isə ölkəmizdə kartofun seleksiyası və toxumçuluğu sahəsində aparılan elmi-tətqiqat 
işlərinin digər inkişaf etmiş Avropa ölkələri səviyyəsinə çatmaması ilə bağlıdır. Lakin Azərbaycan 
müstəqillik əldə etdikdən sonra bitkiçiliyin digər sahələrində olduğu kimi kartof istehsalı sahəsində 
də xeyli irəliləyişlər olmuş, bir sıra dünya ölkələrinin yeni texnologiyası əsasında kartof 
yetişdirilməsinə başlanmışdır [3]. 

Kartofçuluğun inkişafına zərər vuran, xüsusilə toxumluq kartofların ən qorxulu bakterial 
xəstəliklərindən biri kartofun həlqəvi çürüməsidir. Onun yaranmasına səbəb olan bakteriya 
Clavibacter michiganensissubsp. Sepedonicus-dur. Bakterial törədici anbarlarda və ya torpaqda 
mənfi qış şəraitini keçirir və bir dəfə xəstəlik başlayarsa sürətlə çoxalır. Bu səbəbdən sıfır (0) 
xəstəlik indeksi, xüsusilə toxumluq yumrular üçün istənilir, yəni toxumluq kartof istehsal edilən bir 
yerdə xəstəlik görülərsə, o bölgədən toxumluq yumru istehsal  olmamalıdır. Yumrulardan başqa 
xəstəliktörədici mövsüm aralarında çirkli alət və avadanlıqlar üzərində də canlı qala bilər. Bu alət 
və avadanlıqların səthləri dondurucu soyuqlara məruz qalsa belə bakteriyanın canlı qalması 
mümkün ola bilər. Bundan başqa tarlada qalan yumrularda bakteriyanı sonrakı mövsümə daşıya 
bilər. Bakterial törədici yumrulara yaralardan daxil olur. Buna görə xəstəliyin bitkilərə 
sirayətlənməsi üçün ən uyğun zaman gövdə yumrularının toxumluq üçün kəsildikləri zamanlardır. 
Çirkli bir yumrunu  kəsən bir alət ən azı 20-100 ədəd digər yumrunu da yoluxdura bilər. Bakterial 
törədiciləri torpaqda yaşayan bəzi böcəklər ilə də daşınması mümkündür. Bakterial törədici suvarma 
suyu və yağış suları ilə də sağlam bitkiləri sirayətləndirə bilər. Xəstəliyin inkişafı üçünən əlverişli 
temperatur 20-22°C-dir [4]. 

Yumrular infeksiyalı olsa, ya da əkilməmişdən əvvəl yoluxsa, xəstəlik əlamətləri mövsüm 
ortasına qədər meydana çıxmır. Başlanğıcda torpaq üstü xəstəlik əlamətləri solğunluq və yaxud da 
saralma və alt yarpaqların qıvrılması şəklində olur. Solğunlaşmalar günün isti vaxtlarında daha çox 
görünür, bəzən buludlu, ya da rütubətli havalarda təkrar sağalmış kimi görünüş verə bilir. Saralma 
yarpaq kənarlarında görünür. Xəstəliyin əlamətləri bitkinin gövdəsi tamamilə solana və ölənə qədər 
inkişafını davam etdirir. İnfeksiyalı gövdə kəsilərsə ağ bakterial axıntı (ooze) görünə bilir, 
yumrularda isə halqalar bilinir və çürümə gedərkən bu ləkələr açıq-kremsi rəngdən, tünd-qəhvəyi 
rəngə qədər dəyişkən rəng alır. Gövdə yumruları 2-3 ay heç bir əlamət göstərmədən anbarda qalır, 
amma çirkli yumrular tarlaya əkiləndə xəstəliyin nişanələri görünməyə başlayır. 
Sertifikatlaşdırılmış və xəstəlikdən azad olmuş yumruların istifadəsi, çirkli tarladan əldə edilən 
yumrulardan toxumluq kimi istifadə edilməməsi, məhsul yığımında yumruların əzilməsi və 
yaralanmamasına diqqət edilməsi, istifadə edilən alət və avadanlıqların təmizliyinə fikir  verilməsi, 
növbəli əkin sistemi vacib mübarizə tədbirlərindəndir [4]. 
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OСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫX ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАРТОФЕЛЯ 
 

1Х.К.Джумшудова, 2Г.М.Шихлински 
1Научно-исследовательский институт овощеводства, 2Институт Генетических Ресурсов НАНА 

 
Потенциал для производства продукции картофелья в нашей стране широкий, часть текущего 

спроса удовлетворяется за счет импорта. Причины разнообразны: часть картофеля, гниется на полях, 
другая часть портится болезнями в складах. Одним из таких болезней является кольцевая гниль 
картофеля. 

 
SOME FEATURES OF FUNGAL DISEASES OF POTATO 

 
1H.K. Jumshudova, 2H.M.Shikhlinski 

1Research Institute of Vegetable groving, 2ANAS, Genetic Resources Institute 
 

The potential for potato production is large in our republic, a part of the current demand is met 
through import. The reasons are different: a part of potato decays in the fields, another part perishes from the 
disease in the warehouses. One of such diseases is Ring Rot of Potato. 

 
 
UOT 633;1  632.9 
ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BUĞDANIN UNLU ŞEH XƏSTƏLİYİNİN MƏHSULDARLIĞA 

VƏ DƏN KEYFİYYƏTİ PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 
 

Ş. R.KƏRİMOVA1
, H.M.ŞIXLİNSKİ2 

1-Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Pirşağa qəs. Sovxoz 2, Az 1098, Bakı ş., 
2-AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı Az1106, Azadlıq prospekti 155, Azərbaycan 

 
Son illər taxıl bitkilərində müxtəlif göbələk xəstəlikləri inkişaf edərək məhsuldarlığın və keyfiyyət 

parametrlərinin aşağı düşməsinə təsir edir. Hal-hazırda respublikamızın əksər taxıl becərilən bölgələrində 
unlu şeh xəstəliyi geniş yayılaraq, bitkilərin inkişafına mənfi təsir edərək məhsuldarlığının aşağı düşməsinə 
səbəb olmaqda davam edir. Məqalədə unlu şeh xəstəliyinin törədicisinin (Blumeria graminis) süni infeksiya 
fonunda xəstə və dərmanlanmış sağlam variantlar üzrə, məhsuldarlığa və keyfiyyət göstəricilərinə təsiri 
öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: unlu şeh, xəstəlik, buğda, məhsuldarlıq, keyfiyyət 
Ключевые слова: мучнистая роса, болезнь, пшеница, пpодyктивность, качество 
Key words: powdery mildew, disease, wheat, productivity, quality 

  
 

Azərbaycan Respubilkasında ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması və əhalinin ərzaq məhsulları 
ilə təmin edilməsinə dair qəbul edilmiş Dövlət Proqramlarında taxıl sahələrinin artırılması nəzərdə 
tutulmuşdur. Bunun üçün dənli taxıl bitkilərinin istehsalının artırılması və sabit saxlanılması ən 
aktual məsələlərdənbiridir [8]. 

Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, respublikamızın taxıl əkinlərində bir sıra göbələk 
xəstəlikləri dənli taxıl bitkilərinin məhsuldarlığının aşağı düşməsinə səbəb olan əsas amillərdən biri 
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olmuşdur [9]. Yarpaq üzərində yayılan patogenlər maddələr mübadiləsini zəiflətməklə gövdə və 
köklərin normal fəaliyətinin pozulmasına və bitkilərin zəifləməsinə səbəb olur. Patogen göbələk-
lərin bitkilər üzərində inkişafı və ziyanı, onların ayrı-ayrı orqanlarının yoluxma dərəcəsi və xüsusiy-
yətindən asılıdır. Vegatasiyanın başlanığıcında müşahidə edilən xəstəliklər bitkinin vegetativ 
orqanlarına yoluxaraq, onlarda ümumi zəifləməyə, orqanlarda funksional pozuntulara və nəticədə 
ümumi məhsulun aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Bu xəstəliklər təbii iqlim şəraitindən asılı olaraq hər il taxılın məhsuldarlığına bu və ya digər 
səviyyədə ziyan vurur [7; 10]. Bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinin eləcə də buğdanın məhsuldarlığına 
bir çox xəstəliklər ciddi ziyan vururlar. Aparılmış bir çox təcrübələr göstərmişdir ki, buğda 
nümunələrinin vegetasiya dövründə unlu şeh xəstəliyinin məhsuldarlığa vurduğu ziyanın dərəcəsi 
onun inkişafa başlaması vaxtından asılıdır. 

Respubilkamızda buğda bitkisinin yarpaq xəstəliklərinin geniş yayıldığı və bu xəstəliklərin 
inkişafının və vurduğu ziyanın öyrənilməsinin aktuallığını nəzərə alaraq 2015-2016-cı illərdə 
Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında buğda bitkisində parazitlik edən unlu şeh xəstəliyin 
törədicisinin (Blumeria graminis) məhsuldarlığa və kefiyyət parametrlərinə təsirinin öyrənilməsinə 
dair tədqiqatlar aparılmışdır. Bu məqsədlə rayonlaşdırılmış üç yerli yumşaq buğda sortlarından 
Nurlu-99, Mirbəşir-128, Murov və bir ədəd xaricdən introduksiya olunmuş həssas Morokko 
sortundan istifadə edilmişdir. Təcrübə infeksiya və süni sirayətləndirmə fonunda 1m2 sahədə 2 
təkrarda qoyulmuşdur. Xəstəliyin süni sirayətlənməsi Kocoв B.B.[3], Пoляkoв И.Я. [5] 
Ümumiittifaq bitkiçilik inistitunun və bütün Avropa ölkələrındə tətbıq edilən Simlakoviçin tərtib 
[11] etdikləri metodika əsasında aparılmışdır. Unlu şeh xəstəliyinə qarşı 25%-lı Tilt preparatından 
istifadə olunmuşdur. Aparılan tədqiqat işinin nəticələri cədvəl 1-də göstərilir. 

Nümunələrın unlu şeh xəstəliyin qiymətləndirilməsi Avropa ölkələrində geniş tətbiq olunan 
Saari, Presskotun tərtib etdiyi 9 ballı şkala əsasında hazırlanmış Krivçenko V.İ. və başqaları 
tərəfindən (1980) təklif olunan metodiki göstəricilər əsasında öyrənilmişdir [4]. 

 
Cədvəl 1. Unlu şeh xəstəliyinin buğda bitkisində məhsuldarlığa vurduğu ziyan 

 

S/ s Sort Xəstə 
Sağ
lam 

1 m2-də 
dən küt.,q 

xəstə 

1m2-də dən 
küt.,q 

sağlam 
Fərq q 

İtki 
% 

1000 dən 
küt.,q 
xəstə 

1000dən.
küt.,q 

sağlam 

Fərq,
q 

1 Marokko 9 2 287,21 406,03 118,82 29,3 23,95 35,78 11,83 

2 Nurlu-99 8 1 583,36 676,52 93,16 13,8 31,97 42,81 10,84 
3 Mirbəşir-128 8 1 531,87 621,56 89,69 14,4 34,23 45,40 11,17 

4 Murov 8 2 565,26 639,92 74,66 11,6 38,80 47,40 8,6 

 
 
 

 
Şəkil 1. 1m2 –də xəstə, sağlam variantlarda məhsuldarlığın fərqi və itkisi. 
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Cədvəldən göründüyü kimi, unlu şeh xəstəliyi ilə sortların müxtəlif səviyydə yoluxmasından 
asılı olaraq bitkilərın məhsuldarlığına və 1000 dənin kütləsinə xeyli ziyan vurulmuşdur. Belə ki, 
Morokko sortu unlu şeh xəstəliyinə ən həssaslıq göstərən sortdur. Bu sortda patogen yazın 
əvvəlindən kollanma fazasından başlayaraq vegatasiyanın axırına qədər öz inkişafını davam 
etdirmişdir. Nəticədə məhsuldarlıq Morokko sortunda sağlam variantda 403,6 q olduğu halda xəstə 
variantda 287,21 q olmuşdur. Hər iki variantlar arasındakı fərq 118,82 q olmaqla, 29,3% məhsul 
itkisinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda 1000 dənin kütləsinə də xəstəlik öz təsirini göstərmişdir. Bu 
göstəricisağlam variantda 35,78q,  xəstə variantda 23,95 q olmaqla, variantlar arasındakı fərq 
11,83q olmuşdur. Marokko sortundan fərqli olaraq Nurlu-99, Mirbəşir-128 və Murov sortları unlu 
şeh xəstəliyinin törədicisinə bir qədər gec, yəni boruya çıxma fazasından sonra siraylənmiş və 
vegetasiyanın axırına qədər törədici öz inkişafını davam etdirmişdir. Belə ki, Nurlu-99 sortu 8 bal 
səviyyəsində sirayətlənməklə xəstə variantda 583,46 q, sağlam variantda isə 676,52 q olmaqla, 
variantlar arasında fərq 93,16 q olmuş və məhsul itkisi 13,8%-ə çatmışdır. Həmçinin 1000 dənin 
kütləsi xəstə variantda 31,97 q, sağlam variantda isə 42,84 q olmaqla, variantlar arasıındakı fərq 
10,84 qrama çatmışdır. Murov sortunda da məhsuldarlıq xəstə variantda 565,26 q, sağlam variantda 
isə 639,92 q olmaqla, variantlar arasında fərq 74,66q olmuş və məhsul itkisi11,6% təşkil etmişdir. 
Xəstəlik 1000 dənin kütləsinə təsirini göstərməklə xəstə variantda 38,80 q, sağlam variantda isə 
47,40 olmaqla, variantlar arası fərq 8,6 q təşkil etmişdir. Cədvəlin təhlilindən məlum oldu ki, unlu 
şeh xəstəliyi təsirindən tədqiqat zamanı 4 sortdan ən çox məhsul itkisi Marokko xarici mənşəli 
sortunda 29,3% olmuşdur. Yerli sortlarda isə ən çox məhsul itkisi Mirbəşir-128 sortunda olmuş və 
14,4% təşkil etmişdir. Nurlu-99 sortunda məhsul itkisi 13,8% olmuşdur. Ən aşağı məhsul itkisi 
Murov sortunda olmaqla, 11,6% təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xəstəliyin məhsuldarlığa vurduğu ziyanı öyrənməklə yanaşı 
törədicinin sortlarda keyfiyyt göstəricilərinə təsiri də tədqiq edilmişdir. Dənin keyfiyyət analizləri 
Əkinçilik ETİ-nun "Dənin keyfiyyəti" laboratoriyasında ümumi qəbul olunmuş Dən keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsi üzrə metodiki göstərişlər əsasında aparılmışdır [1]. Dəndə şüşəvarilik DZC-2 
markalı diofonoskop vasitəsi ilə, kleykovinanın miqdarı yuma yolu ilə unu nişastadan ayıraraq 
çəkmə üsulu ilə, İDK-nın miqdarı İDK-I cihazının köməkliyi ilə ölçülmüş, sedimentasiya göstəricisi 
A.U. Pumpyanskinin metodu əsasında 2%-li sirkə turşusu vasitəsilə təyin edilmişdir [6]. Nəticələr 
cədvəl 2-ə verilmişdir.   

 
 

Cədvəl 2. Unlu şeh xəstəliyinin buğda bitkisində dənin keyfiyyət göstəricilərinə  təsiri 
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Şüşəvar
ilik, % 
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Şüşəvar
ilik, % 
sağlam 

Fərq 
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Kl-na, 
%, 

xəstə 

Kl-na, 
%, 

sağlam 

Fərq,
% 

KDƏ 
c.g, 
xəstə 

KDƏ 
c.g 

sağlam 

Sedimenta
siya, ml, 

xəstə 

Sediment
asiya, ml, 

sağlam 
Marokko 42 55 13 22 30 8 109,8 87,2 30% 36% 
Nurlu-99 47 53 6 27,2 28,4 1,2 98,7 80,8 28,5% 30% 
Mirbəşir-128 47 63 16 24,8 29,4 4,6 103,3 89,8 28,5% 30% 
Murov 44 63 19 27,6 30 2,4 110,1 90,4 19,5% 24% 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, dənin kefiyyət göstəricilərinə görə müxtəlif sortlar arasında fərqli 

rəqəmlər alınmışdır. Belə ki, şüşəvariliyin analizi zamanı məlum oldu ki, Morokko sortunun xəstə 
variantında süşəvarilik 42%, sağlam variantda isə 55% olmaqla, variantlar arasındakı fərq 13% 
olmuşdur. Nurlu-99 sortunda xəstə variantda süşəvarilik 47%, sağlam variantda isə 53% olub, hər 
iki variant arasındakı fərq 6% təşkil etmişdir. Mirbəşir-128 sortunda xəstə variantda süşəvarilik 
47%, sağlam variantda isə 63% olmuş, variantlar arasındakı fərq 16% təşkil etmişdir. Murov 
sortunda xəstə variantında süşəvarilik 44%, sağlam variantda isə 63% olmuş və variantlar 
arasındakı fərq 19%-ə çatmışdır. Buradan görünür ki, unlu şeh xəstəliyinin yerli sortlara ən çox 
təsiri Murov sortunda müqayisədə xəstəliyin təsiri 19%, ən az isə Nurlu-99 sortunda 6% müşahidə 
edilmişdir. Mirbəşir-128 sortunda Murov sortundan bir qədər  az 16% olmuşdur. Eyni zamanda 
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xəstəlik kleykovinaya da təsir etmişdir. Morokko xarici mənşəli sortun xəstə variantında kleykovina 
22%, sağlam variantda isə 30% olmaqla, variantlar arasında fərq 8%-ə çatmışdır. Nurlu-99 sortunda 
xəstə variantda kleykovina 27,2%, sağlam variantda isə 28,4% olmuşdur. Hər iki variant arasında 
fərq çox az (1,2%) olmuşdur. Mirbəşir-128 sortunda xəstə variantda kleykovina 24,8%, sağlam 
variantda isə 29,4% olmuşdur. Hər iki variant arasında fərq 4,6%-ə çatmışdır. Murov sortunda xəstə 
variantda kleykovina 27,6%, sağlam variantda isə 30% olmaqla, variantlar arasında fərq 2,4%.təsir 
etmişdir. Həmçinin analiz zamanı sortlarda KDƏ öyrənilərkən  Morokko xarici mənşəli sortun xəstə 
variantında (109,8) normadan yuxarı, sağlam variantda isə (87,2) normaya uyğun olması aşkar 
edilmişdir. Nurlu-99 sortunda isə KDƏ xəstə variantda 98,7, sağlam variantda isə 80,8 olmaqla, hər 
iki variantda normaya uyğun olmuşdur. Mirbəşir-128 sortunda isə KDƏ xəstə variantda 103,3 
normadan yuxarı, sağlam variantda isə 89 olmaqla, normaya uyğun olmuşdur. Murov sortunda 
KDƏ xəstə variantında 110,1 normadan yuxarı, sağlam variantda isə 86,1 olmaqla, normaya uyğun 
olmuşdur. Bunlarla bərabər sedimentasiya analizi zamanı məlum olmuşduki, Morokko xarici 
mənşəli sortda xəstə variantda bu göstərici 30%, sağlam variantda isə 36% təşkil etmişdir. Nurlu -
99 sortunda sedimentasiya xəstə variantında 28,5%, sağlam variantda isə 30% təşkil etmişdir. 
Mirbəşir-128 sortunda xəstə variantında 28,5%, sağlam variantda 30%, Murov sortunda isə xəstə 
variantında 19,5 %, sağlam variantda isə 24% olmuşdur.  

Cədvəlin analizi zamanı məlum olmuşdur ki, Nurlu-99 sortunda keyfiyyət göstəricilərinə 
xəstəliyin təsiri digər sortlara nisbətən zəif olmuşdur. Yəni bu sort patogenə qarşı tolerantlıq 
göstərmişdir. Murov sortunda isə unlu şeh xəstəliyinin şüşəvariliyə, kleykovina və KDƏ-yə təsiri az 
olmuşdur. Unlu şeh xəstəliyi Mirbəşir-128 və Morokko xarici mənşəli sortlarının kefiyyət 
parametrlərinə təsir göstərmişdir.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЧНИСТОЙ РОСЫ НА ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВО ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА 

 
Ш.Р. КAРИМОВА1, Г.М.ШИХЛИНСКИЙ2 

1-НИИ Земледелия, 2-НАНА, Институт Генетических Ресурсов 
 

Развитие разных типов грибковых болезней за последние годы у зерновых культур, повлияло 
снижению параметров качества зерна и продуктивности и в данный момент распространение болезни 
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мучнистой росы на зерновых посевах некоторых регионов нашей республики, является главной 
причиной этого. В данной статье было изучено¸ влияние мучнистой росы при здоровых и зараженных 
вариантах¸ на  продуктивность и показатели качество зерна. 

 
INVESTIGATION OF POWDERY MILDEW EFFECT ON QUALITY AND PRODUCTIVTY OF 

WHEAT IN APSHERON 
 

Sh.R.KARIMOVA1, H.M.SHIKHLİNSKİ2 

1-Research Institute of Crop Husbandry, 2- ANAS, Genetic Resources Institute 
 

For the last few year developing different fungal deseases on cereals effect to decreasing of grain 
quality and productivity parameters. Currently powdery mildew is widely spreaded in most grain cultivated 
in regions of republic and caused decreasing of productivity. Affecting of this disease (Blumeria graminis) 
on productivity and grain quality indexes at healthy and infected variants are studied. 
 
 
UOT643.8. 

ÜZÜM ƏKİNLƏRİNDƏ BÜTÜN NÖV BİRİLLİK VƏ ÇOXİLLİK  
ALAQ OTLARINA QARŞI TƏTBİQ EDİLMİŞ HERBİSİDLƏRİN  

BİOLOJİ VƏ TƏSƏRRÜFAT SƏMƏRƏLİLİYİ 
 

1E.Ə.HACIYEVA, 2F.Ə.AĞAYEV 
1-Əkinçilik ET İnstitutu, Bakı, Az1098, Sovxoz 2, tel.:5516130; 2-Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET 

İnstitutu, Gəncə  ş. AZ2002. Ə.Əliyev 57  
 

Üzüm əkinlərində bütün növ alaqlara qarşı tətbiq edilmiş müxtəlif herbisidlərin (Fyuzilad Forte 
(etalon)-2,0 l/ha, Uroqan-2,o l/ha, Boxer-5,0 l/ha, Knock-Out-3,o l/ha, Bolcanil- 3,0 l/ha, Reqlon-Super– 2,0 
l/ha,Raundap -3/0 l/ha normasında) bioloji və təsərrüfat səmərəliliyi tədqiq edilmişdir. Variantlar üzrə 
mühafizə olunan məhsulun 5,0-7,4 s/ha olması tətbiq olunan herbisidlərin təsərrüfat səmərəliliyinin yüksək 
olduğunu göstərir. 

Açar sözlər: üzüm, alaq otları, təcrübə, kimyəvi mübarizə, herbisidlər, səmərəlilik 
Ключевые слова: виноград, сорняки, практика, химическая борьба, гербициды, эффективность 
Key words: grape, weeds, practice, chemical control, herbicides, efficiency 
 
“Alaq otları” termini bütün arzuolunmaz bitkilər üçün ümumi cəm məvhumunu əks etdirir. 

Alaq otları kənd təsərrüfatına hərtərəfli və böyük ziyan vururlar. Bütün alaqlar yüksək rəqabətlilik 
qabiliyyəti ilə fərqlənir [5]. Hal-hazırda bitkilərin mühafizəsi üsulları arasında herbisidlər, bir qayda 
olaraq, əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin sabit və yüksək məhsulunun qorunmasında həlledici rol 
oynayır. Son illərin tədqiqatlarının nəticələrinə görə, kənd təsərrüfati bitkiləri məhsulunun 30-40%-
nin qorunması alaq otlarına qarşı aparılan müasir və effektli kimyəvi mübarizənin hesabınadır [2]. 

Üzüm əkinlərində torpaq yumşaq və rütubətli olduğundan alaq otlarının güclü inkişaf 
etməsinə əlverişli şərait yaranır. Sirayətlənmiş sahələrdə alaqların növ tərkibini və herbisidləri 
düzgün seçməklə kimyəvi mübarizəni yazda kollanma başa çatanadək aparmaq lazımdır. Vaxtında 
aparılan kimyəvi mübarizə üzümün məhsuldarlığının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olur və 
onun gəlirliliyi məhsuldarlığın dərəcəsi ilə birlikdə artır [3; 1]. 

Alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə asan iş deyil. O torpaq və hava şəraitini, bitkinin 
vəziyyətini nəzərə almağı, dozanı, müddəti seçmək bacarığını, herbisidlərin düzgün tətbiqini tələb 
edir. Alaq otlarının aktiv boyatma dövründə herbisidlərin təsiri daha çox olur [4]. 

Birillik və çoxillik alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş herbisidlərin bioloji və təsərrüfat 
səmərəliliyinin öyrənilməsi qarşıya məqsəd olaraq qoyulmuşdur. Bu məqsədlə təcrübələr Göygöl və 
Abşeron rayonlarının üzüm əkinlərində 2015-2016-cı illərdə qoyulmuşdur. Təcrübə sahəsində 
herbisidlərin çilənməsindən əvvəl əsas alaqlarla sirayətlənmə dərəcəsi öyrənilmişdir. Çiləmə 
aparılan vaxt alaq otlarının hündürlüyü 8-12 sm olmuşdur. Çiləmədə işçi məhlul olaraq 600 l/ha su 

:200-204 
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götürülmüşdür. Təcrübə 8 variantda və 4 təkrarda aparılmışdır. Alaq otlarına qarşı herbisidlərin 
çilənməsi meteoroloji amillərdən asılı olaraq aprelin birinci ongünlüyündə aparılmışdır.  

2015-ci ildə Göygölvə Abşeron rayonlarındaaparılmış tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, 
üzüm əkinlərində çiləmə aparıldıqdan 25 gün sonra tətbiq edilən Boxer və Raundap herbisidlərinin 
hektara 5,0 və 3,0 litr məsarif normalarında bioloji səmərəliliyi 93,4 % olmaqla, ən yüksək və 
Reqlon-Super herbisidinin hektara 2,0 litr məsarif normasında 83,4% olmaqla, ən aşağı olmuşdur. 
Qalan variantlarda isə bioloji səmərəlilik 91,2%-92,8% arasında dəyişmişdir. 

Üzüm əkinlərində herbisidlərin tətbiqindən 50 gün sonra aparılmış hesablamalardan aydın 
olmuşdur ki, bioloji səmərəlilik Boxer herbisidinin 5,0 l/ha məsarif normasında 91,4% olmaqla, ən 
yüksək və Reqlon-Super herbisidinin 2,0 l/ha məsarif normasında 82,7% olmaqla, aşağı həddə 
olmuşdur. Qalan variantlarda isə bioloji səmərəliliyin 88,8–90,8% arasında olduğu müəyyənləş-
dirilmişdir. 

 
Cədvəl  1. Üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş herbisidlərin bioloji səmərəliliyi 

(2015-ci il) Göygöl rayonu 
 

 
 
 

s/s 

Təcrübə variantları 
Herbisidinməsarif 

norması      
(kq/ha; l/ha) 

Nəzarət variant ilə müqayisədə alaq otlarının ölüm 
faizi (%), günlər üzrə 

25-ci gün 50-ci gün 
Məhsul yığımından 

qabaq 
1 Uroqan 2,0 92,8 90,6 84,5 
2 Boxer 5,0 93,4 91,4 86,7 
3 Knock-Out 3,0 92,8 90,8 84,2 
4 Bolcanil 3,0 91,2 88,8 83,5 
5 Reqlon-Super 2,0 83,4 82,7 81,5 
6 Raundap 3,0 93,4 89,6 89,2 
7 FyuziladForte( etalon ) 2,0 80,9 77,5 80,2 
8 Nəzarət dərmansız 72,2 ədəd 78,2 ədəd 80,6 ədəd 

 
1 saylı cədvəldən göründüyü kimi üzüm əkinlərində məhsul yığımından qabaq aparılmış 

axırıncı hesabatdan məlum olmuşdur ki, tətbiq edilən herbisidlərin bioloji səmərəliliyi 81,5-89,2% 
arasında tərəddüd etmişdir. Variantlar içərisində ən aşağı səmərəlilik Reqlon-Super herbisidinin 2,0 
l/ha məsarif normasında 81,5% olmuşdur. Nəzarətdə alaq otlarının sayının azalması (günlər üzrə) 
körpə yazlıqların vegetasiya müddətinin qısa olması ilə əlaqədardır.    
    

 
Cədvəl 2. Üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş herbisidlərin bioloji səmərəliliyi 

(2016-cı il) Göygöl rayonu 
 

 
 
 

s/s 

Təcrübə variantları 

Herbisidin 
məsarif 
norması      

(kq/ha; l/ha) 

Nəzarət variant ilə müqayisədə alaq otlarının ölüm 
faizi (%), günlər üzrə 

25-ci gün 50-ci gün 
Məhsul yığımından 

qabaq 

1 Uroqan 2,0 94,8 89,4 91,8 
2 Boxer 5,0 92,4 86,4 87,5 
3 Knock-Out 3,0 93,8 84,4 88,1 
4 Bolcanil 3,0 92,4 86,1 88,4 
5 Reqlon-Super 2,0 90,4 88,9 91,4 
6 Raundap 3,0 93,7 85,0 89,0 
7 Fyuzilad Forte ( etalon ) 2,0 89,7 85,2 88,7 
8 Nəzarət dərmansız 70,4  ədəd 91,6 ədəd 78,4 ədəd 
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2016-cı ildə Gəncə-Qazax bölgəsinin, Göygöl rayonunun üzüm əkinlərində aparılmış 
tədqiqatların nəticələri 2 saylı cədvəldə verilmişdir. Çiləmə aparıldıqdan 25 gün sonra tətbiq edilən 
Uroqan və Knock-Out herbisidlərinin hektara 2,0 və 3,0 l məsarif normalarında bioloji səmərəliliyi 
94,8– 93,8 % olmaqla, ən yüksək və Reqlon-Super herbisidinin hektara 2,0 lməsarif normasında 
90,4% olmaqla, ən aşağı olmuşdur. Qalan variantlarda isə bioloji səmərəlilik 92,4%-93,7% arasında 
olduğu təyin edilmişdir. 

Həmin sahədə herbisidlərin tətbiqindən 50 gün sonra aparılmış hesablamalardan aydın 
olmuşdur ki, bioloji səmərəlilik Uroqan  herbisidinin 2,0 l/ha məsarif normasında 89,4% olmaqla, 
ən yüksək və Knock–Out  herbisidinin 3,0 l/ha məsarif normasında 84,4%, olmaqla, aşağı 
həddə¸qalan variantlarda isə 85,0–88,9 % arasında olmuşdur. 

2 saylı cədvəldən göründüyü kimi məhsul yığımından qabaq aparılmış axırıncı hesabatdan 
məlum olmuşdur ki, tətbiq edilən herbisidlərin bioloji səmərəliliyi çiləmənin 25-ci və 50-ci 
günlərində olduğu kimi öz yüksək təsirini saxlamış, variantlar arasında fərqin 87,5-91,8% 
intervalında olduğu aydınlaşdırılmışdır. Ən aşağı səmərəlilik Boxer herbisidinin 5,0 l/ha məsarif 
normasında 87,5% olmuşdur.  

2015-ci ildə Abşeron rayonunda aparılmış tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, üzüm 
əkinlərində çiləmənin tətbiqindən 25 gün sonra bioloji səmərəlilik bütün variantlarda yüksək olmuş, 
xüsusi ilə Boxer 5,0 l/ha və Raundap herbisidlərinin 3,0 l/ha məsarif normasında 94,1-95,3% 
olmuşdur. Fyuzilad–Forte variantında (etalon) herbisidin 2,0 l/ha məsarif normasında bioloji 
səmərəlilik 85,4% olmuşdur. Aşağı bioloji səmərəlilik Reqlon-super herbisidinin 2,0 l/ha məsarif 
normasında 83,6% olmuşdur. Nəticələr 3 saylı cədvəldə verilmişdir. 

Herbisidlərin tətbiqindən 50 gün sonra aparılmış hesablamalardan aydın olmuşdur ki, bioloji 
səmərəlilik Boxer herbisidinin 5,0 l/ha məsarif normasında (92,8%), Raundap herbisidinin 3,0 l/ha 
məsarif normasında (93,2%), Fyuzilad Forte (etalon) herbisidinin 2,0 l/ha məsarif normasında (87,2 
%)  daha yüksək olmuş və aşağı səmərəlilik Reqlon-Super herbisidinin 2,0 l/ha  məsarif normasında 
(81,3%) olmuşdur.  

 
Cədvəl 3. Üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş herbisidlərin 

bioloji səmərəliliyi (2015-ci il) Abşeron rayonu 
 

s/s Təcrübə variantları 

Herbisidinm
əsarif 

norması 
(kq/ha; l/ha) 

Nəzarət variant ilə müqayisədə alaq otlarının ölüm 
faizi (%), günlər üzrə 

25-ci gün 50-ci gün 
Məhsul 

yığımından qabaq 
1 Uroqan 2,0 93,4 91,5 90,2 
2 Boxer 5,0 94,1 92,8 91,3 
3 Knock-Out 3,0 92,6 90,5 90,6 
4 Bolcanil 3,0 91,2 90,2 89,2 
5 Reqlon-Super 2,0 83,6 81,3 80,6 
6 Raundap 3,0 95,3 93,2 92,1 
7 FyuziladForte( etalon ) 2,0 85,4 87,2 88,2 
8 Nəzarət dərmansız 89,3 ədəd 93,4 ədəd 83,7 ədəd 

 
 
Həmin cədvəldən göründüyü kimi məhsul yığımından qabaq aparılmış axırıncı hesabatdan 

məlum olmuşdur ki, tətbiq edilən herbisidlərin bioloji səmərəliliyi Boxer 5,0 l/ha məsarif 
normasında (91,3%) və Raundap 3,0 l/ha məsarif normasında (92,1%) yüksək, Reqlon-Super   
2,0 l/ha məsarif normasında (80,6%) aşağı olması müəyyənləşdirilmişdir.  
  



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

203 

Cədvəl 4. Üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş herbisidlərin 
bioloji səmərəliliyi (2016-cı il) Abşeron rayonu 

 
 
s/s 

Təcrübə variantları 
Herbisidin 

məsarif norması 
(kq/ha; l/ha) 

Nəzarət variantı ilə müqayisədə alaq otlarının ölüm 
faizi (%), günlər üzrə 

25-ci gün 50-ci gün 
Məhsul yığımından 

qabaq 
1 Uroqan 2,0 90,4 89,5 90,6 
2 Boxer 5,0 91,1 90,8 91,5 
3 Knock-Out 3,0 89,6 88,5 90,3 
4 Bolcanil 3,0 89,2 87,8 88,5 
5 Reqlon-Super 2,0 84,3 82,3 81,8 
6 Raundap 3,0 92,3 91,4 92,4 
7 FyuziladForte( etalon ) 2,0 83,4 82,9 80,7 
8 Nəzarət dərmansız 82,3 ədəd 91,3 ədəd 85,9 ədəd 

 
2016-cı ildə Abşeron rayonunda aparılmış tədqiqatlardan göründüyü kimi, üzüm əkinlərində 

çiləmənin tətbiqindən 25 gün sonra bioloji səmərəlilik bütün variantlarda yüksək olmuşdur. 
Xüsusilə, Boxer 5,0 l/ha və Raundap 3,0 l/ha məsarif normasında 91,1-92,3%, Fyuzilad–Forte 
variantında (etalon) 2,0 l/ha məsarif normasında isə bioloji səmərəlilik 83,4% olmuşdur. Aşağı 
bioloji səmərəliliyin Reqlon-super herbisidinin 2,0 l/ha məsarif normasında (84,3%) olduğu 
müəyyənləşdirilmişdir (Cədvəl 4). 

Üzüm əkinlərində herbisidlərin tətbiqindən 50 gün sonra aparılmış hesablamalardan aydın 
olmuşdur ki, bioloji səmərəlilik Boxer herbisidinin 5,0 l/ha məsarif normasında 90,8%¸ Raundap 
herbisidinin 3,0 l/ha məsarif normasında 91,4%, Fyuzilad Forte (etalon) herbisidinin 2,0 l/ha 
məsarif normasında 82,9%-daha yüksək, Reqlon-Super herbisidinin 2,0 l/ha məsarif normasında isə 
aşağı - 82,3% olmuşdur. 

4 saylı cədvəldən göründüyü kimi üzüm əkinlərində məhsul yığımından qabaq aparılmış 
axırıncı hesabatdan məlum olmuşdur ki, tətbiq edilən herbisidlərin bioloji səmərəliliyi Boxer - 
5,0l/ha məsarif normasında 91,5% və Raundap - 3,0 l/ha məsarif normasında 92,4% olmaqla 
yüksək, Reqlon-Super herbisidinin 2,0 l/ha məsarif normasında isə aşağı 81,8% olmuşdur. 

Herbisidlərin səmərəliliyi onun təsiredici maddəsinin preparativ formasından, məsarif 
normasından, dərmanları tətbiq etmə müddətindən və qaydasından, həmçinin verilmiş mühafizə 
üsulunun tətbiq edildiyi zonanın torpaq–iqlim xüsusiyyətlərini və hava şəraitini də daxil etməklə 
bəzi digər amillərdən asılıdır. 

Tədqiqat illərində variantlar üzrə əldə etdiyimiz məhsuldarlığı nəzarət variantı ilə müqayisə 
edərək təsərrüfat səmərəliliyi müəyyən edilmişdir (cədvəl 5). 

2015-ci ilin vegetasiya dövründə üzüm əkinlərində herbisidlərin tətbiqindən sonra 1-ci, 2-ci, 
3-cü və 6-cı variantlarda üzümün məhsuldarlığı nəzarət variantı ilə müqayisədə daha yüksək 9,3-
12,1 s/ha olmuşdur. 

 
Cədvəl 5. Üzüm əkinlərində herbisidlərin təsərrüfat səmərəliliyi 

s/s Təcrübənin variantları 

Herbisidlərin 
məsarif norması 

(kq/ha, l/ha) 

Məhsuldarlıq, 
sent./ha 

Mühafizə olunan 
məhsul, sent./ha

Məhsuldarlıq, 
sent./ha 

Mühafizə 
olunan məhsul, 

sent./ha 
2015 2016 

1 Uroqan 2,0 84,1 9,3 85,3 6,6 
2 Boxer 5,0 84,7 9,9 85,8 7,1 
3 Knock-Out 3,0 84,9 10,1 84,9 6,2 
4 Bolcanil 3,0 82,6 7,8 83,7 5,0 
5 Reqlon-Super 2,0 79,4 4,6 82,4 3,7 
6 Raundap 3,0 86,9 12,1 86,1 7,4 
7 Fyuzilad Forte (etalon) 2,0 81,6 - 82,9 - 
8 Nəzarət dərmansız 74,8 78,7 - 
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2016-cı ilin vegetasiya dövründə mühafizə olunan məhsul artımı 5,0-7,4 s/ha olmuşdur. 
Fyuzilad-Forte (etalon) variantında artımın nəzarət variantı ilə müqayisədə  4,2 s/ha olduğu təyin 
edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələrindən göründüyü kimi məhsuldarlığın artması mühafizə olunan məhsulun 
artmasına səbəb olur ki, bu da üzüm əkinlərində tətbiq olunan herbisidlərin təsərrüfat 
səmərəliliyinin yüksək olduğunu göstərir. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОТИВ ВСЕХ ВИДОВ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ  

СОРНЯКОВ В ВИНОГРАДНЫХ ПОСЕВАХ 
 

 1Э.А.ГАДЖИЕВА, 2Ф.А.АГАЕВ 
1-НИИ Земледелия; 2-НИИ Защиты растений и технических культур 

 
 Биологическая и хозяйственная эффективность гербицидов,(Fyuzilad Forte (etalon)-2,0 л/га, 
Uroqan-2,0 л/га, Boxer-5,0 л/га, Knock-Out-3,o л/га,Bolcanil- 3,0 л/га, Reqlon-Super–2,0 л/га, Raundap-
3/0 л/га нормы) используемые против всех видов однолетних и многолетних сорняков была 
исследована в виноградных посевах. Защищенные продукты по вариантам на (5,0-7,4 ц/га), 
показывает высокую хозяйственую эффективность применения гербицидов. 

 
 

BİOLOGICAL AND AGRICULTURAL EFFICIENCY OF HERBICIDES USED AGAINST 
ALL TYPES OF ANNUAL AND PERENNIAL WEEDS OF GRAPE CROPS 

 
1E.A.Haciyeva¸2F.A.Agayev 

1-Research Institute of Crop Husbandry;2- Research Institute of  Plant protection and Technical Crops 
  

Biological and agricultural efficiency of herbicides (Fyuzilad Forte (etalon) -2,0 l/ha, Uroqan-2,0 
l/ha, Boxer-5,0 l/ha, Knock-Out-3,0 l/ha, Bolcanil- 3,0 l/ha, Reqlon-Superl– 2,0 l/ha,Raundap -3/0  l/ha 
norms) were used against all types of annual and perennial weeds of grape crops. Protected products by 
options (5,0-7,4 c/ha), shows high agricultural efficiency of the use of herbicides. 
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İNTEQRİR MÜBARİZƏ VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN MİNİMAL İSTİFADƏSİNİN 

QARĞIDALI BİTKİSİNİN XƏSTƏLİK VƏ  ZƏRƏRVERİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ 
 

C.F.QASIMOV  
Əkinçilik ET İnstitutu, Az 1098 Pirşağı qəs. Sovxoz 2, Bakı, Azərbaycan 

 
Məqalədə inteqrir mübarizə və mineral gübrələrdən istifadə etməklə, müxtəlif variantlarda bitkiyə 

dəyən zərərli hədd öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, inteqrir mübarizə və mineral gübrələrdən istifadə 
etməklə zərərli orqanizmlər mümkün iqtisadi həddi keçməmişdir. İnteqrir mübarizənin tətbiqi ekoloji mühitin 
qorunmasına və keyfiyyətli təmiz məhsulun əldə olunmasına kömək edir. 

Açar sözlər: qarğıdalı, xəstəlik, zərərverici, iqtisadi hesab, gübrə 
Ключевые слова: кукуруза, болезнь, вредитель, экономический расчет, удобрение 
Key words: corn, disease, pest, economical valuation, fertilizer 

 
Kənd təsarrüfatı bitkilərinin xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı müasir mübarizə sistemlərinin 

işlənməsi, müxtəlif üsullar tətbiq edilərkən ekoloji tarazlığın qorunması, bitkilərin vaxtında stress  
vəziyyətindən çıxarılması və keyfiyyətli məhsul istehsalı aqrar elmin qarşısında duran ümdə 
vəzifələrdəndir [1; 2; 3; 5]. 

 Qarğıdalı bitkisi də müxtəlif  mənşəli  xəstəlik  törədiciləri  və  zərərvericiləri ilə  yoluxma 
potensialına malikdir. Bu nöqteyi nəzərdən  qarğıdalı  bitkisinin yüksək  becərmə texnologiyasında 
əsas xəstəliklərinin və zərərvericilərinin də öyrənilməsi, onlara qarşı inteqrir mübarizə tədbirləri 
sisiteminin daha da təkmilləşdirilməsi  vacib məsələlərdən biridir [5]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, gübrələrin tətbiqi bitkinin fizioloji xassələrini dəyişir, bu isə 
xəstəliklərə qarşı davamlılıq və ya həssaslıq kimi məsələlərə təsir edir. Azotlu gübrələr bitkilərdə 
kutikula qatının qalınığını azaldır, asimiliyasiya orqanlarının böyüməsini gücləndirir, bir sıra 
xəstəlik törədicilərinə qarşı davamlılığı aşağı salır. Fosfor gübrələr kutikula qatını qalınlaşdırır, 
mexaniki toxumaların daha güclü inkşafına səbəb olur. Fosfor və kalium gübrələri dənli taxıl 
bitkilərinin böyümə enerjisini, pas və fuzarioz xəstəliklərinə qarşı davamlılıq immunitetini 
yüksəldir. Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, fosfor və kalium gübrələri qarğıdalının qovuqlu 
sürmə və başqa xəstəlikləri ilə yoluxmasının aşagı düşməsinə də təsir edirlər. Torpağa fosfor və 
kalium gübrələrinin verilməsi məsələn kartof bitkisində fitoftorozla yoluxma dərəcəsini azaldır. Bu 
onunla izah olunur ki, torpaq PH4,8 olduqda xəstəlik tamamilə inkşaf etmir. Mikroelementlər 
bitkilərdə gedən maddələr mübadiləsi proseslərini gücləndirir. Bununla da xəstəliklərə qarşı 
davamlılıq yüksəlir [6]. 

Beləliklə, gübrələr bitkilərin xəstəliklərdən mühafizə üsulu deyil, lakin onların xəstəlik 
törədicilərinə qarşı davamlılığını yüksəldən başlıca amillərdəndir. Yuxarda qeyd edilənlərlə 
əlaqədar  tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Tədqiqat Lənkəran rayon Viravul kəndində fermer təsarrüfatında aparılmışdır. Tədqiqat işində 
əsasən Zaqatala-420 qarğıdalı sortunun xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı inteqrir mübarizə 
tətbiqinin fərqli variantlarla və  həmçinin mineral gübrələrdən  minumal istifadə edərək xəstəlik və 
zərərvericilərə təsiri öyrənilməişidir.  

Təcrübə tarla   şəraitində  4 variant və 4  təkrarda  aparılmışdır: 
I - variantda  (nəzarət) şum, səpin qabagı bir dəfə kultivasiya aparılmış, mala cəkilmiş və 

səpin aparılmışdır. 
II - varintda qış  şumu  aparılmış və bir dəfə  dondurma  suyu verilmişdir. Erkən yazda sahə 

diskilənmis, arat suyu verilmiş və təkrar diskilənmə aparılmışdır. Hektara sum altına10 ton hesabı 
ilə yarımçürümüş peyin və təsiredici maddə hesabı ilə P60K30 verilmişdir. Yazda kultivasiya 
çəkilmiş və bölgə şəraitinə uygun olaraq (temperatur 10+140C olduqda) 70x35 sm sxemi üzrə səpin 
aparılmışdır. 

III variantda şum altına təsiredici maddə hesabı ilə P90K60 verilib, səpin qabagı 2 dəfə 
kultivasiya edilərək mala çəkilmiş və səpin aparılmışdır. 

:205-207 
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IV variantda şum altına təsiredici maddə ilə P120K90 səpin qabagı bir dəfə kultivasiya edilərək mala 
cəkilmiş və səpin aparılmışdır. 

Təcrübə sahəsində yemləmə kimi verilən mineral gübrələrdən N60P60K30 norması ilə verilən 
II variantda N30 bitkinin 3-5 yarpaq  əmələgəlmə  fazasında, azotun qalan hissəsi (N30) isə 7-8 
yarpaq  əmələgəlmə  fazasında verilmişdir. N90P90K60  verilən  III variantda  bitkinin 3-5  yarpaq  
fazasında (N30) azotun bir hissəsi verilmiş, azotun qalan hissəsi isə (N60) 7-8 yarpaq  əmələgəlmə 
fazasında tətbiq  edilmişdir. N120P120K90  verilən IV variantda  isə  N60    normasında 3-5 yarpaq 
fazasında yemləmə aparılmış, azotun digər hissəsi (N60)IV 7-8 yarpaq  əmələgəlmə fazasında tətbiq 
edilmişdir. 

Əkinlərə qulluq aqrotexniki üsulla aparılmışdır. Cərgələr göründükdən  (bitkinin  boyu 10-
15 sm çatdıqda) sonra 10 sm enində müdafiə zolağı saxlamaqla 10-12 sm  dərinliyində  birinci 
kultivasiya  çəkilmişdir. Sonrakı kultivasiya 10 gündən bir olaraq aparılmışdır. İkinci və üçüncü 
becərmə 8-10 sm, dördüncü  isə 5-6 sm dərinlikdə aparılmışdır.  

I variantda bir dəfə bitkilər 2-4 yarpaq fazasına çatdıqda kultivasiya aparılmışdır.  
II variantda kultivasiya 2-4 yarpaq fazasınada 2 dəfə, 4-6 yarpaq fazasında 2 dəfə və 7-8 yarpaq 
fazasına çatdıqda isə bir dəfə aparılmışdır. III variantda kultivasiya 2-4 yarpaq fazasında bir dəfə, 4-
6 yarpaq fazasında bir dəfə və 7-8 yarpaq fazasında da bir dəfə aparılmışdır. IV variantda 4-6 
yarpaq fazasında bir dəfə və 7-8 yarpaq fazasında bir dfəfə kultivasiya aparılmışdır. 

Tədqiqat dovründə aparılan müşahidələr  göstərmişdir  ki, zərərvericilərdən məftil qurdları, 
mənənə, pambıq sovkası və gövdə kəpənəyi bitkiyə müxtəlif dərəcədə zərər vurmuşdur. Belə ki, I 
variantın sahəsində cücərtilərin əmələ gəlmə dövrü məftil qurdlarının sıxlıgı bir kvadrat metrdə 5-6 
ədəd  müəyyən edilmişdir. Bu variantda məftil qurdu zərərli həddi keçdiyindən kimyəvi mubarizə 
aparılması məsləhət görülmüşdür. II variantda inteqrir mübarizə tətbiq olunduğundan  (aqrotexniki) 
məftil qurdlarının  sıxlığı 1m2 az 1-2 ədəd, III variantda 2-3 ədəd, IV variantda isə 3 ədəd müəyyən 
edilmişdir. 

Süpürgələmə dövrü bitkilərin üzərində pambıq sovkasının 2-ci nəslinin tırtılları müəyyən 
edilmişdir. Belə ki, I variantda (adi) pambıq sovkasının 2-ci nəslinin tırtılları bir bitki üzərində 
sıxlıgı 5-6 ədəd müəyyən edilmiş. II variantda pambıq sovkasının 2-ci nəslinin tırtıllarının bir bitki 
üzərində sıxlığı 2 ədəd, III variantda 2-3ədəd, IV variantda isə 3-4 ədəd qeydə alınmışdır. Bitkinin 
çicəkləməsi dövrü bitkilərin üzərində qarğıdalı gövdə kəpənəyinin 2-ci nəslinin tırtılları  müəyyən 
edilmişdir. I variantda (adi) gövdə kəpənəyinin 2-ci nəslinin tırtıllarının sıxlığı bir bitki üzərində 4-5 
ədəd olmuşdur. II variantda inteqrir mübarizə tətbiq olunduğundan  (aqrotexniki) gövdə 
kəpənəyinin 2-ci nəslin tırtılarının sıxlığı bir bitki üzərində az 1-2 ədəd, III və  IV variantda isə  2-3 
ədəd olması müəyyən edilmişdir. Bu dövurdə (süpürgələrin çiçəkləməsi) mənənələrin sıxlıgıda 
müəyyən edilmişdir. Belə ki, I variantda mənənələrin sıxlıgı 3 ball ilə,  II variantda 1 ball,  III və IV 
variantlarda  isə 2 ball ilə qeydə alınmışdır. Müəyyən etdiyimiz zərərvericilərin sıxlığı I variantlarda 
iqtisadi zərərli həddi keçdiyindən kimyəvi mübarizə tətbirinin aparılması lazım bilinmişdir. Digər 
variantlarda isə iqtisadi zərərli həddi keçmədiyindən kimyəvi mübarizə aparılmamışdır. 

Vegetasiya dövründə təcrübə sahəsində variantların heç birində xəstəlik müşahidə 
edilməmişdir. Qeyd edilməlidir ki, Zaqatala-420 sortu bir çox xəstəliklərə davamlı olduğundan 
təcrübə sahəsində xəstəliklər müşahidə edilməmişdir. Yalnız mum yetışmə fazasının əvvəlində 
qıçaların bəzilərində fuzarioz (fusarium  verticillioides) xəstəliyi (az) müşahidə edilmişdir. I 
variantda qarğıdalı qıçalarının fuzariozu 3 ball, II variantda 1 ball ilə, III və IV variantlarda isə 2 bal  
sirayətlənmə qeydə alınmışdır. 

Aparılan tədqiqat işində inteqrir mübarizə (aqrotexniki) üsulundan və mineral gübrələrdən 
istfadə etməklə variantlar arasında zərərli orqanizmlərin sıxlıgı müəyyən edimişdir. Belə ki,  
I variantda zərərli orqanizmlərin sıxlıgı iqtisadi zərərvermə həddini kecmiş və bu variantda kimyəvi 
mübarizə aparılması qaçılmaz olmuşdur. Müqayisə olunan digər variantlar isə zərərli orqanizmlərin 
zərərvermə həddini kecməmişdir. Nəticə olaraq variantlar arasında II variant daha çox səmərə 
vermiş və bu variantda aparılan inteqrir mübarizə üsulu kimyəvi mübarizəni minumumda 
saxlamaqla, ekoloji durumu qismən qorumuş və keyfiyyətli  təmiz məhsul əldə edilmişdir. 
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BЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ БОРЬБЫ И МИНИМАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ 

КУКУРУЗЫ 
 

Д.Ф.Касумов 
НИИ Земледелия 

 

В статье изучены степень вредоносности для растения в различных вариантах при внедрении 
интегрированной борьбы и минимального использования минеральных удобрений. Выявлено, что 
при внедрении интегрированной борьбы и минимального использования минеральных удобрений 
влияние вредителей не превысили экономически доступную степень. Применение интегрированной 
борьбы помагает защитить экологическую среду и получить экологически чистый и качественный 
продукт.  
 

INTEGRATED CONTROL OF PLANT DISEASES AND PESTS OF MAIZE AND 
MINIMAL IMPACT  OF FERTILIZER 

 

C.F.Gasimov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The paper shw the results of  studied degree of harm to the plants in different versions at use of 
integrated control and minimal use of mineral fertilizers. Revealed that by uze of integrated control and 
minimal use of mineral fertilizers to  pest impact not exceeded economically affordable level. The use of 
integrated control helps to protect the ecological environment and obtain eco-friendly and high-quality 
product. 
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GÜBRƏLƏRIN ŞƏRQ XURMASININ XƏSTƏLİK VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏRƏ 

DAVAMLILIĞINA TƏSİRİ 
 

C.Ş.Məmmədov, F.Ş.Həsənov 
Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu Az.4035.Quba r. Zərdabi q., tel.: 994 23 334-41-17, 

firuzsahlarov@gmail.com 
 
Məqalədə Şərq xurmasının xəstəliklərindən, zərərvericilərindən, onların bitkiyə vurduqları ziyandan 

və onlara qarşı mübarizə tədbirlərindən bəhs edilir. Eyni zamanda gübrələrin xəstəlik və zərərvericilərə 
qarşı davamlılığına təsirindən bəhs edilir.  

 
Açar sözlər: Şərq xurması, sort, xəstəlik, zərərverici, gübrə, insektisid, fungisid 
Ключевые слова: Diospyros Lotus L., сорт, болезни, борьба с вредителями, удобрения, 
инсектициды, фунгициды 
Key words: Diospyros Lotus L., sort, disease, pest, fertilizer, insecticide, fungicide 
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Şərq xurması bitkisi digər subtropik meyvə bitkilərinə nisbətən xəstəlik və zərərvericilərə az 
sirayətlənsədə kök xərçəngi, bakterial xərçəng, yarpaqda qara torluluq, yarpaqlarda solğun qəhvəyi 
ləkəlilik, meyvədə boz çürümə, tumurcuq və yarpaqlarda qonur ləkəlilik və s. kimi xəstəlik, 
Yaponiya yalançı çanaqlı mumlu yastıca, Yaponiya çöpvari qalxanlı yastıca, sitrus ağqanadlısı, 
həlqəvi meyvə güvəsi, yarpaqbükənlər, gənələr və s. zərərvericilər yayılmışdır.  

Şərq xurması Azərbaycanda ən çox Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax, Lənkəran-Astara, Şirvan, 
Quba-Xaçmaz və s. bölgələrdə becərilməkdədir. Bu bitkinin meyvələrinin yüksək kaloriyə malik 
olması, meyvələrindən təzə və emal olunmuş halda istifadə edilməsi, onun geniş sahələrdə 
becərilməsinə səbəb olmuşdur. 

Kənd təsərrüfatının hazırki dövründə, bağçılığın güclü inkişaf etdiyi bir zamanda, meyvə bit-
kilərinin xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı mütərəqqi mübarizə üsulları, geniş tətbiq edilməkdədir. 
Xəstəlik və zərərvericilər kompleksinə qarşı mübarizə inteqrir (əlaqəli) surətdə aparılmalıdır [1; 2]. 

Kompleks aqrotexniki tədbirlərin vaxtında aparılmasına baxmayaraq, meyvə bitkilərinin 
xəstəlik və zərərvericilərlə yoluxması, qənaətbəxş dərəcədə azalmır. Müşahidələr zamanı bu və ya 
digər xəstəlik və zərərvericilərin kütləvi yayılması hallarına da rast gəlinmişdir [3; 4; 5; 6]. 

Təcrübələr nəticəsində belə hallar aydınlaşdırılmış və səbəblər müəyyən edilmişdir. 
Səbəblərdən biri, kimyəvi mübarizə tədbirlərinin düzgün və vaxtında aparılmaması, eyni kimyəvi 
tərkibə malik zəhərlərdən, vegetasiya müddətində bir neçə dəfə istifadə olunması nəticəsində, 
həmin zəhərlərə qarşı həşəratların və xəstəlik törədici göbələklərin davamlılığının (immunitet) 
yaranmasıdır. 

Şərq xurmasının zərərvericilərindən olan Yaponiya yalançı çanaqlı mumlu yastıca, Yaponiya 
çöpvari qalxanlı yastıca və s. karantin zərərvericilər hesab olunur. Yastıcalar xurma bitkisinin bütün 
yerüstü orqanlarını (gövdə, budaq, yarpaq, meyvə) zədələyir. Güclü zədələnmə nəticəsində qeyd 
edilən orqanlar demək olar ki, tamamilə məhv olur. 

Yaponiya yalançı çanaqlı mumlu yastıca (Ceropleastes japonicus Grenn) xurmadən başqa tut, 
albalı, gavalı, armud və s. bitkiləri ilə də qidalanır (polifaq). Müşahidələr nəticəsində məlum 
olmuşdur ki, respublikada bu zərərverici ilə 3080 hektardan çox bağ sahəsi sirayərlənmişdir. 

Quba-Xaçmaz bölgəsi şəraitində sirayətlənmə daha çox Xaçmaz-Şabran rayonları ərazisində 
xurma və tut bitkilərində, Quba rayonunun cənub və cənub-şərq hissəsində isə xurma və gavalı 
bitkiləri üzərində müşahidə olunmuşdur. 

Yetkin dişi fərdləri yarım kürə şəkilli, uzunluğu 5 mm-ə qədərdir. Dişi fərdləri qanadsızdır. 
Ayaqları yaxşı inkişaf etmədiyindən qidalandığı yerə yapışaraq həmin orqanın şirəsini sormaqla 
qidalanır. Yaşlı dişi fərdlərin bədənini örtən mum qatı ortada çəhrayı, kənarlarında nisbətən açıq 
rəngdə olur.  

Dişi fərdin bədəni qırmızı  rəngdə olur. Dişi fərdlər Quba-Xaçmaz bölgəsi şəraitində may 
ayının üçüncü ongünlüyündən başlayaraq yumurta qoyurlar. Hər bir dişi fərd 400-500 ədəd yumurta 
vermək qabiliyyətinə malikdir. Yumurtadan çıxan sürfələr ağ rəngdə olub çox hərəkətlidirlər. 
Sürfələr inkişaf dövrü ərzində üç dəfə qabıq dəyişirlər. Erkən fərdlərin ayaqları və qanadları çox 
hərəkətli olub uça bilirlər. Bu zərərverici il ərzində bir nəsil verir. 

Yarpaqlar tökülməzdən əvvəl zərərverici ağacın cavan budaqları üzərində kaloniya şəklində 
toplanır, orada bir müddət qidalanır, şaxtaların düşməsi ilə əlaqədar üzərlərini mum təbəqəsi ilə 
örtüb oradaca qışlayırlar. 

Yaponiya çöpvari qalxanlı yastıca (Lapholevcaspus yaponica Ckill), eyni ilə Yaponiya 
yalançı çanaqlı mumlu yastıca kimi, xurmadən başqa gavalı və armud bitkilərinə də zərər vurur 
(polifaq). İkinci yaş sürfələri ağacların çatlamış qabıqları altında və tökülmüş yarpaqların altında 
qışlayır. Erkən yazda qışlama yerlərindən çıxaraq qidalanmağa başlayırlar. 

Apardığımız müşahidələr nəticəsində aydın olmuşdur ki, zərərvericinin ikinci yaş sürfələri 
may ayının sonuna kimi qeyd edilən bitkilərə zərər vurur. May ayının sonunda, hər bir dişi fərd 35-
50 ədəd yumurta qoyur. İyun ayının ikinci ongünlüyündə, həmin yumurtalardan sürfələrin kütləvi 
çıxışı qeydə alınmışdır. Sürfələr çox hərəkətli olurlar. Həmin sürfələr bitkinin şirəli zoğ və 
budaqlarına kaloniya şəklində daraşaraq qidalanmağa başlayırlar. İl ərzində iki nəsil verirlər. 
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Sitrus ağqanadlısı (Dialevrodes citri Ashm) Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 1966-cı ildə 
müşahidə olunmuşdur. 2007-ci ildən Quba-Xaçmaz bölgəsinin alma bağlarında yayıldığı müşahidə 
edilmişdir. Son illərdə xurma bitkisinə də zərər vurması müəyyən olundu. Polifaq həşərat olub 
bütün meyvə-giləmeyvə, tərəvəz və hətta alaq otları ilə də qidalanır. 

Sitrus ağqanadlısının yetkin fərdlərinin bədəninin rəngi sarı, bəzən qırmızımtıl olub, əksər 
hallarda üzərində tutqun xırda ləkələr vardır. Yetkin fərdlərin böyüklüyü 2-2,5 millimetr 
uzunluqdadır. Bığcıqları yeddi buğumdan ibarətdir. Ayaqları uzun pəncəli və iki buğumludur. Dişi 
və erkək fərdlərində iki cüt ağımtıl rəngdə zərif qanadları vardır. Bu qanadlar bədəni ağ rənglə 
örtdüyündən həşərat bütünlüklə ağ rəngdə görsənir. 

Yumurtaları çox kiçik ölçüdə olub, ovalvari formada sarımtıl rəngdədir. Dişi fərdlər 
yumurtalarını koma halında yarpağın alt tərəfində qoyur. Hər bir dişi fərd 200-ə qədər yumurta 
vermək qabiliyyətinə malikdir. Yumurtadan çıxan sürfələr yastı olub, iki buğumlu qısa bığcıqlara 
malikdirlər. Sürfələrin ayaqları yaxşı inkişaf etdiyindən asanlıqla başqa bitkiyə keçə bilirlər.
 Zərərverici 3-4-cü yaş sürfə mərhələsində qışlayır. Sürfələr yazda yetkin hala keçib cavan 
yarpaqların alt səthində yumurta qoyurlar. Zərərvericinin qidalanması nəticəsində yarpaqlar 
saralır, ifrazatı isə bitkinin bütün yarpaq səthini qara örtüyə bürüyür. Nəticədə bitkidə fotosintez 
prosesi pozulur, bitki inkişafdan qalır, məhsuldarlıq azalır və keyfiyyətsiz olur. Zərərverici il 
ərzində 3-4 nəsillə inkişaf edir. 

Variantlar üzrə xəstəlik və zərərvericilərin təyini, vizual – baxış müşahidə metodu və lupanın 
köməyi ilə aparılmışdır [6].  

Qara torluluq xəstəliyi ilə yoluxmanı öyrənmək üçün seçilmş hesabat ağaclarının hər birindən 
100 yarpağa (hər tərəfdən 25 yarpaqa), zərərvericilərin təyini üçün isə hər bir hesabat ağacında 1,5-
2 metr budaq və zoğa baxılmşdır. Müşahidələrin nəticələri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir 
(cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. Gübrələrin-Şərq xurmasının xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlılığınatəsiri (balla) 

 

 
Varianlar 

Zərərvericilər Xəstəliklər 
Yaponiya yalançı 

çanaqlı mumlu yastıca 
Yaponiya çöpvari 
Qalxanlı yastıca 

Yarpagda Qara 
torluluq 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Nəzarət(gübrəsiz) - - + + - - - - + + - - - - + 

Üzvü gübrə peyin 30 t/ha (Fon) - - + - - - - + + - - - + + - 

Fon+N120 P120K90 - + + - -  + - - - - + + - - 

Fon+ N120 P120K120 + - - - - + - - - - + - - - - 
Fon+Superheksal (2 l/ha) + + - -  + + - - - - + - - - 

 
Cədvəldən göründüyü kimi nəzarət variantında Yaponiya yalançı çanaqlı mumlu yastıca ilə 

siyarətlənmə 3-4 bal, Yaponiya  çöpvari qalxanlı yastıca ilə siyarətlənmə 4-5 bal, Qara torluluq 
xəstəliliyi ilə siyarətlənmə 5 bal həddində olmuşdur. Üzvi gübrə peyin 30 t/ha (Fon) variantında 
zərərverici və xəstəlilklərlə siyarətlənmə uyğun olaraq 3-4 bal, Fon +N120P120K90 variantında 2-3 
bal, Fon+N120P120K120 varinatında 1 bal, Fon+Super heksal (2 l/ha) variantında 1-2 bal həddində 
olmuşdur. Varinatların müqayisəli təhlili göstərir ki, Fon+ N120P120K120 gübrəsi tətbiq olunan 
variantda zərərverici və xəstəliklərlə siyarətlənmə digər variantlara nisbətən nəzərəçarpacaq 
dərəcədə az olmuşdur. 

Şərq xurması sortlarının zərərvericilərlə yoluxma dərəcəsini öyrənmək məqsədi ilə təcrübə 
sahələrində onun Xiakume, Xaçia, Kostata sortları üzərində müşahidələr aparılmışdır (Cədvəl 2). 

Cədvələ nəzər saldıqda aydın görünür ki, Şərq xurması sortları Yaponiya yalançı çanaqlı 
mumlu yastıca ilə 0,1-0,9 bal, Yaponiya çöpvari qalxanlı yastıca ilə 0,1-0,5 bal, Sitrus ağqanadlısı 
ilə 0,5-1,7 bal dərəcəsi ilə sirayətlənmişdir. Sortlar üzərində aparılan müşahidılır göstərir ki, 
Xiakume və Kostata sortları, Xaçia sortuna nisbətən yastıcalarla daha çox sirayətlənmişdir. 
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Cədvəl 2. Şərq xurması sortlarının zərərvericilərlə sirayətlənmə dərəcəsi (balla) 
 

Baxılmış 
 sortların 

adı 
 

Bitki sayı 
(zoğ/yarpaq 
ədədlə) 

Yaponiya yalançı çanaqlı 
mumlu yastıca  

(100 ədəd yarpaqda) 
 

Yaponiya çöpvari 
qalxanlı yastıca 

(100 ədəd yarpaqda) 

Sitrus ağqanadlısı 
(100 ədəd 
yarpaqda) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Xiakume 50 0,5 - - - - 0,4 - - - - 1,5 - - - - 
Xaçia 50 0,1 - - - - 0,1 - - - - 0,5 - - - - 
Kostata 50 0,9 - - - - 0,5 - - - - 1,7 - - - - 

 
Qeyd edilən zərərvericilərə qarşı vegetasiyanın sonunda və erkən yazda Petrol 2, Volk, 

Hektaş qışlıq yağlardan və 50% Phosmet, təsiredici maddəsi 525 qr/l Fenthion, 426 qr/l 
Methidathion və s. olan insektisid və fungisidlərdən biri ilə çiləmə aparılması vacibdir.  
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ И  

ВРЕДИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОЙ ХУРМЫ 
 

Дж.Ш.Мамедов, Ф.Ш.Гасанов 
Научно-исследовательский институт Фруктоводства и Чаеводства 

 
В статье приведены сведения о повреждениях, вызванных болезнями, вредителями Diospyros 

Lotus L. и  о мерах борьбы против них. В то же время дается информация о влиянии удобрений на 
устойчивость растений к болезням и вредителям. 

 
 

 FERTILIZERS EFFECT ON RESISTANCE OF DIOSPYROS LOTUS L.  
TO DISEASES AND PESTS 

 

J.Sh.Mammadov, F.Sh.Hasanov 
Research Institute of Frut and Tea growing  

 
The article presents data on diseases and pests damage on Diospyros Lotus L. and control 

measurements. At the same time information on effect of fertilizers on resistance of plants to diseases and 
pests are given. 
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УДК  632.484:633.511 
ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К ВИЛТУ 
СОРТООБРАЗЦОВ ХЛОПЧАТНИКА, ГЕНОФОНДА ИНСТИТУТА,  

НА ИСКУССТВЕННО-ИНФЕКЦИОННОМ ФОНЕ 
 

Н.Х.МАМЕДОВА, Г.М.ШИХЛИНСКИЙ  
Институт Генетических Ресурсов НАН Азербайджана, Баку AZ1106, пр. Азадлыг 155 

naila.xurshud@yahoo.com 
 

В статье представлены результаты фитопатологической оценки устойчивости к 
вертициллезному вилту сортообразцов хлопчатника, видов G.hirsutum L. и  G.barbadense L., на 
искусственно-зараженном инфекционном фоне. В результате исследования  были выявлены  
устойчивые и толерантные формы хлопчатника, которые в дальнейшем могут быть использованы, 
в качестве донорного материала, в различных селекционных программах.  

Ключевые слова: хлопчатник, вилт, G.hirsutum L., G.barbadense L., устойчивость 
Açar sözlər: pambıq, vilt, G.hirsutum L.,  G.barbadense L., davamlılıq 
Key words: cotton, wilt, G.hirsutum L., G.barbadense L., resistance 

  
Среди возделываемых полевых культур, хлопчатник наряду с другими, является 

важнейшей технической культурой. Хлопчатник – относится к группе прядильных культур. 
Основным продуктом, ради которого выращивается хлопчатник, является волокно. Несмотря 
на быстрое развитие химической промышленности, обеспечивающей выработку 
искусственного волокна в больших масштабах, хлопковое волокно по-прежнему сохраняет 
первостепенное значение. 

На пути к высоким и устойчивым урожаям хлопчатника, стоит немало трудностей. 
Одна из них, поражение растений вредителями и болезнями. Среди заболеваний хлопчатника 
наибольший ущерб растениям наносят корневая гниль, гоммоз и вилт. Особенно 
вредоносным из них является вилт [6].  

Возбудителем вертициллезного вилта хлопчатника является несовершенный гриб 
Verticillium dahliae Klebahn. При заболевании этой болезнью не только уменьшается урожай, 
но и в значительной мере снижается его качество – длина, крепость волокна, масличность, 
всхожесть семян. Заражение хлопчатника происходит в основном в почве через корни при 
прорастании микросклероциев в их ризосфере. Гриб через корни проникает в сосудистую 
систему растения и вызывает трахеомикозное увядание (вилт). Первые признаки вилта 
проявляются в фазе 3-4 настоящих листьев в виде мозаичных некрозов между жилками. 
Интенсивное проявление болезни наблюдается в начале цветения. Пораженная ткань листьев 
вначале теряет тургор, затем становится бледно-зеленой или желтой, а после этого усыхает. 
Заболевание, достигая коробочек, проникает в семена. Пораженная ткань проводящих 
сосудов листьев, черешков, стеблей и коробочек становится темно-бурой, что является 
характерным признаком болезни. Посев приобретает вид обоженного огнем [2; 5]. 

Среди большого разнообразия имеющихся сортов и видов хлопчатника имеется 
заметное различие по степени устойчивости к заболеванию.   

В настоящее время в сельскохозяйственной науке придается большое значение 
генетическим исследованиям, в частности практическому использованию достижений 
генетики в селекционной работе. Важное место в этих исследованиях занимает генетика 
иммунитета растений к инфекционным заболеваниям. Селекция растений на устойчивость к 
заболеваниям уже давно признана наиболее рациональным способом их защиты [2]. 

В данной работе на искусственно-зараженном инфекционном фоне Абшеронской 
научно-экспериментальной базы Института Генетических Ресурсов НАН Азербайджана, 
проводилась, сравнительная фитопатологическая оценка, устойчивости к вертициллезному 
вилту, коллекционных сортообразцов хлопчатника  видаG.hirsutum L. и G.barbadense L. в 
количестве – 236 сортообразцов. Фитопатологическая оценка устойчивости к болезни 
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проводилась по установленной Ф.М.Войтеноком  методике, то есть пятибальной шкале [1]. 
На рисунке представлены данные сравнительной фитопатологической оценки поражаемости 
вилтом коллекционных сортообразцов хлопчатника вида G.hirsutum L. и G.barbadense L. 
Для исследования были взяты сорта, относящиеся к двум культивируемым  видам  
хлопчатника G.hirsutum L. и G.barbadense L. в количестве, соотвнтственно, 200 и 36 
образцов.  Как видно из представленного рисунка среди коллекционных сортообразцов 
хлопчатника вида G.hirsutum L. 4,5% оказались иммунными к этой болезни, 1,0% - 
высокоустойчивыми, 19,5% - устойчивыми, 36,5% - толерантными, 17,0% - восприимчивыми 
и 21,5 -  сильновосприимчивыми. У вида G.barbadense L. иммунных к этой болезни сортов 
было 16,7%, высокоустойчивых – 2,8%, устойчивых – 41,7%, толерантных – 33,3%, 
сильновосприимчивых – 5,6%. В  зависимости  от генотипа отрицательное влияние 
стрессового фактора на растения различно: более стресс-устойчивые  сорта характеризуются 
низким показателем чувствительности к стрессу [3].  

 

 
Рис. Фитопатологическая оценка поражаемости вилтом коллекционных сортообразцов  

 хлопчатника вида G.hirsutum L. и G.barbadense L. 
 

Устойчивые к заболеванию вилтом растения реагируют на воздействие гриба-паразита 
в меньшей степени, проявляя большую стабильность, чем восприимчивые.  

При рассмотрении вопроса о механизме вилтоустойчивости хлопчатника большое 
внимание обычно отводится выяснению анатомического барьера, посредством которого 
устойчивые сорта могли бы противостоять проникновению из почвы в их корневую систему 
гриба-паразита. Однако исследования показывают, что нет существенной разницы в 
проникновении и расселении патогена по проводящим сосудам как у восприимчивых, так и 
устойчивых разновидностей хлопчатника. При заражении вертициллезом различных сортов 
гриб-паразит в течениe сравнительно короткого времени достигает проводящих сосудов 
ксилемы и распространяет по ним споры, прорастание которых зависит от состояния 
растения-хозяина. 

Распространившись по проводящим сосудам растений восприимчивых сортов, гриб 
быстро вызывает ответную реакцию со стороны хозяина по линии смещения обмена веществ 
в направлении  усиления гидролитических процессов и образования фенольных соединений. 
Наряду с этим увеличивается накопление гриба в проводящих сосудах, что вызывает еще 
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большее воздействие его на растение-хозяина, в результате которого усиливается нарушение 
обмена веществ, наступает увядание и гибель растения [5]. 

Иная картина наблюдается при поражении вертициллезом устойчивых разновидностей 
хлопчатника. В данном случае проникновение гриба в проводящие сосуды может не вызвать 
заметного нарушения в растении обмена веществ. При этом распространившиеся споры 
гриба по проводящим сосудам хозяина в основном остаются не проросшими, в результате 
чего количественное накопление паразита в сосудах выражено очень слабо. Следовательно, 
болезнь у растений остается в угнетенной форме из-за того, что паразит не в состоянии резко 
нарушить характерные процессы обмена веществ растения-хозяина.  

Замена восприимчивых сортов хлопчатника относительно вилтоустойчивыми дает 
положительный эффект в отношении снижения вилта.  Большинство исследователей допус-
кают, что внедрение относительно вилтоустойчивых сортов является наиболее эффективным 
мероприятием, которое может решить проблему вилта [4].  

Таким образом, выделенные нами в результате фитопатологической оценки устойчи-
вости к вилту сортообразцы хлопчатника могут быть использованы в селекционном 
процессе, как доноры устойчивости к вертициллезному вилту. 
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İNSTİTUTUN GENOFONDUNDA OLAN PAMBIQ SORTNÜMUNƏLƏRİNİN SÜNİ YOLUXMA 
FONUNDA VİLTƏDAVAMLILIĞININ FİTOPATOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
N.X. Məmmədova, H.M.Şıxlinski 
AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 

 
 Məqalədə  pambıq bitkisinin G.hirsutum L. və G.barbadense L.  növlərinə aid olan sortnümunələrinin 
süni yoluxma fonunda viltədavamlılığının fitopatoloji qiymətləndirilməsindən bəhs edilir. Aparılan tədqiqat 
nəticəsində vilt xəstəliyinə davamlı pambıq formaları aşkar edilmiş və onlardan gələcəkdə seleksiya işlərində 
viltə davamlılıq donor materialı kimi istifadə edilməsi məsləhət görülür. 

 
PHYTOPATHOLOGIC EVALUATION OF RESISTANCE TO WILT COLLECTION COTTON 

VARIETIES OF THE G.HIRSUTUM L. AND G.BARBADENSE L. SPECIES, BELONGED TO 
GENETIC FUND OF INSTITUTE 

 
N.Kh. Mammadova,H.M.Shikhlinski  

ANAS, Genetic Resources Institute 
 

The phytopathological estimation of wilt resistance cotton varieties belonged to G.hirsutum L. and 
G.barbadense L. species on an artificial  infectious background was carried out. As a result of research 
resistant and tolerant cotton varieties to pathogen were determined. These cotton varieties can be used in 
breeding as donors of resistance to this disease.  
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UOT 632.484:633.511 
MİLLİ GENBANKDA SAXLANILAN PAMBIQ SORTLARININ 

FİTOPATOLOJİ TƏDQİQİ 

İ.Q.MƏCİDLİ, Z.B.MƏMMƏDOVA, F.M.YUNUSOVA 
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ 1106, Bakı ş., Azadlıq prospekti 155 

Məqalədə pambığın G.barbadense L. və G.hirsutum L. növlərinin Milli Genbankda saxlanılan 
sortlarının vertisilloz soluxma-vilt xəstəliyi ilə sirayətlənmələrinə görə fitopatoloji qiymətləndirilməsindən 
bəhs edilir. Fitopatoloji qiymətləndirmə əsasındagələcək seleksiya işlərində donor müqavimətli sort kimi 
istifadə etmək üçün hər iki növə aid vilt xəstəliyinə immun, davamlı və dözümlü olan pambıq sortları aşkar 
edilmişdir. 

Açar sözlər: pambıq, vertisilloz, vilt, göbələk xəstəlikləri, törədici 
Ключевые слова: хлопчатник, вертициллез, вилт, грибковые болезни, возбудитель 
Key words: cotton, verticillium, wilt, fungal disease, pathogen 

Pambıq bitkisinin ən qorxulu xəstəliklərindən olan vertisilloz soluxma - vilt bu bitkinin bütün 
təsərrüfat göstəricilərinə ciddi ziyan vurur. N.Q.Zapremetovun tədqiqatlarında göstərildiyi kimi bu 
xəstəlik pambığın bir qozasının çəkisini 2-29%-ə, toxumunun çəkisini 1-3% - ə, lif çıxımını 0,6-
5%-ə, lifin uzunluğunu 11%-ə, möhkəmliyini isə 26%-ə qədər azaldır. Bu da son nəticədə tonlarla 
pambıq məhsulunun itkisinə səbəb olur. Bir ton pambıq məhsulunun itkisi 3000 metr parça, 110 kq 
yağ, 16 kq sabun və bir çox qiymətli materiallar olduğunu xatırlatsaq, bu ziyanının iqtisadi miqyası 
aydın olar. F.Babayevin araşdırmasına görə 1960-cı illərdə Biləsuvar rayonunda 92,5%, 
Goranboyda 49%, Füzulidə 25%, İmişlidə 33%, Beyləqanda 55,5% pambıq əkini sahələrində vilt 
xəstəliyinə yoluxma qeydə alınmışdır [2].  

Vilt xəstəliyinin törədicisinin tədqiqi ilk dəfə 1909-cu ildə A.A.Yaçevski tərəfindən aparılaraq 
onun Verticillium dahliae Klebahn göbələyi olduğu aydınlaşdırılmışdır. Sonralar 1929-cu ildə 
S.D.Sherbokoff vilt xəstəliyinin birinciyə olduqca yaxın olan daha bir törədicisini - Verticillium 
albo-atrum Reinke et Berth göbələyini aşkar etmişdir [8]. Bu göbələklər torpaqda yaşayan natamam 
göbələklər sinfinə daxil olub, respublikamızın düzənliklərindən tutmuş alp qurşağına qədər olan 
coğrafi ərazilərdə çox geniş yayılmışdır. Göbələk 35 fəsiləyə və 70-dək cinsə daxil olan 400 növdən 
çox yabanı və mədəni bitkiləri sirayətləndirir. Verticillium dahliae Klebahn göbələyinin pambıq 
bitkisini sirayətləndirən ən azı altı fizioloji rasası aşkar edilmişdir. Bundan başqa müəyyən edil-
mişdir ki, Verticillium dahliae Klebahn göbələyinin həm davamsız və həm də daha davamlı sortlara 
uyğunlaşaraq geniş ərazilərə yayılmış keyfiyyətcə iki müxtəlif populyasiyası vardır [1; 4; 5]. 

A.A.Yaçevskiyə görə Verticillium dahliae Klebahn göbələyi əsasən pambığın inkişaf 
mərhələsində daha təhlükəlidir. Verticillium dahliae Klebahn göbələyi 4-50 C temperaturda, rütu-
bətlilik 20% olduqda inkişafa başlayıb, 33-340 C - istidə sakitlik dövrünə keçir. Torpağın rütubət-
liyinin artması göbələyin inkişafını da sürətləndirir. Ona görə də suvarma normalarına əməl olun-
maması xəstəliyin kütləvi yayılmasına səbəb olur [6]. Bu göbələk zəif qələvili (PH-7,0) torpaqlarda 
intensiv, yüksək qələvili və turş torpaqlarda isə zəif inkişaf edir [7]. Göbələk  əlamətini bildirmədən 
bitki ilə yaşaya bilməklə belə,  həssas sahib bitki olmadan torpaqda 14 ilə qədər qala bilir [3].  

Törədici bitkinin oduncaq hissəsinə, əsasən yan köklərin əmici telləri vasitəsilə (kökdən) daxil 
olaraq şaquli istiqamətdə yarpaqlara doğru hərəkət edir. Bu zaman göbələk mitseliləri intensiv 
inkişaf edərək floyema və ksilema borularının mənfəzinin daralmasına səbəb olur ki, bu da sonda 
bitkidə turqor hadisəsinin pozulmasına gətirib çıxarır. Belə kütləvi yoluxma adətən qönçələmə və 
çiçəkləmə dövründə baş verir. Xəstəliyin yayılması torpağın quruluşundan, göbələklə sirayətlənmə 
dərəcəsindən və yuxarıda qeyd edildiyi kimi torpağın temperaturundan,aqrotexniki tədbirlərin 
düzgün aparılmasından və ən əsası isə əkilmiş sortun xəstəliyə davamlılığından asılıdır. Belə ki, 
davamsız sortlarda göbələyin bitkiyə daxil olması 15, davamlılarda isə 25 gündən sonra baş verir. 
Xəstəliyin ilkin əlamətləri adətən bitkinin aşağı yarpaqlarında müşahidə edilir. Bu yarpaqlarda 
getdikcə bütün yarpaq ayasını əhatə edən qonur ləkələr əmələ gəlir. Xarici görünüşünə görə 
xəstəliyi təyin etmək mümkün olmasa, yarpağı saplağı ilə qopararaq floyema borularındakı qara 
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ləkələri müşahidə etmək lazımdır. Yoluxmuş aşağı yarpaqların əvvəlcə kənarları saralmağa, daha 
sonra isə bənövşəyi-çəhrayı rəng almağa və tədricən qurumağa başlayır. Sonrakı dövrlərdə bu 
əlamətlər ikinci və üçüncü yarpaqlarda təzahür edərək bitkini inkişafdan saxlamaqla onun məhvinə 
səbəb olur. Xəstəliyin ilk əlaməti sayılan bu ləkələri yarpağın uc hissələrində də müşahidə etmək 
olar. Bu ləkələr tez bir zamanda sarı-kürən qurumalara çevrilərək ayanın əsas hissəsini zəbt edirlər 
ki, bu da saplağın və damarların öz yaşıl rəngini itirməsilə nəticələnir.  

Yarpaqlarda vertisillioz vilt xəstəliyinin təzahür formaları müxtəlifdir. Yarpaq damarlarının 
arasında tez-tez açıq-sarı rəngdə, sonra isə qonurlaşan xəzələ oxşar ləkələr əmələ gəlir. 
Vegetasiyanın sonunda xəstəliyin əlamətləri daha tez nəzərə çarpır. Bu vaxt yarpaqların rəngi 
solğunlaşaraq tədricən tökülməyə başlayırlar ki, nəticədə bitki quruyur. Bir çox qozalarda toxumlar 
yetişmir, gövdənin yuxarı hissələrində açıq-sarı rəngli yeni yarpaqlar əmələ gəlir. Bir çox bitkilər 
məhsul vermir, əmələ gəlmiş qozalar soyuqlar düşənə qədər yetişmir. Yeni yarpaqlar əmələ gəlmiş 
bitkilərdə yan köklərin ətrafında ağ qabığa oxşar xırda kökcüklər yaranır və nəticədə bitkilər 
sağalmağa başlayırlar. Sağalmış bitkilərdə yeni zoğlar əmələ gələrək hətta qönçələməyə və bar 
verməyə başlayırlar.   

Bitkilərdə vertisillioz viltə tutulma zəif, orta və güclü dərəcədə olur. Zəif yoluxma zamanı 
adətən bitkilərin aşağı yarpaqlarının kənarları quruyaraq tökülür və vegetasiyanın sonuna qədər 
yuxarı yarpaqlarda xəstəliyin əlamətləri müşahidə edilir. Orta dərəcədə yoluxma zamanı xəstəliyin 
əlamətləri vegetasiyanın sonunadək, aşağıdan tutmuş yuxarıyadək bütün yarpaqlarda  müşahidə 
olunur. Xəstəliyə güclü yoluxma zamanı isə bitkilər ölgün görünməklə yarpaqlarını tökür və məhsul 
vermirlər.  

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq pambıqçılıqda xəstəliklərə və zərərvericilərə davamlı 
yeni sortların yaradılması məsələsi daim bu sahədə çalışan seleksiyaçılar üçün aktual məsələlərdən 
olmuşdur. Busahədə aparılmış seleksiya işləri nəticəsində alınaraq, gələcək seleksiya işlərinin 
səmərəliliyini artırmaq məqsədilə kolleksiya materialı kimi istifadə etmək üçün İnstitutumuzda 
yaradılmış Milli Genbanka orta müddətə saxlanılmağa verilmiş çoxlu sayda pambıq sort, hibrid və 
mutant formaları vardır. 

Tədqiqat materialı kimi pambığın G.barbadense L. növünün 19, G.hirsutum L. növünün isə 
32 sortu götürülərək onların təsərrüfat göstəriciləri (50 % çiçəkləməyə və yetişməyə qədər olan 
müddət, bitkilərin boyu,  bir qozanın kütləsi, bir bitkidən alınmış xam pambığın kütləsi, lif çıxımı, 
1000 toxumun kütləsi kimi göstəricilərlə yanaşı vilt xəstəliyi ilə sirayətlənmə faizi (xarici əlamət-
lərə görə və kəsikdə ümumi) və xəstəliyin indeksi  öyrənilmişdir. Xəstəliyin indeksi öyrənilməklə 
tədqiq edilən sortların viltə davamlılığı aşağıdakı siniflərə bölünmüşdür:  immun - 0,0; davamlı - 
0,1-1,0; dözümlü - 1,1-2,0; həssas - 2,1-3,0; davamsız - 3,1-4,0;  çox davamsız - 4,1-5,0.  

Tədqiqatın nəticələrinə əsasən G.barbadense L. növünün tədqiq edilən 19 sortu və həmçinin 
müqayisə olunan st. Aşqabad-25 sortu xarici əlamətlərinə görə vilt xəstəliyi ilə sirayətlənməmişlər. 
Bu sortların gövdələrində aparılmış kəsiklərə görə yalnız 6 sortda (1944, S-6040, AP-365, AP-357, 
AP-363, 5904-i) xəstəlik müvafiq olaraq 5,0, 5,9, 6,3, 10,0 % sonuncularda isə - 11,1% olmuşdur.  

Cədvəl G.barbadense L. və G.hirsutun L. pambıq növlərinin tədqiq edilmiş 
kolleksiya sortlarının vilt xəstəliyi ilə sirayətlənmə indeksləri 

Sirayətlənmə indeksi 
G.barbadense L. G.hirsutum L. 

Sayı, ədəd % Sayı, ədəd %
İ m m u n    -  0,0 13 68,4 - - 
D a v a m l ı       -   0,1 -  1,0 6 31,6 11 34,4 
D ö z ü m l ü      -   1,1 -  2,0 - - 17 53,1 
H ə s s a s     -   2,1 -  3,0 - - 4 12,5 
D a v a m s ı z    -   3,1 -  4,0  - - - - 
Çox  davamsız   -   4,1 -  5,0 - - - - 
C ə m i :        ə d ə d 

  % 
19 - 32 -
- 100 - 100
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Cədvəldən göründüyü kimi, xəstəliyin indeksinə görə bu sortların 6-sı yəni 31,6%-i (1944, S-
6040, AP-365, AP-357, AP-363, 5904-i) viltə davamlı (müvafiq olaraq 0,05, 0,06, 0,06, 0,10, 0,11, 
0,11) olmuşlar. Tədqiq edilən növün 13 sortu yəni 68,4%-i və həmçinin müqayisə edilən st. 
Aşqabad-25 sortu vilt xəstəliyinə immun olmuşlar.  

Tədqiq edilən digər G.hirsutum L. növünün 32 sortunda xarici əlamətlərə görə viltə yoluxma 
ən aşağı S-5501 sotunda (9,1%), ən yüksək isə 3-VS (40,0%), Deltapine-24 (40,0%), Ferqyzon 
(40,0%), Deltapine-14 (42,9%), Xortsvili (44,4%), 149-f (45,5%), Kuk (45,5%), S-18819 (50,0%), 
388-VS (50,0%),  OD-1 (50,0%), kk-1086 (50,0%), kk-1543 (50,0%)  sortlarında olmuşdur. St. AP-
317 sortunda viltə yoluxma halı 09,0% qeydə alınmışdır.  

Bu sortların kəsiklərində aparılmış tətqiqata görə viltə yoluxma ən aşağı  kk-1997 (4,4%), ən 
yüksəkisə  S- 4534, S-8203, S-9001, 3-VS, kk-1893, 149-f, Xortsvili, Ferqyzon (100,0) sortıarında 
müşahidə edilmişdir.  Əksər sortlarda bu göstərici  33,3 - 90,0% arasında korrelyasiya etmişdir.  St. 
AP-317-də kəsikdə viltə yoluxma 21,4% olmuşdur.  

Cədvəldən göründüyü kimi xəstəliyin indeksinə görə bu sortların 11-i yəni 34,4%-i və 
həmçinin müqayisə edilən AP-317 sortu vilt xəstəliyinə davamlı (AP-317 - 0,21; S-4507 - 0,33; S-
5501 - 0,45; S-4727 - 0,65; S-5494 - 0,50; S-8230 - 0,83; S-8233 - 0,80; 388-VS - 0,60; kk-1086 - 
0,60; kk - 1543 - 0,67; kk -1997 - 0,44; Felistan İran - 0,67); 17 – si yəni 53,1%-i dözümlü (S-4534 
- 1,67; S-5348 - 1,83; S-9001 - 1,83; S-18819 - 1,50; 3-VS - 1,80; OD-1 - 1,13; kk-1893 - 1,67; kk-
2058 - 1,90; 147-f - 1,80; 149-f - 1,73; Deltapine-14 - 1,57; Deltapine-24 - 1,70; Ferqyzon - 1,80; 
Kuk - 1,82; Trays - 1,75; Duronqo Afrika - 1,08; Hindistan-295 - 1,55); tədqiq edilən digər 4 sort 
yəni 12,5%-i isə həssas (S-8201 - 2,07; 150-f - 2,45; 152-f - 2,204; Xortsvili - 2,11) olmuşlar. 

Beləliklə, vilt xəstəliyi ilə sirayətlənmələrinə görə tədqiq edilən bu sortlardan gələcək 
seleksiya işlərində donor müqavimətli nümunələr kimi istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur. 
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ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОХРАНЯЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ГЕНБАНКЕ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКA 

И.Г.МЕДЖИДЛИ, З.Д.МАММАДОВА, Ф.М.ЮНУСОВА 
Институт Генетических Ресурсов НАНА 

В статье приводятся результаты исследования по фитопатологической оценке заражения 
вертициллезным вилтом коллекционных сортов хлопчатника, принадлежащих видам G.barbadense L. 
и G.hirsutum L. На основе фитопатологической оценки из сортов этих двух видов выделены 
иммунные, устойчивые и толерантные сорта хлопчатника, которые могут послужить донорами 
данных признаков в различных селекционных программах. 
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  PHYTOPATHOLOGICAL STUDY OF COTTON VARIETIES МАINTAINING 
IN NATIONAL GENEBANK 

 
I.G.MAJIDLI, Z.D.MAMMADOVA, F.M.YUNUSOVA 
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The article presents the results of a study on the phytopathological assessment of verticillium wilt 
infection among cotton collection varieties belonging to species G.barbadense L. and G.hirsutum L. Based 
on phytopathological assessment of varieties from these two species immune, resistant and tolerant varieties 
of cotton were selected, which can serve as donors for the further various breeding programs.   
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INTRODUKSIYA OLUNMUŞ LOBYA (PHASEOLUS L.) SORTNÜMUNƏLƏRININ 
ABŞERON ŞƏRAITINDƏ GÖBƏLƏK XƏSTƏLIKLƏRINƏ SİRAYƏTLƏNMƏSİNİN 

QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 
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Məqalədə ölkə florasında paxlalılar fəsiləsinin nümayəndələrindən yayılmasına görə birinci yeri tutan 
yüksək məhsuldar, perspektivli, göbələk xəstəliklərinə və zərərvericilərə qarşı davamlı lobya sort və 
formalarının araşdırılaraq, təsərrüfatlara tətbiqi və dünya əhalisinin paxlalı məhsullara olan tələbatının 
ödənilməsi, müasir dövrümüzün ən aktual problemləri və tolerant, davamlı formaların seçilərək seleksiyada 
istifadəsindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: genofond, davamlılıq, immunoloji qiymətləndirmə, fitopatologi qiymətləndirmə, lobya, 
introduksiya 
Ключевые слова: генофонд, устойчивость, иммунологическая оценка, оценка патологии 
растений, бобы, интродукция 
Keywords: gene pool, stability, immunological assessment, assessment of pathology of plants, beans, 
investigations 

 
        Lobya həm zülalla zəngin dən kimi, həm göy paxla, həm də çiçəkli formaları bəzək bitkisi, 
bəzən də yaşıl gübrə kimi istifadə edilir və təyinatından asılı olaraq müxtəlif üsullarla becərilir. 
Lobya ölkəmizə gəlmə bitki olmasına baxmayaraq, zamanla ölkənin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun 
forma və sortları yaradılaraq mətbəximizdə əsaslı yerlərdən birini tutmuşdur [7]. 
        Lobyanın Milli Genbank kolleksiyasında respublikanın bölgələrindən toplanmış və xarici 
ölkələrdən introduksiya olunmuş 130-a yaxın nümunəsi (sort və formaları) Abşeron şəraitində 
öyrənilmişdir. Bu nümunələrdən 18-i ölkəmizə aid olan və ötən əsrin 60-cı illərindən ÜRBİ-də 
(VİR) saxlanılan və 2007-ci ildə AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu tərəfindən geri alınmış, bir 
hissəsi hazırda yerli təsərrüfatlarda becərilən, digər bir hissəsi isə Rusiya və Türkiyədən 
introduksiya olunmuş sort və formalardır. Bunu da qeyd edək ki, N.R.İvanovun  məlumatına görə 
ÜRBİ (VİR) kolleksiyasına Azərbaycandan adi lobyaya aid 34, maş lobyasına aid 9, lima lobyasına 
aid isə bir nümunə daxil olmuşdur [1]. Cənubi Qafqaz üzrə ən az nümunə Azərbaycandan 
toplanmışdır ki, bu da digər ölkələrə nisbətən ölkəmizdə lobyanın seleksiyası ilə az məşğul 
olunmasından irəli gəlir[2].  

Lobya yüksəkkeyfiyyətli ərzaq bitkisi olmaqla əsrlər boyu mətbəximizdə əsaslı yerlərdən 
birini tutmuşdur. Lobyanın dənində 20,4–31,7% zülal, 50–60% azotsuz ekstraktiv maddələr, 0,7–
3,6% yağ, 3,1–4,6% kül, 2,3–7,1% sellüloza vardır. Lobya dəni zülalının mənimsənilməsi 
mərcimək və adi noxuddan yüksək olaraq, 86% təşkil edir. Lobya zülalının tərkibində insan 
orqanizmi üçün çox zəruri sayılan tirozin, triptofan, lizin və başqa aminturşuları vardır. 5–10% ağ 

:217-220 
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lobya unu əlavə edilmiş şörək adi buğda çörəyindən qidalı və dadlı olur, bu, əsasən uşaqlar üçün 
çox faydalıdır. Lobyadan çox vaxt pəhriz yeməyi kimi istifadə olunur. Onun göy paxlasında 6%-ə 
qədər zülal və C, A, B vitaminləri vardır. Dənin yetişməsinə yaxın lobyanın yarpaqlarında 3–16% 
limon turşusu olur. Lobya dəninin tərkibindəki zülal qidalılığına görə ət və süd zülallarına 
yaxınlaşır. Lobya dənində zülal və yağdan başqa çoxlu karbohidrat (şəkər və nişasta), qiymətli 
mineral maddələr (kalium, kalsium, maqnezium, dəmir, fosfor), üzvi turşular (tiamin) və B2 
(riboflavin), PP (nikotin turşusu), C (askorbin turşusu) vitaminləri vardır [1; 6; 8].  
        Lobyanın təbabətdə də əhəmiyyəti vardır. Qədim Çinin VII–X əsrlərə aid əlyazmalarında qeyd 
edilir ki, lobya güclü istinin zərərli nəticələrini dəf etmək üçün xeyirlidir. O, istinin təsirindən zərər 
çəkmiş xəstələrin tənəffüs və həzm fəaliyyətini yaxşılaşdırır, iştahasını artırır, eramızın XV əsrində 
lobyanın müalicə əhəmiyyəti daha da artmışdır. O, öd kisəsi xəstəliklərini müalicə etmək üçün 
istifadə edilirdi. Quduz it dişləməsi nəticəsində əmələ gələn yaraya lobya dəninin sancılması və ya 
lobya unundan hazırlanmış xəmir qoyulması məsləhət görülür [1; 3; 6; 8]. 
        M.A.Lyass və V.İ.Vovsi (1930) lobya qabığından hazırlanmış həlimin tərkibində şəkər 
xəstəliyinin müalicəsi üçün insulin olduğunu söyləmişlər. Həkim Kaufman (Noorden klinikası) 
lobyanın qabığından hazırlanan həlimlə şəkər xəstəliyini müalicə etmişdir. Lobya qabığından 
mədəaltı vəzin buraxdığı şirəyə (insulinə) bənzər maddə hazırlanmışdır. Lobyadan müxtəlif 
zülallarla zəngin dərmanlar hazırlanması hal-hazırda davam edir. Yaponiya və Çində lobyanın 
qırmızı rəngli toxumlarından qənnadı sənayesində, ağ rəngli lobya toxumlarından isə kirşan 
istehsalında geniş istifadə edilir [7]. 
         Lobya çoxlu zülal toplayan bitki olduğu üçün o yaşıl gübrə kimi də istifadə edilir. O havanın 
sərbəst azotunu mənimsəyərək torpağı mineral azotla zənginləşdirir, eyni zamanda lobya dibi 
becərilən bitki olduğuna görə yazlıq taxıl və başqa kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün yaxşı sələf bitkisi 
hesab edilir. Lobyanın çoxlu yaşıl kütlə verən formaları da vardır. Bunlardan heyvanların 
yemləndirilməsində istifadə edilir. 
        Lobya (Phaseolus L.) paxlalılar fəslinə, Leguninosea cinsinə aiddir. Yer kürəsinin tropik və 
subtropik qurşaqlarında geniş yayılmışdır. Lobya cinsi 230 növü özündə birləşdirir. Bundan 17 
növü ən çox yayılmışdır. Bir neçə növ yabanı halda bitir, bir neçəsi isə yeni istifadə  mərhə-
ləsindədir. 
        Respublikada əkilən lobya növləri mənşələrinə görə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənən 
Amerika və Asiya qruplarına ayrılır. Lobya çox istisevər bitkidir. Onun toxumları 8–10oC istilikdə 
cücərməyə başlayır, lakin bu bitki üçün ən əlverişli temperatur 18–20oC sayılır [3; 4; 5; 9]. 
       Tədqiqat işi AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun AETB-da (Abşeron Elmi tədqiqat 
bazası) yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat məqsədilə 2009-2013-cü illərdə introduksiya olunmuş lobya 
(Phaseolus L.) sortnümunələrinin təbii fonda göbələk xəstəliklərinə yoluxmasının fitopatoloji 
qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Tədqiqat materialı kimi “Dənli taxıl və paxlalı bitkilər” 
laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən əkilmiş lobya (Phaseolus L.) nümunələri götürülmüşdür.  
        Təbii fonda 28 lobya (Phaseolus L.) sortnümunələrinin göbələk xəstəliklərinə sirayətlənməsi 
və davamlılıqlarının fitopatoloji qiymətləndirilməsi BMİ-nin tərtib etdiyi şkalaya əsasən 
aparılmışdır [10].  
        0 – immun (zədələnmə, bitkilərdə göbələk yoxdur); 
        1 – 10%-ə qədər – davamlı; 
        2 – 11-25%-ə qədər – orta davamlı; 
        3 – 26-50%-ə qədər – davamsız; 
        4 – 50%-dən artıq – çoxdavamsız. 
        Alınan nəticələr cədvəldə göstərilmişdir.         

Cədvəldən göründüyü kimi, 2009–2013-cü illərdə lobyanın introduksiya olunmuş 28 
sortnümunəsindən immun, davamlı və davamsız formalar aşkarlanmışdır. Fitopatoloji qiymətlən-
dirmə zamanı ÜRBİ-dən gətirilmiş K-14361, K-14360, K-13031, K-13044, K-13036, K-15274, K-
15474; Moskvadan introduksiya olunmuş t/15; Stavropoldan t/5, t/6; Türkiyədən T/27, T/28, 
Təbrizdən t/2 nümunələri immun (0 bal) göstəricisi ilə qiymətləndirilmişdir. 
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Cədvəl. Lobya (Phaseolus L.) bitki sortnümunələrinin göbələk xəstəlikləri ilə 
sirayətlənmələrinin fitopatoloji qiymətləndirilməsinin nəticələri 

s/s 
 

Sort-  
nümunə- 
lərin adı 

Gətirildiyi yer 
Bitkilərin sayı,

ədədlə 

Xəstə bitkilərin  
sayı Xəstəliyin adı Xəstəliyə davamlılıq

Ədədlə %-lə Balla
1 K-14361 VİR 61 - - 0 - İmmun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 K-14534 

VİR 

65 4 6,1 1 Askoxitoz Davamlı 
3 K-13040 72 3 4,1 1 Bakterioz Davamlı 
4 K-14360 63 - - 0 - İmmun 
5 K-13031 58 - - 0 - İmmun 
6 K-13044 58 - - 0 - İmmun 

7 t/6 Stavropol 44 
2 6,8 1 Fuzarioz Davamlı 
5 11,3 2 Bakterioz  Orta davamlı 

8 K-13036 VİR 52 - - 0 - İmmun 
9 t/5 Stavropol 51 - - 0 - İmmun 

10 t/10 
Moskva 

47 4 8,5 1 Bakterioz Davamlı 
3 6,3 1 Zey. kif Davamlı 

11 t/15 51 - - 0 - İmmun 
12 t/11 44 2 4,5 1 Bakterioz Davamlı 
13 T/27 

Türkiyə 
56 - - 0 - İmmun 

14 T/28 51 - - 0 - İmmun 
15 K-15275 

VİR 
80 4 5,5 1 Askoxitoz Davamlı 

16 K-3498 34 
2 5,9 1 Alçaqboylul. Davamlı 
3 8,8 1 Fuzarioz Davamlı 

17 T/4 Təbriz 48 - - 0 - İmmun 
18 K-13034 VİR 57 - - 0 - İmmun 
19 T/29 Türkiyə 47 - - 0 - İmmun 

20 t/3 Stavropol 41 
3 7,3 1 Fuzarioz Davamlı 
4 9,6 1 Bakterioz Davamlı 

21 t/2 Təbriz 58 - - 0 - İmmun 

22 t/5 
Türkiyə 

31 
2 6,5 1 Pas Davamlı 
6 19,4 2 Fuzarioz Orta davamlı 

23 t/9 2 - - - - - 
24 t/10 

VİR 
11 1 9 1 Pas Davamlı 

25 K-15474 74 - - 0 - İmmun 
26 t/6 Stavropol 68 - - 0 - İmmun 
27 K-15274 VİR 67 - - 0 - İmmun 
28 t/2 Təbriz 71 8 12,5 2 Fuzarioz Orta davamlı 

 
K-14534, K-13040, K-15275, K-3498, t/10 (VİR), t/6, t/3 (Stavropol), t/10 (Moskva) 

nümunələri davamlı olaraq, 1 bal; t/6 (Stavropol), t/2 (Təbriz) orta davamlı olaraq 2 bal ilə 
qiymətləndirilmişdir.                
        Təbii yoluxma fonunda respublikamızda yetişdirilən lobya (Phaseolus L.) sortnümunələrində 
müxtəlif göbələk xəstəliklərindən fuzarioz, askoxitoz, bakterioz, pas, zeytuni kif xəstəliklərinə 
yoluxma aşkarlanmışdır. Fitopatoloji qiymətləndirmə əsasında özünü immun, yüksəkdavamlı və 
tolerant göstərən yerli lobya sortnümunələri aşkar edilərək, seçilmiş, onların seleksiya işlərində 
donor materialı kimi istifadəsi, beynəlxalq deskriptorlar əsasında səciyyələndirmə göstəriciləri 
qiymətləndirilərək Azərbaycan MEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitunun Milli Genbankına təhvil 
verilməsi məqsədəuyğundur.  
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ОЦЕНКА ЗАРАЖЕНИЯ ГРИБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ 
СОРТООБРАЗЦОВ БОБА (PHASEOLUS L.) В УСЛОВИЯХ АБШЕРОНА 

 
А.Д.Мамедова 

НАНА, Институт Генетических Ресурсов 
 

Исследованы высокопроизводительные, перспективные сорта и формы боба, устойчивые к 
грибным болезням и были выявлены толерантные формы, которые рекомендуются в качестве 
донорских материалов в селекционных работах.  
 

ASSESSMENT OF FUNGUS INFECTION DISEASES ON VARIOUS INTRODUCED  
VARIETY SAMPLES OF BEANS (PHASEOLUS L.) IN THE ABSHERON CONDITIONS  

 
A.D.Mamedova 

ANAS, Genetic Resources Institute  
 

The highly productive, advanced varieties and forms of beans were assessed on fungus infection and the 
resistant accessions selected for to be recommended as the donors in breeding programs.   
 
 
UOT634.1/.7:632.1;632.3/.4. 

ARMUD DƏMGİLİNİN (VENTURİA PİRİNA ADERH.) RESPUBLİKANIN  
AYRI-AYRI RAYONLARINDA MÜQAYİSƏLİ ÖYRƏNİLMƏSİ 

 
N.S.BABAYEVA, H.M.ŞIXLİNSKİ 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı, AZ1106, Azadlıq prospekti 155, Azərbaycan 
nazli.bva@mail.ru; sh.haci@yahoo.com 

 
 Məqalədə respublikanın ayrı-ayrı regionlarında becərilən armud bitkisində dəmgil xəstəliyinin 
yayılması və biologiyası haqqında geniş məlumat verilmişdir. Eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələrdə dəmgil 
xəstəliyinə müxtəlif armud sortlarında davamlı və tolerant genlərin müəyyən edilməsi və seleksiyada 
istifadəsi qeyd edilmişdir. Gələcəkdə bu səpkidə elmi-tədqiqat işlərinin Azərbaycanda da aparılması nəzərdə 
tutulmuşdur. 

Açar sözlər: armud, dəmgil, göbələk, patogen, yoluxma 
Ключевые слова: груша, парша, гриб, патоген, инфекция 
Key words: pear, scab, fungi, pathogen, infection 
 
Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı regionlarında armud bitkisi becərilir. Dünyada armudun 

istehsalı 15 miyon ton təşkil edir. Armud şəkərlərlə, üzvi turşularla, fermentlərlə, sellüloza, azot və 
pektin maddələri ilə, C, B1, P, PP vitaminləri ilə, karotin, həmçinin flavonoid və fitonsidlərlə 
zəngindir. Armud almadan şirin olmasına baxmayaraq onda şəkər az olur. Bir çox armud sortları   
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yod da daxil olmaqla çox qiymətli mikroelementlərlə  zəngindir. 
Ədəbiyyatda  armudu yoluxduran 82  xəstəlik və zərərvericilərin 46-nın göbələk mənşəli 

olduğu bildirilir. Həmin xəstəliklərdən armud üçün ən zərərlilərindən biri də dəmgil xəstəliyidir. 
Bütün dünya üzrə armud becərilən ərazilərdə bu xəstəliyə rast gəlinir. Dəmgil xəstəliyi armud 

bitkisində daha geniş yayılmış və ən qorxulu xəstəliklərdən biri hesab olunur. Xəstəlik meyvələri, 
yarpaq və budaqları zədələyərək, məhsuldarlığın azalmasına və meyvələrin keyfiyyətinin aşağı 
düşməsinə səbəb olur. Patogen qışı budaqlarda və yerə tökülmüş yarpaqlarda keçirir [2]. 

Dəmgil xəstəliyinin törədiciləri çantalı göbələklər sinfinin Dothideales sırası, Venturiaceae 
fəsiləsinə mənsub göbələklərdir: almada- Venturia inaqualis Wint, armudda - Venturia pirina 
Aderh. morfoloji baxımdan bu göbələklər bir-birindən fərqlənmirlər, lakin bioloji xüsusiyyətlərinə 
görə dar ixtisaslaşma ilə xarekterizə olunub, ciddi şəkildə qidalandığı bitkiyə uyğunlaşmışdır. 
Göbələk almanın dəmgili ilə sıx əlaqəli olmasına baxmayaraq bir sahibdən digərinə keçmir. Buna 
görə də almada dəmgilin törədicisi armudda və əksinə xəstəliyi törədə bilmir. Xəstəliktörədiciləri 
yoluxmuş yarpaqlarda çanta mərhələsində, sirayətlənmiş zoğların qabıq toxumalarında mitseli 
formasında qışlayırlar [1]. 

Dəmgilin ilkin əlamətləri adətən çiçəkləmə fazasından sonra müşahidə edilir. Yağışlı havada 
xüsusilə armudda tez əmələ gələ bilər. 

Dəmgil xəstəliyinin meydana çıxması əsasan soyuq və uzun yaz aylarından sonra müşahidə 
olunur. Ağacların xəstələnmə şansı isti, yağmurlu yaz və yay havasında da artır. Əvvəlcə cavan 
yarpaqlar sirayətlənir. Ən təhlükəli vaxt onların həyatının birinci ayıdır. Bu dövrdə yaşıl 
yarpaqlarda ləkələr əmələ gəlir və onlar əsasən yarpağın uc hissələrində görünür. Bir müddətdən 
sonra ləkələr yayılır və boz rəng alır. Yarpaqlar qaralır və quruyur. Ləkələr olan yerlərdə meyvə ləti 
mantarlaşır, meyvələr birtərəfli inkişaf edərək eybəcərləşir, yəni meyvələrin normal halda böyüməsi 
pozulur. Dəmgil xəstəliyinə yoluxma yarpaqların tökülməsinə gətirib çıxarır. Yetkin olmayan nəsil 
(dəmgil xəstəliyinə yoluxmuş) adətən ağacda qala bilmir. Daha iri və yetkin nəsil davamlı olur, 
lakin keyfiyyətini tez itirir. Nəmlik onların böyüməsinə xidmət edir. Xüsusən də 18-25  
temperaturda intensiv inkişaf edir. Yay vaxtı göbələyin dəmgil xəstəliyi yaradan bir neçə nəsli 
müşahidə olunur [5]. 

Çiçək və toxumluqlar dəmgillə güclü yoluxduqda məhsul tamamilə məhv olur, meyvənin 
qalan hissəsi standartlara uyğun gəlmir. Beləliklə, dəmgil məhsulun həm kəmiyyət, həm də 
keyfiyyət göstəricilərinə mənfi təsir edir. 

ABŞ-ın Oreqon ştatında 1932-ci ildən başlayaraq bu xəstəlik meyvənin zədələnməsi 
səbəbindən istehsalçıya istehsal xərci baxımından  çox yüksək iqtisadı ziyan vurmaqdadır.  

Bir çox müəlliflər tərəfindən (İ.İ.Banin, 1958; V.Y.Frankovskiy, 1958) armud dəmgilinə dair 
məlumatlar verilmişdir. 

Hollandiya tədqiqatçıları (Van De Pol, 1941; Gersons və baş., 1942; Knoppien və Vlasveld, 
1947; Vlasveld,1951) alma və armud dəmgilinin inkişafını 1938-ci ildən başlayaraq 1951-ci ilədək 
hər il daha ətraflı öyrənmişlər. 

Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, heç də bütün armud sortları eyni dərəcədə xəstəliklə 
sirayətlənmir. İ.A.Çekulayevə (1988) görə armud sortlarından  “Meşə gözəli”, “Klappın sevimlisi”, 
“Seni-Jermen”, “Bere-Dill”, “Tonkovetka” dəmgil xəstəliyinə daha çox yoluxduğu halda, 
“Bessemyanka”, “Bere Aleksandr Berqamot” və “Alaqir” sortları xəstəliklə orta dərəcədə 
sirayətlənirlər. 

Respublikamızda  armud da digər meyvələr kimi yüksək səviyyədə istehlak olunan, əhalinin 
ərzaq məhsulları ilə təminatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən kənd təsərrüfatı ərzaq məhsul-
larındandır. 

Odur ki, armud ağacının məhsuldarlığının yüksəldilməsi və onun keyfiyyətli olması üçün bu 
sahədə tədqiqatların aparılması, xəstəliklərinin öyrənilməsi və xəstəliklərə qarşı mübarizə sahəsində 
elmi-tədqiqat işlərinin aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Xarici ölkələrdə bitkiçilikdə məhsuldarlığın artırılmasında kimyəvi tərkibinin seleksiyasının 
öyrənilməsi ötən illərdə tədqiqatçıların diqqətində olmuşdur və bu sahədə müəyyən işlər 
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görülmüşdür [7]. Həmçinin də armudun mədəni sortlarının klassifikasiyası və genetikasına dair 
tədqiqatlar aparılmışdır [8]. 

Ayrı-ayrı armud sortlarının dəmgil xəstəliyinə həssaslığının  müxtəlif olması haqqında 
ədəbiyyatlarda məlumatlar verilmişdir [4] və ilkin növ hibridlərinə xəstəliyin təsirınin öyrənnilməsi 
sahəsində müəyyən tədqiqatlar aparılmışdır [6]. Rusiya Federasiyasında elmi tədqiqat institutlarında 
aparılmış araşdırmalar  göstərir ki, bir çox armud sortlarının yarpaqları dəmgil xəstəliyinə 
həssasdırlar. Yeni alınmış sort  isə qışlamanı keçirməsinə, məhsuldarlığına və meyvə dadının 
keyfiyyətinə görə kontrol sortları xeyli  üstələmişdir [3]. Odur ki, bağçılıqda armud sortlarının 
dəmgil xəstəliyinə həssaslığının öyrənilməsi istiqamətində elmi tədqiqatların aparılması mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda armudun dəmgil xəstəliyi öyrənilməmişdir. Odur ki, tərəfimizdən bu sahədə 
elmi-tədqiqat işlərinin aparılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Tədqiqat işinin məqsədi laboratoriya şəraitində armudun müxtəlif sortlarında dəmgil 
(Venturia pirina Aderh.) xəstəliyinə davamlılıq genlərinin aşkar olunmasından ibarətdir.  

Tədqiqat Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin Böyük Qafqazın cənub yamaclarından dəniz 
səviyyəsindən 300-600 metr yüksəklikdə yerləşən AMEA-nın Şəki Elmi-Tədqiqat Bazasında  Qax, 
Zaqatala, Balakən, Oğuz, Qəbələ, Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarından toplanılmış  və bizim 
tərəfimizdən götürülmüş müxtəlif armud sortları üzərində aparılmışdır. Toplanmış armud (60 sort) 
genotiplərinin yarpaqlarından laboratoriya şəraitində DNT-nin ekstraksiyası həyata keçirilmiş və 
Nanodrop cihazı vasitəsilə onların keyfiyyət göstəriciləri yoxlanılmışdır. Durulaşdırılmış DNT-
lərdən gələcəkdə PZR reaksiyasının qoyulması planlaşdırılmışdır. Həmçinin, elmi mənbələr 
araşdırılmış və armud üçün spesifik olan praymerlərin siyahısı tərtib olunmuşdur. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАРШИ (VENTURİA PİRİNA ADERH.)  У ГРУШИ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ 

 
Н.С.Бабаева, Г.М.Шихлинский 

НАНА, Институт Генетических Ресурсов 
 

В данной статье дается обширная информация о распространении и биологии парши груши, 
выращиваемой в различных регионах Республики. Также здесь указаны произрастающие в других 
странах различные сорта груши, в которых установлены гены, обеспечивающие устойчивость и 
толерантность к парше и используемые в селекционных работах. В будущем научные исследования в 
данном направлении будут проведены и в Азербайджане. 
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COMPARATIVE STUDY OF PEAR (VENTURİA PİRİNA ADERH.) SCAB  
GROWN IN DIFFERENT REGIONS OF THE REPUBLIC 

 
N.S.Babayeva, H.M.Shikhlinski 
ANAS, Genetic Resources İnstitute 

 
This article provides an extensive information about distribution and biology of the pear scab grown in 

different regions of the Republic. Moreover, this article says about different varieties of pears, growing in 
other countries, in which were discovered genes that provide resistance and tolerance to scab and used in 
breeding. In the future, scientific research in this area will be held in Azerbaijan. 
 
 
UOT 634.8:581.938 

KOMPLEKS SÜNİ YOLUXMA FONUNDA ÜZÜM TƏNƏKLƏRİ ZOĞLARININ  
İNKİŞAF DİNAMİKASININ ÖYRƏNİLMƏSİ 

 
H.M.ŞIXLİNSKİ, N.X.MƏMMƏDOVA, A.İ.ƏKBƏROV, İ.A.MİRZƏLİYEVA, 

S.C.FƏRHADOVA, T.Ə.AŞUROVA 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı AZ1106, Azadlıq prospekti 155, Azərbaycan, 

sh.haci@yahoo.com  
 

Məqalədə kompleks süni yoluxma fonunda differensiator üzüm sortlarının, növlərinin və seçilmiş 
hibrid və mutant formalarının illər üzrə zoğlarının inkişaf dinamikasından bəhs edilir. Aparılan tədqiqat 
nəticəsində üzüm sort və formalarının filloksera və kökçürüdücü mikroorqanizmlərə davamlılığı ilə 
tənəklərin zoğlarının inkişaf dinamikası arasında müsbət korrelyasiya olduğu müəyyən edilmişdir.  

Açar sözlər: üzüm, filloksera, patogen, davamlılıq, immunoloji qiymətləndirmə 
Ключевые слова: виноград, филлоксера, патоген, устойчивость, иммунологическая оценка 
Key words: grapes, phylloxera, pathogen, resistance, immunological evaluation 
 
Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, üzüm sort və formalarının filloksera 

və kökçürüdücü mikroorqanizmlərə davamlılığı ilə tənəklərin zoğlarının inkişaf dinamikası arasında 
korrelyasiya mövcuddur. Belə ki, kompleks süni yoluxma fonunda özünü filloksera və kökçürüdücü 
patogenlərə qarşı davamlı və tolerant göstərən tənəklərin zoğlarının inkişafı normal şəkildə gedir, 
lakin davamsız və çoxdavamsız üzüm formalarında isə tənəklərin zoğlarının inkişafı ilbəil zəifləyir 
və son nəticədə bitki məhv olur [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Filloksera zərərvericisinin ilk dəfə Avropada aşkar olunduğu gündən bu vaxta qədər dünya 
alimləri onunla ən səmərəli mübarizə üsulları axtarmağa başladılar. Bir sıra tədqiqatçılar (Millarde, 
Oberlen, Bako, Kuderk, Terras, Zeybel, Ravaz, Qayar, Kastel, Kober, Seyv Villar və b.) Amerika 
üzüm növləri ilə Avropa-Asiya növünə aid olan üzüm sortlarının çarpazlaşdırılması nəticəsində bir 
sıra kompleks davamlı sort və hibridlər almağa müvəffəq olmuşlar [7; 8; 9]. 

Azərbaycan şəraitində üzüm sort və formalarının filloksera və kökçürüdücü mikroorqa-
nizmlərə qarşı davamlılığı ilə üzüm tənəklərinin zoğlarının inkişaf dinamikası arasında korrelyasiya 
olmasını müəyyənləşdirmək və dəqiqləşdirmək məqsədilə Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasında (300-
də artıq üzüm sort və formaları) yaradılmış kompleks süni yoluxma fonunda tədqiqat işləri yerinə 
yetirilmişdir. Belə ki, kompleks süni yoluxma fonunda becərilən üzüm sort və formalarında hər il 
quru və yaşıl budama aparılaraq, hər bir tənək üzərində 3 ədəd zoğ saxlanılmışdır. Üzüm 
tənəklərində olan zoğların uzunluğunu 4 il ərzində hər il ölçülərək, hər bir tənəyin inkişaf 
dinamikası təyin edilmişdir. Həmçinin tənəklərdə olan zoğların uzunluğunun ölçülməsini 
asanlaşdırmaq üçün zoğlar şaquli vəziyyətdə məftillərə bağlanılmışdır. 
 Tənəkdə olan zoğların inkişaf dinamikasının təyini zamanı 5 ballı şkaladan istifadə edilmişdir 
[3; 4; 10]. 

1. Zoğların uzunluğu 200 sm-dən yuxarı olanlar – 5 bal; 
2. Zoğların uzunluğu 150 sm-dən 200 sm-ə qədər olanlar – 4 bal; 
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3. Zoğların uzunluğu 100 sm-dən 150 sm-ə qədər olanlar – 3 bal; 
4. Zoğların uzunluğu 50 sm-dən 100 sm-ə qədər olanlar – 2 bal;  
5. Zoğların uzunluğu 50 sm-ə qədər olanlar – 1 bal. 

 
Şəkil 1. Zoğların illər üzrə inkişaf dinamikası 

 
 
Şəkil 1-dən göründüyü kimi, Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasında (QETB) V.Longi, Rupestris 

du Lot, Riparia gloire, V.aestivalis, V.champini, V.aestivalis Amerikaüzüm növlərinin illər üzrə 
zoğlarının inkişaf dinamikası 1983-1986-cı illər ərzində tədqiq edilərək, bu nəticəyə gəlinmişdir ki, 
filloksera və kökçürüdücü mikroorqanizmlərə immun və yüksəkdavamlı reaksiya göstərmələri ilə 
əlaqədar olaraq, onların zoğlarının uzunluğu inkişaf dinamikası illər üzrə artır.  Lakin V.amurensis 
Rupr. Uzaq Şərq  (Amurüzüm növü) üzüm növünə daxildir və bu üzüm növüdə kökçürüdücü 
mikroorqanizmlərə və fillokseraya davamlı reaksiya göstərmişdir. Ona görə də, bu növün zoğlarının 
uzunluğunun inkişaf dinamikası illər üzrə tədricən artır (şəkil 1). 

İzabella üzüm sortunun illər üzrə zoğlarının inkişaf dinamikasının 1983-cü ildə 60 sm, 1984-
cü ildə 120 sm, 1985-ci ildə 305 sm və 1986-cı ildə isə 480 sm-ə çatdığı müəyyən edilmişdir. Bu 
üzüm növünün zoğlarının uzunluğunun ilbəil artması müşahidə olunmuşdur. Bu üzüm sortu da 
Amerika mənşəlidir, ona görə də bu sortun illər üzrə zoğlarının uzunluğunun artması müşahidə 
olunmuşdur. 

Ağ şasla (V.vinifera L.) üzüm sortunun illər üzrə zoğlarının inkişaf dinamikasının 1983-cü 
ildə 58 sm, 1984-cü ildə 50 sm, 1985-ci ildə 40 sm və 1986-cı ildə isə 25 sm-ə çatdığı aşkar 
edilmişdir. Bu üzüm sortunun zoğlarının uzunluğunun ilbəil azalması müşahidə olunur. Bu sortun 
zoğlarının uzunluğunun ilbəil azalması onunla əlaqədardır ki, sort kök fillokserasına və 
kökçürüdücü mikroorqanizmlərə çox davamsızdır. Çünki, bu sort Avropa-Asiya (V.vinifera L.) 
növünə aiddir. 

Aparılan tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, kök fillokserasına və kökçürüdücü 
mikroorqanizmlərə immun və yüksəkdavamlı reaksiya göstərən üzüm sort və növlərinin illər üzrə 
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zoğlarının uzunluğunun artması müşahidə olunduğu halda, filloksera və kökçürüdücü mikro-
orqanizmlərə çox davamsız reaksiya göstərən Ağ şasla üzüm sortunun illər üzrə zoğlarının 
uzunluğunun inkişaf dinamikası get-gedə zəifləyərək, sonda tənəyin məhv olması ilə nəticələnir. 

 
Şəkil 2. Zoğların illər üzrə inkişaf dinamikası 

 
 
Şəkil 2-dən göründüyü kimi, Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasında kompleks süni yoluxma 

fonunda seçilmiş Bessarabskiy çernıy (XI-37-52); Qaliya (XI-36-47); Flakera (XI-37-38); Luçaferul 
(XIV-1-64); III-70-73; III-64-I; XI-37-13 üzüm formalarının illər üzrə zoğlarının uzunluğunun 
inkişaf dinamikası 1983-1986-cı illər ərzində tədqiq edilmişdir. Bu hibrid formalar növlərarası 
mürəkkəb hibridlərlə Avropa-Asiya sortlarının çarpazlaşdırılmasından alınmışdır. Göstərilən hibrid 
formalar həm fillokseraya, həm də kökçürüdücü mikroorqanizmlərə tolerant reaksiya göstərmişdir. 
Bu hibridlər kompleksdavamlı hibridlər hesab olunduğundan onlarda zoğların uzunluğunun inkişaf 
dinamikasının illər üzrə tədricən artır (şəkil 2). 

Bu hibrid formalardan filloksera ilə tam sirayətlənmiş üzümçülük təsərrüfatlarında öz kökü 
üzərində becərilməsi, həm də seleksiya işlərində kompleksdavamlı yeni üzüm sortlarının 
yaradılmasında davamlılıq donor materialı kimi istifadə oluna bilər. 

Şəkil 3.-dən göründüyü kimi, kompleks süni yoluxma fonunda kök fillokserasına və 
kökçürüdücü mikroorqanizmlərə tolerant reaksiya göstərən seçilmiş Univers (III-49-6); XI-36-78; 
Prut (XV-50-12); Daçiya (XI-38-92); III-51-64; XIV-3-90; Venus (V-102-47) üzüm formalarının 
illər üzrə zoğlarının uzunluğunun inkişaf dinamikası 1983-1986-cı illər ərzində tədqiq edilmişdir 
(şəkil 3). 

Göstərilən hibrid formalar kompleksdavamlı hibridlər olduğundan, onların həm seleksiya 
işlərində zərərvericiyə (filloksera) və mikroorqanizmlərə tolerant reaksiyaya malik, yüksək-
keyfiyyətli yeni üzüm sortlarının yaradılmasında, həm də filloksera ilə tam sirayətlənmiş təsər-
rüfatlarda öz kökü üzərində becərilməsi məsləhət görülür. Həmçinin həmin hibridlərdən mildiu, 
oidium, boz çürümə və antraknoz xəstəlikləri geniş yayılmış bölgələrdə də istifadə oluna bilər. 
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Şəkil 3. Zoğların illər üzrə inkişaf dinamikası 

  
Şəkil 4-dən göründüyü kimi, Mutant-210; Hibrid-10; Mutant-127; Mutant-109; Mutant-30; 

Mutant-34  üzüm formalarının illər üzrə zoğlarının uzunluğunun inkişaf dinamikası 1983-1986-cı 
illər ərzində tədqiq edilmişdir (şəkil 4).  

 
Şəkil 4. Zoğların illər üzrə inkişaf dinamikası 
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Kompleks süni yoluxma fonunda göstərilən hibrid və mutantlar filloksera və kökçürüdücü 
mikroorqanizmlərə tolerant reaksiya göstərmişdir. Bu hibrid üzüm formaların  həm zərərverici ilə 
tam sirayətlənmiş bölgələrdə öz kökü üzərində əkilməsi, həm də qiymətli davamlılıq donor 
materialı kimi yeni üzüm sortlarının yaradılmasında gələcək seleksiya proqramlarında istifadə 
olunması məsləhət görülür.         

Aparılan tədqiqat zamanı üzüm sort və formalarının kök fillokserası zərərvericisinə və 
kökçürüdücü mikroorqanizmlərə davamlılığı ilə onların zoğlarının orta illik inkişaf dinamikası 
arasında düzünə korrelyasiya əlaqəsinin olduğu müəyyən edilmişdir.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПОБЕГОВ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ НА 

КОМПЛЕКСНО-ИСКУССТВЕННОМ ИНФЕКЦИОННОМ ФОНЕ 
 

Г.М.Шихлинский, Н.Х.Мамедова, А.И.Акперов,  
И.А.Мирзалиева, С.Дж.Фархадова, Т.А.Ашурова 

НАНА, Институт Генетических Ресурсов  
 

 В статье говорится о динамике развития побегов по годам у видов, сортов дифференциаторов и 
отобранных гибридных и мутантных форм винограда на комплексно-искусственном инфекционном 
фоне. В результате проведенных исследований была установлена положительная корреляционная 
связь между устойчивостью сортов и форм винограда к филлоксере, а также микроорганизмам, 
вызывающим гниение корней и динамикой развития побегов у виноградной лозы. 
 

INVESTIGATION OF GRAPEVINE ROOT SHOOTS DEVELOPMENT DYNAMICS 
ON A COMPLEX ARTIFICIAL BACKGROUND 

 

H.M.Shikhlinski, N.Kh.Mammadova, A.I.Akperov, I.A.Mirzaliyeva, S.C.Farhadova, T.A.Ashurova 
          ANAS, Genetic Resources Institute 

 

The article is about dynamics of differentiator grape vine varieties, species and selected hybrid and 
mutant forms’root shoots development on a complex artificial background annually. During the research the 
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positive correlation between sustainability of grape wine varieties and forms to phylloxera, microorganisms 
rooter and dynamics root shoots development have been determined. 

 

 
UOT 634.25.632   
AZƏRBAYCANDA BECƏRİLƏN BƏZİ ALMA SORTLARININ DƏMGİL XƏSTƏLİYİNƏ 

(VENTURIA INASQUALIS (Cke) Wint) QARŞI DAVAMLILIQ REAKSİYALARI 
 

E.M.XANKİŞİYEVA, H.M.ŞIXLİNSKİ 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı, AZ1106, Azadlıq prospekti 155, Azərbaycan, 
elnara_mba@yahoo.de; sh.haci@yahoo/com 

 
Dəmgil xəstəliyi (Venturia inaequalis Wint.) alma bitkisinin ən təhlükəli göbələk xəstəliyi olub, 

ölkəmizin meyvə bağlarında iqtisadi baxımdan əhəmiyyətli dərəcədə məhsul itkisinə səbəb olur. Xəstəliyə 
qarşı kimyəvi mübarizədə alma bağlarında daha çox fungisidlərdən istifadə olunur. Xəstəliklə mübarizənin 
ən əhəmiyyətli alternativ yollarından biri istehsalda davamlı sortların istifadə edilməsidir. Bu məqsədlə 
2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda MM 106 calaqaltısı üzərində 40 müxtəlif alma sortlarının dəmgil xəstəliyinə qarşı 
göstərdikləri davamlılıq səviyyələri öyrənilmişdir. Təbii inokulyasiya şəraitində sortlar dəmgil xəstəliyinə 
qarşı davamlılıq baxımından yoxlanılmış və xəstəliyə qarşı təcrübə illərində hər hansı bir fungisid istifadə 
edilməmişdir. Aparılmış təcrübə zamanı sortların dəmgil xəstəliyinə yoluxma dərəcəsi 0-4 ballıq şkala ilə 
qiymətləndirilmişdir (araşdırma 4 təkrarda aparılmışdır). Xəstəliyə yoluxma halları qiymətləndirilməsinə 
görə  reaksiya səviyyəsi davamlı (0-1% yarpaq infeksiyası), az həssas (25% yarpaq infeksiyası), həssas (25-
50% yarpaq infeksiyası) və yüksək həssas (50% yarpaq infeksiyası) olaraq qruplaşdırılmışdır. Əldə olunmuş 
tədqiqat nəticələrinə əsasən xəstəliyə Mehdi Cırı (30,94%), Fuji (35,5%), Sarı Belflor (35,52%), Şirvan 
gözəli (35,83%), Auvil Spur (36,94%), Qolden Delişes (41,10%), Nöyüt alma (48,53%) və Red Delişes 
(49,03%) alma sortları daha çox yoluxmuşdur. Yay Şərəfi, Fəhimə, Yaşıl alma,  Quba gözəli, Nəsimi, Quba 
reneti, Simirenko reneti, Vista bella, Conatan və Starkrimson alma sortları isə xəstəliyə qarşı az həssaslıq 
göstərmişdir. Şahdağ, Azərbaycan, Nailə, Qışlıq Qırmızı Cibir, Cır Hacı,  Ağ alma, Qənd alma, Antonovka, 
Vaqnera Prizovoy, Quba şafranı, Qara turş, Darağı, Qrani Smit, Neftçilərə hədiyyə və  Qolden Spur alma 
sortlarında 0-1% arası çox zəif xəstəliyə yoluxma halları müşahidə edilmiş və davamlı qrupa daxil olan 
sortlar sırasında aid edilmişlər. Qeyd edək ki, Qızıl Əhmədi (0,07%), Prima  (0,09%), Şıxıcanı (0,09%), 
Əyyubi (0,11%), və Şampan Reneti (0,12%) alma sortları xəstəliyə qarşı daha çox dayanıqlı olmuşlar ki, bu 
da onların genetik olaraq davamlı olduğunu göstərir. 

Açar sözlər: alma, davamlılıq, Venturia inaequalis, patologiya, infeksiya, fungisid 
Ключевые слова: яблоня, устойчивость, Venturia inaequalis, патология, инфекция, фунгицид 
Key words: apple, resistance, Venturia inaequalis, pathology, infection, fungicide 
 

Alma, dünyada çox geniş yayılmış və müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində becərilməklə, bol 
məhsul istehsal edilən meyvə bitkidir. Dünyada alma istehsalı təxminən 70 mln ton təşkil edir ki, 
bunun da  0,35%-i  Azərbaycanın payına düşür [1]. Dünyada olduğu kimi respublikamızda da 
dəmgil xəstəliyi almanın ən təhlükəli xəstəliyi olub, məhsulun 20% azalmasına, ayrıca iqtisadi 
baxımdan mənfi təsir göstərərək 30-60%-ə qədər itkilərə səbəb olur [2].  

Azərbaycanda tumlu meyvə bitkiləri içərisində alma 29%-lə ilk sırada yer almışdır [1]. Alma 
bağlarında vegetasiya dövrünün əvvəlindən məhsul yetişənə qədər müxtəlif zərərverici və 
xəstəliktörədici orqanizmlərə qarşı dərmanlama işləri aparılır və müxtəlif təsiredici maddəyə sahib 
pestisidlər tətbiq olunur. Quba-Xaçmaz bölgəsində alma istehsalçısı bir mövsümdə xəstəlik və 
zərərvericiyə qarşı 20-25 dəfə dərmanlama aparır və yaz aylarının yağışlı keçdiyi vaxtlarda, 
xüsusilə dəmgil xəstəliyinə qarşı davamlı olur [2]. 

Bu tədqiqat işində istifadə olunan MM 106 calaqaltısı üzərində 40 müxtəlif alma sortu 
təcrübənin əsas materialıdır. Bu sortlar cədvəl 2-də göstərilmişdir [3]. 

Tədqiqat Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Zərdabi Elmi-Təcrübə Bazasının meyvə bağı ərazisində 2014-2015-ci 
illərdə 4 təkrar və hər təkrarda 1 ağac olmaq şərtilə aparılmışdır. 

:228-232 
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Əvvəlki illərdə xəstəliyin müşahidə edildiyi alma bağlarında, psevdotesilərin yetkinləşməsi və 
askosporların uçuşunun ardınca, almada inteqrir mübarizənin aparıldığı bağın yaxınlığında olan 
elektron təxmin xəbərdarlıq cihazından (Lufft markalı) da istifadə edilərək infeksiyanın əmələ 
gəlməsi təsbit edilmişdir. Alma bağında il boyunca fungisidlə dərmanlama aparılmışdır. 

Yarpaqlar müəyyən ölçüdə olduqdan sonra hesablama və qiymətləndirmə işləri aparılaraq 
alma sortlarının xəstəliklə yoluxma dərəcəsi faizlə təsbit edilmişdir. Hesablamalar göbələyin 
inkubasiya müddəti nəzərə alınmaqla xəstəliyin inkişafı dayandığı zaman aparılmışdır. Ağacın hər 4 
tərəfindən toplanmış 50 yarpaq üzərində cədvəl 1-də verilmiş şkalaya əsasən hesablamalar 
aparılmışdır. 

Hər bir təkrarda sayılan 50 yarpaq, 0-4 ballıq şkalaya əsasən qruplaşdırılmış və Tavsend-
Heuberger düsturuna əsasən hər təkrardakı yoluxma dərəcəsi faizlə müəyyən olunmuşdur. Bu  
düstura əsasən hər bir təkrar üçün tapılmış yoluxma dərəcəsinin (%-lə) qiymətləri toplanıb 4-ə 
bölünərək hər nümünənin orta yoluxma dərəcəsinin qiyməti tapılmışdır [4].  

Aparılan xəstəlik qiymətləndirilməsinə görə yoluxma dərəcəsi 0-immun; 1-davamlı; 25%-dən 
az - az həssas; 25-50% arası - həssas; 50%-dən çox-yüksək həssas olaraq qəbul edilərək aşağıdakı 
şəkildə qruplaşdırılır [5; 6]. 

 
Cədvəl 1. Alma bitkisində  dəmgil xəstəliyinin qiymətləndirilmə şkalası 

 

Sirayətlənmə dərəcəsi, balla Xəstəliyə yoluxmanın göstəriciləri 
0-immun Heç bir ləkə yoxdur 
1-davamlı 5 mm-dən kiçik 5 ədədə qədər ləkə olur 

  2-az həssas 5 mm-dən böyük 5 ədədə qədər və ya 5 mm-dən kiçik 5 ədəddən çox ləkə olur 
       3-həssas 5 mm-dən böyük 5 əddən çox ləkə olur 

4-yüksək həssas Yarpağın 50%-dən çoxu ləkə ilə örtülü olur 
 

2014-2015-ci illər üçün xəstəliyə yoluxma dərəcələrinin monitorinqi aparılmışdır. İllər 
arasında xəstəliyin intensivlik dərəcəsinin homogenliyi aşkar olunmuşdur. Ancaq illərə görə 
xəstəliyin intensivliyinin orta qiymətinin bəzi sortlarda müxtəlif olduğu müşahidə edilmişdir. 
Məsələn, 2014-cü ildə Qızıl Əhmədi alma sortunun dəmgil xəstəliyinə yoluxma dərəcəsi 0,09% 
olduğu halda, 2015-ci ildə bu göstərici azalaraq 0,05 % təşkil etmişdir. Bu cür fərqliliklər patogenin  
inkişafının artması ilə əlaqələndirilir.  

Tumurcuqların açılmasından etibarən aprel-avqust aylarına aid olan meteoroloji məlumatlar  
araşdırılmış, 2014-cü ildə orta aylıq yağıntıların miqdarının 18,1 mm, orta aylıq temperaturun isə 
180C olduğu müəyyən edilmişdir. 2015-ci ildə orta aylıq yağıntıların miqdarı 16 mm,  orta aylıq 
temperaturun isə 200C olduğu müəyyən edilmişdir. Yağıntıların miqdarının artımı, 2014-cü ildə 
xəstəliyin intensivliyinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Cədvəl 2-də 2014-2015-ci illər ərzində alma sortlarının meyvə və yarpaqlarının xəstəliyə 
yoluxma dərəcəsinin orta qiymətinə görə Red Delişes (49,03%) sortu daha çox yoluxmuşdur. 
Xəstəliyə yoluxma dərəcəsi yüksək olanlar sırasında Mehdi Cırı (30,94%), Fuji (35,5%), Sarı 
Belflor (35,52%), Şirvan gözəli (35,83%), Auvil Spur (36,94%), Qolden Delişes (41,10%) və Nöyüt 
alma (48,53%) sortları da vardır. Yay Şərəfi, Fəhimə, Yaşıl alma, Quba gözəli, Nəsimi, Quba reneti, 
Simirenko reneti, Vista bella, Conatan və Starkrimson alma sortları isə xəstəliyə qarşı az həssaslıq 
göstərmişdir. Şahdağ, Azərbaycan, Nailə, Qışlıq Qırmızı Cibir, Cır Hacı, Ağ alma, Qənd alma, 
Antonovka, Vaqnera Prizovoy, Quba şafranı, Qara turş, Darağı, Qrani Smit, Neftçilərə Hədiyyə və  
Qolden Spur alma sortlarında 0-1% arası çox zəif xəstəliyə yoluxma halları müşahidə edilmiş və 
davamlı qrupa daxil olan sortlar sırasına aid edilmişdir. Qeyd edək ki, Qızıl Əhmədi (0,07%), Prima  
(0,09%), Şıxıcanı (0,09%), Əyyubi (0,11%) və Şampan Reneti (0,12%) alma sortları xəstəliyə qarşı 
daha çox dayanıqlı olmuşlar ki, bu da onların genetik olaraq davamlı olduğunu göstərir. Yaylıq, 
payızlıq və qışlıq alma sortlarının xəstəliyə yoluxma dərəcəsinin orta qiyməti şəkil 1 və şəkil 2-də 
verilmişdir. 

Malus floribunda 821 klonunda Vf davamlılıq geni tapılmış və 50 ildir ki, seleksiya proq-
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ramlarında müvəffəqiyyətli bir şəkildə donor olaraq istifadə edilir [5]. Məlumdur ki, Prima alma 
sortu Vf dayanıqlılıq genini daşıyan ilk ticari alma sortudur. Qeyd etmək lazımdır ki, Vf davamlılıq 
geninə qarşı patogenin iki irqi aşkar edilmiş, 6 və 7 nömrəli irq olaraq adlandırılmışdır [6]. Bu araş-
dırmada Vf dayanıqlılıq geninə sahib olduğunu ehtimal etdiyimiz Qızıl Əhmədi, Şıxıcanı və Əyyubi 
yerli alma sortlarında hər iki ildə xəstəliyə yoluxma halları aşkar edilməmişdir ki, bu səbəbdən 
patogenin 6 və 7 nömrəli irqlərinin bu əraziyə yayılmadığı qənaətinə gəlmək olar. 

 

Cədvəl 2. Alma sortlarının 2014-2015-ci illərdə yoluxma dərəcəsinin orta qiyməti 
 

Sortnümunələrin adları Yoluxma dərəcəsinin orta qiyməti, %-lə Qruplar 

Y
a 

yl
ıq

 

Yay Şərəfi 22,38 2 
Fəhimə 17,63 2 
Şahdağ 0,44 1 
Vista bella 20,52 2 

   
 P

 a
 y

 ı 
z 

l ı
 q

 

Yaşıl alma 18,79 2 
Quba gözəli 3,38 2 
Şirvan gözəli 35,83 3 
Azərbaycan 0,32 1 
Nəsimi 18,80 2 
Quba alması 0,88 1 
Prima 0,09 1 
Auvil Spur 36,94 3 

 Q
 ı 
ş 

l ı
 q

 
 

Sarı turş 0,18 1 
Ağ alma 0,28 1 
Qızıl Əhmədi 0,07 1 
Qışlıq Qırmızı Cibir 0,17 1 
Qənd alma 0,51 1 
Antonovka 0,78 1 
Vaqnera Prizovoy 0,89 1 
Şampan Reneti 0,12 1 
Quba şafranı 0,85 1 
Nailə 0,17 1 
Qara turş 0,32 1 
Darağı 0,75 1 
Əyyubi 0,11 1 
Şıxıcanı 0,09 1 
Cır Hacı 0,21 1 
Nefçilərə Hədiyyə 0,72 1 
Mehdi Cırı 30,94 3 
Nöyüt alma 48,53 3 
Qrani Smit 0,15 1 
Quba reneti 18,80 2 
Simirenko reneti 14,05 2 
Sarı Belflor 35,52 3 
Conatan 19,79 2 
Qolden Delişes 41,10 3 
Red Delişes 49,03 3 
Qolden Spur  0,54 1 
Starkrimson 22,5 2 
Fuji 35,5 3 

Qeyd: 1- davamlı, 2 – az həssas, 3 – həssas, 4 – davamsız. 
 
Cədvəl 2-də davamlılıq dərəcələrini təhlil edərkən aydın olmuşdur ki, 1-ci (davamlı) və 3-cü 

(həssas) qruplara aid alma sortlarının sayı 30 ədəd olub, ilk sıraları təşkil edirlər. 2-ci (az həssas) 
qrupa isə 10 ədəd alma sortu daxildir. Lakin 2014-2015-ci illər üzrə apardığımız təhlil zamanı 4-cü 
(davamsız) qrupa daxil olan heç bir alma sortu aşkar edilməmişdir. 
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Şəkil 1.  Yaylıq və payızlıq alma sortlarının xəstəliyə yoluxma intensivliyi, (%-lə) 

 
Şəkil 1-də yaylıq və payızlıq alma sortlarında yoluxma dərəcəsinin orta qiymətinə baxıldıqda 

daha çox Auvil Spur alma sortunda (36,94%) xəstəlik müəyyən olunmuşdur. Qeyd edək ki, 35,83%, 
22,38%-lə Şirvan gözəli və Yay şərəfi alma sortları da həssas sortlar qrupuna daxildir. Alma 
sortlarında dəmgil xəstəliyinin kütləvi surətdə inkişaf etməsinə yazda yağışlı hava şəraiti səbəb olur. 
İyun ayının ilk həftəsində patogenin inkişafı üçün şərait yaranmış və istehsalçılara 6 dəfə 
dərmanlama aparılması tövsiyə edilmişdir. Dərmanlama aparıldığı vaxtda məhsul yığımı 
aparılmamışdır. Alma yarpaqlarının fenoloji müşahidələri zamanı məlum olmuşdur ki, yaylıq alma 
sortlarının yarpaqları qışlıq sortlara nisbətən daha nazik və böyük səthə, digər qışlıq sortlarının 
yarpaqları isə daha qalın (ətli) və kiçikdir. Bu mövzuda daha ətraflı elmi-tədqiqat işlərinin 
aparılması sortlarla xəstəliklərə davamlılıq arasındakı əlaqənin öyrənilməsinə səbəb olacaqdır.  

Şəkil 2-də qışlıq alma sortlarında dəmgilə yoluxma dərəcəsinin orta qiymətinə görə ən yüksək 
Red Delişes alma sortunda (49,03%) xəstəlik aşkar olunmuşdur. Bununla yanaşı, Mehdi Cırı-
30,94%, Fuji-35,5%, Sarı Belflor-35,52%, Qolden Delişes-41,10% və Nöyüt alma-48,53% yoluxma 
aşkar olunmuşdur. Qeyd edək ki, qışlıq alma sortlarından dəmgilə həssas sortlar daha azdır. 
Xüsusilə, davamlılıq baxımından ən yüksək göstəricini qışlıq alma sortları təşkil edir. 
 

 
Şəkil 2. Qışlıq alma sortlarının xəstəliyə yoluxma intensivliyi, (%-lə) 

 
Son olaraq qeyd edək ki, 40 müxtəlif alma sortunda xəstəliyə qarşı davamlılıq dərəcələri 

müəyyən olunmuş və böyük variasiyalar aşkar edilmişdir. Seleksiya proqramlarında genetik 
baxımdan istifadə olunacaq seçilmiş alma sortları mövcuddur. Patogenin davamlı yeni irqlər əmələ 
gətirdiyi əsas  götürülməklə, birdən çox davamlılıq genini daşıyan (Vf, Va, Vr, Vb və s.) yeni alma 
sortlarının əldə edilməsi istiqamətli seleksiya proqramlarına ehtiyac vardır.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ К ПАРШЕ (VENTURIA 
INAEQUALIS WINT.) В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Э.М.Хаnкишиева, Г.М.Шихлинский 
НАНА, Институт Генетических Ресурсов 

 

 Парша яблони является основным грибковым заболеванием яблони, которое приводит к  
большим  экономическим потерям в нашей стране. Для защиты от парши в яблоневых садах 
используются фунгициды, которые, на сегодняшний день, являются самым распространенным 
средством химической защиты. Альтернативой химической защите растений является использование  
устойчивых сортов.  Для этого в 2014-2015 годы  на примере 40 сортов яблони, привитых на подвой 
ММ 106, была проведена оценка устойчивости к парше. При проведении исследования не 
использовались фунгициды, яблоневые сорта были протестированы  естественной инокуляцией.  
Опыты проводились в четырехкратной повторности.  Степень заражения инфекцией была оценена по 
0-4 бальной шкале. По степени заражения болезнью растения были разделены в следующие группы: 
продолжительные (0-1% листовая инфекция), малочувствительные (25% > листовая инфекция), 
чувствительные (25-50% листовая инфекция) и высокочувствительные (50% < листовая инфекция). 
По результатам исследования было установлено, что наиболее высокий уровень заражения был у 
сортов Мехди Джиры (30,94%), Фуджи (35,5%), Сары Бельфлер (35, 52%), Ширван Гюзели (35,83%), 
Аувил Спур (36,94%), Голден Делишес (41,10%), Ноют алма (48,53%) и Ред Делишес (49,03%). Сорта 
Гызыл Ахмеди (0,07%), Прима (0,09%), Шыхыджаны (0,09%), Эюуби (0,11%) и Ренет шампанского 
(0,12%) показали самую высокую устойчивость к парше. 

 
EVALUATION OF SOME APPLE VARITIES FOR APPLE SCAB (VENTURIA INAEQUALIS 

WİNT.) RESISTANCE REACTION IN  AZERBAIJAN 
 

E.M.Khankishiyeva, H.M.Shiklinski 
ANAS, Genetic Resources Institute 

 

Apple scab (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) is a major fungal disease for apples, it causes much 
economic loses in our country. Fungicidies have been used much to protect from apple scab. Chemical 
protection’s alternative is using resistant varities. For this reason in 2014–2015 years, 40 apple varities 
grafted on MM 106 rootstock had been evaluated for apple scab. The apple varities had been tested with 
natural inoculation and any fungicide application had not been done in the trial. It had been done according 
to randomized plots design with 4 replicates. Infection ratio had been tested according to 0-4 scall. Infection 
ratio values are like these; resistant (0-1 % leaf infection), less sensitive (25%>leaf infection), sensitive (25-
50% leaf infection) and much sensitive (50%<leaf infection). There wasn’t significantly a difference 
between years, ıt showed homogen dispersion. Evaluation results showed that Mehdi Cırı (30,94%), Fuji 
(35,5%), Sarı Belflor (35,52%), Shirvan gozeli (35,83%), Auvil Spur (36,94%), Golden Delishes (41,10%), 
Nout apple (48,53%) and Red Delishes (49,03%) apple varities were much sensitive, Gızıl Ahmedi (0,07%), 
Prima  (0,09%), Shıxıcanı (0,09%), Ayyubi (0,11%) and Shampan Reneti (0,12%)  apple varities had been 
evaluated as resistant for apple scab disease. 
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УДК 633.11.631.524 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА КЛЕЙКОВИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СРОКА ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 
 

Г.М.ГАСАНОВА1, ДЖ.М.ТАЛАИ1, С.М.МАМЕДОВА1-2, Л.У. ГАСАНОВА1 

1- Научно-Исследовательский Институт Земледелия, г. Баку, АЗ 1098, 
Совхоз 2; 2- НАНА Институт Генетических Ресурсов, AЗ1106, Азадлыг 155, Баку, 

qqasanova53@mail.ru 
 
В статье обсуждаются результаты изучения содержания и качества клейковины зерна 

сортов мягкой пшеницы в зависимости от сроков хранения. Установлено, что с увеличением 
длительности хранения у  всех сортов содержание клейковины постепенно снижается по сравнению 
первичным уровнем, а качество клейковины, определяемое показателем ИДК, наоборот улучшается. 
Выявлено, что снижение содержания и повышение качества клейковины зависит от потенциальных 
особенностей генотипа, а не от принадлежности сорта к той или иной разновидности мягкой 
пшеницы.  

Ключевые слова: зерно, пшеница, клейковина, срок хранения 
Açar sözlər: dən, buğda, kleykovina, saxlanma müddəti 
Key words: grain, wheat, gluten, time, storage duration 

 
Среди различных зерновых культур, играющих важнейшую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности населения страны, пшеница занимает одно из первых мест. 
Это растение обладает исключительными пищевыми достоинствами:из него приготавливают 
хлеб, который отличается пористостью, упругостью, эластичностью, высокой питатель-
ностью и приятным вкусом. Поэтому  пшеница  является объектом исследования ученых раз-
ных областей биологических наук.  

Общеизвестно, что благодаря  белковому составу, в частности содержанию клейковины 
и физическим свойствам зерна,  из пшеницы получают высококачественный хлеб и хлебо-
булочные изделия. Несмотря на то, что проявление этих признаков зависит от многочис-
ленных факторов, в основном они определяются генотипом сорта [1; 3; 7; 9]. 

Сортовые особенности пшеницы и метеорологические условия вегетации, особенно в 
период созревания  зерна, играет важную роль в формирования качества и количество 
клейковины [8]. В зависимости от условий вегетации, особенно в период созревания зерна, 
качество клейковины может меняться в достаточно широком диапазоне [2; 6]. 

Многочисленные научно-практические  работы показывают изменение содержания  и 
качества клейковины под воздействием природно-климатических, почвенных, агрохими-
ческих и т.д. факторов [5; 12]. Имеются данные об изменении качества и содержания 
клейковины в зерне под действием ряда факторов, влияние которых наблюдается после 
уборки урожая. В частности, послеуборочное дозревание семян зерновых, имеет весьма 
важное значения, так как с ним связано повышение выхода и качества муки, хлеба и других 
продуктов питания [10]. Авторами показано, что зерна, не прошедшие послеуборочное 
дозревание, являются нестойкими в хранении и характеризуются пониженными мукомоль-
ными и хлебопекарными качествами. 

Если количество клейковины при послеуборочном дозревании остается практически 
без изменения, то ее качество может несколько меняться. Направление этих изменений в 
значительной степени определяется исходным качеством клейковины. В процессе после-
уборочного дозревания клейковина может улучшить свою эластичность, растяжимость, 
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увеличивается также и способность к набуханию [11]. 
Еще в средине прошлого столетия В.С. Шмалько (1962) показал, что клейковина свеже-

убранного зерна пшеницы имеет пониженные растяжимость  и упругость, поэтому хлеб из 
муки такого зерна получается низкообъемным, малопористым, с пониженной питательной 
ценностью. Длительный период послеуборочного дозревания  оказывает отрицательное 
влияние не только  на содержание и качества клейковины, но и на  хлебопекарные качества. 
Учитывая вышеизложенное, мы сочли целесообразным изучить динамику изменения 
клейковины и ее качество в зависимости от сроков хранения и определить максимально 
допустимые сроки хранения зерна местных сортов мягкой пшеницы. 

В качестве материала исследования использовались сорта мягкой пшеницы местной 
селекции интенсивного типа: Фатима, Тале-38, Гырмызы гюл-1, Аран  и  Зирва 85, Нурлу 99  
и Азаматли 95. Сорта были выращены в условиях Апшерона в 2015 году и после уборки    
поступили в лабораторию  «Качества зерна» НИ Института Земледелия  после уборки  для 
приведения в них все возможных технологических и биохимических анализов.Зерна 
хранились в лабораторных условиях при комнатной температуре. 
        С целью определения времени отлежки зерна, при которых содержания и качества 
клейковины сохраняют оптимальные значения, анализы проводились, спустя два месяца 
после уборке  и каждый месяц (в течение 10-и месяцев). Содержание сырой  клейковины 
определяли,  после  ручной отмывки (тесто, приготовленное из 25г шрота) по ГОСТ 10839-
64. Качество клейковины на приборе ИДК-1 по методическим указаниям. Хлебопекарное 
качество определяли по лабораторной выпечке на сухих дрожжах. Оценка объемного выхода 
хлеба проводилась по 5-ти  балльной шкале при выпечке без  улучшителей и повторного 
замеса, а качества хлеба по шкале оценки основных признаков качества хлеба [4]. 

Из практики известно, что при формировании качества зерна в различных условиях 
выращивания, не все сорта одинаково проявляют свои потенциальные возможности. 
Поэтому определенный интерес представляет изучение потенциальных  возможностей 
генотипов, реализующих в одинаковых условиях хранения. Для проведения эксперимента 
были отобраны сорта  трех  разновидностей: эритроспермум, грекум и лютесценс. К первой 
группе относятся сорта Фатима, Зирва-85, Гырмызы гюль-1, ко второй-Тале-38, Азаматли-95, 
Нурлу- 99, а третьей-Аран. 

Из данных таблицы 1,  видно, что содержание и качество клейковины не зависело от 
принадлежности сорта к той или иной разновидности. Даже краснозерные сорта имели 
низкое содержание клейковины, при  низком ее качестве. В таблице 1 также  приведены 
данные об изменении этих показателей после 3-х месяцев хранения зерен. Согласно этим 
данным, кроме двух сортов Фатима и Зирва-85, у всех остальных сортов содержание 
клейковины было высоким. 

 
Таблица 1. Влияние сроков хранения на содержание и качество клейковины 

у сортов мягкой пшеницы 
 

Сорта 
Клейковина,% ИДК, п. п 

10. V III 
2015 г. 

2.III. 
  2016 

7.IV. 
2016 

3.V 
2016. 

10. V III 
2015г. 

2.III. 
2016 

7. IV. 
2016 

3. V. 
2016 

Фатима 26,4 25,2 23,6 22,8 92.8 90,3 90,2 86,5 
Нурлу- 99 32.0 29,6 28,4 24,4 104.2 86,4 89,5 68,4 
Талe-38 33.2 32,8 32,2 28,4 102.0 95,9 94,5 84,6 

Гырмызы гюль-1 28.0 28,4 25,6 24,0 85.5 74,4 71,1 68,9 

Азаматли- 95 33.6 32,8 30,4 26,0 105,7 89,7 89,8 75,2 
Aран 33,2 32,4 28,6 28,4 104.6 91,6 86,1 82,4 

Зирва- 85 24.8 22,4 21,6 20,8 80.5 73,0 74,4 72,3 
 
Известно, что у пшеницы, выращенной в условиях богары, в зернах клейковина накап-

ливается больше, чем  выращенной в  условиях орошения. Изучаемые нами сорта были выра-
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щены в Апшероне в условиях орошения. Содержание клейковины в зернах этих сортов в 
основном было высоким, несмотря на то, что  срок их хранения достигал нескольких месяцев 
(с августа до марта 2016 года). Из предварительных данных видно, что наряду с ежеме-
сячным снижением содержания клейковины в зерне, у изученных сортов, наблюдается 
улучшение ее качества (показатель ИДК). Причем качество клейковины сравнительно 
больше улучшается у тех сортов, показатель ИДК которых первоначально составлял 90,3-
95,9.  

Тенденция к снижению содержания клейковины, сопровождающаяся  улучшением ее 
качества, наблюдалась  у всех  без исключения  изученных сортов  мягкой пшеницы. У сор-
тов относящихся  к различным разновидностям - Азаматли-95 (грекум) и Нурлу-99 (грекум) 
уменьшение содержания клейковины в зависимости от срока хранения  составляет 7,6%, а у 
Тале-38 (грекум) и Аран (лютессенс) 4,0%. У сортов  Гырмызы-гюль-1 (эритроспермум), 
Зирва-85 (эритроспермум) этот показатель составляет 4,0%, а у сорта Фатима (эритро-
спермум) 3,8%. То есть, уменьшение содержания клейковины не зависит от принадлежности 
сорта к той или иной разновидности мягкой пшеницы,  а  определяется способностью 
проявления растением его генотипической особенности. Аналогичная  картина наблюдалась 
при определении качества клейковины. 

 

Таблица 2. Объем и качество хлеба сортов мягкой пшеницы  
в зависимости от  срока хранения (2015-2016 гг.) 

 

Сорта 
Объем хлеба, см3 Качество хлеба, по балам 

10.VIII.2015 г. 19.V.2016 г 10.1.2015 г. 19. V.2016 г. 

Фатима 400 500 3.3 4.3 
Нурлу-99 450 550 3.9 4.6 
Талe-38 500 580 4.0 4.7 
Гырмызы гюль-1 500 600 4.8 4.9 
Азаматли-95 400 550 4.0 4.8 
Aран 450 500 4.3 4.6 
Зирва-85 500 500 4.4 4.9 

 
Нами также изучено изменение хлебопекарных качеств сортов мягкой пшеницы в 

зависимости от сроков хранения зерна. Хлеб выпекали  два раза после уборки. В таблице 2 
приведены результаты анализов, демонстрирующих ярко выраженное влияние сроков 
хранения зерна на объем хлеба.  

Таким образом,  результаты   проведенных исследований показали, что выдержанные в 
течение 10-ти месяцев  после уборки зерна изученных сортов,  постепенно  меняют свои  
технологическое свойства, и такая тенденция не зависит от  принадлежности сортов к той 
или иной разновидности мягкой пшеницы. 

Из вышеизложенного следует, что для сохранения хлебопекарных качеств, технологам 
и занимающимся выращиванием мягкой пшеницы фермерам, нужно уделять большое 
внимание послеуборочному дозреванию  и срокам хранения зерна. 
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DƏNİN SAXLANMA MÜDDƏTİNDƏN ASILI OLARAQ KLEYKOVİNANIN  
MİQDAR VƏ KEYFİYYƏTİNİN DƏYİŞMƏSİ 

 

Q.M.Həsənova1,  J.M.Təlai1, S.M.Məmmədova1-2, L.Ü.Həsənova1 

1-Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu; 2-AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 
 

Məqalədə   saxlanma müddətindən asılı olaraq  yumşaq buğda dənində kleykovinanın miqdar və 
keyfiyyətinin tədqiqinin nəticələri müzakirə edilir. Müəyyən edilmişdir ki,  saxlanma müddəti  uzandıqca 
bütün sortlarda kleykovinanın miqdarı əvvəlki səviyyəyə nisbətən azalır, kleykovinanın keyfiyyəti isə  əksinə 
yaxşılaşır. Həmçinin öyrənilmişdir ki, kleykovinanın miqdarının azalması  və keyfiyyətinin yaxşılaşması 
sortun yumşaq buğdanın bu və ya digəər növmüxtəlifliyinə aidliyindən deyil, genotipin potensial 
xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

 
CHANGING THE CONTENT AND QUALITY OF GLUTEN DEPENDING ON 

STORAGE DURATION OF GRAIN 
 

G.M.Gasanova1, J.M.Talai1, S.M.Mammadova1-2, L.U. Gasanova1 

1-Research Institute of Crop Husbandry; 2-ANAS Genetic Resources Institute 
 

The article discusses results of the study of gluten content and quality of bread wheat variety grains, 
depending on the storage duration. It was found that with increasing of duration of storage, gluten content 
gradually decreases compared with primary level and quality of gluten on the contrary improves at all 
studied varieties. It was found that the decrease in content and quality of gluten depends on the potential 
characteristics of the genotype, not on belonging of varieties to the particular species of wheat. 
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SUVARMA REJİMİNDƏN ASILI OLARAQ BUĞDANIN  MƏHSULDARLIĞININ VƏ 
DƏNİN KEYFİYYƏTİNİN DƏYİŞİILMƏSİ 

 

S.İ.HÜSEYNOV 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Pirşağı qəs. 2N-li Sovxoz, Bakı; 

hseyfulla.huseynov@rambler.ru 
 

Məqalədə suvarma variantından asılı olaraq müxtəlif növ yumşaq buğda sortlarının dən məhsul-
darlığı, keyfiyyəti, 1000 dənin kütləsi və sünbülün struktur elementləri üzrə aparılmış tədqiqat işlərinin 
nəticələri verilmişdir. Həmçinin suvarma rejimindən asılı olaraq müxtəlif növ yumşaq buğda sortlarının 
məhsuldarlığı, dəndə zülalın miqdarı, 1000 dənin kütləsi və hektardan zülal çıxımı bir - biri ilə qrafiki olaraq 
müqayisə olunmuşdur. 

:236-241 
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Açar sözlər: Sort, məhsuldarlıq, zülal, dənin keyfiyyəti, 1000 dənin kütləsi 
Ключевые слова: Сорт, урожайность, белок, качество зерна, масса 1000 зерен  
Key words: Variety, productivity, protein, grain quality, 1000 kernel weight 
 
Respublikamızın artmaqda olan əhalisinin zülali maddələrə olan təlabatını ödəmək üçün dənli 

bitkilərin dənində zülalın miqdarının artırılması hazırkı dövrdə alimlərin qarşısında duran ən böyük 
problemlərdən biridir. Bu problemin həlli ildən ilə daha da çətinləşir. 

Respublikamızın buğda əkilən torpaq sahələri bir-birindən kəskin fərqlənən müxtəlif quraqlıq 
tiplərinə aid  olan ərazilərdir. Ona görə də həmin torpaqların ümumi strukturu və bitkiyə lazım olan 
qida elementlərinin miqdarı da bir-birindən kəskin fərqlənir.  

Bu məqsədlə də həmin torpaq tiplərinə və torpaqlarda olan bitkiyə lazım olan qida 
elementlərinə uyğunlaşa bilən xarici mühitin biotik və abiotik təsirlərinə davam gətirən, hər bir 
bölgə üçün bütün fizioloji, biokimyəvi göstəriciləri yüksək olan və yüksək məhsulun təminatını 
verən və “İdeal buğda” modelinin testlərinə cavab verən müxtəlif növ yumşaq buğda sortları 
yaradılıb əkilməklə, respublikamızda əhalinin yüksək və keyfiyyətli dən məhsuluna olan tələbatını  
ödəmək olar [1]. Buğda bitkisinin quraqlığa davamlılıq göstəricilərindən ən əsası birinci və ikinci 
kök sisteminin yaxşı inkişaf etməsi, onların torpağın dərinliyinə getməsi və əsas kökün torpaqdakı, 
qida elementlərini daha çox mənimsəməsi üçün, coxlu budaqlara ayrılmasıdır [4]. 

Ümumiyyətlə aparılan elmi tədqiqatlar əsasında respublikamızın demək olar ki,  hər bir 
bölgəsi üçün quraqlığa, saxtaya, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı, yüksək küyfiyyətli və 
yüksəkməhsuldar yumşaq buğda sortlarının yaradılması və fermer təsərrüfatlarında tətbiqi 
sahəsində çox işlər görülsə də, hələlik o sortlar əhalinin artmaqda olan tələbatını tam ödəmir. 

Apadığımız uzun müddətli tədqiqat illərinin və digər tədqiqatçıların apardığı işlərin nəticəsi 
olaraq məlum olmuşdur ki, orta məhsuldarlığı 35,0-40,0 s/ha arasında olan buğda bitkisinin 
xəstəliklərə tutulması dən məhsulunun  potensial imkanlarının 5,0-7,0 s/ha aşağı düşməsinə səbəb 
olur [3; 7]. Respublikamızda aparılan torpaq islahatları nəticəsində  çoxlu miqdarda  kiçik fermer 
təsərrüfatları yaradılmışdır. Həmin fermer təsərrüfatlarında isə maddı texniki bazanın , ixtisaslı 
aqronomların  olmaması, mütərəqqi becərmə texnologiyasının tətbiqi imkanlarının çox aşağı 
olması, üzvi və mineral gübrələrin, xəstəlik  və zərərvericilərə qarşı görüləcək tədbirlərin tətbiqi 
imkanlarının məhtud olması nəticəsində becərilən taxıl bitkilərinin məhsuldarlığı, dənin keyfiyyəti 
və çörək bişirmə keyfiyyəti xeyli aşağı düşür. 

Aparılmış tədqiqatın əsas məqsədi Respublikamızın malik olduğu müxtəlif torpaq iqlim 
şəraitində  əkilmiş müxtəlif növ yumşaq buğda sortlarında keyfiyyətli və yüksək dən məhsulunun 
əmələ gəlməsinin fizioloji, biokimyəvi  xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və bu göstəricilərin 
məqsədyönlü seleksiya prosesində, yeni yüksək məhsuldar, yüksək keyfiyyətli, quraqlığa, şaxtaya, 
xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı yumşaq buğda sortlarının alınması üçün seleksiyaçılara 
tövsiyələr verməkdir. Bununla ələqadar olaraq qarşıya qoyulan məqsədin həyata keçirilməsi üçün 
metodikaya uyğun olaraq tarla şəraitində  Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Abşeron yardımçı 
təcrübə təsərrüfatının (YTT)  torpaq sahələrində  Beynəlxalq Seleksiya mərkəzləri  CIMMYT və 
ICARDA-dan alınmış  buğda genofondundan seçilmiş və hibridləşmə yolu ilə alınmış müxtəlif  növ 
yerli yumşaq buğda sortlarından ibarət 14 ədəd sort və perspektiv  nümunələr iki variantda  (I) 
optimal suvarma rejimi  və (II) suvarılmayan variantda, əkilmiş, seleksiya prosesində istifadə etmək 
üçün dənin keyfiyyəti, məhsuldarlığı və digər göstəriciləri öyrənilmişdir. 

Çıxışdan başlayaraq vegetasiyanın sonunadək fenoloji müşahidələr Kupermana görə 
aparılmışdır [5]. 

Dəndə azotun miqdarı Keltek 1003 LKB firması cihazının köməkliyi ilə modifikasiya 
olunmuş Keldal mikrometodu ilə təyin olunmuşdur. Azotun qiymətini zülala çevirmək üçün 
(Nx5,7) əmsalından istifadə olunmuşdur [6]. 

Tədqiq olunan müxtəlif növ yumşaq buğda sortlarında  dənin analizi zamanı məlum olmuşdur 
ki, buğda sortlarının məhsuldarlığına, sünbülün struktur elementlərinə  və dəndə zülali maddələrin 
əmələ gəlməsinə müxəlif biotik və abotik amillərin təsiri zamanı gedən proseslərin öyrənilməsi və 
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məqsədyönlu seleksiya yolu ilə yeni yüksək məhsuldar, yüksək keyfiyyətli, şaxtaya və quraqlığa 
davamlı, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı sortların yaradılması üçün tətbiq olunacağını 
nəzərə alaraq dəndə zülali maddələrin miqdarı təyin edilmişdir.  

Tədqiq olunan yumşaq buğda sortlarının məhsuldarlığı optimal suvarma rejimində 258,0- 
540,0 q/m2, suvarılmayan variantda isə bu göstərici 191,0- 378,0 q/m2 olmuşdur. Yumşaq buğda 
sortlarında optimal suvarma rejimində 1000 dənin kütləsi 28,3- 40,5 q, suvarılmayan variantda isə 
26,1- 35,7 q  olmuşdur. 

Tədqiq olunan yumşaq buğda sortlarının dənində optimal suvarma rejimində zülalın miqdarı 
13,0-14,0 %, suvarılmayan variantda isə 13,6-14,8% olmuşdur (Şək. 1). Tədqiq olunan yumşaq 
buğda sortlarının dənində optimal suvarma rejimində zülalın miqdarı ən çox Əkinçi 84 (14,0 %), 
Qiymətli 2/17 (13,8 %), 4thFEWSN  N50 (13,6 %), Qırmızıgül (13,4%), Saratovskaya-29 (13,4%) 
sortlarında, ən aşağı qiymət isə Əzəmətli 95 (13,0%), Tale 38 (13,0 %), Nurlu 99 (13,2 %),  Ruzi 84 
(13,2 %), Pirşahin 1 (13,2 %) sortlarında qeyd olunmuşdur. Suvarılmayan variantda isə bu 
göstəricilər uyğun olaraq ən çox Əkinçi 84 (14,8 %), Günəşli (14,8 %), Əzəmətli 95 (14,6%),   Tale 
38 (14,6 %), Pirşahin 1 (14,4 %), Saratovskaya 29 (14,4%), sortlarında, ən aşağı qiymət isə 
2ndFAWWONN 97 (13,6 %), Qırmızıgül (13,9%), Nurlu 99 (14,0 %), Dağdaş (14,0 %), 
4thFEWSNN50 (14,0 %) sortlarında qeyd olunmuşdur (Cədvəl 1). Tədqiqatlar nəticəsində məlum 
olmuşdur ki, optimal suvarma rejimində və suvarılmayan variantda yumşaq buğda sortlarının 
dənində zülalın miqdarı, bir sünbüldəki dənlərin sayı, bir sünbüldəki dənlərin kütləsi, 1000 dənin 
kütləsi və dənin məhsuldarlığı ilə tərs mütənasibdir. (Şəkil 1). 

 
Cədvəl 1. Suvarma  rejimindən asılı olaraq rayonlaşmış və perspektiv yumşaq buğda sortlarının  

dənində keyfiyyət göstəriciləri (Abşeron 2015) 
s/s Sortun   adı Təcrü 

bənin   
variantı 

Dənin 
kütləsi, 

q/m2 

1000 
dənin 

kütləsi,q 

Sünbüldə  dənin Azot, 
% 

Zülal,% Hek. zülal 
çıxımı, 
kq,/ha 

sayı, 
əd. 

kütləsi,q. 

1 Qiymətli 2/17 I 383,0 38,8 59,8 2,69 2,42 13,8 5,29 
II 366,0 35,7 48,7 1,89 2,52 14,4 5,27 

2 Əkinçi 84 I 369,0 36,0 60,6 2,44 2,45 14,0 5,17 
II 334,0 31,0 47,2 1,79 2,59 14,8 4,94 

3 Əzəmətli 95 I 540,0 36,1 40,6 1,29 2,27 13,0 7,02 
II 296,0 29,4 35,2  1,18 2,56 14,6 4,32 

4 Nurlu99 I 511,0 28,3 59,8 2,14 2,31 13,2 6,75 
II 366,0 28,2 50,6 1,44 2,45 14,0 5,13 

5 Qobustan I 460,0 33,7 68,6 2,42 2,33 13,3 6,12 
II 378,0 32,7 60,6 2,23 2,45 14,0 5,29 

6 Ruzi 84 I 506,0 38,5 52,2 1,89 2,31 13,2 6,68 
II 301,0 32,4 48,8 1,80 2,49 14,2 4,28 

7 Qırmızı gül 1 I 427,0 30,0 54,8 2,06 2,34 13,4 5,72 
II 331,0 28,8 43,8 1,51 2,38 13,9 4,60 

8 Tale 38 I 524,0 34,0 61,4 2,28 2,28 13,0 6,81 
II 283,0 29,4 45,8 1,42 2,56 14,6 4,13 

9 Pirşahin 1 I 520,0 38,3 59,4 2,48 2,31 13,2 6,87 
II 341,0 33,9 50,6 2,00 2,52 14,4 4,91 

10 2 nd FAWWON 
N97 

I 489,0 35,0 64,2 2,38 2,31 13,2 6,46 
II 331,0 26,7 47,0 1,52 2,38 13,6 4,50 

11 4 th FEWSN N50 I 329,0 31,3 40,8 1,29 2,38 13,6 4,48 
II 230,0 27,1 33,4 1,06 2,45 14,0 3,22 

12 Günəşli I 406,0 40,5 53,6 2,31 2,31 13,2 5,36 
II 255,0 38,0 44,0 1,86 2,59 14,8 3,78 

13 Dağdaş I 415,0 30,0 41,0 1,16 2,31 13,2 5,48 
II 234,0 26,1 29,6 0,87 2,45 14,0 3,28 

14 Saratovskaya-29 I 258,0 39,4 41,6 1,76 2,34 13,4 3,46 
II 191,0 30,4 35,2 1,33 2,52 14,4 2,75 

I-optimal suvarma rejimi; II- suvarılmayan variant 
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Şək. 1. Suvarma  rejimindən asılı olaraq rayonlaşmış və perspektiv yumşaq buğda sortlarının dəninin, 
keyfiyyət göstəricilərinin, dən məhsulu ilə müqayisəsi: I-optimal suvarma rejimi; II- suvarılmayan variant 

 
Bu onunla əlaqədardır ki, opimal suvarma rejimində yaxşı inkişaf edən buğda dənlərinə 

karbohidratların axını zülali maddələrə nisbətən daha sürətli olur, suvarılmayan variantda isə 
karbohidratların gövdədən və yarpaqlardan dənə axını zəifləyir və zülali maddərin miqdarı isə 
sürətlənir və ona görə də optimal suvarma rejimində bir sünbüldəki dənlərin sayı, kütləsi və 1000 
dənin kütləsi artır və zülalın miqdarı isə azalır. Suvarılmayan variantda isə bir sünbüldəki dənlərin 
sayı, kütləsi və 1000 dənin kütləsi azalır və zülalın miqdarı isə artır. Bu nəticələr həmçinin digər 
elmi araşdırmalarda da öz əksini tapmışdır [2; 3; 8]. 

Hal hazırki dövrdə Respublika əhalisi tərəfindən istifadə olunun un və un məhsullarında zülali 
maddələrin çatışmadığını və əhalinin bitki zülalına olan tələbatının daha çox olduğunun və daha çox 
ehtiyacında olduğumuz bitki zülalının artırılma yollarının daha vacib olduğunu nəzərə alaraq 
müxtəlif növ yumşaq buğda sortlarının dən məhsulunda hektarda toplanan zülalın miqdarına 
suvarma rejiminin təsirini öyrənmək məqsədilə dənin tərkibində hektardan zülal çıxımı 
hesablanmışdır. 

Tədqiq olunan yumşaq buğda sortalatrında isə optimal suvarma rejimində hektardan zülal 
çıxımı 3,46-7,02s/ha, suvarılmayan variantda isə bu göstərici 2,75-5,29 s/ha olmuşdur.  

Tədqiq olunan yumşaq buğda sortlarında isə optimal suvarman rejimində hektardan zülal 
çıxımına görə ən yüksək qiymət Əzəmətli 95 (7,02s/ha), Pirşahin 1 (6,86 s/ha), Tale 38 (6,81s/ha), 
Nurlu 99 (6,75s/ha), Ruzi 84 (6,68s/ha), 2ndFAWWON N97 (6,46 s/ha) sortalarında, ən aşağı 
qiymət isə Saratovskaya 29 (3,46s/ha), Dağdaş (3,28s/ha), 4th FEFWSN  N50 (4,46s/ha), Əkinçi 84 
(5,17s/ha), Qiymətli 2/17 (5,29 s/ha),  suvarılmayan variantda isə bu göstəricilər uyğun olaraq ən 
yüksək Qobustan (5,29s/ha), Qiymətli 2/17 (5,27 s/ha),  Nurlu 99 (5,13s/ha), sortlarında ən aşağı 
qiymət isə Saratovskaya 29 (2,75s/ha), 4th FEFWSN  N50 (3,22s/ha), Dağdaş (3,28 s/ha), Əkinçi 84 
(4,94s/ha) sortalarında olmuşdur. Tədqiq olunan yumşaq buğda sortları arasında zülalın miqdarına 
görə ən yüksək Əkinçi 84 və Günəşli (14,8 %) sortlarıdır. Ancaq hektardan zülal çıxımına görə 
digər tədqiq olunan yumşaq buğda sortları  Nurlu 99 və Günəşli sortlarını üstələyir. Aparılan 
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təcrübələrdən məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan yumşaq buğda sortlarının məhsuldarlığı və dəndə 
zülalın miqdarı arasında tərs mütənasib asılılıq mövcuddur. Həmcinin tədqiq  olunan yumşaq buğda 
sortlarının məhsuldarlığı və hektardan zülal çıxımı arasında düz, hektardan zülal çıxımı ilə dəndə 
zülalın miqdarı arasında tərs  mütənasib asılılıq mövcuddur.  

Tədqiq olunan yumşaq buğda sortlarının dənində zülalın miqdarı ilə məhsuldarlıq və 
hektardan zülal çıxımı arasındakı korrelyativ asılılıqdan istifadə etməklə seleksiyaçılara yeni yüksək 
məhsuldar və yüksək keyfiyyətli buğda sortlarının alınması yolunda dəyərli tövsiyələr vermək olar.  

 
Beləliklə, aparılmış tədqiqatdan aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 
1. Tədqiq olunan yumşaq buğda sortlarının məhsuldarlığı optimal suvarma rejimində 25,8- 

54,0 s/ha, suvarılmayan variantda isə bu göstərici 19,1-37,8 s/ha olmuşdur. Yumşaq buğda 
sortlarında optimal suvarma rejimində 1000 dənin kütləsi 28,3-40,5 q, suvarılmayan variantda isə 
26,1-35,7 q  olmuşdur. 

2. Yumşaq buğda sortlarının dənində isə optimal suvarma variantinda zülalın miqdarı 13,0-
14,0%, hektardan zülal çıxımı isə 3,46-7,02 s/ha, suvarılmayan variantinda isə bu gostəricilər uyğun 
olaraq 13,6-14,8%, hektardan zülal çıxımı isə 2,75-5,29 s/ha arasında dəyişmişdir. 

3. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, optimal suvarma rejimində və suvarılmayan 
variantda yumşaq buğda sortlarının dənində zülalın miqdarı bir sünbüldəki dənlərin sayı, bir 
sünbüldəki dənlərin kütləsi, 1000 dənin kütləsi və dənin məhsuldarlığı ilə tərs mütənasibdir. 
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ИЗМЕНЕНИЯ  УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ,  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ 

 
С.И.Гусейнов 

Научно-Исследовательский Институт Земледелия 
 

В статье приведены резултаты проведенного исследования по продуктивности и качеству 
зерна, массе 1000 зерен и структурных элементов колоса у различных видов сортов мягкой пшеницы 
в зависимости от вариантов орошения.  

Также, дано графикческое сравнениев зависимости от режима орошения продуктивности, 
содержания белка, массы 1000 зерен и выхода белка из гектара у различных видов мягкой пшеницы. 
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CHANGES IN PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY OF  
WHEAT DEPENDING ON IRRIGATION MODE 

 

S.I.Hiseynov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The article presents results of the research on grain productivity, quality, 1000 kernel weight and 
structural elements of the spike in various bread wheat varieties depending on the irrigation options. Also, a 
graphical comparison is given depending on the irrigation regime of productivity, protein content, 1000 
kernel weight and  yield of protein from hectare of various species of bread wheat. 
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KLEYKOVİNANIN  KEYFİYYƏTİ ÇÖRƏKBİŞİRMƏNİN ƏSASIDIR 

 
Q.M.HƏSƏNOVA1, S.M.MƏMMƏDOVA1-2, G.H.POLADOVA2 

1- Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı, Pirşağı qəs., Sovxoz 2;2- AMEA Genetik Ehtiyatlar 
İnstitutu, AZ1106, Bakı, Azadlıq 155, qqasanova53@mail ru 

 

Məqalədə buğda dəninin ən mühüm xüsusiyyətinin yüksək miqdarda kleykovina adlanan zülal 
maddəsini özündə toplaması, yumşaq buğda dəninin çörək və şirniyyat məmulatları hazırlanmasına 
yararlılığının əsas göstəricisinin keykovinanın  keyfiyyəti olmasından bəhs edilir.   

Açar sözlər: buğda, dən, zülal, kleykovina, keyfiyyət 
Ключевые слова: пшеница, зерно, белок, клейковина, качество 
Key words: wheat, grain, protein, gluten, quality 
 
Dənli bitkilər arasında insanın əsas qida rasionunu təşkil edən ən mühüm və əhəmiyyətli olanı 

buğdadır. Yumşaq buğda dənindən hazırlanan çörək və şirniyyat məmulatları öz elastikliyi, 
qidalılığı, dadı, qoxusu ilə digərlərindən çox fərqlənirlər. 

Buğda 43 ölkənin 1 milyarddan çox əhalisinin qida məhsullarına olan və insan orqnizminin 
tələbatına lazım olan kalorininin 20 %-ni təmin edir. Ondan yarma, çörək, konditer məhsulları və 
heyvandarlıqda,  quşçuluqda yem kimi istifadə edilir (Drigider  V.V. 2007).  

Arxeoloji rəqəmlərə görə  çörəyin bişirilmə tarixi 30 000 il öncə yabanı dəndən alınmış 
qatışıga su qatmaqla daş üzərində bişirilən kiçik lavaşlardan başlanmışdır. İlk dəfə bişirilən çörəyin 
tərkibi on minilliklər keçsə də dəyişməmişdir. Arxeoloji qazıntılardan məlumdur ki, 15 minilliyə 
yaxın insan cəmiyyəti qidasında dənli bitkilərin dənindən ya sıyıq halında ya da lavaş formasında   
istifadə etmişdir (Martyanov, 2001). 

Buğdadan hazırlanan çörək və bulka məmulatları hesabına insan orqanizm üçün lazım olan 
zülal, 70-80% B1 və PP vitaminin çox hissəsini, E vitamini və mineral maddələrin yarısını qəbul 
edir (Mineyev V.Q., Pavlov A.N.,1981). 

Yaxşı bişirilmiş çörək həzm prosesini, qida maddələrinin mənimsənilməsini gücləndirən, 
özünə məxsus katalizatordur (A.A.Sozinov, 1976; Tolstousov, 1987). 

Bir çox ölkələrdə və həmçinin respublikamızda da əhalinin qidasının əsasını və  demək olar 
ki, birincisini buğda çörəyi təşkil edir. Ona görə də bu bitkinin məhsuldarlığının və dən 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi tədqiqat işlərinin əsas predmeti olaraq hələ də qalmaqdadır. 

Buğda bitkisi ekoloji plastik xüsusiyyətinə görə dünyanın hər yerində becrilir 
(T.D.Babuşkina, 1982; Vavilov N.İ., 1935; Qonçarov P.L., 1993; Lixenko N.N., 2005). 

Buğda dəninin ən mühüm xüsusiyyəti onun yüksək miqdarda kleykovina adlanan zülal 
maddəsini  özündə toplamasıdır. Çörəkbişirmədə kleykovinanın rolu və əhəmiyyəti yüksəkdir. 

Müasir elmi təsəvvürlərə görə buğda dəninin endospermində və ondan alınmış unda 
kleykovina az hidratlaşmış daha doğrusu quru hissəciklər halında nişasta dənələri arasında və 
birbaşa onun üzərində yerləşir. Su una qatılarkənəmələ gələn xəmirdə kleykovina hissəcikləri bir-
birilə birləşərək şişir və zülalın  hidratlaşmış fazasına keçib, torəmələ gətirir. Nişasta dənələri 

:241-246 
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kleykovinanı əhatə edərək sıx, bərk, əlaqələri möhkəm,  xəmir əmələ gətirir. Xəmirin qıcqırması 
zamanı mayanın ayırdığı karbon qazı xəmiri yumşaldır, onun həcmini artırır və xırda məsaməli 
struktur yaradır. Belə şişmiş kleykovina möhkəm-elastiki xüsusiyyətə malik olduğundan, xəmirə 
forma verərək, məsaməli quruluşa malik çörək əmələ gətirir. Kleykovinanı təşkil edən  zülallar- 
qliadin və qlüteninlər  yüksək su udma qabiliyyətinə, şişmə və hidratlaşaraq bərk elastiki qatışıq 
əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdirlər (Vakar A.B.; N.P. Kozmina, 1976). 

Kleykovina 1728-ci ildə İtalyan alimi Bekkarı tərəfindən buğda xəmirini nişasta və kəpəkdən 
təmizləməklə alınmış, 1745-ci ildə bu kəşf konfransda  bildirilmişdir. O,  dövrdən iki yüz il 
keçməsinə baxmayaraq, bu zülallar haqqında çoxsaylı elmi işlər, kitablar yazılsa da, hələ də dövrün  
aktual  məsələsi olaraq qalmaqdadır.  

 Sovet almləri  M.İ. Kniyaginiçev (1951, 1958), A.B.Vakar (1961) və  N.P.Kozmina (1976) 
bu sahədə geniş tədqiqatlar apararaq dəyərli elmi məlumatlar əldə etmişlər. 

Müasir elm, kleykovinanın zülal tərkibli olmasına baxmayaraq, müəyyən miqdarda qeyri 
zülal qarışığınada malikolması fikirindədir. Məlumdur ki, dəndə kleykovinanın miqdarı və  fiziki 
xüsusiyyəti, onun keyfiyyətini xarakterizə edən amillərdir və bu ğöstəricilər geniş diapazonda 
dəyişkəndir. Kleykovina dəndə zülalın miqdarı ilə sıx əlaqədədir. Zülalın dəndə toplanması çoxsaylı 
amillərdən asılıdır. Zülal payızlıq buğda dəni endospermdə çox toplandıqda nişastanın miqdarı 
azalır, dincə qoyulmuş torpağa şumlandıqdan sonra yenidən mineral gübrələrin verilməsi bu 
göstəricini yüksəldir (Bakayeva N.P., Saltıkova O.L., 2007). 

Yaş kleykovina yalnız bir sıra hallarda kimyəvi tərkibini və hidratlaşma səviyyəsini dəyişə 
bilər, yüksək zülal halında belə onun dəndə miqdarı az ola bilər. Bu dənin ziyankar bağacıqla 
zədələnməsi, dəni soyuq vurması,  quru küləyin təsiri, yığımdan sonra dənin çox qurudulması, 
dənin qızışması hallarında müşahidə edilir (Vasilçuk, 2001). 

 Dəndolma dövründə əlverişsiz hava şəraiti (yağış, soyuq) nəticəsində məhsuldarlıq və dən 
keyfiyyəti, xüsusilə də zülal və kleykovinanın miqdarı aşağı olur. Dəndolma dövründə 10-15mm 
həcmində yağıntılar düşdükdə sünbüldə dənin qabığının çatlaması, rənginin ağarması və sonra isə 
sünbüldə dənin cücərməsi baş verir (Mares, Mrva, 2014). 

Dən cücərən zaman rüşeym hissəsindən qabıq çatlayır sonra isə kökcük və cücərti əmələ gəlir. 
Cücərmə zamanı nişasta parçalanır, zülallar denaturasiyaya uğrayır, dənin fiziki və texnoloji 
xüsusiyyəti pisləşir. Dən döyülmür, xəmir yapışqan olub, çörəyin həcmi kiçilir və bişirilən çörək 
ovxalanır (Kozmina, 1976; Fu et al, 2014). 

Alfa-amilaza fermentinin aktivləşməsi səbəbindən nişastanın parçalanması baş verir, bu 
buğdanın görünüşündən bilinməsə də, dənin saxlanmasında, unüyüdülmədə, çörəkbişirmədə və 
sənayenin digər sahələrində özünü biruzə verir (Mares, Mrva, 2008). 

Xəmirin fiziki xüsusiyyəti – onun elastikliyi, bərkliyi, dartılması, yapışqanlılığı çörək 
bişirmədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu göstəricilər isə birbaşa kleykovinanın keyfiyyətini 
müəyyən edir. Bu göstəriciləri yüksək olan buğdalara “güclü” buğdalar deyilir.  

İlk dəfə olaraq bu termin L.Ya Auerman (1956) tərəfindən elmə  daxil edilmişdir. “Güclü” 
buğdalar xəmir hazırlanan vaxt çox su udma qabiliyyətinə malik olmaqla, xəmir alınan zaman 
qıcqırma müddətində  qaz saxlamaq qabiliyyətini, öz möhkəmliyini, elastikliyini və formasını 
qoruyaraq, yüksək həcmə malik, məsaməli və yumşaq çörək əmələ gətirir. Əks halda, yəni zəif una 
malik sortun xəmiri fiziki xüsusiyyətlərini tez itirir, çörəyin həcmi kiçik olur. 

Beləliklə, unun gücü zülal kompleksinin və  hər şeydən əvvəl kleykovinanın miqdar və 
keyfiyyətindən asılıdır (Kniyaqiniçev M.İ., 1951, 1955).   

Auerman L.Ya. (1956) kleykovinanı keyfiyyətinə görə aşağıdakı qruplara ayırmışdır: 1. çox 
zəif, 2. zəif, 3. orta zəif, 4. güclü, 5. çox güclü. Praktikada ən çox kleykovinanın keyfiyyəti “ bərk”, 
“ovxalanan”, “tez parçalanan”, “kələkötür” və s. adlandırılır. Buğda dəninin və ununun 
kleykovinasının keyfiyyəti kleykovinanın miqdarına nisbətən müxtəlif amillərin təsirinə daha 
həssasdır. Bitkinin inkişafı dövründə dəndə kleykovinanın toplanması və keyfiyyəti əsasən sort 
xüsusiyyətindən  həmçinin torpaq iqlim şəraitindən asılı olur. 

Kleykovinanın miqdar və keyfiyyəti bir sıra amillərdən asılıdır. Sortun xüsusiyyətidən, 
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vegetasiya dövründə, xüsusilə də dən yetişmə vaxtında meteoroloji şəraitdən, aqrotexniki 
üsullardan, torpağın əkinə hazırlanmasından, becərmə texnologiyasından, gübrələrdən, suvarmadan, 
zərərvericilərdən, xəstəliklərdən və s. asılı olaraq bu zülalın miqdar və keyfiyyəti zəifləyir və ya tam 
pisləşir. Dəndə kleykovinanın miqdarı bitkini yüksək temperaturada və torpaqda nəmliyin az olması 
şəraitində becərdikdə yüksək olur. Suvarma şəraitində  tortaqda azotun miqdarının çatışmamasın 
halında zülal və kleykovinanın miqdarı az olur (Kniyaqiniçev M.İ., 1951, 1955).  

Sortun genetik xüsusiyyəti dənin keyfiyyətinə çox təsir göstərsə də aqrometeoroloji şərait 
həm məhsuldarlığa, həm də dənin keyfiyyətinə nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir göstərir (Antonov 
V.Q.2005). 

Niqmatyanov A.A (2001) Başqırdıstanın cənubi meşəsəhra sahəsində apardığı tədqiqatlardan 
belə nəticəyə gəlmişdir ki, yüksək qələvili torpaqlarda yüksək məhsul formalaşsa da, kleykovinanın 
miqdarı və keyfiyyəti iyul ayının hidrometioroloji amillərindən asılı olmuşdur. Eyni zamanda 
torpağın relyefinin, kökdənxaric azot yemləməsinin və s. dənin keyfiyyətinnə təsiri də 
göstərilmişdir. 

Qolovçenko N.A. (2008) mühit amillərinin təsirindən yazlıq buğdaların dənində zülal, 
kleykovina və onun keyfiyyətinin dəyişdiyini, onların miqdarının aqrotexniki amillərdən 3-5%, yay 
dövrünün  şəraitindən asılılığının isə 21,2% təşkil etdiyini göstərmişdir. 

Yağıntıların “sünbülləmə-mum yetişmə” dövründə düşməsi müasir sortların kleykovinasının 
keyfiyyətinin səviyyəsini müəyyən edir. Belə ki, 30 mm yağıntı halında havanın  temperaturunun 
geniş diapazonunda 790-7400C kleykovinanın deformasiya indeksi İDK 70-83 əd. olmuşdur. 
Yağıntıların yüksək olduğu dövrdə isə (90 mm) kleykovinanın keyfiyyəti 2-ci qrupa,100-150 mm 
yağıntı halında isə 3-cü qrupa aid olmuşdur (Qolovçenko N.A., 2010). 

Kleykovinanın keyfiyyətinə ziyankar bağacıq da mənfi təsir göstərir. Onun kleykovinanın 
keyfiyyətinə təsiri  sortlardan asılı olaraq 0,5-dən 6,0%-ə qədər təşkil edir (Nesvetayev V.P., 2012). 

A.İ.Ziborov, M.A. Rozova (2009) görə iqlim şəraitinin illərdən asılı olaraq dəyişkən olması 
seleksiyaçılardan yüksək məhsuldar və keyfiyyətli - plastik sortların yaradılmasını tələb edir. 

Müasir dövrdə zülal və kleykovinanın miqdarının artırılması geniş öyrənilmiş və yolları 
məlum olmaqla artırılması mümkündür. Lakin kleykovinanın keyfiyyəti demək olar ki, çox zəif 
öyrənilmişdir. Təcrübələr göstərir ki, kleykovinanın keyfiyyəti, miqdarına nisbətən  daha çox sortun 
irsi xüsusiyyətindən asılıdır (А.İ.Маrtyanova, Е.P.Pitşugina, 2001; L.V.Маrçenко, 2007).  

Bərk buğdalarda yumşaq buğdalara nisbətən kleykovina daha bərk olur. Odur ki, bərk 
buğdlardan çörək deyil adətən makaron istehsal edilir. Kleykovinanın keyfiyyəti geniş diapazonda 
vegetasiya, xüsusilə də dən yetişmə dövründə mühit amillərinin təsirindən kəskin dəyişir. Müxtəlif 
keyfiyyətli kleykovinanın əmələ gəlməsi səbəblərini müəyyən etmək üçün bu zəif və güclü 
kleykovinanın fiziki-kimyəvi fərqlərinin öyrənilməsi vacibdir. Bu zülalın strüktür xüsusiyyətlərini 
bilməklə yetişən dəndə kleykovinanın keyfiyyətinin yüksəldilməsini idarə etmək mümkündür. Çox 
saylı tədqiqatlarda isti, quru havadan və bitkinin dən yetişən zaman nəmliklə təmin olunma-
masından asılı olaraq kleykovinanın bərk (zəif dartılan)  olduğu göstərilmişdir. 

M.M.Strelnikova və başqaları hələ keçən əsrdə (1956, 1957, 1958, 1959) kleykovinanın 
keyfiyyətinin yüksək temperaturdan çox torpaq nəmliyinin çatışmamasından asılı olduğunu 
göstərmişdir. Kleykovinanın keyfiyyəti temperatur və torpağın nəmliyi ilə sıx əlaqədədir.  

Nəmliyin kleykovinanın keyfiyyətinə müxtəlif təsiri sortun genetik xüsusiyyətindən asılıdır. 
Bəzi hallarda sortun kleykovinasının bərkliyi azalır, bəzən isə əksinə artırır. Buğdanın çörəkbişirmə 
keyfiyyəti kleykovinanın miqdarından  və  onun keyfiyyətindən asılıdır. 

Kleykovinanın keyfiyyəti yağışların miqdarından, xüsusilə də yetişmə fazasının ikinci 
yarısında  düşməsindən asılı olur.  Meteoroloji amillər və bitkinin becərildiyi torpağın tərkibidə 
kleykovinanın keyfiyyətinə təsir göstərir. Torpağa azot gübrəsi verildikdə ümumi kleykovina və 
azotun miqdarı yüksəlir. Azot və mineral gübrələrin kleykovinanın keyfiyyətinə təsiri haqqında 
fikirlər müxtəlifdir. Kleykovinanın keyfiyyəti, onun miqdarına nisbətən daha çox amillərdən - İlk 
öncə keyfiyyətin formalaşması sort xüsusiyyətindən və becərmə şəraitindən asılıdır. (Kniyaqiniçev 
M.İ., 1951, 1958). 
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Becərmə ili və regionu, aqrotexniki qaydaların tətbiqi, gübrə, suvarma və s. buğdanın eyni 
sortunda kleykovinanın  keyfiyyətinin kəskin dəyişməsinə səbəb olur. Müxtəlif sortların müxtəlif 
rayonlarda becərilməsindən alınan dəninkleykovinasının keyfiyyəti müqayisə edildikdə bu fərq 
daha çox olur. 

Beləliklə, keyfiyyət göstəriciləribir çox amillərdən asılıdır. Bu amilləri iki qrupa bölmək olar, 
birincisinə təsir edərək dəyişmək insanın fəaliyyətindən asılı deyil (vegetasiya dövrünün iqlim 
şəraiti) və ikinci amilləri isə idarə etmək mümkündür (bitkinin qidalanması, xəstəliklər və 
zərərvericilərdən qorunması dənin səpin qabağı işlənməsi). Onlardan bir neçəsinin üzərində 
dayanaq, əgər zülal və kleykovinanın miqdarını dəndə artırmaq lazımdırsa bitkinin  inkişafının 
kritik fazalarında- kollanma, boruya çıxma və sünbülləmədən öncə lazımi miqdarda azot gübrəsi 
(yemləmə şəklində) ilə təmin olunmalıdır.  

 Dənin keyfiyyətinə təsir göstərən amillərdən biri iqlim şəraitidir. Bitkinin veqetasiya 
müddətində  dəndə toplanan kleykovinanın keyfiyyətinin dəyişməsində onun rolu 82%, natura 
kütləsinin formalaşmasında 69%, zülalın dəndə toplanmasında 63%, kleykovinanın miqdarında 
43%, şüşəvarilikdə isə 27% təşkiledir. İkinci vacib amil isə sortun qenotipidir, kleykovinanın 
dəyişkənliyi 41%, zülalın miqdarı 23%, dənin natura kütləsi isə 20% ondan asılıdır (Fryumin A.İ. 
2008). 

Alman alimlərinin fikrincə sünbülün xəstəlikləri (septorioz və füzarioz) zülal və 
kleykovinanın miqdarını, mikotoksinlər isə natura və 1000 dənin kütləsini aşağı salır. Yarpaqların 
göbələk xəstəlikləri (ləkəlilik, pasın müxtəlif növləri və unlu şeh) zülal və kleykovinanın 
miqdarının, hissəciklərin çökmə ədədinin, natura və 1000 dənin kütləsinin və un çıxımının 
azalmasına səbəbə olur (V.A.Krupnov, O.V.Krupnova, 2015). 

Hətta təbii şəraitdə yığımdan sonra yetişmə dövründə də kleykovinanın keyfiyyəti dəyişir. 
Əgər dən yığımdan sonra yüksək nəmliyə malikdirsə, öz-özünə yanma zamanı kleykovinanın 
keyfiyyəti pisləşir. Düzgün olmayan qurutma rejimləri nəinki kleykovinanın fiziki xüsusiyyətlərini 
dəyişdirir, hətta onu tamamilə parçalayır. 

Dənin üyüdülməsi quru və soyuq kondisiyalar, eyni zamanda dən üyütmə prosesi 
kleykovinanın fiziki xüsusiyyətini dəyişir. Hətta unun əlverişsiz şəraitdə saxlanması da onun  acı 
dad verməsinə səbəb olur.  

Beləliklə, dənin  tarlada formalaşmasından başlayaraq, onun yetişməsi, una çevrilməsi və 
çörək zavoduna çatmasına qədər müddətdə onun keyfiyyətinə bir çox amillər təsir edir. Torpaq-
iqlim şəraitindən başqa aqrotexniki tədbirlər dənin fiziki xüsusiyyətləri ilə yanaşı onun kimyəvi 
tərkibini də dəyişir. Belə aqrotexniki tədbirlərə sələflərin düzgün seçilməsi, torpağın səpindən 
qabaq şumlanması və herbisidlərdən düzgün istifadə olunması, torpağın su rejiminin düzgün tətbiqi 
və s. aiddir. 

Texnologiyanın elementlərindən, səpin norması və müddətinin düzgün seçilməsi, toxumun 
müxtəlif xəstəliklərə qarşı  müxtəlif preparatlarla çilənməsi, temperatur rejiminin qənaətbəxş olması 
plastik maddələrin toplanmasına, eyni zamanda məhsulun və dən keyfiyyətinin formalaşmasına 
müsbət  təsir göstərir. 

Dənin keyfiyyəti və onun texnoloji xüsusiyyətlərinin yüksəldilməsi sosial-iqtisadi dəyərə 
maikdir. Ölkəmizdə çörək və bulka məmulatlarının istehsalı əvəz edilməz gündəlik tələbat 
məhsuludur. İstehsalın yüksək keyfiyyətli buğda dəni və unu ilə təchiz edilməsi əhalinin çörək 
məmulatları ilə təminatının əsasıdır. Dənli bitkilərin müasir şəraitdə keyfiyyət  göstəricilərinin 
azalma tendensiyası, dənin üyüdülməsi və çörəkbişirmə standartlara cavab verən stabil keyfiyyətli 
məhsul alınması problemini yaradır. 

Kleykovinanın keyfiyyəti unun çörəkbişirmə xüsusiyyətininin əsas amili olmaqla, unun 
gücünü, xəmirin fiziki xüsusiyyətini təyin edən əlamətdir.  Çörək zülal, orqanizmə lazım olan 
aminturşuları, vitaminlər və karbohidratların əsas mənbələrindəndir. İnsanın gündəlik qida 
rasionunda 330q. qədər çörək olmalıdır. Buğda çörəyinin kaloriliyi digər dənlilərə, xüsusilə də 
çovdara nisbətən yüksəkdir. 

Kleykovina yüksək temperaturun təsirindən, xüsusən də dənin qızmar gün altında 
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qurudulmasından dəyişir, onun miqdarı azalır və keyfiyyəti pisləşir. Belə denaturasiyaya uğramış 
kleykovina öz elastikliyini itirərək bərkiyir, dartılmır. 

V.L.Kretoviç və E.N.Ryazantseva (1937) bunu müxtəlif  temperaturlarda (60-1300C.)  
kleykovinanın hidratasiyasının və spirtdə həll olan azotun miqdarının azalması ilə müşahidə 
etmişlər. Bütün kimyəvi birləşmələr kimi kleykovina da fermentlərin təsirindən amin turşularına 
qədər parçalanır. Təbii şəraitdə bu proses dənin cücərməsi zamanı baş verir. Təcrübədə isə 
kleykovina çörəkbişirmə zamanı belə dəyişkənliyə məruz qalır. Buğda unu proteolitik fermentlərə 
malik olduğundan xəmir yoğurulduqda kleykovinanı hidrolitik parçalanmaya məruz qoyur. Xəmir 
qıcqıran zaman kleykovina zülallarının proteolizi çətinləşir, ona görə də qıcqırmanı gücləndirmək 
üçün əlavə qatqılar, məsələn, maya, müxtəlif növ yaxşılaşdırıcılar, fermentlər və s. əlavə edilir. 

K.Wolter (1966)-unun çörəkbişirmə xüsusiyyətini tədqiq edərkən  qeyd etmişdir ki, kley-
kovinanın miqdarının yüksək olması çörəkbişirmə xüsusiyyəti haqda heç nə demir, çünki 30% 
kleykovinaya malik olan sorta nisbətən 24% kleykovinası olan sortdan daha yaxşı keyfiyyətli çörək 
alınmışdır. Bu ümumi  zülalın miqdarına da aiddir. 

Çörəyin həcmi ilə sedimentasiya arasında olan korelyasiya əlaqəsi kleykovinanın miqdarına 
nisbətən (r=0,661), daha (r=0.739) sıxdır  (H.Bolling, F.Springer,1966).  

Dənin texnoloji xüsusiyyəti ilk öncə zülalın keyfiyyətindən, daha doğrusu onun   mole-
kullarının  daxili və molekullar arası əlaqələrinin möhkəmliyini təmin edən makromolekullarının 
fiziki-kimyəvi xüsusiyyətindən asılıdır (Pumpyanskiy,1971). 
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КАЧЕСТВО КЛЕЙКОВИНЫ ОСНОВА ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 
 

Г.М.Гасанова1, С.M.Мамедова1-2, Г.Г.Поладова2 

1- Научно-Исследовательский Институт Земледелия; 2- НАНА Институт Генетических Ресурсов 
 

В статье дается информация о наиболее важной особенности  зерна пшеницы, накопления 
высокого содержания белкового вещества – клейковины и качество клейковины это  основной 
показатель  пригодности  зерна мягкой пшеницы в хлебопечении и приготовлении кондитерских 
изделий. 

 
GLUTEN QUALITY IS A BASIS FOR BREADMAKING 

 

G.M.Hasanova1, S.M.Mammadova1-2, G.G.Poladova2 

1- Research Institute of Crop Hubandry; 2-ANAS Genetik Resources Institute 
 

The article deal with information on most important features of wheat grains, accumulation of high 
content of albumens - gluten and gluten quality is a basic  index of bread wheat grains suitability for bread 
and pastry making. 
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YEM BAZASININ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİNDƏ SENAJIN ROLU 

 
N.S.USEYNOVA 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Az1098, Bakı ş., Sovxoz №2, 5516130, 4974931 
 

Məqalədə qarşıya qoyulmuş əsas məqsəd ölkədə ilbəil artan mal-qaranın tələbatına uyğun bütün yem 
növlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla yanaşı onların təminedici dərəcədə artırılması tələb olunur. Senaj 
heyvanlar üçün müsbət əlaməti zülal, mineral duz və vitaminləri zənginləşdirməkdir. 

Açar sözlər: yem bazası, senaj, fizioloji quruluq, keyfiyyət, vitaminlər 
Ключевые слова: кормовая база, сенаж, физиологическая сухость, качество, витамины 
Key words: fodder base, haulage, physiological dryness, quality, vitamins 
 
Əhalinin ərzaq təminatında heyvandarlıq məhsulları önəmli bir yer tutur. Heyvandarlığın 

inkişafı və məhsuldarlığın artımı üçün yüksək keyfiyyətli yem bazası yaradılması başlıca amildir. 
Bunun üçün tarla yem bitkiləri əkinlərinin və təbii yem sahələrinin məhsuldarlığını artırmaqla 
yanaşı yaşıl kütlənin toplanmasında, eləcə də saxlanmasında yeni mütərəqqi üsulların tətbiqi böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Yaşıl otun bol olduğu yay mövsümündə yem bitkilərinin toplanıb qış mövsümü üçün 
saxlanmasının ən səmərəli üsullarından biri senaj basdırmaqdır. 

Məlumdur ki, adi şəraitdə tədarük olunan quru ot aşağı keyfiyyətli olur. Otu sahədə qurutmaq, 
eləcədə yığmaq, nəqliyyata yükləmək, boşaltmaq, tayalara vurmaq və bu kimi əməliyyatlarda 
bitkinin yarpaq və çiçəkləri tökülür, həmçinin otun tərkibində olan qida maddələrinin bir hissəsi 
quruma zamanı gedən bioloji proseslər, günəş şüalarının təsiri nəticəsində itirilir. Yağmurlu havada, 
bu itki daha çox olur. Quru ot hazırlığında bitkinin tərkibində olan protein 30-35%, karotin 80-90%, 
mineral maddələr 35-37% itkiyə gedir. 

Senaj hazırladıqda isə mexaniki itki və biokimyəvi proseslər cüzi olduğundan qida maddələri 
itkisi təxminən 6-10% təşkil edir. Bu itki quru ot tədarükündə olan itki ilə müqayisə edildikdə 5-6 
dəfəaz olduğu görünür. 

Bu üsulun üstünlüyü təkcə itkinin az olması ilə bitmir. Senaj hazırlığında bitkinin əvvəlki 
quruluşu tam qaldığına görə həzməgediciliyi yüksək olur. İnəklərin yem payında silosu senajla əvəz 
etdikdə sellüloza və ümumi quru maddənin həzmə gediciliyi artır. 

Beləliklə, quru otun böyük itki hesabına aşağı keyfiyyətlə, habelə qabalaşmış şəkildə başa 
gəlməsi onun bütün növ heyvanlar üçün əlverişli yem olmaması qənaətinə gətirir. Senaj isə əksinə, 
yaşıl kütlə çox cüzi dəyişikliklə, yüksək keyfiyyətdə saxlandığına və heyvanların məhsuldarlığına 
müsbət təsir göstərdiyinə görə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Senajbiçilmiş yemlik bitkilərin yaşıl 
kütləsi sahədə nəmliyi 45-55%-dək soluxdurulmuş, xəndəklərdə basdırılmış, havadan təcrid 
olunmuş yem kütləsidir. 

Senaj hazırlanma üsulu silosdan fərqli olaraq yaşıl kütlənin saxlanması, qıcqırma və üzvü 
turşuların toplanması ilə deyil, soluxmuş halda havadan təcrid olunmuş (anaerob şəraitdə) 
mikroorqanizmlərin təsiri ilə korlanmasından mühafizə edən, “fizioloji quruluq” şəraitində 
saxlanılmasıdır. Tərkibindəki şəkərin miqdarı mikrobioloji proseslərin azalması nəticəsində yaşıl 
kütlədə olduğundan demək olar ki, fərqlənmir. Ona görə də senajın dadı silos kimi turş olmur. 

Senaj kütləsinin hazırlanmasında, əsasən yüksək qidalılığa malik paxlalılar fəsiləsinə aid 
bitkilərdən  sarı yonca, qara yonca, üçyarpaq yonca, xaşa və s. taxıl fəsiləsi bitkilərindən isə bütün 
birillik otlar istifadə edilə bilər.  

Paxlalılar fəsiləsinə aid bitkilər, adətən qönçələləmə və çiçəkləmənin əvvəlində, taxlallra aid 
yemlik bitkilər isə kollanmanın sonu və sünbülləmə fazasında biçiləndə daha qidalı senaj kütləsi 
alınır.  

Heyvandarlıq inkişaf etdikcə yemə olan tələbat da artır. Odur ki, mal-qaranın proteinlə təmin 
edilməsi məsələsi problem kimi qarşıda durur. Çoxillik paxlalı ot bitkiləri bu cəhətdən əsas zülal 
mənbəyi kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. Heyvanların yem payında proteinin çatışmaması, həm 
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məhsuldarlığın azalmasına, һəm də yemlərin səmərəsiz istifadə edilməsinə səbəb olur. Yoncanın 
quru maddəsində təxminən 20-22% protein olur. Bundan başqa yoncanın tərkibində karotin, “B” 
qrup vitaminləri, askorbin turşusu, makro və mikro-elementlər və s. çoxdur. Bütün bunlar möhkəm 
yem bazası yaradılması probleminin həllində əsas yem mənbələrindən biri kimi çoxillik paxlalı 
bitkilərin,  xüsusilə yoncanın mühüm rol oynadığını göstərir. Bu otun senaj istehsalı yolu ilə 
saxlanmasının əhəmiyyəti böyükdür. Quru ot tədarükü zamanı biçilən  kütlə günlərlə sahədə qalır, 
onun yığılması, sahənin azad edilməsi və suvarılması ləngidilir. Təsərrüfatlarda bu ləngiməni   
aradan qaldırıb yonca sahəsini 3-4 və daha çox biçin aparmaqla hektardan yaşıl kütlə 
məhsuldarlığını artırmaq olar. Bu halda һəm də yaşıl kütlə bioloji cəhətdən tam qiymətli halda 
saxlanmış olur. Senajın taxıllar fəsiləsi nümayindələri ilə paxlalı otların qarışığından hazırlanması 
dahayaxşı nəticə verir. Çoxillik yem bitkilərindən yonca və xaşadan senaj hazırlanması da sərfəlidir. 
Yonca və xaşahəmməhsuldar, һəm də qidalılıq baxımından daha zəngindir. Bu bitkiləri il ərzində 
bir neçə dəfə çalmaqla senaj tədarük etmək mümkündür. 

Senaj üçün tədarük edilən otçalımı elə təşkil edilməlidirki, həmin gündə basdırılacaq otun 
əsas hissəsi səhər saat 9-a kimi biçilsin. 

Taxıl bitkilərinin tərkibində hidrofil maddələr nisbətən az olduğuna görə biçildikdən sonra 
özündə olan suyu asanlıqla verir və kütlə tez soluxur. Ölkə şəraitində belə yaşıl kütlə 2-3 saat 
müddətində soluxub nəmliyi 60-55%-ə çatır. 

Paxlalı  otlar isə hidrofil maddələrlə zəngin, gövdəsi yoğun və yarpaqları çox zəif olduğundan 
nisbətən gec quruyur. Ona görə də bitkinin soluxma müddəti dəqiq təyin edilməlidir. Otda rütubət 
çox olduqda kütlənin çürümə təhlükəsi yaranar,  nəmlik aşağı olduqda isə ot yaşıl yem 
vəziyyətindən kənarlaşır, yarpaq və çiçəkləri tökülür. Odur ki, yem kütləsi senaj üçün tədarük 
edildikdə nəmlik 60-63% olduqda sahədən daşımağa başlamaq lazımdır. Bu müddətdə nəmlik 3-5% 
itirilir. 

Kütlənin nəmliyi VÇ (VlaqomorÇyova) aparatı ilə və ya orqoanoleptik üsulla təyin edilir. 
Soluxdurulmuş kütlədən bir dəstə götürüb, onu bərk burub sıxdıqda əzilmiş yerindən şirə çıxmırsa 
senaj ücün normal hesab edilə bilər. 

Soluxdurulmuş otu senaj üçün һəm bütöv, həm də doğranmış halda basdırmaq lazımdır. Hər 
iki halda yem yaxşı olur. Lakin yemin yaxşı tapdalanması, çıxarılması və mal-qaraya verilməsi 
işinin mexanikləşdirilməsi üçün onun doğranması daha əlverişlidir. 

Senaj basdırılan xəndək havadan tam təcrid edilməlidir. Bu məqsədlə xəndəyin politilen 
örtüklə bağlanması vacibdır. Örtüyün kənarları senaj basdırılan xəndəyin ətrafında qazılmış arxlara 
basdırılır. Onu müxtəlif zədələrdən qorumaq üçün üzərinə sönməmiş əhəng səpmək və üstünə 8-10 
sm qalınlığında küləş, yaxud torpaq tökmək lazımdır. Bunu elə etmək lazımdır ki, içərisinə su və 
hava keçə bilməsin. Daxildə qalan oksigen bitkinin hələ yaşamaqda olan hüceyrələrinin tənəffüsü 
nəticəsində tədricən karbon qazı (CO2) ilə əvəz olunur. 

Senaj basdırıldığı gündən başlayaraq hərhansı vaxt istifadə edilə bilər. Çünki bu yem qıcqırma 
və konservant sayəsində yox, öz kütləsinin “fizioloji quruluğu” sayəsində saxlanılır, ona görə də 
yetişməsi üçün vaxt tələb edilmir. 

Təzə açılmış senaj zəif meyvə iyi verir və öz əvvəlki strukturunu saxlamaqla sarımtıl yaşıl 
rəngə malik olur. Xəndəkdən çıxarıldıqdan sonra rəngi bir qədər tündləşir. O, uzun müddət hava ilə 
təmasda qaldıqda keyfiyyəti pisləşə bilər. Odur ki, senaj xəndəyinin üstü bir tərəfdən açılıb sutkalıq 
istifadə ediləcək norma götürüldükdən sonra dərhal örtülməlidir.Senaj bütün qruplardan olan camış, 
qaramal və qoyunlar tərəfındən həvəslə yeyilir. 

Tədarük edilmiş senaj yem tədarükü planına uyğun hesablanır. Belə ki, 100 kqsenaj 76-80 kq 
quru ota bərabər hesab edilir. 1 sen. senaj 38-40 kq, 1 sen. quruot 50 kq yem vahidinə bərabərdir. 

Basdırılmış senaj kütləsinin һər kub metrinin çəkisi onun doğranma və tapdalanma 
səviyyəsindən asılı olaraq 300-400 kq hesab edilir. 

Təsərrüfatlarda senajın hazırlanmasını ağır texnika (kütlənin tərkibində hava qalmaması üçün) 
tətbiq edərək həyata keçirməklə mal-qaraya gündəlik sərf olunan yemin maya dəyərinin 30-35 % 
azalmasına nail olmaq olur. Вeləliklə, yem bazasının möhkəmləndirilməsi üçün quru ot istehsalının 
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müəyyən hissəsini senajla əvəz etmək vacib hesab edilir. Heyvanların bu keyfıyyətli yem növü ilə 
qidalandırılması onların ilboyu vitaminlərə, fermentlərə və digər qida maddələrinə olan tələbatını 
tam ödəyər. 

Sübut olunmuşdur ki, 45-55%-ə qədər soluxdurulmuş yaşıl otdan senaj basdırılması uzun 
müddət özünü doğrultmuş və faydalı yem kimi qiymətləndirilmişdir. Buna görə də senaj 
hazırlanmasına vəbu məqsədlə keyfiyyətli yaşıl kütlə istehsal olunmasına diqqət artırılmalıdır.  

Bir sözlə heyvandarlıqla məşğul olan təsərrüfatlarda şərti malın sayına uyğun möhkəm yem 
bazası yaradılmaqla tədarük olunmuş yemlər mal-qaraya səmərəli və itkisiz yedizdirilməlidir.   
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Основной целью, поставленной в статье наряду с увеличением качества  всех видов кормов , 
соответствующих нуждам крупного рогатого скота, число которых с каждым годом увеличивается, 
является увеличением их объема до уровня обеспечения животных. Положительным признаком 
сенажа для животных является их обогощение белками, минеральными солями и витаминами. 
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The main aim of article along improving of guality of all kinds of feeds suitable to the cattle needs, 

number of which is increasing every year, is increase of their valume to the level of animal provision. The 
poisitive feature of haylage for animals is their enrichment with protein, mineral salts and vitamins. 
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İnkişafda olan quşların yem payında dən yemləri (buğda və arpa) hissə-hissə amarant dəni ilə əvəz 
edilir və tədqiqat müddətində cücələrin salamat saxlanması, kütlə artmı, bədən ölçülərinin inkişafı, 
yem məsarifi və qida maddələrinin normaya uyğun mənimsənilməsi təmin edilir. 
Açar sözlər: Bitki yemləri, yem rasionu, yem payı, amarant, diri çəki, yem məsarifi, qida maddələri 
Ключевые слова: Растительные корма, кормовой рацион, амарант, живой вес, расходкорма,  
питательные вещества 
Key words: Plant feed,  feeding norms, actual weight, feed expenditure, nutrional elements 
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Hazırda heyvandarlığın, həmçinin quşçuluğun tələbata uyğun inkişaf etdirilməsində, 
heyvandarlıq məhsullarının artırılmasında, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında və onun 
maya dəyərinin aşağı salınmasında ən mühüm tədbirlərdən biri möhkəm yem bazasının yara-
dılmasıdır. Yem bazasının möhkəmləndirilməsində isə mövcud ənənəvi yem bitkilərinin əkin 
sahəsinin artırılması, istərsə də onların məhsuldarlığının günün tələbi səviyyəsində yüksəldilməsi 
problem olaraq qalmaqdadır. Qışlama dövründə heyvanların yem payında qida maddələri 
çatışmazlığını nisbətən azaltmaq üçün, hər şeydən əvvəl, təsərrüfatın özündə istehsal olunan 
yemlərin keyfiyyətinin istifadə olunma səviyyəsini bilməklə yanaşı onların yemləməyə hazırlanma 
texnologiyasına düzgün əməl olunmasıdır.  

Məlumdur ki, quşların yem payının əsas hissəsini dən yemləri, xüsusilə buğda, arpa, qarğıdalı 
və insan tərəfindən istifadə oluna bilən başqa dən yemləri təşkil edir, lakin qeyd olunan dən yemləri 
həm də insan üçün ərzaq məhsulu kimi yüksək qiymətləndirilir. Ona görə də belə bitki yemlərinin 
başqa yeni bitki növləri ilə əvəz olunması və onlardan səmərəli istifadə edilməsi mühüm 
əhəmiyyətə malik olur. Belə bitkilərdən Azərbaycanda az istifadə olunan, demək olar ki, geniş 
məqsədli istifadə olunmayan amarant bitkisidir. Əhalinin ərzaq məhsullarının tərkib hissəsi sayılan 
heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi məsələsi Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti İlham Əliyevin 25 avqust 2008-ci ildə imzaladığı ərzaq təhlükəsizliyinə dair Dövlət 
Proqramında da öz əksini tapmışdır.  

Bu məqsədlə amarant bitkisinin çoxşahəli işlənmə formalarınınyeyinti, yemlik, tibbi, texniki, 
bəzək və bütün bitki yemlərindən qidalılığına (protein, yağ, mineral maddələr və s.) görə üstün-
lüyünü, eləcə də iqtisadi cəhətdən səmərəliliyini nəzərə alaraq respublika ərazisində yetişdirilmiş 
amarant dənindən inkişafda olan cavan quşlar üzərində təcrübə aparılmışdır. Tərəfimizdən tərtib 
edilmiş rasionun həzməgediciliyini artırmaq məqsədilə dən yemlər xırdalandıqdan (üyüdüldükdən) 
sonra yedizdirilmişdir.  Təcrübədə Lənkəran quşçuluq fabrikində 10 günlük cücələrdən istifadə 
edilmişdir. Birinci 10 gündə cücələr təsərrüfat yemi ilə yemləndirilmiş, 11-ci gündən qruplar üzrə 
tərtib edilmiş yem rasionuna keçirilmişdir.  

 
Cədvəl 1. Təcrübənin sxemi 

Qruplar Əsas yem payı (ƏYP), % və tətbiq ediləcək amarant dəni 
I nəzarət ƏYP-buğda-36, arpa-25, qarğıdalı-26, darı-3, kəpək-7, mel, balıq qulağı-2,5, duz-0,5 
II təcrübə ƏYP-da dən yemlərinin (buğda və arpa) 10%-i amarant dəni ilə əvəz edilir. 
III təcrübə ƏYP-da dən yemlərinin (buğda və arpa) 20%-i amarant dəni ilə əvəz edilir. 
IVtəcrübə ƏYP-da dən yemlərinin (buğda və arpa) 30%-i amarant dəni ilə əvəz edilir. 
V təcrübə  ƏYP-da dən yemlərinin (buğda və arpa) 40%-i amarant dəni ilə əvəz edilir. 
VI təcrübə ƏYP-da dən yemlərinin (buğda və arpa) 50%-i amarant dəni ilə əvəz edilir. 

 
Təcrübənin sxemi 

 

Aparılan tədqiqat işində istifadə olunmuş amarant dəninin kimyəvi tərkibi əvəz olunmuş 
buğda və arpa dəni ilə müqayisə məqsədilə aşağıdakı cədvəldəki kimidir. 

 
Cədvəl 2. Amarant dəninin buğda və arpa dəni ilə müqayisəli kimyəvi tərkibi, % 

Göstəricilər 
Yemlər 

Amarant dəni Buğda dəni Arpa dəni 
Nəmlik 11,75 12,6 12,5 

Quru maddədə:    
xam protein 15,76 11,60 10,78 

xam yağ 4,6 2,80 2,31 
xam sellüloza 5,5 2,5 4,0 

xam kül 4,7 1,6 2,3 
kalsium 0,17 0,05 0,06 
fosfor 0,48 0,30 0,40 

natrium 0,07 0,03 0,02 
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Təqdim olunmuş məlumata əsasən amarant dəninin bütün göstəriciləri hər iki dən yeminin 
(buğda və arpa) göstəricilərindən, xüsusilə protein, yağ və kül elementlərinə  mineral maddələrinə 
görə üstünlük təşkil edir. Təcrübə dövründə 11 günlükdən 2 aylığa qədər bütün qruplarda cücələrin 
salamat saxlanması təmin olunmuşdur, yəni bu dövrdə heç bir qrupda ölüm olmamışdır və salamat 
saxlanma 100% olmuşdur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, rasionda bəzi əlavələr (ət-sümük unu, ot 
unu, balıq unu və s. əlavələr) verilməsə də tərtib olunmuş yem qarışığında amarant dəninin yüksək 
bioloji keyfiyyətliliyi, qida maddələrinin kompleks tərkibdə olması, antibiotik və “B” qrup 
vitaminlərlə zənginləşdirilməsi quşların inkişafını və normal boy artmalarını təmin edir. Quşların 
diri çəki nəticələrini (cədvəl 3) analiz etdikdə görünür ki, buğda və arpa dənini hissə-hissə (50%-ə 
qədər) amarant dəni ilə əvəz etdikdə bütün tədqiqat müddətində təcrübə qruplarında cücələrin diri 
çəkisi nəzarət qrupunun cücələrindən nəinki geri qalmış, hətta 10, 20, və 40 % əvəz edilmiş 
qruplarda nəzarətlə bərabər olmuş, 30 və  50% əvəz edilmiş qruplarda isə 17 və 26 qrama qədər 
artıq çəki alınmışdır. 

 
Cədvəl 3. Təcrübə müddətində qruplar üzrə quşların diri çəkisi 

 

Qruplar 
 

Diri çəki, qr Nəzarətə 
nisbətən fərq, 

± qr 10 günlükdə 20 günlükdə 1 aylıqda 
Təcrübənin 

sonunda 
Cəmi artım 

I 311 430 571 861 550 - 
II 307 415 549 846 539 -11 
III 305 420 548 858 553 +3 
IV 303 440 577 870 567 +17 
V 305 449 582 853 548 -2 
VI 305 439 572 881 576 +26 

 Orta hesabla  306 432 566 862 556 +6 
 
Quşların  düzgün yetişdirilməsində vacib nəzarət vasitələrindən biri də onların yemləri nə 

qədər mənimsəməsinin hesaba alınmasıdır. Bu məqsədlə təcrübənin sonunda aparılmış fizioloji 
təcrübəyə əsasən qeyd etmək olar ki, təcrübə cücələrinin yem məsarifi nəzarət qrupundan az fərq-
lənmiş və tədqiqatın sonuna qədər, hətta fizioloji təcrübə dövründə qruplar üzrə yemin mənim-
sənilməsi və 1 kq çəki artımına yem məsarifi  cədvəl 4-də göstərildiyi kimi olmuşdur.  

 

 
Cədvəl 4. Fizioloji təcrübə müddətində yemlərin mənimsənilməsi 

 

Qruplar 
Cəmi 3 gündə Mənimsənilib Nəzarətə nisbətən, ± 

Yem verilib, qr Zıl, qr Qramla % Qramla % 
I 450 300,0 150,0 33,30 - - 
II 450  287,5 162,5 36,11 +12,50 +2,81 
III 450  283,0 167,0 37,11 +17,0 +3,81 
IV 450  287,0 163,0 36,22 +13,0 +2,92 
V 450  286,0 164,0 36,44 +14,0 +3,14 
VI 450  282,5 167,5 37,22 +17,5 +3,92 

Cəmi 2700 1726,0 974,0 36,07 +12,33 - 
 
Qəbul edilmiş yemlərin, eləcə də həzm olunmamış hissəsinin yekun rəqəmlərindən görünür 

ki, təcrübə qruplarının cücələri nəzarətə nisbətən 12,5 qramdan 17,5 qrama qədər, yaxud 50%-ə 
qədər amarant dəni qəbul etmiş cücələr tərəfindən yemin mənimsənilmə faizi, müvafiq olaraq 
təcrübə qruplarında 2,81-dən 3,92-yə qədər artmışdır. Beləliklə, tam keyfiyyətli dən yemləri almış 
nəzarət qrupunun cücələri (3 baş) 3 gündə aldığı 450 qram yemin 150,0 qramını (33,30%) 
mənimsədiyi halda, təcrübə qruplarında bu göstərici, müvafiq olaraq 165,2 qram (36,11%), 167,0 
qram (37,11%), 163,0 qram (36,22%), 164,0 qram (36,44%) və 50% dən yemləri amarant dəni ilə 
əvəz edilmiş VI qrupda 167,5 qram (37,22%) çox həzm olunaraq canlı kütləsinin normal inkişafını 
təmin etmişdir.  
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Cədvəl 5. Yemlərin 1 baş tərəfindən mənimsənilməsi 

Günlər Göstəricilər 
Qruplar

I II III IV V VI

I 

Yem verilib, qr 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Zıl, qr 33,67 32,50 31,33 31,67 31,67 31,17

Mənimsənilib 
qr 16,33 17,50 18,67 18,33 18,33 18,33
% 32,66 35,0 37,34 36,66 36,66 37,66

II 

Yem verilib, qr 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00
Zıl, qr 34,33 31,17 31,33 32,0 31,67 31,33

Mənimsənilib 
qr 15,67 18,33 18,67 18,0 18,33 18,67
% 31,34 36,66 37,34 36,0 36,66 37,84

III 

Yem verilib, qr 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Zıl, qr 32,0 32,50 32,50 32,0 32,0 32,50

Mənimsənilib 
qr 18,0 17,50 17,50 18,0 18,0 17,50
% 36,0 35,0 35,0 36,0 36,0 35,0

3 gündə mənimsənilib 
qr 50,0 53,33 54,84 54,33 54,66 55,0
% 33,33 35,55 36,56 36,22 36,44 36,67

Nəzarətə nisbətən, ± - +2,22 +3,23 +2,89 +3,11 +3,34

Yem məsarifi, kq 
1 kq diri çəkiyə 2,38 2,42 2,39 2,36 2,40 2,33 

1 kq çəki artımına 3,73 3,80 3,71 3,62 3,74 3,56 
 

Fizioloji təcrübə müddətində bir başa yem məsarifi və 1 kq çəki artımına sərf olunan yemin 
həzm olunma səviyyəsi nəzarət qrupu ilə müxtəlif miqdarda amarant dəni almış II-VI qruplar 
arasında fərqi daha aydın görmək olar, beləki, 1-ci gün verilmiş 50 qr yemin nəzarət qrupunda 
16,33 qramı (32,66%) həzm olunduğu halda II-VI qruplarda, müvafiq olaraq2,34%, 4,68%, 4,0% və 
5,0% artıq, 2 ci gün 4,66%-dən 6,5%-ə qədər çox mənimsənilmişdir. Lakin 3-cü gün qruplar 
arasında, demək olar ki, fərq olmamışdır. Beləliklə, qruplar arasında yemin az da olsa mənim-
sənilmə fərqi qeyd edilsə də, istər 1 kq diri çəkiyə, istərsə də 1 kq çəki artımına yem məsarifi eyni 
səviyyədə olmuşdur, yəni tam keyfiyyətli dən yemləri amarant dəni ilə əvəz edilmiş qruplar üçün 
hazırlanmış rasionların qidalılıq dəyəri bioloji cəhətdən nəzarət qrupunun rasionuna uyğundur və 
dən yemlərini müxtəlif miqdarda amarant dəni ilə əvəz etməkmümkündür. 

Cədvəl 6-da inkişafda olan quşların bədən ölçüləri rəqəmlərinə əsasən belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, məhsuldarlıq istiqamətindən asılı olmayaraq qruplar üzrə hazırlanmış yem rasionu cücələrin 
inkişafının 1-ci dövründə (60 günlüyə qədər) yemin qıdalılq keyfiyyətinə uyğun olaraq təxminən 
eyni səviyyədə boy atmış və bədən inkişafınamalik olmuşlar.             

                       
Cədvəl 6. Təcrübənin sonunda quşların (60 günlük) bədən ölçüləri, sm 

Qruplar 
Bədənin 

düz uzunu 
Bədənin 

çəp uzunu 
Döşün dərinliyi 

Döş sümüyünün 
uzunluğu 

Sağrının eni 
Ayaq 

uzunluğu 
I   - nəzarət 13,6 14,9 10,3 7,6 7,9  8,1
II     -  10% 13,6 14,8 10,6 7,8 7,9  7,9
III    -  20% 13,9 15,3 10,5 7,9 7,8 8,0

IV   -  30% 14,5 15,8 10,6 7,6 7,6 8,1
V    -  40% 13,9 15,3 10,7 7,8 7,7 7,7
VI    -  50% 13,5 14,9 10,5 7,4 7,8 7,9 

 

Beləliklə, verilən yemin qidalılığına uyğun olaraq qruplar üzrə quşların bədən ölçülərində  
kəskin fərq nəzərə çarpmır, yəqin ki, bunu təcrübə müddətinin nisbətən qısa olması ilə əlaqə-
ləndirmək olar, yəni yaş həddi qısa olduğuna görə cücələrin bədən ölçülərinin dəyişməsinə lazım 
olan maddələrə aclıq keçirmədiklərinə əsaslanmaq daha düzgün olardı.  

Əhalinin ət məhsullarına tələbatının xeyli hissəsinin quşçuluğun payına düşdüyünü nəzərə 
alaraq təcrübə quşlarının məhsuldarlıq istiqamətindən asılı olmayaraq amarant dəninin ət çıxımına, 
ayrı-ayrı üzvlərin inkişafına, ətin və bulyonun keyfiyyətinə təsirini öyrənmək məqsədilə nəzarət və 
50% dən yemləri amarant dəni ilə əvəz edilmiş 6-cı qrupun cücələrindən 2 baş kəsildi. Kəsimdən 
sonra cücələrin ətinə baxış keçirildi və heç bir patoloji fərq və xəstəlik aşkar edilmədi.  
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Cədvəl 7. Cücələrin kəsim və ayrı-ayrı üzvlərinin üzrə nəticə 
 

Göstəricilər I qrup IV qrup 
Kəsimdən əvvəl çəkisi, qr 1040,5 1035,70 
Kəsimdən sonra çəkisi, qr 905,4 897,88 
Ət çıxımı, % 87,02 86,69 
Təmiz ətin çəkisi, qr 664,29 670,15 
Qanın çəkisi, qr 77,18 76,84 
Daxili orqanların çəkisi   
      Qara ciyər 35,15 36,0 
      Böyrəklər 7,23 7,85 
       Ürək 6,62 6,55 
       Mədə (pötə) 40,41 39,86 
       Daxili piy 8,48 9,27 
       Ətin rəngi Açıq, xoşagələn Açıq, xoşagələn 
Bişmiş ətin (döş) dadı əla əla 
Bulyonun rəngi və dadı Zərif dadlı, zərif konsistensiyalı  Xoşagələn zərif dadlı və konsistensiyalı 

 
 
Dequstasiya zamanı məlum oldu ki, ətin və bulyonun ümumi görünüşü, rəngi, dadı və 

konsistensiyası istər nəzarət, istərsə də VI-təcrübə qrupunda ciddi fərq nəzərə çarpmadı. Ətin və 
bulyonun dadı eyni olmuş, hətta 50% amarant dəni ilə əvəz edilmiş VI qrupda olan cücənin ətinin 
və bulyonun I nəzarət qrupundan daha açıq (şəffaf) görnüşlü  olması müəyyən edildi.  

İnkişafda  olan quşların yemləndirilməsində amarant dənindən istifadə edilməsinin iqtisadi 
səmərəliyiyi iki istiqamətdə hesablana bilər: 

- Rasionda qida maddələri çatışmazlığını təmin etmək (tamamlamaq) məqsədilə və  
- İnsan üçün yeyinti məhsulu kimi istifadə olunan dən yemlərini amarant dəni ilə əvəz 

etməklə alınan səmərəliliyə görə. 
Ədəbiyyat və praktiki təcrübəyə əsasən toplanmış materiallardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

quşların rasionunda az tapılan (defisit) yemlərə əlavə kimi, istərsə də başqa yemlərlə   əvəz 
olunması həmişə quşların salamat saxlanmasını, yemlərin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsini 
təmin edir. Bizim təcrübədə də dən yemlərinin hissə-hissə daha keyfiyyətli bitki mənşəli yemlərlə 
əvəz edilməsi göstərir ki, təcrübə müddətində bütün qruplarda quşların salamat saxlanması, boy və 
çəki artımı, yem məsarifi və qida məddələrinin normaya uyğun mənimsənilməsi, hətta amarant dəni 
almış qruplarda da səmərəlilik təmin olunmuşdur.  

Tərəfimizdən aparılmış təcrübədə qruplar üzrə vahid miqdarda qarışıq yemin dəyəri hesab-
lanmış və dən yemlərinin (buğda və arpa) amarant dəni ilə hissə-hissə əvəz edilmiş rasionların 
iqtisadi  səmərəliliyi cədvəl 8-dəki kimi hesablanmışdır.  

 
Cədvəl 8. Təcrübənin əsas iqtisadi göstəriciləri 

 

s/s Göstəricilər 
Qruplar 

I II III IV V VI 
1 1 kq qarışıq yemin dəyəri, man 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 

2 Nəzarətə nisbətən, % 
- 

100,0 
+2,78 
97,22 

+5,56 
94,44 

+8,33 
91,67 

+11,11 
88,89 

+13,89 
86,11 

3 
60 günlük 1 baş cücənin yetişdirilməsinə yem 
məsarifi, kq 

3,73 3,80 3,71 3,62 3,74 3,56 

4 
Nəzarətə nisbətən, % - 

100,0 
-1,88 

101,88 
+0,54 
99,46 

+2,95 
97,05 

-0,27 
100,27 

+4,56 
95,44 

5 
1baş cücənin 60 günlüyə qədər yetişdirilməsində 
dən yemlərin (buğda və arpa) qənaət, kq 

- 1,26 2,51 3,75 5,00 6,25 

6 1 başa iqtisadi səmərəlilik, manat - 0,44 0,88 1,24 1,65 1,94 
7 Nəzarətə nisbətən, % - 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 

 
Qeyd: 1 kq buğdanın dəyəri -25 qəp., 1 kq arpanın dəyəri -22qəp., kq amarantın dəyəri- 40 qəp.       
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Göstəricilərin təhlilinə əsasən 10, 20, 30, 40 və 50% əvəz edilmiş qarışıq yemin dəyəri 
nəzarətə nisbətən 2,78 faizdən 13,89 faizə qədər aşağı olmuşdur. 60 günlüyə qədər yetişdirilmiş 1 
cücəyə yem məsarifi nəzarətə nisbətən 4,56%-ə, dən yemlərinə 1,26 kq-dan 6,25 kq-a qədər qənaət 
olunmuş qruplarda iqtisadi səmərəlilik 0,44 manatdan 1,94 manatadək, nəzarətə nisbətən isə 0,45 
manatdan 2,25 manatadək artmışdır.  

̶ İnkişafda olan quşların yemləndirilməsində amarant dəninin tətbiqi ilə aparılmış tədqiqat 
işinin nəticələri respublikada ilk dəfə istifadə olunan amarant dəninin istər kimyəvi tərkibinə, istərsə 
də qidalılıq dəyərinə görə başqa bitki mənşəli yemlərdən üstün olması, insan üçün ərzaq məhsulu 
kimi istifadəsi və heyvandarlıqda yem rasionunun əsas hissəsi sayılan təkcə dən yemlərini yox, 
hətta indiki şəraitdə defisit yemlərin (ət sümük unu, ot unu və balıq unu) hissə-hissə və tamamilə 
əvəz edilməsini təmin etmək gücünə malik olduğunu göstərir.  

 11-60 günlük cücələrin yem payında dən yemlərinin  hissə-hissə amarant dəni ilə əvəz 
edilməsi təcrübə quşlarının salamat saxlanmasını, boy artımını, çəkisinin və bədən ölçülərinin 
inkişafını, yem məsarifini və qida maddələrinin normaya uyğun mənimsənilməsini təmin edir. Bu 
göstərici təcrübə qruplarında 30,0%, nəzarət qrupunda 33,33% olmuşdur. 1 kq diri çəkiyə və 1 kq 
diri çəki artımına təxminən eyni miqdarda, müvafiq olaraq nəzarət qrupunda 2,38 kq, təcrübə 
qrupunda isə  2,42 kq,  3,73 kq, və 3,80 kq yem sərf olunmuşdur.  

 Amarant dəninin buğda və arpa dənləri əvəzinə cücələrə verilməsi onların kəsim 
göstəricilərinə, ətin, bulyonun rənginə və dadına mənfi təsir göstərmir, əksinə 50% amarant dəni 
almış VI qrupda cücələrin ətinin və bulyonun rəngi, dadı və konsistensiyalılığı nəzarətə nisbətən 
daha zərif olmuşdur. 

 Təcrübədə istifadə olunan yemlərin satış qiymətlərinin qeyri-reallığı, eləcə də amarant dəninin 
satış qiymətinin olmaması iqtisadi səmərəliliyin vahid sahədən məhsulun maya dəyərinə uyğun 
hesablanması göstərir ki, dən yemlərinin 50%-ə qədər amarant dəni ilə əvəz edilməsində qarışıq 
yemin dəyəri 2,78%-dən 13,89%-ə qədər ucuz başa gəlmişdir. 60 günlüyə qədər yetişdirilmiş 1 
cücəyə yem məsarifi nəzarətə nisbətən 4,56%-ə, dən yemlərinə 1,26 kq-dan 6,25 kq-a qədər qənaət 
olunmuş, qruplarda iqtisadi səmərəlilik 0,44 manatdan 1,94 manatadək, nəzarətə nisbətən 0,45 
manatdan 2,25  manatadək artmışdır.   

 Amarant bitkisinin istifadə formalarını yeyinti, yemlik, tibbi, texniki, bəzək və bütün bitki 
yemlərindən qidalılığına görə üstünlüyünü, eləcə də iqtisadi səmərəliliyini nəzərə alaraq 
respublikada qeyri-ənənəvi bitki olaraq amarantın əkin sahəsinin genişləndirilməsi ərzaq 
təhlükəsizliyi və yem bazasının möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli ola bilər. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНА АМАРАНТА В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ 
 

А.М. Адыгезалов, С.Г.Аббаскулиева, Н.С.Усейнова, Х.Р.Гатамов 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

 
В кормовом рационе развивающихся птиц зерновые корма (пшеница и ячмень) частично 

заменяется зернами амаранта и обеспечивается сохранность цыплят, увеличение веса, развитие 
размера тела, потребление корма  и освоение питательных веществ по соответствующей норме в 
течении исследования. 
 

VALUE OF THE AMARANT GRAIN IN  FEEDING OF BIRDS 
 

A.M.Adigezalov, S.G.Abbasguliyeva, N.S.Useynova, Kh.R.Hatamov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 
Grain feeds have been gradually altered to (with) amarant grains as stages of carried investigation on 

the birds which were on the developing position. The following factors were provided during the research 
work:securable conditions for chicks, augmentation of their weight, developing body size, grain-expenditure, 
adopting nutrional elements. 

 
 

UOT634.13:631.524:559 
AZƏRBAYCANA YENİ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ARMUD SORTLARININ  

ƏMTƏƏ VƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 

İ.A.BƏYƏHMƏDOV 
Quba Regional Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, AZ4035 Quba rayonu 

islam.beyehmedov@mail.ru 
 

Məqalədə Azərbaycana yeni introduksiya olunmuş armud sortlarının əmtəə və keyfiyyət göstəriciləri 
haqqında məlumat verilmişdir. Məlum olmuşdur ki, klon calaqaltılar üzərində becərilən armud sortlarında 
toxmacar üzərində becərilən armud sortlarına nisbətən meyvənin orta kütləsi çox, təzə halda istehlak üçün 
nəzərdə tutulan məhsulun miqdarı böyük olur. Yeni introduksiya olunmuş armud sortlarının kəmiyyət 
göstəricilərinin yüksək olmasına baxmayaraq keyfiyyət göstəricilərinə görə bir çox hallarda yerli sort olan 
Cır Nadiri sortundan geri qalırlar. 

Açar sözlər: sort, calaqaltı, armud, kimyəvi tərkib, əmtəəlik məhsul 
Ключевые слова: сорт, подвой, груша, химический состав, товарный урожай 
Keywords: varieties, grafting, pears, chemical composition, marketable product 
  
Qədim vaxtlardan insanlar yabanı halda bitən meyvə bitkilərinin müxtəlif növləri arasında 

təbii hibridləşmə nəticəsində yaranmış qiymətli xüsusiyyətlərə malik ağacları seçib çoxaldaraq 
onları mədəni halda becərməyə başlamışlar. Respublikamızın meyvə bağlarında görkəmli yer tutan 
almanın Cır Hacı, Sarı turş, Qızıl Əhmədi, armudun Abasbəyi, Nar armudu, Cır Nadiri və başqa 
meyvə bitkilərinin sortları meşələrdə bitən yabanı meyvə bitkilərindən seçilmə nəticəsində meydana 
çıxmışlar. Hal-hazırda bağlarda becərilən, bu sortların meyvələri əvvəlki vəziyyətlərini xeyli 
dəyişdirərək, iriləşməklə yanaşı dad keyfiyyəti yaxşılaşmış və meyvələrin saxlanma müddəti xeyli 
uzanmışdır.  

Xalq seleksiyası nəticəsində meydana çıxmış və indi bağlarda becərilən Abasbəyi armud 
sortunun meyvələri iri, çox şirəli, ətirli, gözəl rəngli, yüksək dadkeyfiyyətinə malik olub, ağacı 
yüksək məhsuldardır.  

Meyvəçilik və meyvə bitkilərinin seleksiyası sahəsində elmin inkişafı ilə əlaqədar bitkilərin 
seçilməsi və hibridləşdirmə yolu ilə sortlar almaq məqsədilə daha müasir üsullar müəyyən 
edilmişdir. Bu üsulların tətbiqi nəticəsində meyvə və giləmeyvə bitkilərinin çoxlu qiymətli yeni 
sortları alınmışdır. Yalnız Quba-Xaçmaz bölgəsində 280-dan çox belə alma və armud sortları 

:255-259 
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mövcuddur[4; 5]. 
Respublikamızda becərilən armud sortlarının çox olmasına baxmayaraq, əksər sortların bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verməməsi səbəbindən, bir çox sahibkarlar tərəfindən qəbul 
edilmir. Ona görə də bağlarda becərilən  mövcud sortlarla yanaşı, keyfiyyət göstəricilərinə görə 
üstün olan yeni sortların yaradılması və həmçinin dünya ölkələrində yüksək məhsuldarlığı və 
keyfiyyət göstəriciləri ilə özünü doğrultmuş sortların respublikamıza inroduksiya edilməsi günün 
aktual problemlərdən biri hesab edilir. 

Məlumdur ki, intensiv tipli meyvə bağlarının əhəmiyyəti birinci növbədə sortun təsərrüfat-
bioloji dəyərindən asılıdır. Sort tez məhsula düşən, yüksək keyfiyyətli əmtəəlik məhsul verməyə tez 
başlayan, zərərvericilərə, xəstəliklərə davamlı və regionun torpaq-iqlim şəraitinə uyğun gəlməklə 
yanaşı həm də yüksək rentabelli olmalıdır [4]. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, 2003-cü ildən başlayaraq, Quba RAEİMM və MÇETİ 
tərəfindən resbublikamıza armudun - Konfrans, Qırmızı Vilyams, Forelle, Quyot, Karmen, Devecı 
və digər sortları introduksiya olunmuşdur. Eyni zamanda respublikamıza bu sortlardan başqa 
sahibkarlar tərəfindən də meyvə bitkilərinin bir çox sortları gətirilərək bu sortlar üzrə yeni meyvə 
bağları salınmışdır [3; 5].  

Məlumdur ki, məhsulun keyfiyyəti bir çox amillərdən - sortdan, torpaq iqlim şəraitindən, 
calaqaltıdan, tətbiq olunan aqrotexnikadan asılı olaraq dəyişir [1; 2; 6; 7]. 

Yuxarıda göstərilənlərdən bir daha aydın olur ki, yeni introduksiya olunmuş armud sortlarının 
təsərrüfat-bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aktual  problemlərdəndir. Bunu nəzərə alaraq, bu 
məsələlərin araşdırılmasını qarşıya məqsəd qoyduq. Bunun üçün tərəfimizdən, yeni introduksiya 
olunmuş armud sortlarından bölgədə daha geniş ərazilərdə becərilənlərinin yerli şəraitdə keyfiyyət 
və əmtəəlik göstəriciləri tədqiq olunmuşdu. 

Təhlillər ölkənin şimal-şərq rayonlarında- Quba və Qusar rayonları şəraitində aparılmışdır. Bu 
zaman tədqiqatlar Quba rayonu Dağlı kəndi ərazisində armudun cır meşə armudu calaqaltısı 
üzərində 6x4 m qida sahəsi ilə 2004-cü ildə əkilmiş Küre, Talqar gözəli, Ağ Vilyams, Meşə gözəli 
sortları, Qusar rayonu Yeni həyat kəndi ərazisində BA-29 calaqaltısı üzərində 4x1,25m qida sahəsi 
ilə 2008-2009-cu illərdə əkilmiş, şpalerdə becərilən və damla suvarma sistemi qurulmuş Konfrans, 
Ağ Vilyams, Qırmızı Vilyams, Forelle və Quyot sortları ilə aparılmışdır. 

Tədqiqat işi bağçılıq üzrə ümumi qəbul edilmiş metodlar əsasında yerinə yetirilmişdir [8].Bu 
zaman, meyvələrin orta kütləsi 100 meyvədən alınan orta kütlə əsasında: çox iri - kütləsi 225 q-dan 
çox; iri - kütləsi 225-176 q; orta - kütləsi 175-126q; xırda - kütləsi 125-76 q; çox xırda - kütləsi 76 
q-dan az çeşidlərə ayrılmışdır. 

Armud sortlarının kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi məqsədilə təhlillər MÇETİ-nin texnologiya, 
biokimya və meyvələrin emalı laboratoriyasında aparılmışdır. Bu zaman əsasən ümumi və həll olan 
quru maddə, şəkər, titirlənən turşuluq, dabbaq və rəngləyici maddələr, askorbin turşusu təyin 
olunmuşdur. Həll olan quru maddə refraktometrik üsulla, turşuluq qələvi məhlulunda titirlənməklə, 
C vitamini Tilsman reaktivinin köməkliyi ilə, şəkərlər Bertrana görə, dabbaq maddələri Neybayepə 
və Leventala görə müəyyən edilmişdir [9].  

Məlumdur ki, meyvə bitkilərinin bütün aqro-bioloji xüsusiyyətlərinə calaqaltı birbaşa təsir 
göstərir. Belə ki, calaqaltıdan asılı olaraq meyvə bitkilərinin biometrik ölçüləri, məhsuldarlığı, məh-
sulun keyfiyyəti dəyişir. Təhlillər zamanı alınmış nəticələr cədvəllərdə verilmişdir (cədvəl 1; 2). 

1-ci cədvəldən göründüyü kimi, armud sortlarında meyvələrin əmtəəlik keyfiyyəti, calaqal-
tıdan və sortdan asılı olaraq dəyişir. Belə ki, meyvənin əsaas əmtəə keyfiyyəti olan orta kütləsi cır 
meşə armudu calaqaltısı üzərində becərilən sortlarda sortlar üzrə 132,0-181,0q (orta hesabla 146,9 
q) olduğu halda, BA-29 calaqaltısı üzərində becərilən sortlarda 134,2-194,8q olmuşdur. Göründüyü 
kimi, klon calaqaltı üzərində becərilən armud sortlarında bir meyvənin orta kütləsi toxmacar 
üzərində becərilən sortlara nisbətən xeyli çox olur. Cədvəlin təhlilindən aydın görünür ki, müxtəlif 
calaqaltı üzərində becərilən eyni sort üzrə də  meyvənin orta kütləsi fərqlənir. Belə ki, cır meşə 
armudu calaqaltısı üzərində becərilən Ağ Vilyams armud sortunda bir meyvənin orta kütləsi 134,4q 
olduğu halda, bu göstərici həmin sort üzrə BA-29 calaqaltısı üzərində becərildikdə, 17,8q artaraq, 
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152,2 q təşkil etmişdir. 
Məlumdur ki, məhsulun əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri də onun əmtəəlik məhsul 

çıxımıdır. 1-ci cədvəlin təhlilindən görünür ki, calaqaltı və sortdan asılı olaraq  
əmtəəlik məhsul yüksək dərəcədə fərqlənir. 
 

Cədvəl 1. Müxtəli calaqaltı üzərində becərilən armud sortlarında 
 meyvələrin əmtəə keyfiyyəti (2012-2016-cı illər üzrə orta) 
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Küre 181,0 9,4 26,4 21,1 26,3 16,8 
Talqar gözəli 132,0 9,1 28,7 23,4 26,7 12,1 
Ağ Vilyams 134,4 8,8 31,0 25,5 30,6 4,1 
Meşə gözəli 140,0 8,5 25,7 19,0 32,0 14,8 

Orta 146,9 8,95 27,95 22,25 28,9 11,95 

B
A

-2
9 

Konfrans 137,4 13,8 52,1 27,2 4,7 2,2 
Ağ Vilyams  152,2 10,5 54,5 25,3 6,8 2,9 
Qırmızı Vilyams  134,2 12,4 42,3 26,4 7,0 11,9 
Forelle 194,8 16,8 49,5 21,7 5,4 6,6 
Quyot 189,0 16,1 47,6 26,4 6,5 3,4 

Orta 161,5 13,92 49,2 25,4 6,08 5,4 
 
Belə ki, təsərrüfatın rentabelli işləməsini təmin edən və təsərrüfata yüksək miqdarda gəlir 

gətirən, təzə halda istehlak üçün nəzərdə tutulan I və III çeşid məhsul toxmacar calaqaltı üzərində 
becərilən sortlara nisbətən, klon calaqaltı üzərində becərilən sortlarda qeydə alınmışdır. Belə ki, 
ümumilikdə bu üç çeşid məhsul cır meşə armudu calaqaltısı üzərində becərilən sortlarda orta 
hesabla 59,15%, BA-29 calaqaltısı üzərində becərilən sortlarda orta hesabla 29,37% artaraq, 
88,52% həddində qeydə alınmışdır. Əmtəəlik məhsulun əsasən emal sənayesi üçün nəzərdə tutulan 
IV və V çeşid hissəsi isə toxmacar calaqaltı üzərində becərilən sortlarda daha çox, orta hesabla 
40,85% olduğu halda, klon calaqaltı üzərində bu göstərici 29,37% azlaraq 11,48% miqdarında 
müəyyən olunmuşdur. 

Məlumdur ki, meyvənin əmtəəlik göstəriciləri ilə yanaşı onun kimyəvi tərkibinin zənginliyi 
də əsas keyfiyyət göstəricilərindəndir. Bu əsasda biz də tədqiqatlarımızda armud sortlarının kimyəvi 
tərkibini Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi 
Tədqiqat İnstitutunun seleksiya sortu olan Lətifə və yerli sort olan Cır Nadiri sortunun timsalında 
müqayisəli şəkildə təhlil etmişik. 

Meyvələrin quru maddə toplaması əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri olmaqla, məhsulun 
saxlanması və daşınmaya davamlılıq göstəricilərinə birbaşa təsir göstərir. 2-ci cədvəldən göründüyü 
kimi, həll olan quru maddə ən çox (16,5%) yeni introduksiya edilmiş Forelle sortunda qeydə 
alınmışdır.  

Lakin digər sortlarda bu göstərici sortlar üzrə 12,2-13,7% olmaqla, yerli sort olan Cır Nadiri 
sortundan (16,0%) geri qalmışdır. Meyvələrin tərkibində olan ümumi şəkərlərin miqdarına gğrə isə 
yerli sort olan Cır Nadiri sortu 10,8 % olmaqla birinci yerdə durmuşdur. Digər sortlarda isə bu 
göstərici sortlar üzrə 8,72-10,15% həddində qeydə alınmışdır. Lətifə sortu isə bütün sortlardan az 
(7,85%) şəkər toplamışdır. Meyvələrin tərkibində olan turşuluğun miqdarına görə isə Ağ Vilyams 
sortu 1,67%-lə birinci yerdə durmuşdur. Meyvələrin əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri olan C 
vitamini isə Lətifə sortunda 3,16mq% olmuşdur ki, bu da digər bütün sortlardan üstündür. Yalnız 
yeni introduksiya olunmuş Quyot sortunda C vitamini 4,05mq% olmaqla Lətifə sortunu 
üstələmişdir. Digər sortlarda isə bu göstərici sortlar üzrə 1,41-2,82 mq% olmuşdur. 
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Cədvəl 2. Armud meyvələrinin kimyəvi tərkibi 
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Cır Nadiri (nəzarət) 16,0 81,2 2,01 8,79 10,80 0,18 2,82 0,10 
Lətifə (nəzarət) 12,4 81,3 3,95 3,9 7,85 0,15 3,16 0,15 
Konfrans 12,2 84,3 1,02 9,05 10,12 0,34 1,81 0,15 
Ağ Vilyams  13,7 82,7 1,8 8,35 10,15 1,67 1,76 0,2 
Qırmızı Vilyams  13,4 85,1 1,79 7,56 9,35 0,15 1,76 0,15 
Forelle 16,5 81,3 3,28 6,80 10,08 0,15 1,58 0,1 
Quyot 12,4 85,05 1,02 9,05 10,12 0,27 4,05 0,20 
Küre 13,3 82,8 1,83 7,39 9,22 0,38 1,41 0,15 
Talqargözəli 12,5 83,0 3,38 5,88 9,26 0,35 1,94 0,15 
Meşəgözəli 12,2 84,3 0,80 7,92 8,72 0,32 2,64 0,10 

 
 

Qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, klon calaqaltılar üzərində 
becərilən armud sortlarında toxmacarcalaqaltı üzərində becərilən armud sortlarına nisbətən 
meyvələrin kəmiyyət göstəriciləri çox olur. Bu zaman meyvələrin əmtəəlik göstəriciləri yüksəlir. 
Kimyəvi tərkib göstəricilərinə görə isə yerli sort olan Cır Nadiri sortu bir çox göstəricilərinə görə 
yeni introduksiya olunmuş armud sortlarını üstələyir. MÇETİ-nin seleksiya sortu olan Lətifə sortu 
isə C vitaminin miqdarına görə digər sortlardan üstünlük təşkil edir. 
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ТОВАРНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ  
В АЗЕРБАЙДЖАН СОРТОВ ГРУШИ 

 
И.А. Байахмедов 

Кубинский Региональный Аграрно Научный и Информационно-Консультационный Центр 
 

В статье приведена информация о товарных и качественных показателях новых интродуциро-
ванных в Азербайджан, сортов груши. Выяснилось что, по сравнению с сортами груши, привитых на 
сеянцах дикой груши, средняя масса и количество употребленных в свежем виде плодов больше у 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

259 

сортов груши, привитых на клоновых подвоях. Несмотря на высокие количественные показатели 
новых интродуцированных сортов груши, по многим качественным показателям они уступают сорту 
народной селекции Джир Надири. 

 
COMMODITY AND QUALITY INDICATORS INTRODUCED TO  

AZERBAIJAN VARIETIES OF PEAR 
 

I.A.Bayahmadov 
Guba Agricultural Science and InformationAdvisory Centre 

 
The article was informed about commodity and quality indicators introduced to Azerbaijan varieties of 

pear. It was revealed that the amount of fresh product intended for consumption of pear varieties grown on 
grafted clone the average weight of the fruit high, in comparison to grown on grafted wild pear varieties. 
Despite the high quatitabive indicators of new introducedpear varieties varietiy Cır Nadiri from  local 
selection in many cases predominatc according to quality indicators.  
 
 
UOT.636.084/087 

TAM DƏYƏRLİ YEMLƏMƏNİN BUZOVLARIN CANLI KÜTLƏSİNƏ TƏSİRİ 
 

S.C.ƏLİYEVA 
Əkinçilik Elmi-Tətqiqat İnstitutu, AZ1098 Bakı, Pirşağı qəs.,2№-li sovxoz 

 
Cavan iri buynuzlu heyvanların tam dəyərli yem payları ilə yemləndirilməsi, onların inkişafına və 

canlı kütləsinə xeyli müsbət təsir göstərir. 
Açar sözlər: yemləmə, keyfiyyət, rasion, buzov, canlı kütlə 
Ключевые слова: кормление, качество,рацион, теленок, живая масса 
Key words: feeding, quality, diet, calf, live weight 

 
Müasir dövrdə respublikada heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, heyvandarlıq məhsullarının 

artırılması, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onun maya dəyərinin aşağı salınmasında, 
heyvanların damazlıq keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında əsas amillərdən biri, fermer təsərrüfat-
larında, özəl bölmələrdə və damazlıq təsərüffatlarında, yüksək məhsuldar inək naxırının yaradıl-
masıdır. Bu baxımdan yanaşdıqda, inkişafda olan cavanların istiqamətli və qida maddələri ilə 
tarazlaşdırılmış, tam dəyərli yem payları və yem rasionları ilə yemləndirilməsi əsas amillərdən 
biridir. Gələcəkdə yüksək məhsuldar inək naxırını yetişdirmək üçün cavanların (buzovların) 
istiqamətli yemləndirilməsi, yəni onların qida maddələri ilə tarazlaşdırılması, tam dəyərli yem 
payları ilə yemləndirilməsi əsas məsələlərdən biridir.  

Elm sübut etmişdir ki, heyvanlar xüsusəndə inkişafda olan cavanlar norma əsasında düzgün 
yemləndirildikdə, onlar sürətlə böyüyür, möhkəm bədənli, sağlam, yaxşı çoxalma qabiliyyətinə və 
yüksək məhsuldarlığa malik olurlar. Əksinə pis yemlənən heyvanların canlı kütləsi az, əzələləri 
cılız, bədən quruluşu nöqsanlı, məhsuldarlığı aşağıvə törədicilik qabiliyyəti zəif olur. Göründüyü 
kimi düzgün yemləmə inkişafda olan cavan orqanizmin formalaşması üçün ən vacib şərtdir. Cavan 
heyvanların inkişafı onların həyatı boyu aldığı qida maddələrinin kəmiyyət və keyfiyyətindən çox 
asılıdır.  Məhz buna görə də sağlam və yüksək məhsuldar inəklər yetişdirmək üçün, inkişafda olan 
cavan buzovların düzgün yemləndirilməsinə fikir verilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, cavanların 
düzgün yemləndirilməsi üçün təsərrüfatda istifadə olunan yemlərin qidalılıq dəyərinə də fikir 
verilməlidir. Bütün bunları nəzərə alıb, respublikanın fermer təsərrüfatlarında yüksək məhsuldar 
inək naxırının yaradılmasında cavan iri buynuzlu heyvanların (buzovların) ən səmərəli yem 
rasionları ilə yemləndirilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, cavan heyvanlar normal yemləmə və saxlama şəraitində bəsləndikdə, 
onlarda bir sıra yaxşı xüsusiyyətlər və əlamətlər əmələ gəlir. Belə ki, inkişafda olan cavan 
heyvanların yaşından, canlı kütləsindən və digər göstəricilərdən asılı olaraq vaxtaşırı müxtəlif 

:259-262 
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normalarla yemləndirilməsi, onlarda maddələr mübadiləsinin intensivliyinə müsbət təsir göstərir, 
orqanizimdə zülalların tərkibi yaxşılaşır, fermentlərin fəaliyyəti artır və assimilasiya prosesi 
şiddətlənir. Bu göstərilənləri nəzərə alıb, gələcəkdə respublikamızın fermer təsərrüfatlarında yüksək 
məhsuldar inək naxırının yaradılması üçün inkişafında olan cavan heyvanların düzgün 
yemləndirilməsinin elmi əsaslarla öyrənilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

Mövzuya dair tədqiqatın yerinə yetirilməsi üçün bir sıra laboratoriya işləri aparılmış və 
təsərrüfat xarakterli təcrübələr qoyulmuşdur. Laboratoriya işləri (yemlərin keyfiyyət göstəricilərinin 
öyrənilməsi) institutun Yemlərin zootexniki qiymətləndirilməsi və kütləvi analizlər laborato-
riyasında, elmi təsərrüfat xarakterli işlərinə aid təcrübələr isə Abşeron rayonundakı S. Əliyev adına 
Südlük Maldarlıq üzrə Dövlət Damazlıq Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Müəssisəsi Məhdud Məsuliy-
yətli cəmiyyətdə aparılır.  

Təcrübə təsərrüfatında mal – qaranın yemləndirilməsində istifadə olunan bütün növ yemlərin 
keyfiyyət göstəriciləri öyrənilmişdir.  Yem nümunələrində ilk və hidroskopik nəmlik, quru maddə, 
xam protein, xam yağ, xam sellüloza, xam kül təyin edilmişdir. Yemlərin keyfiyyət göstəricilərini 
öyrəndikdən sonra, təcrübəyə qoyulmuş cavan heyvanlar üçün yem rasionları tərtib edilmişdir. 

Təcrübənin dəqiqliyi üçün əsas şərt qruplar üzrə heyvanların seçilməsidir. Qruplar cinsinə, 
doğum vaxtına, canlı kütləsinə görə bir-birinə uyğun (analoqlar üzrə) hər biri 6 başdan ibarət 2 qrup 
Qara-ala cinsin mələzlərindən olan, 9-10 aylıq yaşda cavanlar seçilmişdir. Təcrübə 270 gün 
müddətində davam etdirilmişdir. Bu müddətdə üç dəfə heyvanların diri çəkisi müəyyən edilmiş və 
buna uyğun olaraq yem rasionları tərtib edilmişdir. Təcrübə müddətində heyvanlar diri çəkilərinə 
görə aşağıdakı yem rasionları ilə yemləndirilmişdir. 

 

Cədvəl 1. Təcrübə altında olan buzovlar üçün sutkalıq yem payının tərkibi 
 

 
 

Göstəricilər 

Buzovların yaşı, ayla 
9-10 13-14 17-18 

Qruplar 
I II I II I 

 
II 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Quru yonca otu, kq 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 
2. Arpa küləşi, kq 1,5 2,0 2,5 2,7 2,7 3,0 
3.Kəpək, kq 1,0 1,8 2,0 2,2 2,2 2,5 
4.Qarğıdalı unu, kq - - - 1,0 1,0 1,0 
5. Yaşıl yonca otu, kq - - - - 30 30 
6.Yem konsentratı q, (kolfostonik) 
 
Yem payında var 

 
- 

 
30 

  
34 

  
38 

Quru maddə, kq 4,3 4,3 4,9 4,9 5,8 5,8 
Enerji yem vahidi, MC 3,6 3,6 4,2 4,2 5,1 5,1 
Xam protein, q 460 674 525 674 779 7,85 
Həzm olunan protein 334 410 410 417 425 434 
Xam yağ, q 186 200 210 235 250 266 
Xam sellüloza, q 860 990 1210 1235 1275 1380 
Kalsium, q 30 32 33 37 38 40 
Fosfor, q 16 18 18 20 22 25 
Mis, mq 30 36 40 44 42 46 
Sink, mq 185 205 235 250 246 260 
Kobalt, mq 2,6 2,9 2,9 3,6 3,6 3,8 
Manqan, mq 205 210 225 246 275 290 
Selen, mq 0,8 1,0 1,03 1,5 1,5 1,7 
Yod, mq 0,9 1,20 1,05 1,7 1,7 2,0 
Karotin, mq 95 105 105 130 130 135 
Vitamin E, mq 135 165 170 195 220 230 
Vitamin D, min BV 2,8 3,0 3,5 3,7 3,7 3,9 
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Cədvəldən göründüyü kimi təcrübənin hər üç dövründə qruplar üzrə buzovların yem payının 
tərkibinə eyni yemlər daxil edilmişdir. Qruplar üzrə qida maddələrinin miqdarını tarazlaşdırmaq 
məqsədilə, bəzi yemlərin miqdarında müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. Apardığımız analizlərin 
nəticəsi göstərir ki, yonca otu qidalılıq dəyərinə görə cavanlar üçün pis yem sayılmır. Yonca otu 
qida maddələri, həmçinin karotinə görə zəngin olmaqla buzovlar tərəfindən iştahla və itkisiz 
yeyilmişdir. Yem rasionuna arpa küləşi, qarğıdalı unu və kəpək daxil edilmişdir. Məlumdur ki, 
küləş heyvanlar tərəfindən pis yeyilir və çətin həzm olunur. Odur ki, buzovların yediyi bu yemi 
asanlıqla həzm etməsi üçün, onu mümkün qədər asan yeyiləcək və nisbətən tez həzm ediləcək hala 
salmaq lazımdır. Buna görə də istər quru ot və istərsə də küləş yedizdirilmədən qabaq doğranılaraq 
buzovlara yedizdirilmişdir. Qarğıdalı dəni üyüdülərək un halında verilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təcrübə müddətində buzovların yem payının tərkibi, qış-tövlə 
şəraitində yonca otu, arpa küləşi, kəpək və qarğıdalı unundan, yay otlaq sahəsində isə təbii otlaq otu 
və yaşıl yonca otundan ibarət olmuşdur. Yay dövründə (may-oktyabr) I qrup (nəzarət qrupu) 
heyvanlar otlaq sahəsində otarılmış, II qrup (təcrübə qrupu) heyvanlar isə düşərgə şəraitində saxlan-
maqla yaşından və canlı kütləsindən asılı olaraq müxtəlif  miqdarda yaşıl yonca otu ilə yemlən-
dirilmişdir. Qida maddələrinin inkişafda olan cavan heyvanların boy və inkişafına, gələcəkdə 
damazlıq və məhsuldarlıq göstəricilərinə təsirini nəzərə alıb I qrup heyvanların yem rasionlarında 
mövcud olan qida maddələri çatışmazlığını aradan qaldırmaq və heyvanları tam dəyərli 
yemrasionları ilə təmin etmək üçün II qrup heyvanların (təcrübə  qrupu) yem payını, zülal, mineral 
maddələr və vitaminlərlə zənginləşdirilmiş  yem konsentratı (kolfostonik) əlavə edilmişdir. 

Tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, buzovların müxtəlif tərkibli yem rasionları ilə yemləndiril-
məsi onların inkişafına, canlı kütləsinə və digər göstəricilərinə müsbət dərəcədə təsir göstərmişdir. 

Buzovların məqsədyönlü yetişdirilməsində mühüm tələblərdən biri, onların diri çəkisini 
artırmaqdan ibarətdir. Diri çəki heyvanların təsərrüfat yaradıcılığının əsas göstəricilərindən biridir. 

Sağlam, möhkəm və istənilən tipdə yüksək məhsuldar inəklər yetişdirmək üçün cavanların 
böyüməsinə və inkişafına müntəzəm nəzarət edilməlidir.Cavanların düzgün böyüməsində 
yemləmənin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Düzgün yemləmə onların diri çəkisi ilə sıx əlaqədardır. Buna 
görə də cavanlar, xüsusən də cins buzovların düzgün yemləndirilməsi, onların çəkisindən və 
yaşından asılı olaraq tələb olunan miqdarda qida maddələri ilə zəngin olan, tam dəyərli yem 
rasionları ilə yemləndirilməsi əsas şərtlərdən biridir. 

Tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, buzovların müxtəlif tərkibli yem rasionları ilə yemlən-
dirilməsi, onların canlı kütləsinə xeyli təsir göstərmişdir. Təcrübə müddətində buzovların diri 
çəkisinin dəyişilməsi dinamikası 2 saylı cədvəldə verilmişdir. 

 
Cədvəl 2. Təcrübə dövründə buzovların çəki artımı 

Göstəricilər 
Qruplar 

I II 
1 başın canlı kütləsi, kq 
Təcrübəyə qoyulduqda 
Təcrübə müddətində 

 
130 
225 

 
128 
234 

Təcrübə müddətində çəki artımı, kq 95 106 
Nəzarətə nisbətən təcrübə qrupu üzrə artım, kq - 11 
Sutkalıq çəki artımı, q 360 400 
Nəzarətə nisbətən təcrübə qrupu üzrə artım, q % - 

- 
40 

11,5 
1 kq çəki artımı üçün enerji yem vahidi sərfi 16,5 14,2 
Nəzarətə nisbətən təcrübə qrupu üzrə fərq, % - 11,5 

 
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, təcrübəyə  qoyulduqda hər iki qrup buzovların canlı kütləsi 

nisbətən eyni olduğu halda, təcrübə müddətində bu göstəricidə xeyli fərq müşahidə olunur. Belə ki, 
təcrübə müddətində hər baş buzovun çəki artımı, I qrup üzrə orta hesabla 95 kq, II qrup üzrə isə 106 
kq olmuşdur. Gündəlik çəki artımı isə müvafiq olaraq 360-400 q təşkil etmişdir. Cədvəldən 
göründüyü kimi təcrübə müddətində (270 gün) tam dəyərli yem payları ilə yemləndirilmiş II qrup 
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buzovların çəki artımı I qrupa nisbətən 11 kq və ya 11,5% olmuşdur. 
Məlumdur ki, təsərrüfat və iqtisadi səmərəliliyinə görə ən mühüm göstəricilərdən biri vahid 

çəki artımı üçün yem məsarifidir. Bu göstəricilər üzrə də qruplar arasında xeyli fərq müşahidə 
olunur. Belə ki, I qrup üzrə hər kiloqram çəki artımı üçün 16,5, II qrup üzrə 14,2 enerji yem vahidi 
sərf edilmişdir. Göründüyü kimi burada da ən yaxşı göstərici II qrup (təcrübə qrupu) üzrə müşahidə 
edilir. Nəzarət qrupu ilə müqayisədə bu qrup üzrə hər 1 kq çəki artımı üçün 11,5% az EYV(Enerji 
Yem Vahidi)  sərf edilmişdir. 

Beləliklə, tədqiqatların ilkin nəticəsi göstərir ki, cavan iri buynuzlu heyvanlar tam dəyərli yem 
rasionları ilə yemləndirildikdə, onlar normal inkişaf  etməklə, canlı kütlə artımı xeyli yaxşılaşır və 
vahid çəki artımı üçün az yem sərf edilir. 
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PAMBIĞIN GENETİK KOLLEKSİYA NÜMUNƏLƏRİNİN LİFİN KEYFİYYƏT 
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AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Azadlıq pr.155, Bakı 
  

Məqalədə Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Milli Genbankın pambıq kolleksiyasında toplanmış müxtəlif 
coğrafi mənşəyə malik, həm xarici ölkələrdən introduksiya olunmuş, həm də yerli sort və sortnümunələrinin 
lif keyfiyyəti təyin edilmiş və beynəlxalq standartlara müvafiq xarakterizə olunmuşdur.  

Açar sözlər: pambıq, lif, yuxarı orta uzunluq, xüsusi qırılma yükü, mikroneyr, xətti sıxlıq 
Ключевые слова: хлопок, волокно, верхняя средняя длина, специальная преломляющая 

нагрузка, микронейр, линейная плотность 
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Key words: cotton, fiber, top middle length, special refracting load, micronaire, linear density 
 

Ölkəmizin sosial və iqtisadi inkişafında pambıqçılıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Elmin və 
qabaqcıl təcrübənin nailiyyətlərini pambıqçılıqda tətbiq etməklə xam pambığın məhsuldarlığını 
daha da artırmaq olar. Məhsulun artması ilə yanaşı, onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, 
tezyetişən sortların əkilməsinə, məhsulun optimal müddətdə yığılmasına, yeni texnologiyaların 
tətbiqinə və s. tədbirlərə geniş yer verilməlidir. Pambıq strateji əhəmiyyətə malik olan bir bitkidir. 
Ölkəmizin torpaq-iqlim şəraiti bu strateji bitkinin becərilməsi üçün tam əlverişlidir. Kənd 
təsərrüfatının əsas vəzifəsi əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatını, sənayenin isə xammala olan 
ehtiyacını təmin etməkdən ibarətdir. Bu qiymətli bitkinin mahlıcından paltar üçün parça 
toxunmasından əlavə sap, kəndir, kənaf, balıq tutmaq üçün əşyalar, rezin şlanqlar üçün xüsusi 
toxumalar, süni ipək, partlayıcı maddələr, sellüloid, foto və kino lentləri, laklar, yüksək növ kağızlar 
və bir sıra digər məmulatlar hazırlanır. Pambıq bitkisindən sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə 
olunsa da o əsasən lifinə görə becərilir [1]. 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda pambığın genetik kolleksiya nümunələri lifin 
keyfiyyət əlamətlərinə görə öyrənilmiş vəkeyfiyyət əlamətlərinin çox böyük diapazonda tərəddüd 
etdiyi müəyyən olunmuşdur. Sortnümunələri lifin texnoloji xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılmış və 
lif keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan  seleksiya işlərində istifadə etmək üçün 
kompleks müsbət əlamətlərə malik perspektiv sort və formalar seçilmişdir [3]. 

Seleksiyada mühüm problemlərdən biri pambıq bitkisinin məhsuldarlığı ilə lif keyfiyyəti 
arasında mövcud olan mənfi korrelyasiyanın pozulmasıdır [2]. Lakin dünyanın bir çox 
pambıqbecərən ölkələrinin alimləri tərəfindən aparılan genetik-seleksiya işləri ilə subut edilmişdir 
ki, bu kimi neqativ korrelyasiyalar növlərarası hibridləşmənin köməyilə yüksək göstəricilərə malik 
qiymətli təsərrüfat əlamətlərinin birləşməsi zamanı pozula bilər [4]. 

Alimlərin fikrinə görə G.hirsutum L. növmüxtəliflyində lif keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 
üçün genetik dəyişkənliyə ehtiyac duyulur. Bu dəyişkənlik üçün ehtiyatlar isə yüksək lif 
keyfiyyətinə malik olan G.barbadense L. növmüxtəlifliklərində toplanmışdır [7]. Ona görə də NM 
24016 (G.barbadense L.) sortu ilə genetik standart olan TM (G.hirsutum L.) sortu çarpazlaşdırılmış 
və hibridlər əldə edilmişdir. Xətlərin təmizliyini təmin etmək üçün hər bir hibrid qoza ayrılıqda 
əkilmiş və sonradan öz-özünə tozlanmaqla hibrid nəsli alınmışdır. Tədqiqat zamanı lifin öyrənilən 
bütün keyfiyyət əlamətləri (qırılma zamanı lifin uzanması istisna olmaqla uzunluq, mikroneyr, 
möhkəmlik, bərabərlik indeksi) yüksək irsiliyə malik olmuşdur. Beləliklə, müəlliflərin fikrinə görə 
alınmış  nəsil  genetik dəyişmiş 98 hibrid xəttindən ibarət olmuşdur ki, bu da G.hirsutum L. 
növünün lif keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yararlı ola bilər. 

Tədqiqatçılar çarpazlaşma yolu ilə G.barbadense L. növünün sortlarından lif keyfiyyətini 
G.hirsutum L. növünün sortlarına köçürməklə lifin keyfiyyət xüsusiyyələrini yaxşılaşdırmağa cəhd 
etmişlər. Bunun üçün F2-dən başlayaraq F6-ya qədər bütün hibridlər lif keyfiyyətinə görə ətraflı 
tədqiq edilmişdir. Seçilmiş xətlərdə xam pambığın məhsuldarlığı (38 q/bitkidə), möhkəmlik (>28 
qg) və lif uzunluğu (30 mm) valideynlərə nisbətən yüksək olmuşdur. Lakin mikroneyrin göstəricisi 
təxminən 2,8 qeyd edilmiş və onu artırmaq mümkün olmamışdır [8]. Analoji nəticələr G.L.Berger  
[5] tərəfindən də alınmışdır. Müəllif lifin keyfiyyət əlamətlərini idarə edən müsbət allelləri 
birləşdirməyə nail olmuşdur. Fərdi seçmə F5-ə qədər davam etdirilmişdir və nəticədə G.barbadense 
L. sortlarından alınmış əla lif keyfiyyətinə malik növlərarası hibridlər aşkar edilmişdir. 

Yaxşılaşdırılması vacib olan genetik əlamətlərin çoxu bir neçə genin nəzarəti altında olur. 
Ona görə də əlamətləri idarə edən genlərin identifikasiyası, xarakteristikası, həmçinin müxtəlifliyin 
artırılması dünya pambıqçılıq cəmiyyəti alimlərinin əsas problemlərindəndir [6]. 

Beləliklə, göründüyü kimi, toxuculuq sənayesinin tələblərinə cavab verən lif keyfiyyətinə 
malik pambıq sortlarının yaradılması bu gün də aktual məsələlərdən biridir. Yeni sortların 
yaradılması məqsədi ilə aparılan tədqiqat işlərində əsas vəzifə ilkin təcrübə materialının düzgün 
seçilməsidir. Buna görə belə materialın toplandığı kolleksiyanın hərtərəfli öyrənilməsi, sort, 
sortnümunələrinin, formaların keyfiyyət və təsərrüfat əlamətlərinə görə xarakteristikasının verilməsi 
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zəruridir. 
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Milli pambıq kolleksiyasının Abşeron Tədqiqat Bazasında 

əkilib becərilmiş perspektiv sort, sort nümunələri, mutant və hibrid xətləri olmaqla 112 
nümunəsinin lif keyfiyyəti institutun “Texniki və yem bitkiləri” şöbəsində öyrənilmişdir. Hər bir 
pambıq nümunəsinin analizi 3 təkrarda dəqiq və yüksəksürətli HVI (High Volume Instrument) 
elektron sistemində dunya standartlarına uyğun olaraq aparılmışdır. Beynəlxalq təsnifata görə lifin 
12 keyfiyyət əlaməti, Mean Length (ML) – Orta uzunluq; Upper Half Mean Length (UHML) – 
Yuxarı orta uzunluq; Uniformity Index (Unf) – Uzunluğa görə bərabərlik indeksi; Short Fiber Index 
(SFI) – Qısa liflərin indeksi; Strength (Str) – Xüsusi qırılma yükü; Elongation (Elg) – Qırılma 
zamanı lifin uzanması; Micronaire (Mic) – Mikroneyr; Fineness (Fin) – Xətti sıxlıg; Reflectance 
(Rd) –  Əksetmə əmsalı; Yellowness (+b) – Sarımtıllıq dərəcəsi; Leaf-Factor – Zibillənmə faizi  və 
Color grade (СG) – Üç rəqəmli kod təyin edilmişdir: 

Lifin mühüm uzunluq komponentlərindən biri lifin yuxarı orta uzunluğudur ki, bu ən uzun 
liflərin orta uzunluğu olub mm-lə ifadə olunur. HVI ölçü sisteminə müvafiq olaraq pambıq lifi 
uzunluğuna görə 9 tipə bölünür: Ia (33,7 mm); Ib (32,9 mm); I (32,2 mm); II (31,4 mm) və III (29,9 
mm) tiplər uzunlifli növə (G.barbadense L.), IV (28,1 mm); V (26,6 mm); VI (25,8 mm) vəVII 
(25,1 mm) tiplər isə ortalifli (G.hirsutum L.) növə aiddirlər.   

Aparılan analizlərin nəticələrini təhlil edərkən lifin yuxarı orta uzunluğunun çox böyük 
diapazonda (19,0- 35,5 mm) dəyişdiyi müşahidə edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya 
bazarında pambıq lifinin beynəlxalq qiymətləndirmə müqaviləsinə görə lifin yuxarı orta uzunluq 
göstəricisi 28,0 mm qəbul olunmuşdur. Lakin öyrənilən kolleksiya  materialının 60  nümunəsində 
lifin yuxarı orta uzunluq göstəricisi (Na7/62; Ashqabad-25 və 153-f sortnümunələrində) 28,1-35,5 
mm (Gəncə-183 sortunda) arasında dəyişmiş və dünya standartlarının tələblərindən də üstün 
olmuşdur. Gəncə-183 perspektiv pambıq sortunda bu əlamət göstəricisi 35,5 mm olmaqla uzunlifli 
sortların aid olduğu Ia lif tipininə tam uyğun gəlmişdir. Lif uzunluğunun ən aşağı göstəricisi (19,0 
mm) qəhvəyi lifli Azərb 7/2 sortnümunəsində qeyd edilmişdir. Toxuculuq sənayesinin tələblərinə 
cavab verən IV lif tipinə (28,1-29,8 mm) aid 35 nümunə müəyyən edilmişdir. Yuxarı orta uzunluğu 
26,7 mm-dən (Azərb 1/1 sortunda) 27,9 mm-ə (NA6-51 hibrid xəttində) qədər dəyişən 29 nümunə 
V lif tipinə aid olmuşdur. Tədqiqat materialı içərisində yuxarı orta uzunluğu çox aşağı olan və heç 
bir lif tipinə uyğun gəlməyən qəhvəyi lifli Azərb 2/4 (21,1 mm); Azərb 2/5 (21,8 mm): Azərb 8/2 
(21,1 mm); Sort (23,4 mm); Azərb 6/1 (23,8 mm) və s. nümunələr də müəyyən edilmişdir.(Cədvəl 
1) 

 

Cədvəl 1. Pambığın kolleksiya nümunələrində lifin keyfiyyət əlamətlərinin orta göstəriciləri 
 

s/s  
 

Sortların 
adı 

Orta 
uzunluq, 

mm 

Yuxarı 
orta 

uzunluq, 
Mm 

Uzunluğa 
görə 

bərabər- 
lik 

indeksi, 
% 

Xüsusi 
qırılma 
yükü,  
g/tex 

Qırılma 
zamanı 
uzanma 

% 

Mikro-
neyr, 
unit 

Xətti 
sıxlıq, 
m/tex 

Əks- 
etmə 
əmsalı, 
Rd, % 

Sarım-
tıllıq 

dərəcəsi,  
+ b 

Rəngə 
görə 
sort, 
CG 

Zibil-
lənmə 
faizi 

(Leaf-
Factor)

% 

Qısa 
liflərin 
indeksi,

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Gəncə-125 29,1±0,94 32,3±0,40 90,0±1,29 33,2±0,74 6,7±0,24 4,8±0,03 147±1,02 66,6±0,07 16,7±0,03 25-1 - <3 
2. Gəncə-183 35,0±0,29 35,5±0,95 98,6±0,98 34,5±0,95 6,9±0,51 4,3±0,02 123±1,36 69,4±0,03 18,0±0,03 25-1 - <3 
3. Gəncə-205 28,0±0,51 29,8±0,23 93,7±0,95 31,6±0,61 6,4±0,17 4,6±0,03 140±1,72 72,5±0,17 19,6±0,10 25-1 - <3 
4. Xətt/19 27,8±0,98 30,2±0,10 91,9±1,96 33,3±1,12 6,8±0,10 4,9±0,06 151±3,75 73,4±0,03 17,0±0,48 24-3 2,3 <3 
5. Xətt/20 29,8±0,47 31,0±0,31 96,3±0,68 33,0±0,78 6,6±0,10 4,7±0,03 142±2,05 74,7±0,17 9,9±0,17 32-1 - <3 
6. Xətt/24 25,5±0,68 28,4±0,34 89,6±1,12 31,5±0,41 6,4±0,10 3,9±0,23 107±2,38 73,7±0,10 13,0±0,30 13-3 2,3 <3 
7. Xətt/25 28,1±0,58 29,5±0,38 95,3±2,15 33,6±0,58 6,8±0,10 4,5±0,03 134±1,71 73,7±0,20 13,9±0,58 24-1 - <3 
8. Xətt/72 28,0±0,41 29,8±0,51 94,0±1,71 29,5±0,55 6,9±0,37 4,6±0,07 138±2,73 66,8±0,03 16,7±0,03 25-1 - <3 
9. Na 3/24 27,7±0.71 28,9±0,41 95,8±1,54 29,0±0,58 7,1±0,27 4,8±0,23 149±0,68 71,7±0,14 19,2±0,07 25-1 - <3 

10. Na 4/30 31,1±0.88 33,6±1,36 92,8±2,56 30,1±0,75 7,1±0,07 4,7±0,17 142±0,68 69,6±0,07 18,0±0,03 25-1 - <3 
11. Na 7/64 29,3±1,02 30,3±0,71 96,5±1,23 29,2±0,34 6,4±0,10 4,7±0,06 149±2.39 71,8±0,07 19,3±0,03 25-1 - <3 
12. 95/1 Tez-

mez-7 
28,5±0,51 30,2±0,65 94,7±2,49 30,1±1,40 6,4±0,27 4,5±0,03 132±1,36 67,6±0,03 17,1±0,13 25-1 - <3 

13. Nd 5/43 27,7±0,75 28,5±0,41 97,3±1,60 28,6±0,20 7,2±0,10 4,7±0,23 140±1,71 72,5±0,10 19,7±0,10 25-1 - <3 
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Cədvəlin ardı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14. 103.Pima-
5-1 

33,1±1,02 35,2±1,06 94,0±2.93 31,1±1.26 6,8±0,07 4,1±0,10 118±2,73 67,9±0,14 16,8±0,10 25-1 - <3 

15. S-6022 33,3±0,89 33,7±0,96 98,6±0,48 33,4±0,96 6,9±0,04 4,3±0,30 127±1.02 68,7±0,03 17,3±0,02 25-1 - <3 
16. S-8017 29,7±0,14 30,5±0,27 97,3±1,19 32,8±0,34 7,1±0,14 4,8±0,03 147±1,71 68,0±0,07 17,0±0,03 25-1 - <3 
17. AP-154 30,0±1.39 31,3±0,30 95,8±2,65 32,2±0,94 6,8±0.17 4,5±0.20 136±1,36 62,2±0,10 15,2±0,07 35-1 - <3 
18. 114.Pima 

5-1 
28,0±0,81 29,7±0,38 94,3±3,00 30,7±1.16 6,8±0,14 3,8±0,27 105±0,68 63,1±0.10 16,2±0,06 25-2 1,9 <3 

19. Pima-32 31,2±1,06 32,8±0.55 95,3±2,32 30,8±0,95 6,7±0,10 3,8±0,13 109±1,02 69,6±0,10 17,8±0.07 25-1 - <3 
20. Todlo-8 33,2±0,05 33,9±0,47 97,9±1,77 32,2±0,58 7,2±0,06 3,9±0.13 110±1,02 70,3±0.10 18,1±0,07 25-1 - <3 
21. 10964 30,3±0,58 31,4±0,71 96,3±0,92 32,7±0,68 6,9±0.10 4,8±0,10 150±2.93 67,5±0.14 16,7±0,10 25-1 - <3 

 
Uzunluğa görə bərabərlik indeksi əsas uzunluq komponenti olub lifin orta uzunluğunun 

yuxarı orta uzunluğa nisbətinin faizlə ifadəsidir. Standartlara görə bərabərlik indeksinin orta 
göstəricisi 80-82%-dir, 77-79%-aşağı, 77%-dən kiçik çox aşağı, 83-85% -yüksək, 85%-dən yuxarı 
isə çox yüksək hesab edilir. Öyrənilən kolleksiya materialı içərisində yalnız 4 sort – Azərb 2/4 
(75,8%); Azərb 7/2 (76,8%); Azərb 4/1 (73,3%) və Paymaste-266 (75,8%)  istisna olmaqla bütün 
nümunələrin bərabərlik indeksinin orta göstəricisi 82,2%-dən (Gəncə-196 və Azərb 6/3 sortlarında) 
98,6%-ə (Gəncə-183 və S-6022 sortlarında) qədər dəyişərək yüksək və çox yüksək kimi 
qiymətləndirilmişdir. Bərabərlik indeksi aşağı olan lif nümunəsi tərkibində qısa liflərin faizi yüksək 
olduğundan emal üçün yararsız hesab edilir. 

Mikroneyr lifin zərifliyi ilə yetişkənliyini birlikdə xarakterizə edir. Mikroneyrin baza intervalı 
3,5-dən 4,9 vahidə qədər qəbul edilmişdir. Pambıq lifinin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq 
müqaviləyə görə lifin mikroneyr göstəricisi 3,8-4,6 vahid arasında olmalıdır. Öyrənilən 112 
kolleksiya nümunəsindən 67-də mikroneyrin orta göstəricisi (Nd1/8 hibrid xəttində) 3,5-dən 
(Karlik, Xətt, Dashkent-1 sortlarında) 4,9-a qədər dəyişərək baza çərçivəsində olmuşdur. Qalan 45 
nümunədə isə 5,0-5,7 vahid arasında tərəddüd etmişdir. Mikroneyrin baza çərçivəsindən yuxarı 
olması lifin divarında sellüloza təbəqəsinin daha çox toplandığını göstərir.   

Xətti sıxlıq göstəricisi düzünə sistemlə lifin en kəsiyinin qalınlığını xarakterizə edir. 
Standartlara görə ortalifli sortlar üçün xətti sıxlıq göstəricisi 170-180 millitex qəbul edilmişdir. 
Təcrübə materialı içərisində 73 nümunənin xətti sıxlığının orta  göstəricisi 98 m/tex-dən (Azərb 7/8 
sortunda) 165 m/tex-ə qədər (Gəncə-196 sortunda) dəyişmişdir ki, bu da uzunlifli sortlara 
xarakterikdir. Nümunələrin 29-nun xətti sıxlıq göstəricisi 166 -199m/tex intervalında tərəddüd 
edərək IV-VII lif tiplərinə aid olmuşdur. Yalnız 10 nümunədə bu əlamətin orta göstəricisi 
200m/tex-dən yüksək olub heç bir lif tipinə uyğun gəlməmişdir.  

Beynəlxalq təsnifata əsasən lifin xüsusi qırılma yükü və qırılmaya qədər lifin uzanması 
pambıq lifinin möhkəmlik komponentləridir.  

Xüsusi qırılma yükü lifin qırılmasına səbəb olan qüvvə ilə təyin edilir. Pambıq lifinin 
möhkəmlik göstəricisi 23 g/tex və aşağı olduqda çox zəif, 24-25 g/tex – zəif, 26-28 g/tex – orta, 29-
30g/tex – möhkəm,  31g/tex və daha yüsksək olduqda isə – çox möhkəm hesab edilir. Pambıq 
lifinin qiymətləndirilməsi zamanı beynəlxalq müqaviləyə əsasən xüsusi qırılma yükünün minimum 
göstəricisi 28 g/tex qəbul edilmişdir. Analiz edilən 112 nümunədən yalnız 23-nün xüsusi qırılma 
yükü möhkəm və çox möhkəm kimi qiymətləndirilmişdir. Ən yüksək möhkəmlik göstəricisi 
34,5g/tex Gəncə-183 sortunda qeyd edilmişdir. Otuz yeddi nümunənin xüsusi qırılma yükü isə orta 
(26,0-28,8 g/tex) səviyyədə olmuşdur.  

Qırılmaya qədər lifin uzanması lifin qırılma zamanı sərf olunan qüvvənin təsiri altında öz 
ilkin uzunluğunu artırmaq qabiliyyətidir. Məsələn, uzunluğu 10 mm olan lif qırılma anında 1 mm 
uzanırsa, onda dartılma 10%-ə bərabər olacaqdır. Lifin uzanma dərəcəsi onun dartılmasından və 
elastikliyindən asılı olub 4,9-7,7% və daha yüksək diapazonda tərəddüd edə bilər. Aparılan analizin 
nəticələrinə görə bütün nümunələrdə bu əlamət gösrəticisi orta və yüksək səviyyədə olub 5,8-7,2% 
arasında tərəddüd etmişdir. 

Təyin olunan keyfiyyət əlamətlərindən – əksetmə əmsalı və sarımtıllıq dərəcəsi, zibil qarışıq-
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larının miqdarı ilə birlikdə Amerika Universal standartlarına əsasən lifin rəngini xarakterizə edir.  
Əksetmə əmsalı ölçülən nümunədə pambıq lifinin nə qədər parlaq və ya tutqun olduğunu 

göstərən əlamətlərdən biridir. Bu əlamət göstəricisi adətən 48-82% arasında dəyişir. Əmsal yüksək 
olduqca lif səthindən daha çox işıq əks olunur və lif bir o qədər parlaq olur. Öyrənilən kolleksiya 
nümunələrində bu əlamətin göstəricisi yüksək olmuş və 63,1- 75,2% intervalında dəyişmişdir.  

Sarımtıllıq dərəcəsi lifdə sarı rəngin (piqmentin) mövcudluğunu göstərir və ona boz rəngədək 
müxtəlif rəng çalarları verir. Pambıq lifinin sarımtıllıq dərəcəsi adətən 5-17 diapazonunda olur. 
Analiz nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, tədqiqat materialının əksəriyyətində bu göstərici çox 
yüksək olmuşdur. Ən aşağı göstərici (9,6) Qarabağ-2 sortunda qeyd edilmişdir. Yüksək  göstərici 
isə Na 6/51 və Nd 5/43 nümunələrdə 19,7-ə bərabər olmuşdur. Yüksək sarımtıllıq dərəcəsinə malik 
nümunələrin əksəriyyəti rəngə görə beşinci sorta (Yellow – Stained-sarı) aid olmuşlar. 

Öyrənilən 112 kolleksiya nümunələri içərisində təbii qəhvəyi rəngli lifə malik 12 
sortnümunənin lif keyfiyyəti təyin edilmişdir. Bu nümunələrdə lif uzunluğunun orta göstəriciləri 
çox aşağı olub 19,0-24,3 mm  qeyd edilmişdir. Mikroneyr göstəricisi isə çox böyük diapazonda 
(Azərb 8/3 sortunda) 3,7-5,9 (Azərb 7/2 sortunda) vahid arasında dəyişmişdir. Lif keyfiyyətinin 
aşağı olmasına baxmayaraq lifin təbii qəhvəyi rəngi bu nümunələrin praktiki əhəmiyyətini artırır. 
Belə ki, bu lifləri əlavə rəngləməyə ehtiyac qalmır və bunlar hərbi paltarların hazırlanmasında 
istifadə olunurlar.  

Tədqiqat zamanı pambıq kolleksiyasının 112 nümunəsinin keyfiyyət əlamətləri təyin edilmiş 
və lifin texnoloji xüsusiyyətlərinə görə tam xarakteristikası verilmişdir. Beləliklə, alınan nəticələri 
yekunlaşdıraraq müəyyən edilmişdir ki, analiz olunmuş kolleksiya nümunələri müxtəlif mənşəyə 
malik olub bir birindən çox fərqlənirlər. Buna görə də lif keyfiyyətinə görə bu nümunələri bir neçə 
qrupa ayırmaq olar: 

Birinci qrupa lifin keyfiyyət əlamətlərinin (12 əlamətə görə) müsbət kompleksinə malik olan 
nümunələr daxildir ki, bunlar Ia-III tiplərin uzunlifli sortlara və IV tipin ortalifli sortlara olan 
tələblərinə tam cavab verirlər; 

İkinci qrupa yalnız bir mənfi əlamətilə (əlamətin aşağı göstəricisinə görə) fərqlənən 
nümunələr aiddir ki, bunlardan 18-i xüsusi qırılma yükünə görə (<28g/tex), 2-i mikroneyrə görə 
(>4,9) və yalnız Azərb 7/8 sortu lifinin yuxarı orta uzunluğuna (27,6 mm) görə aşağı göstəriciyə 
malik olmuşdur.  

Üçüncü qrupa bir neçə əlamətinin aşağı göstəricisinə görə heç bir lif tipinin tələblərinə uyğun 
olmayan nümunələr aiddir ki, bunlar əsasən qəhvəyi lifli sortnümunələridir. 

Beləliklə, institutun pambıq kolleksiyasında olan hər bir sort, sortnümunəsi və xətt keyfiyyət 
əlamətlərinə uyğun olaraq müxtəlif seleksiya proqramlarında məqsədyönlü şəkildə istifadə oluna 
bilərlər. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ ХЛОПЧАТНИКА 

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ ВОЛОКНА 
 

Л.А.Гусейнова, А.Б.Назарова, Г.С.Абдулалиева, М.А.Аббасов 
НАНА Институт Генетических Ресурсов 

 
Исследованы  сорта  генетической коллекции хлопчатника местной и зарубежной селекции. 

Тестирование качественных признаков проводилось   на системе HVI (High Volume Instrument) в 
соответствии с международным стандартом.   В результате изучения коллекционного материала было 
выявлено, что диапазон колебания качественных признаков чрезвычайно велик. Проведена 
группировка сортообразцов по степени выраженности технологических свойств: 

- Сорта и формы с наличием комплекса положительных признаков, которые более перспективны 
и их можно рекомендовать к использованию в практической селекции на качество волокна; 

-  Сорта и формы, резко отличившиеся с отрицательной стороны по отдельно взятым признакам, 
которые можно использовать как компоненты для улучшения конкретных качественных признаков; 

- Сорта и формы, у которых один или два признака из двенадцати  не отвечают желаемым 
требованиям. 

 
STUDY OF VARIETIES OF THE COTTON COLLECTION ACCORDING TO 

QUALITATIVE FEATURES OF FIBER 
 

L.A.Guseynova, A.B.Nazarova, G.S.Abdulaliyeva, M.A.Abbasov 
ANAS, Genetik Resources İnstitute 

 
The varieties of the genetic collection of cotton of local and foreign selection were investigated. The 

process of testing of qualitative characteristics was carried out on HVI (High Volume Instrument) system 
according to international standards. As a result, investigations revealed that the fluctuations range of 
qualitative features is significant.  

The classification of cotton varieties was performed according to the intensity of technological features: 
• Varieties and forms that possess a range of positive characteristics, which are more promising and 

could be recommended regarding practice breeding;  
• Varieties and forms that differs negatively in terms of specific features of fiber quality, which could be 

used as components for improvement of specific qualitative properties; 
• Varieties and forms, one or two (out of 12) features of which do not meet desired requirements.    

 
 
UOT 635/17  

BİBƏR  MEYVƏLƏRİNİN TEXNOLOJİ  ƏLAMƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

C.İ.HÜSEYNOVA  
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq prospekti 155, AZ 1106 Bakı, Azərbaycan  

 
Tədqiqat işində bibərin 9 xəttində texnoloji göstəricilər analiz edilmişdir. Analizin aparılmasında əsas 

məqsəd bibər meyvələrinin texnoloji göstəricilərinin, saxlanma müddətinin öyrənilməsi, xətlər arasındakı 
fərqlərin təyin edilməsi, bu xətlərin müəyyən edilmiş ən yaxşı göstəriciyə malik olanlarının tədqiqini davam 
etdirib, sort mərhələsinə gətirilməsi və yeni sortun Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti Dövlət 
Xidmətinə təqdim edilməsidir.  

Açar sözlər: bibər, xətt, analiz, keyfiyyət, quru maddə, şəkər, faiz, çəki, saxlanma müddəti  
Ключевые слова: перец, линия, анализ, качество, сухое вещество, сахар, процент, вес, 
сохранение 
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Key words: pepper, line, analysis, quality, dry matter, sugar, percent, weight, storing  
 
Tərəvəz kimi yalnız meyvələrindən istifadə olunаn bitkilər meyvəli tərəvəzlərə aid edilir. Bu 

bitkilər əsas tropik mənşəli olub, uzun gün tələb edir və uzun müddət bar verir. Onların bir qisminin 
(o cümlədən də bibərin) meyvələrindən həm kal, həm də yetişmiş formada istifadə olunur.  

Azərbaycanda meyvəli tərəvəz bitkiləri öz əkin sahəsinə və istehsalına görə ümumi tərəvəz 
əkini içərisində birinci yeri tutur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə Azərbaycanda bibərin 300 sort və 
nümunələri yayılmışdır [1].  

Ümumiyyətlə, dünyada bibər istehsalını qiymətləndirən statistiklərin məlumatına görə bibər 
istehsalı gücünə görə birinci yerdə Çin (10 mln ton), ikinci yerdə Meksika (1,9 mln ton), üçüncü 
yerdə isə Türkiyə (1,5 mln ton) durur.  

Azərbaycanda da yerli və gətirilmə genofondun toplanması, öyrənilməsi, onlardan ərzaq və 
seleksiyada istifadə olunmasının elmi əsaslarının tədqiqi məqsədi ilə AMEA Genetik Ehtiyatlar 
İnstitutunda “Tərəvəz və bostan bitkiləri” laboratoriyasında digər tərəvəz bitkiləri ilə yanaşı bibərin 
də introduksiya olunmuş sort və sortnümunələri üzərində tədqiat işləri aparılmışdır.  

Bu qiymətli bitkilərin yaradılmasında həlledici amillərdən biri də yeni məhsuldar və texnoloji 
cəhətdən yüksək qiymətli sortların yetişdirilməsi və bu məqsədlə də yeni sort və nümunələrin 
keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsidir.  

İşin aparılmasında Rusiya Federasiyası ETTTİ-TBÜİE, TSTİ-ÜİBİ [1977] təqiqatçılarının 
birgə hazırladıqları metodikadan istifadə edilmişdir. Yığılmış meyvələrin hər birinin orta kütlə 
çəkisi, meyvələrin forması, lət çıxımı, quru maddə və şəkərin faizi, qabığın qalınlığı, saxlanma 
müddəti və s. əlamətləri öyrənilmişdir. Yığılan meyvələrin kütlə çəkisi tərəzidə çəkilib, qabıq, 
saplaq və toxumu təmizləndikdən sonra lət çıxımının kütlə çəkisin orta rəqəmi hesablanmışdır. 
Meyvələrin hündürlüyü və diametri (h/d) stangendikometrlə ölçülərək indeksi təyin edilmişdir. 
Meyvələrin əsas göstəricilərindən olan quru maddənin faizini hesablamaq üçün meyvə ləti püre 
halında retroktometrlə təyin edilmişdir. Meyvənin şəkəri isə püre halına salınmış lət distilə suyu ilə 
durulaşdırılıb yenə də refrektometrdə sındırma əmsalının göstərdiyi rəqəmlə təyin edilmişdir.  

Meyvələrin uzun müddət saxlanması və daşınmaya davamlı olmasının əsas göstəricisi olan 
qabığın qalınlığı isə millimetrlə təyin edilmişdir. Meyvələrin saxlanma müddətini təyin etmək üçün 
sahə suvarıldıqdan 3-4 gün sonra dərilmiş meyvələr çeşidlənmiş və 13-160C temperaturda ağzı açıq 
polietlen torbalarda saxlanaraq xarab olmuş meyvələrin gündəlik tarixi və sayı qeyd olunmuşdur. 
Meyvələrin keyfiyyəti tam itdikdən sonra ümumi saydan tarixə uyğun rəqəm çıxarılaraq meyvələrin 
saxlanmaya davamlılığının neçə gün olduğu dəqiqləşdirilmişdir.  

Tədqiqatın nəticələrindən məlum olmuşdur ki, bibər meyvələrinin texnoloji xüsusiyyətləri 
əlamətlərin və tərkiblərinin bir-birindən fərqlənməsi: meyvələrin formasından, anatomik 
quruluşundan, aqroekoloji mühitdən və bu kimi amillərdən asılı olaraq dəyişilir.  

Aparılan analizlərdən aydın olmuşdur ki, hər bir xəttin özünəməxsus keyfiyyət göstəriciləri 
var və bu göstəricilər hər bir nümunə üçün xarakterikdir.  

Cədvəldən göründüyü kimi meyvələrin kütlə çəkisi 643, 629, 446, 644, xəttlərində (86,1-
98,3) qram olaraq ən yüksək olmuşdur. Digər xəttlər  458, 641, 458, 635 və 437 (65,5-70,0 qram) 
orta çəkiyə, ən az çəkiyə isə  633№-li xətt (60,4 qram) malik olmuşdur. 

Lət çıxımına görə ən yüksək  göstəriciyə malik 446, 644 xəttləri (86,3-87,8 qr);  digər 
xəttlərin lət çıxımı 59,5-76,1 qr, ən az lət çıxımı isə yenə də 633№-li xəttdə (52,0 qr) olmuşdur.  

Meyvələrin əsas biokimyəvi göstəricilərindən biri də tərkibindəki quru maddənin miqdarıdır. 
Quru maddənin 1% artıq olması sənayedə bu tərəvəzdən istehsal olunan pasta çıxımının 15-20% 
artması deməkdir [3].  

Ümumiyyətlə meyvələrdə quru maddənin dəyişkənliyinin 43,5%-i sortun xüsusiyyətindən, 
32,8%-i becərmə şəraitindən, 23,7%-i isə faktorların birgə dəyişkənliyindən asılıdır. Bu göstərici 
Xətt 633 (5,5%); Xətt 629-da (6,1%) ən yüksək; digər xətlərdən (5,8-5,3%) ən aşağı göstərici isə 
Xətt 641 (5,1%) olmuşdur.  
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Cədvəl. Bibər meyvələrinin biometrik və texnoloji göstəriciləri 
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1 40 Xətt 633 6,8 5,4 1,033 60,4 52,0 tünd/ 
yaşıl 

qırmızı 6,5 4,0 30 3,6 15 

2 43 Xətt 458 6,8 6,2 1,0967 70,0 64,0 tünd/ 
yaşıl 

qırmızı 5,3 3,0 27 3,1 12 

3 44 Xətt 641 4,9 5,3 0,924 77,1 59,1 tünd/ 
yaşıl 

sarı  5,1 3,1 28 2,1 12 

4 45 Xətt 643 5,8 6,1 0,960 89,0 76,1 tünd/ 
yaşıl 

sarı 
çəhra  

5,7 3,2 28 3,4 14 

5 46 Xətt 629 5,9 6,0 0,999 86,1 71,7 tünd/ 
yaşıl 

qırmızı 6,1 3,4 28 3,1 10 

6 47 Xətt 635 5,5 5,9 0,932 65,5 57 tünd/ 
yaşıl 

qırmızı 5,2 2,8 30 3,0 13 

7 48 Xətt 446 5,9 6,6 0,894 97,1 86,3 tünd/ 
yaşıl 

sarı 5,3 3,5 27 3,2 12 

8 49 Xətt 644 4,8 7,0 0,5 98,3 87,8 tünd/ 
yaşıl 

sarı 5,3 3,2 27 3,5 12 

9 50 Xətt 437 5,9 6,0 0,992 68,9 59,5 tünd/ 
yaşıl 

sarı 5,8 3,6 30 3,5 15 

 
Meyvələrin tərkibində şəkərin miqdarı 3,0-4,0% olmuşdur ki, bu da dad keyfiyyətinin əsas 

göstəricilərindən biridir (2,1-3,6 bal). 
Meyvələrin saxlanmaya davamlılığı onun qabığının qalınlığından, saxlanma şəraitindən və 

meyvələrin formasından bilavasitə asılıdır. Eyni şəraitdə saxlanılan Xətt 633; Xətt 635 və Xətt 437 
nümunələrin qabığının qalınlığı 30 mmk və  saxlanma müddəti 13 -15 gün; digər xətlərin qabığının 
qalınlığı 27-28 olmuş və saxlanma müddəti isə 10-12 gün həddində olmuşdur. Bu da sübut edir ki, 
eyni şəraitdə saxlanmasından asılı olmayaraq qabığı qalın xətlər nisbətən nazik qabıq xəttlərdən 3-5 
gün daha davamlı olmuşdur.  

 
Aparılmış tədqiqatda aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 
1. Uzun müddət saxlanmaya görə 633, 635 və 437 xəttləri davamlı forma kimi 

qiymətləndirilmişdir.  
2. Dad keyfiyyətinə görə Xətt 633 üstün olub, 3,6 balla qiymətləndirilmişdir. 
3. Quru maddənin miqdarı Xətt 633 və Xətt 629-da (6,1-6,5%) daha yüksək həddə olmuşdur.  
Ümumiyyətlə, quru maddəyə görə Xətt 633 və Xətt 629: dadına görə Xətt 633, saxlanma 

müddətinə görə isə Xətt 633, Xətt 635 və Xətt 437 formalarının sort kimi rayonlaşdırılması 
məqsədəuyğundur.  
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ФРУКТОВ ПЕРЦА  
 

Дж.И.Гусейнова 
НАНА  Институт Генетических  Ресурсов 

 

Экспериментальная работа посвящена изучению некоторых технологических показателей 9 
линий перца. Основной целью анализа было определение технологических качеств и срока годности 
при хранении фруктов перца.  

 
EVALUTION OF TEXNOLOGICAL TRAITS OF PEPPER FRUITS 

 

J.I.Huseynova 
ANAS Genetic Resources Institute 

 

The experimental work is devoted to the study of some texnological traits of 9 pepper lines. The main 
purpose of the analysis was to determine the texnological traits and consumption date of pepper fruits during 
storage.  
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V. BECƏRMƏ TEXNOLOGİYASI 

 
 

UOT 631.58;631.582 
ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏ MÜXTƏLİF SƏLƏFLƏRDƏN SONRA QALDIRILMIŞ 
DONDURMA ŞUMUNUN YAZDA SƏPİNQABAĞI BECƏRMƏ ÜSULLARINDAN ASILI 

OLARAQ QARĞIDALININ DƏN MƏHSULDARLIĞI 
 

M.Y.RZAYEV, B.H.ABBASOV, Ə.İ.ƏLİYEVA, S.A.QULİYEVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098 Bakı ş., Pirşağı qəs. 2№-li Sovxoz 

 
Məqalədə 2015-2016-ci illərdə Zaqatala rayonunun nəmliklə təmin olunmuş dəmyə və Şəki rayonunun 

suvarma şəraitində aparılan tədqiqat işinin qarğıdalının dən məhsuldarlığına təsiri şərh edilmişdir. Nəticədə 
Şəki rayonunda payızlıq buğda sələfindən sonra qaldırılmış dondurma şumunun yazda 14-16 sm dərinlikdə 
kultivasiya edilməsi 90,1 s/ha, Zaqatala rayonunda isə 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilməsi 80,9 s/ha dən 
məhsulu vermişdir. 

Açar sözlər: dondurma şumu, torpaq, qarğıdalı, kultivasiya, diskili mala, dəmyə, suvarma, struktur 
elementləri, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: зяблевая вспашка, почва, кукуруза, культивация, дисковая борона, богарь, 
полив, структурные элементы, урожайность 
Key words: fall plowing, soil, maize, cultivation, disk harrow, dry-farming land, irrigation,  structural 
elements, productivity 

  
Azərbaycanda qarğıdalı kənd təsərrüfatının iqtisadi cəhətdən ən gəlirli sahələrindən biri hesab 

olunur. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində bu bitki böyük potensial imkanlara 
malikdir. 

Qarğıdalı müxtəlif sahələrdə ərzaq, yem və texniki məqsədlər üçün istifadə edilir. Bu onun 
yüksək qidalılığа, zəngin kimyəvi tərkibə malik olması ilə bağlıdır.  

Ölkəmizdə qarğıdalının öyrənilməsi üçün geniş tədqiqat işləri aparılmışdır, lakin zaman 
keçdikcə bu bitkinin sort və hibridləri təzələnmış, becərmə texnologiyası dəyişmişdir. 

Hər il daxili bazarın tələbatını ödəmək üçün xarici ölkələrdən baha qiymətlə 10 min tonlarla 
qarğıdalı dəni və müxtəlif çeşidlərdə məhsullar gətirilir ki, bu da ölkəmiz üçün iqtisadi cəhətdən 
əlverişli deyildir. 

Qarğıdalı ilə məşğul olan fermer təsərrüfatlarının bir hissəsinin dağlıq və dağətəyi rayonlarda 
yerləşdiyini nəzərə alsaqhəmin torpaqlarda dondurma şumunun yazda becərilməsinin yəni pərşum, 
kultivasiya və ağır mala ilə becərmənin öyrənilməsi çox zəruri hesab edilər. 

Nəmliklə təmin olunmuş Zaqatala BTS-i ərazisində çəmən dağ torpaqları yayılmışdır. Bu 
torpaqlarda humusun miqdarı 2,56 % olmaqla, azot 0,17%, fosfor 22,7% təşkil edir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq müxtəlif sələflərdən (taxıl, qarğıdalı) sonra qaldırılmış dondurma 
şumunun yazda qarğıdalı səpini üçün becərilmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi qarşıya qoyulmuşdur. 

Təcrübə Zaqatala BTS-nin nəmliklə təmin olunmuş dəmyə şəraitində “Danaçı” təcrübə 
sahəsində və ŞəkiDayaq Məntəqəsinin suvarma şəraitində qarğıdalının Zaqatala-68 sortu ilə hər 
bölmənin sahəsi 56 m2 olmaqla 4 təkrarda qoyulmuşdur. 

Təcrübə may ayının 2-3-də aşağıdakı sxem üzrə qoyulmuşdur. 
          Sələf taxıl olduqda torpağın becərilmə üsulları 

1. Dondurma şumu + 18-20 sm dərinlikdə pərşum; 
2. Dondurma şumu + 14-16 sm dərinlikdə kultivasiya; 
3. Dondurma şumu + 10-12 sm dərinlikdə diskili mala ilə becərmə. 
 

Sələf qarğıdalı olduqda torpağın becərilmə üsulları taxıl sələfindən sonra olduğu kimidir. 

:271-275 
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Məhsulun struktur elementlərinin təyini üçün aşağıdakılar müəyyən edilmişdir. 
1. Yığım qabağı 1 hektarda bitkilərin sayı, əd.
2. Bir bitkinin kütləsi, qr.
3. Bir qıçanın kütləsi, qr.
4. Bir bitkidə olan qıçanın sayı, əd.
5. Qıçanın uzunluğu, sm.
6. Qıçanın diametri, sm.
7. Qıçadan dən çıxımı, %
8. 1000 dənin kütləsi, qr.
Struktur elementləri təyin edilərkən bitkinin boyu, qıçanın sayı, qıçanın kütləsi, 1000 dənin 

kütləsi, qıçanın diametri öyrənilmişdir. Alınan nəticələr1-ci cədvəldə verilmişdir. 
Cədvəldəki rəqəmlər göstərir ki, sələf payızlıq buğda olduqda dondurma şumundan sonra yazda 

18-20 sm dərinlikdə pərşum etdikdə bitkinin boyu Zaqatala rayonunda 290 sm, dondurma şumunu 
yazda 14-16 sm  dərinlikdə kultivasiya etdikdə bitkinin boyu 284 sm, dondurma şumunu yazda 10-
12 sm dərinlikdə, ağır diskli mala ilə becərdikdə  278 sm olmuşdur. 

Cədvəl 1. Şəki-Zaqatala bölgəsində müxtəlif sələflərdən sonra qaldırılmış dondurma şumunun 
yazda becərilmə üsullarından asılı olaraq qarğıdalının struktur elementləri 

(2015-2016-cı illərdən orta) 

Torpağın becərilmə 
üsulları 
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Z a q a t a l a     B T S

Dondurma şumu +18-
20 sm dərinlikdə 
pərşum 

290 1,55 352 307 5,5 282 1,5 350 300 5,4 

Dondurma şumu +14-
16 sm dərinlikdə 
kultivasiya 

284 1,50 338 287 5,3 277 1,5 335 335 5,2 

Dondurma şumu +10-
12 sm dərinlikdə ağır 
diskli mala 

278 1,40 343 270 5,2 240 1,4 330 267 5,0 

Ş ə k i   D a y a q    M ə n t ə q ə s i

Dondurma şumu +18-
20 sm dərinlikdə 
pərşum 

297 1,75 372 314 5,6 290 1,5 353 308 5,6 

Dondurma şumu +14-
16 sm dərinlikdə 
kultivasiya 

292 1,70 381 323 5,7 291 1,6 343 346 5,7 

Dondurma şumu +10-
12 sm dərinlikdə ağır 
diskli mala 

288 1,55 363 320 5,2 296 1,5 346 282 5,4 

Şəki rayonunda suvarma şəraitində dondurma şumunun yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum 
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edildikdə bitkinin boyu 297 sm, 14-16 sm  dərinlikdə kultivasiya edildkdə 292 sm, 10-12 sm ağır 
diskli mala ilə becərildikdə 288 sm təşkil etmişdir. 

1-ci cədvəldən görünür ki, 2 ildən orta hesabla Zaqatala rayonunda dondurma şumu yazda 
pərşum ediləndə buğda sələfindən sonra qıçanın sayı 1,5 ədəd,  qıçanın kütləsi 352 qr, 1000 dənin 
kütləsi 307 qr, qıçanın diametri 5,5 sm təşkil etmişdir. Sələf qarğıdalı olan variantda dondurma 
şumunun Zaqatala rayonunda yazda 18-20 sm pərşum edilməsi variantından fərqli olaraq yazda 14-
16 sm dərinlikdə kultivasiya variantında bitkidə qıçanın sayı 1,5 ədəd, qıçanın kütləsi 338 qr, 1000 
dənin kütləsi 287 qr, qıçanın diametri 5,3 sm təşkil etmişdir. 

Eyni qanunauyğunluq Şəki Dayaq Məntəqəsində suvarma şəraitində müşahidə olunmuşdur. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Şəkidə suvarma şəraitində bütün göstəricilər bir qədər yüksək 
olmuşdur. Belə ki, Şəki rayonunda dondurma şumunun yazda pərşum edildiyi variantda suvarma 
şəraitində payızlıq buğdadan sonra qıcanın sayı 1,7 ədəd, qıçanın kütləsi 372 qr, 1000 dənin kütləsi 
314 qr, qıçanın diametri 5,5 sm, dondurma şumunun  yazda 14-16 sm  dərinlikdə kultivasiya 
edildiyi variantında sələf payızlıq buğda olduqda qıçanın sayı 1,7 ədəd, qıçanın kütləsi 381 qr, 1000 
dənin kütləsi 323 qr təşkil etmişdir. 

Eyni qanunauyğunluq bütün variantlarda sələf qarğıdalı olanda da müşahidə edilmişdir. 
Qarğıdalı çox su tələb edən bitkidir. Digər kənd təsərrüfatı bitkilərinə nisbətənsuyu daha 

qənaətlə sərf edir, lakin qarğıdalının quraqlıq və ya susuz yerdə yaşaya bilən bir bitki hesab etmək 
olmaz, yüksək qarğıdalı məhsulu götürmək üçün qarğıdalı əkinlərinin nəmliklə təmin olunmuş 
Zaqatala şəraitində torpağın nəmliyini qorumaq üçün tətbiq olunan becərmə üsullarına vaxtında 
əməl edilməlidir. 

Müxtəlif sələflərdən sonra qaldırılmış dondurma şumunun yazda becərilmə üsullarından asılı 
olaraq qarğıdalının dən məhsuldarlığı 2-ci cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 2. Şəki-Zaqatala bölgəsində müxtəlif sələflərdən sonra qaldırılmış dondurma şumunun 
becərilmə üsullarından asılı olaraq qarğıdalının dən məhsuldarlığı, s/ha 

Torpağın becərilmə üsulları 

S  ə  l  ə  f  l  ə  r 
Payızlıq buğda Qarğıdalı 

Şəki Zaqatala Şəki Zaqatala
Qıçalı  Təmiz  Qıçalı  Təmiz  Qıçalı  Təmiz  Qıçalı  Təmiz  

2 0 1 5 – c i  i l 

Dondurma şumu +18-20 sm 
dərinlikdə pərşum 101,4 

86,2 94,6 79,8 96,0 81,8 90,4 76,6 

Dondurma şumu +14-16 sm 
dərinlikdəkultivasiya 

104,6 89,0 92,5 77,2 98,4 84,2 87,2 73,6 

Dondurma şumu +10-12 sm 
dərinlikdə ağır diskli mala 99,0 

84,2 89,4 75,0 93,8 80,0 84,0 70,8 

2 0 1 6 – c ı  i l 

Dondurma şumu +18-20 sm 
dərinlikdə pərşum 

103,6 88,1 96,8 82,0 98,2 84,0 92,6 78,8 

Dondurma şumu +14-16 sm 
dərinlikdəkultivasiya 

106,8 91,2 94,7 79,0 100,6 86,4 89,4 75,8 

Dondurma şumu +10-12 sm 
dərinlikdə ağır diskli mala 

101,2 86,4 91,6 77,2 96,0 82,2 86,2 73,0 

2-ci cədvəldə verilən rəqəmlərdən aydın olur ki, payızlıq buğdadan sonra qaldırılmış dondurma 
şumunun yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilməsi Şəki rayonunun suvarma şəraitində hektardan 
88,1 sentner dən məhsulu, Zaqatala rayonunun nəmliklə təmin olunan dəmyə şəraitində isə 
hektardan 82,0  sentner dən məhsulu vermişdir. 

Dondurma şumunun yazda 14-16 sm dərinlikdə kultivasiya edildiyi variantda Şəki rayonunda 
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hektardan 91,2 sen, sentner, Zaqtala rayonunda isə 79,0 sentner məhsul alınmışdır.  
Sələf qarğıdalı olduqda dondurma şumunun yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilməsi 

variantında Şəki rayonunda suvarma şəraitində hektardan 84,0 sentner, Zaqtala rayonunda 78,8 
sentner məhsul alınmışdır. 

Sələf qarğıdalı olduqda dondurma şumunun yazda 14-16 sm dərinlikdə kultivasiya edilməsi 
variantında Şəki rayonunda hektardan 86,4 sentner, Zaqatala rayonunda 75,8 sentner dən məhsulu  
alınmışdır. Sələf payızlıq buğda olduqda dondurma şumunun yazda 10-12 sm dərinlikdə ağır mala 
ilə becərilməsi variantında Şəki rayonunda hektardan 86,4 sentner, Zaqatala rayonunda 77,2 sentner 
dən məhsulu alınmışdır. 

Göstərilən rəqəmlərdən aydın olur ki, dondurma şumunun yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum 
edilməsi sələf payızlıq buğda olduqda Zaqatala rayonunda yaxşı nəticə verir, Şəki rayonunda isə 
payızlıq buğda sələfindən sonra dondurma şumunun erkən yazda 14-16 sm dərinlikdə kultivasiya 
edilməsi ən yaxşı nəticə vermişdir. 

Təcrübənin iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən bura sərf olunan material, üzvi və mineral 
gübrələrin, toxumun qiymətləri, sahədə becərmə xərcləri, daşınma xərcləri, sahəyə verilməsi, 
təcrübə sahəsinin şumlanması, disklənməsi, malalanması, səpin aparılması, məhsulun yığılması, 
satılması və s. nəzərə alınaraq iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri hesablanmışdır (3-cü cədvəl).  

Cədvəl 3. Şəki-Zaqatala bölgəsində dondurma şumunun  yazda becərilmə üsullarından asılı olaraq 
qarğıdalının iqtisadi səmərəliliyi 
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Dondurma şumu +18-
20 sm dərinlikdə 
pərşum 

82,0 4920 860,0 4059 471 78,8 4728 860,5 3867 449 

Dondurma şumu +14-
16 sm dərinlikdə 
kultivasiya 

79,4 4740 852,4 3887 456 75,8 4548 852,4 3696 433 

Dondurma şumu +10-
12 sm dərinlikdə ağır 
diskli mala 

77,2 4632 848,0 3784 446 73,0 4380 848,0 3532 416 

Ş ə k i   D a y a q    M ə n t ə q ə s i 

Dondurma şumu +18-
20 sm dərinlikdə 
pərşum 

88,4 5304 820,5 4483 546 84,0 5040 820,5 4219 514 

Dondurma şumu +14-
16 sm dərinlikdə 
kultivasiya 

91,2 5472 812,4 4659 573 86,0 5184 812,4 4372 539 

Dondurma şumu +10-
12 sm dərinlikdə ağır 
diskli mala 

86,4 5184 808,0 4376 541 82,2 4932 808,0 4124 510 
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Əldə edilən məhsulun dövlət və bazar qiymətləri nəzərə alınaraq satışdan əldə olunan gəlirdən 
təsərrüfat xərcləri çıxılaraq xalis gəlirin miqdarı müəyyən edilmişdir. 

Torpağın becərilmə üsulları dondurma şumunun yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilməsi, 
dondurma şumunun  14-16 sm dərinlikdə kultivasiya  edilməsi, dondurma şumunun yazda 10-12 sm 
dərinlikdə ağır diskili  mala ilə becərilməsi variantları  payızlıq buğda və qarğıdalı sələfindən sonra 
öyrənilmişdir. 

Aparılmış hesablamaların nəticələri 3-cü cədvəldə göstərilmişdir. 
Cədvəldən görünür ki, qarğıdalı Şəki rayonunda payızlıq buğdadan sonra dondurma şumunun 

yazda 14-16 sm dərinlikdə  kultivasiya edilməsi variantında hektardan 91,2 sen, Zaqatalada isə 
dondurma şumunun yazda pərşum edilən variantında taxıldan sonra hektardan 82,0 sen dən 
məhsulu verimişdir. Şəki rayonunda dondurma şumunun payızda 14-16 sm dərinlikdə kultivasiya 
edildiyi variantda payızlıq buğdadan sonra rentabellik səviyyəsi 573 %, Zaqatala BTS-də isə 
dondurma şumunun 18-20 sm dərinlikdə pərşum edildiyi variantda rentabellik səviyyəsi 471 % 
təşkil etmişdir. 

Sələf qarğıdalı olan variantlarda da eyni qanunauyğunluq müşahidə edilmişdir. Lakin, qarğıdalı 
sələfindən sonra bütün variantlar aşağı məhsul verdiyi üçün rentabellik səviyyəsi bir qədər aşağı 
olmuşdur. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСЕННЕЙ ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ОБРОБОТКИ ЗЯБА  ПОДНЯТОГО ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОЙ ЗОНЫ 
М.Я.Рзаев, Б.Н.Aббaсoв, А.И.Алиева, С.А.Гулиева 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье представлена  информация  о влиянии проведенного в 2015-2016 годах исследования  
на урожайность зерна кукурузы  в условиях обеспеченной богары Закаталы и орошения Шеки.  

В результате исследования при весенней культивации поднятой зяблевой вспашки после 
озимой пшеницы на глубину 14-16 см привело к получению 90,1 т/га в Шекинском районе, а при 
вспашке на глубине 18-20 см - 80,9 т/га урожая зерна в Загатальском районе. 

GRAIN PRODUCTIVITY OF MAIZE DEPNDING ON SUMMER PRE-SOWING METHODS OF 
FREEZING PLOWING AFTER VARIOUS PREDECESSORS  

IN SHAKI-ZAGATALA REGION 

M.Y.Rzayev, B.H.Abbasov, A.I.Aliyeva, S.A.Guliyeva 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents information about influence of carried out in 2015-2016 years investigation on 
maize grain productivity in  rainfed conditions of Zagatala and irrigation conditions of Shaki. 

As a result of investigation, at summer cultivation of freezing plowing 14-16 cm in depth, caus to 90,1 
s/ha of grain yield in Shaki and cultivation at 18-20 cm in depth cause to 80.9,0 s/ha of  grain yield in 
Zagatala. 
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UOT 633/635 
QARABAĞ DÜZƏNLİYİ ŞƏRAİTİNDƏ BECƏRİLMƏ ÜSULLARININ PAYIZLIQ 

BUĞDA SORTLARINDA MƏHSULDARLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ 
A.M.ƏLİYEV, M.Y.RZAYEV 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  Bakı ş. Az1098, Pirşağı qəsəbəsi. Sovxoz №2 

Məqalədə Düzən Qarabağ şəraitində, becərilmə üsullarının payızlıq buğda sortlarının  məhsuldarlıq 
elementlərinə təsirinin nəticələri verilmişdir. Məlum olmuşdur ki, sələf, səpin norması və qidalanma 
şəraitindən asılı olaraq məhsuldarlıq elementlərinin ən yüksək göstəriciləri, hər iki sort üzrə (Azəri, Əkinçi-
84) taxıl sələfindən sonra hektara 4.5 mln cücərən dən hesabı ilə N90P60+15 ton peyin fonunda, yonca
sələfindən sonra isə 3.5 mln cücərən dən hesabı ilə N60P40+15 ton peyin fonunda aparılmış səpinlərdə alınır. 

Açar sözlər: payızlıq buğda, sort, sələf, səpin norması, qidalanma şəraiti, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, предшественник, норма высева, условия питания, 
урожайность 
Key words: winter wheat, variety, predecessor, sowing rate, fertilize rate, productivity 

Qarabağ bölgəsinin əsas torpaq fondunuboz-çəmən torpaqlar təşkil edir. Bu da Qarabağ düzü 
torpaqlarının 47%-dir (235 min hektar) [1]. Bölgənin boz-çəmən torpaqları mexaniki tərkibcə gilli, 
ağır və orta güllicəlidir. 

Udulmuş əsaslardan kalsium və maqnezium üstünlük təşkil edir. Bəzən natrium çoxluğu da 
müşahidə olunur. 

Bu torpaqlarda üzvü maddələr tez minerallaşır, yüksək karbonatlılıq müşahidə olunur. 
Boz-çəmən torpaqlarda lil fraksiyası ustünlük təşkil edir [2]. Onun miqdarı 44-45% arasında 

tərəddüd edir. Torpağın dərin qatlarına doğru bu miqdar yüksəlir. 
Udulmuş əsaslardan kalium 85-90%, maqnezium 4-8 %, natrium və kalsum 5-7% təşkil 

edir.Torpağın 0-20 sm-lik qatında humus 1,28%, 20-40 sm-də isə 0,80%-dir. 
Suda həll olan duzların miqdarı xeyli yüksəkdir. 
Payızlıq buğda sortlarında məhsuldarlıq elementləri məhsuldarlığın əsas göstəriciləri hesab 

edilir. 
Becərmə üsullarının birgə təsirinin üstünlüyü payızlıq buğda sortlarının məhsuldarlığının 

artırılmasında vacib şərtlərdəndir. Sələfin, səpin normasının və qidalanma şəraitinin düzgün 
seçilməsi nəticəsində məhsuldarlıqla yanaşı iqtisadi səmərəliliyi yüksətmək bizim tədqiqatımızda 
əsas məsələlərdən biridir. 

Respublikamızın təsərrüfatlarında bitkilər tərəfindən aparılan qida maddələrini yenidən 
torpağa qaytarmaq və bununla da itirilmiş münbitliyi bərpa etmək üçün hər il hektara azı 10-12 ton 
və yaxud üç ildə bir 20-30 ton üzvi gübrə verilməsi vacib sayılır [3]. 

Torpaq münbitliyinin yüksəldilməsində üzvi gübrələrin, rolu olduqca böyükdür. Belə ki, üzvi 
gübrələr bitkilərin qidalanması üçün lazım olan qida elementləri ilə torpağı zənginləşdirməklə 
yanaşı, onun su-fiziki xassələrini, aqrokimyəvi xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır, torpağı faydalı 
mikroorqanizmlərlə zənginləşdirməklə mineral qida maddələrinin bitkiyə daxil olmasını 
sürətləndirir    [4]. 

Qarabağ bölgəsinin aşağı hissəsinin torpaqları qədimdən becərilən sahələr olmaqla münbitliyi 
çox aşağıdır. Bitkilər tərəfindən qida maddələrinin aparılması, gübrələrdən zəif istifadə, növbəli 
əkinlərə riayət edilməməsi torpaqların münbitliyinin kəskin azalmasına səbəb olmuşdur. 

Təbii münbitlik hesabına məhsul alınması son həddə çatmışdır. Belə şəraitdə torpaq 
münbitliyini bərpa etmək üçün sadə və ucuz başa gələn yol çoxillik otlardan olan yonca 
əkinlərindən geniş istifadə etməkdir. 

Yonca torpağı bioloji azotla və kök kütləsi ilə zənginləşdirir ki, bu zaman torpaq ekoloji və 
iqtisadi səmərəlilik baxımından daha mühüm əhəmiyyətə malik olur [5]. 

Payızlıq buğdanın məhsuldarlığına təsir edən əsas məhsuldarlıq göstəricilərini bir çox 
tədqiqatçılar öyrənmişlər. 

Bachmann T.H.,  Frediedich T.H. [7] göstərirlər ki, məhsuldar gövdələrin sayının çox olması 
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hər şeydən əvvəl torpağın nəmliyindən, qida maddələrindən və yüksək aqrotexnikadan asılıdır. 
Rəhimov S.R. və Süleymanov H.N. [6] qeyd edirlər ki, aqrotexniki üsullardan asılı olaraq 

vahiq sahədə olan məhsuldar gövdələrin sayı dəyişə bilər. 
Sünbüldəki dənlərin miqdarı məhsuldarlıqda həlledici əhəmiyyətə malikdir. Səpin norma-

sından asılı olaraq bir bitkidə olan gövdələrin sayı və 1000 ədəd dənin kütləsinin müxtəlifliyini 
R.G. Crittenden və M.J.Playne [10] öz əsərlərində göstərmişlər. 

N.S.Turner, J.E.Begg [8] və V.İ.Rəhimov [9] göstərirlər ki, məhsuldarlığı artırmaq məqsədi 
ilə torpağın xüsusiyyətindən asılı olaraq gübrə normasının düzgün tətbiqi əsas rol oynayır. Azot və 
ümumiyyətlə digər gübrələrin normadan çox olması aqrotexniki, iqtisadi və həmçinin ekoloji 
nöqteyi nəzərdən məqsədəuyğun deyildir. 

Məlumdur ki, payızlıq buğda bitkisindən yüksək keyfiyyətli dən məhsulunu almaq üçün sələf 
bitkisinin düzgün seçilməsi nəticəsində sahənin alaq otları, zərərverici və xəstəliklərlə sirayətlənmə 
dərəcəsinin aşağı düşməsi ilə yanaşı torpağın su-fiziki xassələri yaxşılaşır və yüksək məhsulun 
formalaşması üçün əlverişli şərait yaranır. 

Sələf kimi yonca bitkisi torpağı bioloji azotla və kök kütləsi ilə zənginləşdirir, torpaq ekoloji 
və iqtisadi səmərəlilik baxımından daha mühüm əhəmiyyətə malik olur [11]. 

Biz də öz tədqiqatımızda sələf kimi taxıl və yoncanı, mineral gübrələrin bir hissəsinin peyinlə 
əvəz olunmasını tədqiq etməklə yanaşı müxtəlif səpin normalarının məhsuldarlıq göstəricilərinə 
təsirini öyrənmişik.  

Becərmə üsullarının payızlıq buğda sortlarının məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri cədvəldə 
aydın olaraq göstərilmişdir. 

Cədvələ nəzər yetirsək taxıl sələfindən sonra Azəri sortu üzrə orta hesabla gübrəsiz  fonda 3,5 
mln/ha səpin normasında 1m2sahədən çıxan ümumi biokütlənin 1498 q, 1 m2-də olan məhsuldar 
gövdələrin sayı 199 ədəd, sünbülün uzunluğunun, 6,9 sm, 1 sünbüldə olan sünbülcüklərin sayının 
14,7 ədəd, 1 sünbüldə dənin sayının  28,3 ədəd, 1 sünbüldən çıxan dənin kütləsinin 1,16 q, 1m2-dən 
alınan dənin kütləsinin 204 qram olduğunu görərik. Eyni səpin normasında N90P60+15 ton peyin 
fonunda bu göstəricilər müvafiq olaraq 1610q; 307 əd; 9,5 sm; 17,0 əd; 37,3 əd; 1,71 q; 451 qram; 
N120P80K40 gübrə fonunda isə uyğun olaraq 1592 q; 291 əd; 8,8 sm, 16,5 əd; 35,8 əd; 1,65 q; 450 
qram olmuşdur. 

4,5 mln/ha səpin normasında bu göstəricilər gübrəsiz fonda müvafiq olaraq 1604 q; 238 əd; 
6,8 sm; 13,9 əd; 26,4 əd; 1,06q və 251q, N90P60+15 ton peyin fonunda 1743 q; 350əd; 9 sm; 16,6 
əd; 36,5 əd; 1,60 q və 454 qr, N120P80K40 gübrə fonunda isə uyğun olaraq 1728 q; 343 əd; 8,9 sm; 
16,3 əd; 35,3 əd; 1,54 q və 442 q olmuşdur. 

5,5 mln/ha səpin normasında da bu qanunauyğunluq davam etmişdir. Belə ki, 5.5 mln/ha 
səpin normasında məhsuldarlıq göstəriciləri uyğun olaraq gübrəsiz fonda 1733 q; 237 əd; 6,7 sm; 
13,6 əd ; 26,2 əd; 1,01 q; 224 q olduğu halda, N90P60+15 ton peyin fonunda 1787 q; 337 əd; 8,9 sm; 
16,1 əd; 35,2 əd; 1,54 q; və 430 q; N120P80K40 gübrə fonunda isə müvafiq olaraq 1759 q; 324 əd; 8,7 
sm; 15,9 əd; 33,9 əd, 1,50 q və 413 qram müəyyən edilmişdir. 

Eyni sələf altında tədqiq etdiyimiz Əkinçi-84 sortu üzrə də bu qanunauyğunluq müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, 3,5 mln/ha səpin normasında Əkinçi-84 sortu üzrə gübrəsiz fonda 1m2-də 
ümumi biokütlə 1507 q, 1 m2-də məhsuldar gövdələrin sayı 203 əd, sünbülün uzunluğu 7,8 sm, 
sünbülçüklərin sayı 15,2 əd, dənin sayı 29,8 əd, 1 sünbüldən çıxan dənin kütləsi 1,21 q, və 
1m2sahədən çıxan dənin kütləsi 211 qram olduğu halda, N90P60+15 ton peyin fonunda bu 
göstəricilər müvafiq olaraq 1635 q;  310 əd; 9,8 sm; 19,1 əd; 40,0 əd; 1,64 q; 461 qram, N120P80K40 
gübrə fonunda isə 1623 q, 298 əd; 9,3 sm, 18,8 əd; 39,3 əd; 1,60 q və 451 q olmuşdur. 

Hektara 4,5 mln. səpin normasında uyğun olaraq gübrəsiz fonda məhsuldarlıq göstəriciləri 
1627 q;  242 əd; 7,5 sm; 14,9 əd; 21,7 əd; 1,17 q; 260 qram, N90P60+15 ton peyin fonunda 1761 q; 
352 əd; 9,6 sm; 18,6 əd; 38,2 əd; 1,69 q və 472 qram, N120P80K40 gübrə fonunda isə 1730 q; 336 əd; 
9,1 sm; 18,1 əd; 37,1 əd; 1,62 q və 461 q olmuşdur. 
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Səpin norması 5,5 mln/ha olduqda gübrəsiz fonda məhsuldarlıq göstəriciləri uyğun olaraq 
1728 q; 241 əd; 7,3 sm; 14,4 əd; 27,1 əd; 1,17 q; 233 q olduğu halda, N90P60+15 ton peyin fonunda 
1794 q; 340 əd; 9,1 sm; 18,2 əd; 36,9 əd; 1,65 q; 441 q, N120P80K40 gübrə fonunda isə müvafiq 
olaraq 1776 q; 324 əd; 8,7 sm; 17,7 əd; 36,1 əd; 1,60 q və 583 qram olduğu müəyyən edilmişdir. 

Yonca sələfindən sonra məhsuldarlıq göstəriciləri taxıl sələfinə nisbətən nəzərə çarpacaq 
dərəcədə yüksəlmişdir. 

Belə ki, yonca sələfindən sonra Azəri sortu üzrə 2,5 mln/ha səpin normasında gübrəsiz fonda 
1m2 sahədən çıxan ümumi biokütlə 1525 q, 1m2-də  olan məhsuldar gövdələrin sayı 320 əd; 
sünbülün uzunluğu 7,8 sm, 1 sünbüldə sünbülcüklərin sayı 15,1 əd; 1 sünbüldə dənin sayı, 34,7 əd; 
1 sünbüldən çıxan dənin kütləsi 1,52 q, 1m2-dən çıxan dənin kütləsi 382 q olduğu halda, eyni səpin 
normasında bu göstəricilər N60P40+15 ton peyin fonunda uyğun olaraq, 1608 q; 363 əd; 10,6 sm; 
18,3 əd; 44,9 əd; 2,09q və 618 q, N90P60K40 fonunda isə uyğun olaraq 1584 q;  358 əd; 10,1 sm; 
18,0 əd; 43,7 əd; 1,90 q və 608 q olmuşdur. 

Eyni sələf altında 3,5 mln/ha səpin normasında gübrəsiz fonda 1m2-dən çıxan biokütlə 1686 
q; 1 m2 sahədə məhsuldar gövdələrin sayı 381 ədəd, sünbülün uzunluğu 7,4 sm, 1 sünbüldə 
sünbülcüklərin sayı 14,2 ədəd, dənin sayı 33,9 əd, 1 sünbüldən çıxan dənin kütləsi 1,4 qram və 1m2-
dən  çıxan dənin kütləsi 425 q olduğu halda, eyni səpin normasında N60P40+15 ton peyin fonunda 
müvafiq olaraq 1734 q; 459 ədəd; 10 sm; 17,8 əd; 44,0 əd; 1,72 q; 672 q, N90P60K40 gübrə fonunda 
isə müvafiq olaraq bu göstəricilər 1668 q; 451əd; 8,8 sm; 17,5 əd; 43,0 əd; 1,63 q; 652 q olmuşdur. 

Hektarda 4,5 mln səpin normasında bu göstəricilər müvafiq olaraq gübrəsiz  fonda 1780 q; 
389 əd; 7,0 sm; 14,0 əd; 32,9 əd; 1,32 q; 369 q; N60P40+15 ton peyin fonunda  1799 q; 469 əd; 9,6 
sm; 17,3 əd; 42,8 əd; 1,63 q; 544 q, N90P60K40 gübrə fonunda isə 1791 q; 463 əd; 9,3 sm; 17,1 əd; 
41,9 əd; 1,53 q və 599 q olmuşdur. 

Eyni sələf (yonca) altında Əkinçi-84 sortu üzrə hektara 2,5 mln. səpin normasında 1m2-dən 
çıxan ümumi biokütlə 1613 q; 1m2-də olan məhsuldar gövdələrin sayı 326 ədəd; sünbülün uzunluğu 
9,3 sm; 1 sünbüldə sünbülcüklərin sayı 18,6 ədəd; dənin sayı 37,9 əd, 1 sünbüldən çıxan dənin 
kütləsi 1,5 q, 1m2-dən çıxan dənin kütləsi 402 q olduğu halda, N60P40+15 ton peyin fonunda 
müvafiq olaraq 1763 q; 370 əd; 11,6 sm; 21,6 əd; 48,3 əd; 2,05 q və 642 q, N90P60K40 gübrə 
fonunda isə 1708 q; 361 əd; 11,2 sm; 20,9 əd; 47,8 əd; 1,97 q və 631 q müəyyən edilmişdir. 

Hektara 3,5 mln/ha səpin normasında bu göstəricilər  uyğun olaraq gübrəsiz fonda 1733 q; 
386 əd; 9,2 sm; 18,2 əd; 36,9 əd; 1,5 q və 402 q, N90P60+15 ton peyin fonunda 1849 q; 466 əd;  
11,5 sm; 21,4 əd; 47,1 əd; 1,89 q; və 688 q, N90P60K40 fonunda isə müvafiq olaraq 1798 q; 456 əd; 
11,6 sm; 22,8 əd; 46,3 əd; 1,79 q və 699 q olmuşdur. 

Bu göstəricilər 4,5 mln/ha səpin normasında gübrəsiz fonda müvafiq olaraq 1796 q; 395 əd; 
8,6 sm; 17,8 əd; 34,9 əd; 1,40 q; 389 q, N60P40+15 ton peyin fonunda 1838 q; 475 əd; 10,5 sm;  
20,2 əd; 44,7 əd; 1,77 q və 631 qram, N90P60K40 gübrə fonunda isə 1810 q; 469 əd; 10,5 sm;  
19,8 əd; 43,9 əd; 1,68 q və 622 q olmuşdur. 

Beləliklə, apardığımız üç illik tədqiqatlara əsasən belə nəticəyə gəlirik ki, sələf, səpin norması 
və qidalanma şəraitindən asılı olaraq payızlıq buğda sortlarının məhsuldarlıq elementlərinin 
göstəriciləri müxtəlifdir. 

Belə ki, payızlıq buğdanın ən yüksək məhsuldarlıq göstəriciləri taxıl sələfindən sonra  
4,5 mln/ha səpin normasında  N90P60+15ton peyin fonunda, yonca sələfindən sonra isə 3.5 mln/ha 
səpin normasında N60P40+15 ton peyin fonunda müşahidə edilmişdir. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ КАРАБАХСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 

А.М.Алиев, М.Я.Рзаев 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

 

В статье приведены   структурные элементы сортов озимой пшеницы (Азери и Акинчи-84) в 
зависимости от условий вырашивания. 

Выявлено, что наивысшие показатели по обоим сортам были получены при посеве 3,5-4,5 млн. 
семян на гектар на фоне N60P40+15 тон навоза после озимой пшеницы ,N90P60+15 тон навоза  после 
люцерны.  

 
INFLUENCE OF CULTIVATION METHODS ON STRUCTURAL ELEMENTS OF 

WINTER WHEAT IN GARABAKH LOWLAND CONDITIONS 
 

A.M.Aliyev, M.Y.Rzayev 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The article presents structural elements of winter wheat varieties (Azeri and Akinchi 84) depending on 
growing conditions. It was revealed that the highest values for both varieties were obtained at sowing of 4.5 
million seeds per hectare at background of N90 P60 +15 tons manure after winter wheat and 3.5 millionseeds 
per hectare at background of N60 P40 + 15 tons manure after alfalfa. 
 
 
УДК 633.854.78 

 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ 

 
А.П.АВДЕЕНКО, В.В.ЧЕРНЕНКО,  Н.Н.ПОЛИЩУК 

Донской ГАУ, Россия, Октябрьский р-н, пос. Персиановский, Ростовская обл., Россия, 
346493awdeenko@mail.ru 

 
Приведены результаты исследований обработки семян и растений химическими и 

биологическими фунгицидами в условиях Ростовской области Российской Федерации. Установлено, 
что обработка семян и растений оказывает влияние на биометрические показатели подсолнечника. 
В условиях степной зоны Российской Федерации при выращивании подсолнечника необходимо 
проводить обработку пожнивных остатков, протравливание семян подсолнечника и обработку 
растений биологическими препаратами Геостим, Планриз иАлирин. Данный прием способствует 
увеличению урожайности маслосемян подсолнечника на 6,2-6,7 ц/га. 

:280-285 
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Ключевые слова: подсолнечник, Heliánthusánnuus, фунгицид, площадь листьев, урожайность 
Açar sözlər: günəbaxan, Helianthusannuus, fungisid, yarpaqsahəsi, məhsuldarlıq 
Key words: sunflower, Heliánthusánnuus, fungicide, leaf size, productivity 

 
Повышение урожайности и качества семян подсолнечника, наряду с выведением новых 

сортов и гибридов, требует разработки современной более совершенной системы агромеро-
приятий, направленных на улучшение роста развития растений [1]. 

Одним из способов стимуляции роста и повышения урожайности подсолнечника, а 
также устойчивости растений к стрессам является применение биологических препаратов на 
основе живых микроорганизмов. Обладая антистрессовыми, ростостимулирующими и 
фунгицидными свойствами, биопрепараты повышают устойчивость растений к низким и 
высоким температурам, засухе, а также к болезням и вредителям [2]. Недостаточно чёткая, а 
в определенной степени противоречивая оценка как раздельного, так и комплексного 
использования биологических препаратов, удобрений, гербицидов, инсектицидов, фунги-
цидов в условиях обыкновенных черноземов Ростовской области, а также практически 
полное отсутствие таких материалов обуславливают актуальность изучения эффективности 
биологических фунгицидовна подсолнечнике. 

Целью исследований являлось изучение эффективности применения биологических 
препаратов на подсолнечнике сорта Лакомка.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
- выявление влияния биологических препаратов и агрохимикатов на урожайность 

подсолнечника; 
- установление влияния препаратов на снижение пораженности растений подсол-

нечника патогенами; 
- изучение влияния биопрепаратов на интенсивность разложения растительных 

остатков предшественника. 
Опыты проводились на стационаре Дон ГАУ Октябрьского района Ростовской области. 

Предшественник – озимая пшеница. Повторность опыта трёхкратная. Площадь делянки 28 
м2(2,8 м*10 м). Изучались следующие биологические препараты: Геостим, Планриз, Алирин, 
и фунгициды: Максим КС, Амистар экстра, АпронXL ВЭ, Пиктор, инсектицидный 
протравитель - Круйзер.  
 

Схема опыта 
№ 
п/п 

Обработка 

пожнивных 
остатков 

Семян растений 
(4-6 листьев) 

растений (фаза 
звёздочки) 

1 --- Круйзер   

2 --- Круйзер+Максим КС+ АпронXL   

3 --- Круйзер+Максим КС+ АпронXL Амистар экстра  

4 --- Круйзер+Максим КС+ АпронXL Амистар экстра Пиктор 

5 Геостим Геостим+Планриз+Гумат +Круйзер   

6 Геостим Геостим+Планриз+Гумат +Круйзер Планриз+ 
Гумат+аммиачная 

селитра 

 

7 Геостим Геостим+Планриз+Гумат +Круйзер Планриз+ 
Гумат+аммиачная 

селитра 

Алирин+Гумат+ 
аммиачная селитра

 
Дозы препаратов: Круйзер 6 л/т, Максим КС 2,5 л/т, Апрон XL ВЭ 1,5 л/т, Амистар 

экстра 1,0 л/га, Пиктор 0,5 л/га, Геостим 1 л/га, Геостим 1 л/т, Планриз 1л/т, Гумат +7 (200 
г/т), Планриз 2 л/га, Гумат +7 (100 г/га), аммиачная селитра 10 кг/га, Алирин 2 л/га. 
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Закладка опытов, учёты и наблюдения проводились по общепринятым методикам [3]. 
На территории опытного участка распространены черноземы обыкновенные мощные и 
среднемощные карбонатные малогумусные тяжелосуглинистые на лессовидных суглинках, 
уклон 1-2° и более. Мощность гумусовых горизонтов (А+Б) - 84 см, общий запас гумуса - 
360-380 т/га, содержание гумуса в пахотном горизонте (Апах) - 3,4-3,7%, общего азота - 0,18-
0,20%. Содержание подвижного фосфора в Апах варьирует от 1,5 до 3,4 мг/100 г почвы, что 
соответствует разной обеспеченности потребности культур - от низкой до повышенной. 
Обменного калия в Апах содержится 25-35 мг/100г почвы, что соответствует средней и 
повышенной обеспченности потребности культур. Содержание СаСО3 в Апах в среднем равно 
1%, с глубиной его количество возрастает до 18% в горизонте С. Территория проведения 
исследований находится в зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовая температура 
воздуха 10,40С, относительная влажность – 69%, годовая сумма осадков – 468,5 мм. 

На момент образования четвертой пары листьев на подсолнечнике было отмечено 
незначительное отставание в развитии растений на вариантах с обработкой семян и растений 
химическими препаратами (таблица 1). И напротив, уже в начальные этапы развития 
культуры проявляется положительное влияние на биометрические показатели растений, не 
только обработки семян, но и первой обработки вегетирующих растений биопрепаратами. 
Так, увеличение массы растений на вариантах с обработкой пожнивных остатков и семян 
биологическими препаратами по сравнению с контролем составило 12 и 17%.  

Анализ растительных образцов подсолнечника, проведённый через 2 недели после 
второй обработки фунгицидами по вегетации, показал существенное превосходство в разви-
тии растений всех опытных вариантов над контролем. Между аналогичными вариантами 
чётко прослеживается преимущество применения биологических препаратов. Несмотря на 
небольшой срок, прошедший со времени второй обработки растений фунгицидами, просмат-
ривается положительное влияние на биометрические показатели растений, причём более 
выражено оно на варианте с применением биофунгицида. 

 
Таблица 1. Биометрические показатели растений подсолнечника по фазам вегетации 

(4 пары листьев/бутонизация/цветение) 
 

Вариант Высота растений, см Масса 1 раст., г. S листьев 1 
раст., дм2 

1 23/117/168 13,0/320/745 7,1/26,1/44,1 

2 23/117/171 12,6/329/790 6,9/26,6/49,7 

3 23/121/176 12,9/375/915 7,0/32,1/61,8 

4 23/121/177 12,9/377/940 7,0/32,5/66,7 

5 23/119/174 14,6/356/828 7,4/30,9 / 51,7 

6 23,3/124/176 15,2/386/946 7,5/34,2/69,2 

7 23,3/124/178 15,2/393/988 7,5/35,4/75,5 

 
Определение биометрических показателей растений подсолнечника в фазу цветение 

выявил аналогичные тенденции. К этому времени существенно увеличился положительный 
эффект на развитие растений повторного применения фунгицидов, в особенности биоло-
гического. В наибольшей степени это влияние прослеживается в увеличении площади 
листовой поверхности растений – до 69,2-75,5 дм2. 

Корневая система растений продуцирует в почву специфические соединения (ризо-
депозиты), представляющие собой низкомолекулярные органические вещества, продукты 
фотосинтеза и метаболизма (сахара, органические и аминокислоты, спирты, гормоны, 
витамины и др.). Следовательно, справедливо предположить, что увеличение продуктив-
ности фотосинтеза положительно сказывается на количестве и качестве корневых выделений, 
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что влечёт за собой изменение микробиологических процессов в ризосфере корня (зона 2-8 
мм вокруг корня). Подтверждением этому предположению могут служить данные 
разложения льняной ткани (рисунок). 

 
 

 
 

Рисунок. Динамика разложения льняной ткани в почве по фазам вегетации подсолнечника  
(среднее по слою 0-20 см), % 

 
При определении степени разложения льняной ткани в фазе 4-6 листьев нами было 

отмечено, что обработка семян химическими фунгицидами не способствовала существен-
ному увеличению интенсивности микробиологических процессов в почве по сравнению с 
контролем – повышение составило 0,2%, а по сравнению с биологическим препаратом на 
6%.К полному цветению количество разложившейся ткани составило 42,8-49,6%. На 
вариантах двойной обработкой растений препаратами (варианты 4 и 7) превышение над 
контролем составило 5,0 и 6,8% соответственно. Также и к уборке наибольшая степень 
разложения ткани наблюдалась на варианте с двойной обработкой по вегетации растений 
биопрепаратом – 53,5%, что на 6,9% превысило контрольный вариант. 

Установлено, что в начальные периоды вегетации растения подсолнечника на контроле 
поражались ложной мучнистой росой (Plasmoparahalstedii). Поражение растений подсол-
нечника усугублялось погодными условиями в мае, способствующих дальнейшему переза-
ражению растений патогеном. При этом повреждённые растения очень сильно отставали в 
росте или не формировали корзинку - и в целом резко снижали продуктивность, в крайнем 
случае – полностью погибали. После цветения на контроле и вариантах, где обрабатывались 
только семена (варианты 2 и 5), а также с одной обработкой по вегетации растений (варианты 
3 и 6), хотя и в значительно меньшей степени, было отмечено поражение корзинок и сухой 
гнилью. Применение фунгицидных препаратов способствовало, примерно в равной степени, 
повышению сохранности растений к уборке (таблица 2).  

На аналогичных вариантах выход семян с корзинки, как и масса 1000 семян варьиро-
вали в довольно узких пределах, не превышая трёх грамм. Однако различия между вариан-
тами в количестве семянок образовавшихся в корзинках более существенны, с неизменным 
преимуществом применения биологических фунгицидов, что возможно свидетельствует о 
лучшей влагообеспеченности растений в цветение.  
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Таблица 2. Влияние препаратов на структурные показатели урожайности подсолнечника 
 

Вариант Количество растений 
перед уборкой, 
тыс.шт/га 

Масса семянок с 
корзинки, г 

Масса 1000 
семянок, г 

Урожай 
ность, ц/га 

Прибавка урожая 

ц/га % 

1 37,2 45,4 71,0 16,9 - - 

2 42,3 45,8 70,1 19,4 2,5 14,8 

3 43,4 50,2 70,5 21,8 4,9 30,0 

4 43,6 52,1 74,6 22,7 5,8 34,3 

5 42,8 47,4 70,5 20,3 3,4 20,1 

6 43,3 52,9 72,3 22,9 6,2 36,7 

7 43,5 54,5 73,0 23,6 6,7 39,6 
НСР05 1,8 2,1 3,0 0,9   
 
Снижение массы тысячи семян на варианте № 7 относительно варианта с двукратным 

применением химических фунгицидов, возможно, объясняетсябольшим отрицательным 
влиянием установившихся засушливых условий в период налива семян на растения 
сформировавших значительно большую вегетативную массу.  

Несмотря на это на варианте 7 с двумя обработками растений по вегетации биологи-
ческими препаратами был сформирован наибольший урожай семян (прибавка к контролю 
составила 39,6%) – 23,6 ц/га. 

Таким образом, двухкратная обработка растений подсолнечника химическими фунгицида-
ми способствует увеличению урожайности маслосемян подсолнечника по сравнению с конт-
ролем на 5,8 ц/га (34,3%), а обработка биологическими препаратами – на 6,7 ц/га (39,6 %). 
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BİOPREPARATLARIN GÜNƏBAXAN ƏKİNLƏRİNDƏ TƏTBİQİ 

 

A.P.Avdeyenko, V.V.Çernenko, N.N.Polişuk 
Don Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Rusiya Federasiyasının Rostov Vilayəti şəraitində toxum və bitkilərin kimyəvi və bioloji preparatlarla 
işlənməsinin tədqiqinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, toxum və bitkilərin işlənməsi 
biometrik göstəricilərə təsir edir. Rusiya Federasiyasının səhra şəraitində günəbaxan becərilərkən Geostim, 
Planris və Alirin bioloji preparatları ilə kövsənliklərin, toxumların işlənməsi və bitkilərin çilənməsi zəruridir. 
Nəticədə bu günəbaxan toxumlarının məhsuldarlığının 6,0-6,7s/ha artırılmasına səbb olur.    

 
USE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS IN SUNFLOWER SOWINGS 

 

A.P.Avdeenko, V.V.Chernenko, N.N.Polishuk 
Don State Agrarian University 

 

Results of studies are seeds and plants processing chemical and biological fungicides in terms of 
Rostov region, Russian Federation. Determined that processing of seeds and plants affects the biometric 
indicators of sunflower. In the context of the steppe zone of the Russian Federation at sunflower cultivation 
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is necessary to carry out the processing of crop residues, sunflower seeds and plants with biological 
preparations Geostim, Planriz and Alirin. This technique helps to increase the productivity of oilseed 
sunflower on 6,7-6,7 c/ha. 
 
 
UOT630*164.8;633.162 

OZONLAŞDIRMA TEXNOLOGIYASININ TƏTBİQİ İLƏ PAYIZLIQ BUĞDA 
TOXUMLARIININ ƏKİNƏ HAZIRLANMASI PERSPEKTİVLƏRİ 

 
S.M.MƏMMƏDOVA1-2 

1-AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu AZ1106 Azadlıq pr.155, Bakı;2-KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, 
AZ1098, Pirşağı qəs., Sovxoz № 2, Bakı. sevka_m@yahoo.com 

 
Məqalədə ozonun maksimal stimullaşdırıcı dozasının Fatimə və Şəfəq 2 payızlıq yumşaq buğda 

sortlarında sünbüldə formalaşma yerindən asılı olaraq toxumların cücərmə prosesinə və məhsuldarlığa 
təsirinin müəyyən edilməsi istiqamətində aparılmış tədqiqatların nəticələri verilmişdir. 

Sünbülün  yuxarı, orta və aşağı hissəsindən olan toxumların səpinqabağı 5000 ppm x dəq. (170  ppm х 
30 dəqiqə) dozada ozonla işlənilməsinin ümumilikdə cücərməni stimullaşdırması, sünbülün yuxarı 
hissəsindən olan toxumlardan nəzarət variantına nisbətən daha canlı, cücrəmə gücü yüksək olan cücərtilərin 
alınması və son məhsulda da bu üstünlüyün saxlanması müəyyən edilmişdir.  

Açar sözlər: ozon, buğda, sünbül, toxumlar, doza, stimullaşdırma, cücərmə, səpinqabağı işlənilmə, 
məhsul 
Ключевые слова: озон, пшеница, колос, семена, доза, стимуляция, всхожесть,  предпосевная 
обработка, урожай 
Key words: ozone, wheat, spike, seeds, doze, stimulation, germination, pre sowing treatment, yield 
 
İqlim dəyişikliyi, əkinə yaralı ərazilərin azalması, əhalinin artması və təbii fəlakətlərin baş 

vermə tezliyinə görə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
vəziyyətlə üzləşmək üçün ərzaq təminatının yüksəldilməsi dünya inkişaf proqramının prioritetinə 
çevrilmişdir [1]. Bu səbəbdən son illər əhalinin qida təminatında, ökənin iqtisadi və ərzaq təhlükə-
sizliyinin möhkəmləndirilməsində yüksək keyfiyyətli dən istehsalı prioritet istiqamətlərdəndir. 

Buğda dünyada düyüdən sonra ikinci yeri tutan qiymətli dənli-taxıl bitkisi olub, əsas qida 
mənbəyi və sənayedə zəruri xammaldır. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində effektiv 
üsullardan biri də mövcud buğda sortlarının məhsuldarlıq səviyyəsinin artırılmasıdır [2]. Bu baxım-
dan keyfiyyətli toxum çox vacib amildir. Buğda dəni ölçüsü və dolğunluğunun identifikasiyası, dən 
keyfiyyətinin artırılması və buğda istehsalı zəncirinin inkişafının aktivləşdirilməsində əhə-
miyyətlidir [3]. 

Əkinlərdə iri toxumların daha güclü və məhsuldar bitkilər verdiyi haqda çoxsaylı ədəbiyyat 
məlumatları mövcuddur ki, bu da adətən onlarda daha böyük qida maddələri ehtiyatının olması ilə 
izah olunur. Həmçinin sadəcə daha iri noxud toxumlarının seçiminin yüksək səpin və məhsul 
keyfiyyətini təmin etmədiyi haqda məlumatlar da vardır ki, bu halda müxtəlif yetişkənliyə malik, 
müxtəlif yaruslardan olan və eləcə də az dənli paxlalardan olan dənlər qarışa bilir [4; 5; 6; 7]. 

Beləliklə, əkin üçün yaxşı səpin keyfiyyətinə malik daha iri, ağır çəkili  toxumların istifadəsi 
məqsədəuyğundur. Əkinin yüksəkkeyfiyyətli toxumlarla aparılması yüksək məhsul alınmasının əsas 
sərtlərindəndir ki, iri və sağlam dənlərdən böyüyən  bitkilərdə kollanma daha çox və kök sistemi 
güclü - daha yaxşı inkişaf etmiş olur. 

Hər bir toxum bir bitki hüdudunda belə bioloji fərdiliyə malikdir, yəni toxumlar bioloji-
morfoloji əlamətlərin kompleksi ilə bir-birindən fərqlənirlər [8]. 

Toxumların səpin  və məhsul keyfiyyəti  yalnız sortun irsi xüsusiyyətlərindən deyil, həmçinin 
məhsulun formalaşması və yetişməsi zamanı  mühit şəraitindən də asılıdır. Formalaşma zamanı 
fərqli şərtlər toxumların müxtəlifkeyfiyytəliliyinə təsir edir.  Bu göstəriciyə  həmçinin  müxtəlif 
qida rejiminin nəticəsi olaraq sünbülün ana bitkidə yerləşməsi də təsir edir. Bir qayda olaraq əsas 
gövdədə dənlər sonradan çıxan yan gövdələrə nisbətən daha yaxşı inkişaf edir [9].  

:285-292 
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Bitkilər müəyyən plastikliyə - fenotipik əlamətlərin dəyişkənliyinə malikdirlər. Ana bitkidə 
formalaşan dənlər vegetasiya dövrünün iqlim şəraitinin  təsirinə məruz qalır və dənlərdə akku-
mulyasiya olunan dəyişikliklər  müəyyən mənada gələcək nəslin həyatını və onun məhsuldarlığını 
əvvəlcədən müəyyən edir. Bu tip dəyişkənliyin təzahürlərindən biri toxumların müxtəlifkeyfiy-
yətliliyidir. 

Müxtəlifkeyfiyyətlilik toxumların inkişafının ən başlanğıc mərhələsində- mayalanma zamanı 
baş verir. Müxtəlifkeyfiyyətlilik dedikdə toxumların morfoloji  (kütləsinə, formasına, ölçüsünə, 
dolğunluğuna görə), kimyəvi, fizioloji, genetik əlamətlərinin, cücərmək və nəsildə bitkilərin 
müəyyən məhsuldarlığını təmin etmək qabiliyyətinin  fərqliliyi başa düşülür.  

Toxumların müxtəlifkeyfiyyətliliyi  filogenez prosesində  zəruri təkamül mexanizmidir [10].  
Müxtəlif  keyfiyyətliliyin üç tipi ayırd edilir: ekoloji, genetik və matrikal. Ekoloji müxtəlif-

keyfiyyətlilik irsi olmayıb bitkilərin xarici mühit şəraiti amillərinə müxtəlif reaksiyası nəticəsində 
baş verir. Genetik müxtəlifkeyfiyyətlilik bir qayda olaraq irsidir və valideyn formaların irsiyytəinin 
birləşməsi nəticəsində baş verir. Bu halda irsiliyin ümumi tipi saxlanılır lakin hər toxum (bitki) cinsi 
proseslə şərtlənən fərqlərə malik olurlar. Toxumların ana (matrikal) müxtəlifkeyfiyyətliliyi dənin 
ana bitkidə müxtəlif yerlərdə olması nəticəsində yaranır ki, buna da dənin fərqli qidalanma rejimi və 
ana bitkidə fomalaşma şərtləri səbəb olur [11].  

Müxtəlifkeyfiyyətliliyin hər üç forması qarşılıqlı əlaqəlidir və biri-birindən asılıdır. Növün 
mövcudluğu üçün yararlı olmaqla müxtəlifkeyfiyyətlilik cücrətilərin  müxtəlif vaxtlarda əmələ 
gəlməsinə, qeyri-bərabər böyümə və inkişafına, müxtəlif boyluluğuna, əkinin çoxyarusluluğuna, 
əkinlərin yetişməsinin qeyribərabərliyinə, fərqli məhsuldarlığa və s səbəb olduğuna görə təsərrüfat 
nöqteyi nəzərindən arzuedilməzdir.  

Toxumların müxtəlifkeyfiyyətliliyi bütov populyasiyada bitkilərin polimorfizminə – cücərti-
lərin müxtəlif vaxtlarda əmələ gəlməsi, qeyri-bərabər böyümə və inkişafı, fərqli məhsuldarlığa 
səbəb olur. Seleksiya, toxumçuluq və aqrotexniki üsul və metodlardan istifadə edərək əkinin opti-
mal strukturu, aqrotexnikanın yüksək səviyyəsi və çeşidləməni təmin etməklə muxtəlifkey-
fiyyətliliyi aradan qaldırmaq, yaxud azaltmaq mümkündür. 

Beləliklə, sünbülün ana bitkidə yerləşməsi  yüksəkkeyfiyyətli toxumların formalaşmasında  
böyük rol oynayır. Yüksək məhsul əldə etmək üçün səpinlərin  daha yaxşı bioloji xassələri  ilə 
fərqlənən və daha yüksək məhsul verən iri,  bərabər ölçülü toxumlarla aprılması perspektivlidir. 
Məhsulun vahid sahədən dən sayı ilə xətti asılılığına görə dən sayına nəzarət mexanizmlərinin 
aydınlaşdırılması, məhsuldarlığın artırılması üçün əhəmiyyətlidir [12; 13]. 

Toxum materialının keyfiyyəti toxumların sahə cücərməsi, ilkin inkişaf, bitkilərin sağ qalması 
və son nəticədə bitki sıxlığını şərtləndirir. Sahə cücərməsi toxum keyfiyyəti və aqrotexnika 
səviyyəsinin inteqral göstəricisi olub, laboratoriya cücərməsi səpilmiş toxumların ümumi 
miqdarından normal cücərtilər verən toxumların faizi, sahə cücərməsi isə səpilən cücərmiş 
toxumların miqdarına görə cücərtilərin faizidir. Məhsulun formalaşmasında bu göstərici böyük rol 
oynayır belə ki,  həm seyrək, həm də sıx əkinlərdə məhsuldarlıq azalır [14]. 

Əksər bitkilərdə sahə cücərməsi laborator cücərməsindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olur və 
dənli-taxıl bitkiləri üçün 65-85% təşkil edir. Bu toxum keyfiyyəti, aqrotexnika və səpin-cücərmə 
dövründə ekoloji şəraitdən asılıdır. Yaxşı toxum yüksək cücərmə enerjisi, laborator cücərməsi və 
böyümə gücünə malik olur ki, bu da bərabər cücərtilərin yaranmasını və yüksək sahə cücərməsini 
təmin edir. Toxumların iriliyinin sahə cücərməsi və məhsuldarlığa təsiri böyükdür. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, taxıl əkinləri üçün iri dənlər kiçik dənlərə nisbətən daha 
rəqabətqabiliyyətli, yüksək məhsuldar bitkilər verir. Buğdada dən ölçüsü məhsuldarlığa və bitkilərin 
rəqabətliliyinə  əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir [15; 16; 17]. İri dənlərin istifadəsi ilə buğda 
məhsuldarlığının 18% artması haqda ədəbiyyat məlumatları mövcuddur [18].  

Bəzən laborator cücərməsi eyni olan toxumlar səpindən sonra müxtəlif sahə cücərməsinə 
malik olur. Xüsusilə bu bir çox digər göstəricilərə görə (kütlə, zədələnmə, irilik, sıxlıq və s.) 
fərqlənən, müxtəlif toxum fraksiyasının səpilməsi zamanı müşahidə edilir.  

Toxumların sağlamlığı keyfiyyətin vacib atributlarındandır və əkin üçün istifadə edilən toxum 
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infeksiyadan azad olmalıdır. Toxum infeksiyası zəif cücərməyə, ixtisarlı əkin sahəsinə, ciddi 
məhsul itkisinə və ya ümumilikdə əkinin sıradan çıxmasına səbəb ola bilir.  

Toxumların kimyəvi işlənməsi bitki mühafizəsinin effektli və sərfəli tədbirlərindən biridir və 
toxumda həm daxili, həm də xarici mübarizə üçün istifadə edilir.  O, cavan cücərtiləri (şitilləri) və 
ya yetkin bitkiləri toxumla, torpaqla  və ya hava ilə yayılan zərərvericilərə qarşı mühafizə edir. O, 
toxumları patogenlərdən dezinfeksiya edir, zərərli orqanizmlərin yayılmasını tənzimləyir (məhdud-
laşdırır), əkində cücərtilərin yaranmasına yardım edir, toxum keyfiyyətini qoruyur və  yaxşılaşdırır 
və ya məhsul itkisini minimallaşdırır. Hazırda bu məqsədlər üçün kimyəvi maddə  və ləvazimatların 
geniş çeşidi mövcuddur. 

Xəstəliklərlə mübarizədən başqa toxumların işlənməsi bitkilərin  inkişafına və məhsuluna 
müsbət təsir edir. Tədqiqatlarda qeyd edilir ki, buğda toxumlarının  Baytan, Raksil və Vitavaks kimi 
sistem fungisidləri ilə işlənməsi əkinlərin sıxlığını, dən məhsulu və məhsul elementlərini 
əhəmiyyətli dərəcədə artırır [19]. 

Lakin toxumların kimyəvi maddələrlə işlənməsinin müsbət xüsusiyyətləri ilə yanaşı ekoloji 
cəhətdən təmiz olmayaraq,  bu maddələrin iş prosesinə cəlb edilən bütün vasitələrə çökməsi, su 
hövzələri və s.-in çirklənməsi nəticəsində canlılara dəyən zərər və həmçinin işlənmiş, lakin 
əlverişsiz şərtlərə görə əkilməyən toxumlar saxlandıqca cücərmə faizinin kəskin azalması, bu 
dənlərin yem və qida məqsədləri üçün istifadəyə təmamilə yararsız olması kimi mənfi cəhətləri də 
vardır.  Bu səbəblərdən k/t-da ekoloji təmiz məhsul istehsalında  elektrofiziki üsullardan istifadə 
daha aktualdır. 

K/t istehsalında toxumçuluğun effektliliyinin artırılmasının perspektiv  üsullarından biri də 
ozon-hava qarışığının istifadəsidir. Bu ozonun kənd təsərrüfatı obyektlərində maddələr və enerji 
mübadiləsinin əsası olan əksər biokimyəvi proseslərdə iştirakı ilə şərtlənir [20]. Bu baxımdan 
toxumların səpin qabağı ozonla işlənilməsi bitkinin maksimal potensialının reallaşmasında ilkin 
addım olub, toxumların cücərməsi, birkilərin böyüməsinin stimullaşması, böyümə enerjisinin 
artması və məhsuldarlığın yüksəlməsi məqsədi ilə aparılır.  

Toxumların ozonla işlənilməsinin cücərmə enerjisinin artırılması hesabına onların cücər-
məsini sürətləndirməsinə, tez cücərən toxumların sayını artırmasına, bütün inkişaf mərhələlərinin 
daha tez başlaması və davametməsinin qısalmasına səbəb olmasını, toxumların müxtəlifkeyfiyyət-
liliyinin öyrənilməsinin, onların fərdi dəyişkənliyini səciyyələndirdiyi əsas qanunauyğunluqların 
aydınlaşdırılmasının nəzəri və praktiki əhəmiyyətini nəzərə alaraq tərəfimizdən tədqiqat işi 
aparılmışdır. 

Təcrübələr 2015-2016-cı vegetasiya illərində AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun 
“Rüşeym plazması”, KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Toxumçuluq” laboratoriyalarında 
və ƏETİ-nin Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında (BTS) sahə şəraitində Fatimə və Şəfəq-2 payızlıq 
yumşaq buğda sortları üzərində aparılmışdır. Ozonlaşmanın toxumların sünbüldə yerləşməsindən 
asılı olaraq cücərməyə təsirini  daha ətraflı  öyrənmək üçün  hər sortdan bərabər sayda sünbülcük-
lərə malik 50 oxşar sünbül  götürülərək 3 bərabər hissəyə bölünmüş (Yuxarı, Orta, Aşağı) və hər 
hissə ayrılıqda döyülmüşdür. Sünbüllərin aşağı hissəsinin toxumları -A, orta hissəsininkilər -O, 
yuxarı hissəsinin toxumları isə -Y hərfi ilə işarələnmişdir.  

Təcrübə variantlarında toxumlar 5000 ppm x dəq (170 ppm х 30 dəqiqə) dozada ozonla 
işlənilmiş və sünbüldə formalaşma yerindən asılı olaraq laboratoriya şəraitində toxum keyfiyyətləri, 
sahə şəraitində isə səpin keyfiyyəti və məhsuldarlıq təyin edilmişdir. Toxumlar sahə şəraitində 1 m2 
ləklərdə 3 təkrarda, təcrübə - ozonla işlənilmiş və nəzarət - işlənilməmiş olmaqla səpilmişlər. 
Toxumların səpin keyfiyyəti (cücərmə enerjisi və cücərmə faizi) DÜİST-ə uyğun olaraq təyin 
edilmişdir. Toxumların cücərməsi iki müddət ərzində (cücərmə enerjisi və cücərmə faizi qeyd 
edilərək) normal cücərən dənlərin sayının cəmlənməsi ilə hesablanmış və onların ümumi qiyməti üç 
təkrarın analiz nəticələrinin orta qiyməti kimi faizlə ifadə edilmişdir [21; 22].  

Bu baxımdan tədqiqatın əsas məqsədi sünbüldə yerləşmə yeri və ozonlaşdırmadan asılı olaraq 
payızlıq yumşaq buğda sortları toxumunun səpin keyfiyyəti və məhsulun formalaşmasının  öyrə-
nilməsi olmuşdur. 
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Fenoloi müşahidələr, müvafiq qeydiyyat və analizlər ümumi qəbul edilmiş metodlarla 
aparılmışdır. 

Tədqiqatda məhsuldarlığa təsir edən əsas göstəricilərdən birinin sahə cücərməsi və bitkilərin  
yığıma salamat qalması olduğunu nəzərə alaraq, nəzarət və ozonlaşdırılma variantları üzrə sahə 
cücərməsi təyin edilmiş və müvafiq olaraq Fatimə sortunda bu göstəricinin 74,3-81%, Şəfəq-2 
sortunda isə  77-82% təşkil etdiyi aydınlaşdırılmışdır. 

Nəzarət və ozonlaşdırılma variantları üzrə daha yüksək sahə cücərməsi orta və aşagı hissədən 
olan toxumların əkinindən alınmış, müvafiq olaraq Fatimə sortunda 81,0-88,0%, 80,3-85,3%, 
Şəfəq-2 sortunda isə 82,0-88,7%, 81,7-86,3% təşkil etmişdir. Yuxarı hissədən olan toxumlarla əkin-
də isə bu göstərici Fatimə sortunda 74,3-79,7%, Şəfəq-2 sortunda isə 77,0-81,3% intervalında  
olmuşdur. 

Sünbüldə yerləşmə yerindən asılı olaraq  sahə cücrəməsi nəzarət variantında Fatimə sortunda 
0,7-6,7%, Şəfəq-2 sortunda isə 0,3-5,0%, ozonlaşdırılmış variantda isə müvafiq olaraq 2,7-8,3% və 
2,4-7,4% intervalında olmuşdur.  

Tərəfimizdən aparılmış tədqiqatlarla payızlıq yumşaq buğda bitkilərinin yığıma salamat 
qalmasına sünbüldə yerləşmə yeri və ozonlaşdırmanın təsir etdiyi müəyyən edlmişdir. Variantlardan 
asılı olaraq bu göstərici Fatimə sortunda  70-86,7%, Şəfəq-2 sortunda isə 75,7-86,7% intervalında 
dəyişmişdir.  Fatimə və Şəfəq-2 sortlarında ən çox salamat qalma ozonlaşdırma variantında orta 
dənlərlə aparılmış əkinlərdə olub 86,7%, aşağı dənlərin əkinində 83,3-85%, yuxarı dənlərin 
əkinində isə 77-79,7% intervalında dəyişmişdir. Sünbülün orta hissəsindən olan dənlərlə əkində 
Fatimə sortunda  nəzarət və ozon variantları arasındakı bu fərq 7,7%, Şəfəq-2 sortunda 5,4%, yuxarı 
dənlərlə əkində isə müvafiq olaraq  Fatimə sortunda  4%, Şəfəq-2 sortunda 7% olmuşdur. 

Ozonla işlənmə nəzarətə nisbətən sortların salamat qalmasını müvafiq olaraq hər üç hissədən 
olan dənlərlə əkində artırmışdır (Cədvəl). 

 
Cədvəl. Dənlərin sünbüldə yerləşmə yerindən aıslı olaraq  sahə cücərməsi və 

bitkilərin yığıma salamat qalmaları (orta qiymət) 
Sort / variant Dənlərin sünbüldə yerləşmə yeri Sahə cücərməsi, % Yığıma salamat qalma, % 

 
Fatimə nəzarət 

Yuxarı hissə 74.3 70,0 

Orta hissə 81,0 79,0 
Aşağı hissə 80.3 78,7 

 
Fatimə ozonlaşdırılmış 

Yuxarı hissə 79,7 77,0 
Orta hissə 88,0 86,7 

Aşağı hissə 85,3 83,3 
Şəfəq 2 nəzarət 
 

Yuxarı hissə 77,0 75,7 
Orta hissə  82,0  81,3 

Aşağı hissə 81,7 78,0 

Şəfəq 2  ozonlaşdırılmış 

Yuxarı hissə 81,3 79,7 
Orta hissə 88,7 86,7 

Aşağı hissə 86,3 85,0 

 
Buğdalarda toxumların sünübldə yerləşmə yeri məhsuldarlığa təsir göstərmişdir. Vahid 

sahədən daha çox dən çıxımı tərəfimizdən sünbülün orta hissəsindən olan dənlərdən alınmışdır - 
4,04 t/hа. Sünbülün aşağı və yuxarı hissəsindən olan toxumlarla əkin variantında  məhsuldarlıq   
müvafiq olaraq 0,28 (3,76) və 0,47 (3,57) t/ha aşağı olmuşdur. 

Ozonlaşdırmanın  və sünbüldə yerləşmə yerinin təsirindən məhsuldarlıq  Fatimə sortunda 
2,39-4,04 t/ha,  müvafiq olaraq Şəfəq 2-də  2,40-4,30 t/ha həddində dəyişmişdir. Bu da Fatimə 
sortunda nəzarət variantında O-3,08 t/ha, A-2,49 t/ha, Y-2,39 t/ha olmaqla təcrübə variantında 
sünbüldə yerləşmə yerindən asılı olaraq O-4,04 t/ha, A-3,91 t/ha, Y-3,57 t/ha, Şəfəq-2 sortunda isə 
müvafiq olaraq nəzarət variantında O-3,32 t/ha, A-2,98 t/ha, Y-2,40 t/ha olmaqla təcrübə 
variantında O - 4,30 t/ha, A-3,76 t/ha, Y-3,55 t/ha təşkil etmişdir (Şəkil 1; Şəkil 2).  
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Şəkil 1. Fatimə yumşaq buğda sortunda sünbüldə yerləşmə yerinin məhsuldarlığa təsiri,  
(2015-2016-cı illərdən orta) 

 

 
 

Şəkil 2. Şəfəq 2 yumşaq buğda sortunda sünbüldə yerləşmə yerinin məhsuldarlığa təsiri,  
(2015-2016-cı illərdən orta) 

 
Bu sortlarda ozonlaşdırma məhsulun struktur elementlərinə və bilavasitə məhsuldarlığa da 

təsir etmişdir. Sünbülün orta hissəsindən olan dənlərin  səpin üçün istifadə edildiyi əkində  məhsul-
darlıq  0,26 t/ha, 22,8% artırmışdır. Məhsuldarlıq səviyyəsinə görə   Şəfəq-2  sortu fərqlənmişdir. 

Belə ki, yığımdan qabaq məhsuldar gövdələrin sayı və sünbüldən dən kütləsi hər iki variantda 
Fatimə sortunda orta hissədən olan dənlərin əkinində 454-465 ədəd/m2 və 0,61-0,77 q, aşağı 
hissədən olan dənlərin əkinində  439-442 ədəd/m2  və 0,61-0,73 q, Şəfəq-2 sortunda  müvafiq olaraq 
452-464 ədəd/m2  və 0,66-0,76 q; 433-449 ədəd/m2 və 0,66-0,74 q olmuşdur. Yuxarı hissədən olan 
dənlərdə bu göstəricilər  müvafiq olaraq azalmışdır (388-404 əd/m2, 0,42-0,57 q və 393-413 
ədəd/m2, 0,41-0,59 q). 

Fatimə sortunda sünbülün  aşağı və yuxarı  hissəsi ilə müqayisədə orta hissədən olan dənlərlə 
aparılmış əkində  yığım qabağı məhsuldar gövdələrin sayı  nəzarət variantında 3,3-15,4%,  
sünbüldən dən kütləsi  0-31,1%, ozonlaşdırılma variantında müvafiq olaraq 4,9-13,1%, və 5,2-26%, 
Şəfəq -2 sortunda isə  bu göstəricilər müvafiq olaraq nəzarət variantında 4,2-13,0%; 0-37,9%, 
ozonlaşdırılma variantında  3,2-11,0%; 2,6-22,4% artıq olmuşdur. 
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Yumşaq buğdanın öyrənilən sort və variantlarında daha optimal məhsul strukturu 
ozonlaşdırma variantında olmuşdur. Nəzarət variantında bu göstəricilər aşağı olmuşdur. Fatimə və 
Şəfəq-2 sortunda sünbülün hər üç hissəsindən olan dənlərlə əkində müvafiq olaraq məhsuldar 
gövdələrin sayının O-2,4%, 2,6%; A-0,7%, 3,6% və Y-4,9%, 4,8%, sünbüldən dən kütləsinin O-
20,8%, 13,2%; A-16,4%, 10,8%  və Y-26,3%, 30,5% artması hesabına məhsuldarlıq artırmışdır.   

Laboratoriya şəraitində tədqiqat obyektlərində hər iki variantdan olan sünbüllərin tədqiqi 
göstərmişdir ki,  sünbülün orta hissəsindən olan dənlər daha yuksək səpin keyfiyyətinə malik 
olmuşlar belə ki, cücərmə enerjisi  nəzarət və ozonlaşdırma  variantında müvafiq olaraq Fatimə 
sortunda  80-82%, laborator cücərməsi 92-96%, cücərmə gücü  92-96%, 7,03-7,58 q, Şəfəq-2 
sortunda cücərmə enerjisi  82-83%, laborator cücərməsi 95-98%, cücərmə gücü  95-98%, 7,65-7,88 
q olmuşdur. Sünbülün yuxarı və aşağı  hissəsindən olan dənlərdə  Fatimə sortunda bu göstəricilər 
müvafiq olaraq 1-6%, 1-4%, 3-6%, 0,23-0,71 q,  Şəfəq-2 sortunda isə  1-5%, 1-3%, 3-5%,  
0,20-0,51 q az olmuşdur (Şəkil 3). 

 

 
 

Şəkil 3. Sort və variantlardan asılı olaraq sünbülün orta hissəsindən olan dənlərin səpin keyfiyyəti 
 

Laboratoriya eksperimentlərinin nəticəsinə əsasən nəzarət variantında sünbülün yuxarı və aşağı 
hissəsindən olan toxumların cücərmə sürətinin az olmasının sünbülün bu hissələrindən olan 
toxumların daha dərin, uzunmüddətli sükunətdə olması ilə bağlı olduğu müəyyən edilmişdir. 

Beləliklə, sünbülün  yuxarı, orta və aşağı hissəsindən olan toxumların səpinqabağı 5000 ppm x 
dəq. (170  ppm х 30 dəqiqə) dozada ozonla işlənilməsi nəticəsində ümumilikdə cücərmənin 
stimullaşdırılması, sünbülün yuxarı hissəsindən olan toxumlardan nəzarət variantına nisbətən daha 
canlı, cücrəmə gücü yüksək olan cücərtilərin alınması və son məhsulda da bu üstünlüyün 
saxlanması müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqat nəticələrinə əsaslanaraq, daha güclü bitkilərə malik buğda əkini üçün ozonla 
işlənilmış toxumların istifadəsi tövsiyə edilir. 

Qeyd: Təcrübələr zamanı ozonlaşdırılma prosesinin həyata keçirilməsində göstərdikləri 
köməkliyə görə elmi məsləhətçim Milli Aviasiya Akademiyası Konstruktor Büronun rəisi texnika 
elmləri doktoru, professor  Nizamov Telman İnayət oğluna  və  Biofiziki Cihazlar şöbəsinin rəisi 
İsayev Ənvər İsa oğluna öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  

К СЕВУ C ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗОНИРОВАНИЯ 
 

С.М. Мамедова1-2 
1-НАНА Институт Генетических Ресурсов; 

2-МСХ Научно Исследовательский Институт Земледелия 
 

В статье приведены результаты исследований по выявлению воздействия максимально 
стимулирующей дозы озона на процесс прорастания семян сортов озимой мягкой пшеницы Фатима и  
Шафаг-2 в зависимости от места их формирования в колосе.  
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Была выявлена стимуляция предпосевной обработки озоном в дозе  5000  ppm x мин. (170  ppm 
х 30 мин.) прорастания семян из верхней, средней и нижней части колоса, а также получение 
сравнительно более мощных с высокой силой прорастания  проростков из семян верхней части и 
сохранение этого превосходства в конечном урожае. 

 
PERSPECTIVES OF OZONIZATION USE IN  WINTER BREAD WHEAT SEEDS 

PREPARATION FOR SOWING 
 

S.M. Mammadova1-2 
1-ANAS Genetic Resources Institute; 2-Ministry of Agriculture Research Institute of Crop Husbandry 

 
The article deal with information on results of tests for identifies the effect of stimulating dose of 

ozone on germination and obtained yield of seeds of winter bread wheat varieties Fatima and Shafag-2 
depending on spike location. 

Stimulation of pre-sowing ozone treatment in a 5000 ppm x min dose (170 ppm x 30 min.) 
germination of seeds from the upper, middle and lower part of the spike, as well as obtaining comparatively 
more powerful sprouts from upper seeds with high germination capacity and maintaining this superiority in 
the final crop have been identified. 
 
 
UOT 631.58;631.582 
 

ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN NƏMLİKLƏ TƏMİN OLUNMUŞ DƏMYƏ 
ŞƏRAİTİNDƏ  MÜXTƏLİF SƏLƏF BİTKİLƏRİNDƏN SONRA  QALDIRILMIŞ 

DONDURMA ŞUMUNUN QARĞIDALI SƏPİNİ ÜÇÜN BECƏRMƏ ÜSULLARININ 
ÖYRƏNİLMƏSİ 

 
N.M.ABDULLAYEVA,  Ə.İ.ƏLİYEVA, S.T.MƏHƏMMƏDOVA 

Əkinçilik ETİ, Zaqatala BTS, H.Əliyev pr.63, Zaqatala şəhəri, 
Azərbaycan Respublikası, zaqatala_bts@mail.ru 

 
Məqalədə Şəki-Zaqatala bölgəsində dəmyə şəraitində müxtəlif sələf bitkilərindən (taxıl) sonra 

qaldırılmış dondurma şumunun yazda qarğıdalı səpini üçün becərilmə üsullarının: I-dondurma şumu+18-20 
sm dərinlikdə pərşum, II-dondurma şumu+14-16 sm dərinlikdə şum, III-dondurma şumu+10-14 sm 
dərinlikdə mala ilə becərmə olmaqla elmi cəhətdən əsaslandırılaraq öyrənilməsi   istiqamətində aparılan  
elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri  təhlil edilmişdir. 

Bitkilərin hündürlüyü (I üsulda 280-360 sm, II üsulda 285-390 sm, III üsulda isə 325-390 sm), yaş 
qıçanın çəkisi (300, 315, 401 q), bir qıçadan çıxan dən kütləsi (172-209, 189-204, 249-258 q) və digər 
göstəricilər müqayisəli şəkildə təhlil edilərkən III üsulun aqrotexniki və iqtisadi baxımdan daha səmərəli 
olduğu  müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: qarğıdalı, əkin qabağı işləmə, sort, vegetasiya dövrü, inkişaf, struktur elementləri, 
məhsuldarlıq göstəriciləri  
Ключевые слова: кукуруза, предпосевная обработка, сорт, вегетационный период, развитие,  
структурные элементы, показатели урожайности  
Key words: maize, pre sowing treatment, variety, vegetative period, development,  structural elements, 
yield indexes 
 
Respublikanın bölgələri üzrə tarla bitkilərinin becərilməsinin və torpaq münbitliyinin idarə 

olunmasının elmi və praktiki əsaslarının öyrənilməsi olduqca vacibdir. Bu məqsədlə “Şəki-Zaqatala 
bölgəsində müxtəlif bitkilərdən sonra qaldırılmış dondurma şumunun yazda qarğıdalı səpini üçün 
becərilmə xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi”  mövzusu üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır.  

Tədqiqat işi Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasının Danaçı 
Təcrübə sahəsində nəmliklə təmin olunmuş dəmyə şəraitində həyata keçirilmişdir. 

Tədqiqatın əsas məqsədi Şəki-Zaqatala bölgəsində müxtəlif sələf bitkilərindən (taxıl) sonra 
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qaldırılmış dondurma şumunun yazda qarğıdalı səpini üçün becərilmə üsullarının  elmi cəhətdən 
əsaslandırılaraq öyrənilməsi, nəticə etibarı ilə kənd təsərrüfatı bitkilərinin daha yüksək 
məhsuldarlığına və keyfiyyətli məhsul istehsalına nail olmaqla, torpaqlardan səmərəli istifadəsi 
olmuşdur. Təqdiqat  obyekti  qarğıdalının Zaqatala-68 sortu olmuşdur.  

Tarla təcrübəsinin sxemi  3 üsulda 4 təkrarda aparılmaqla, hər ləkin sahəsi 56 m2 (0.7 x 12 x 
10) olmaqla,  əlavə qoruyucu cərgələrdən ibarətdir.  

I üsul: Dondurma şumu + 18-20 sm dərinlikdə pərşum; 
II üsul: Dondurma şumu + 14-16 sm dərinlikdə şum; 
III üsul: Dondurma şumu + 10-14 sm dərinlikdə mala ilə becərmə. 
Dəmyə zonasının torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq qarğıdalı bitkisinin normal böyüməsini 

və inkişafını təmin etmək üçün cərgəarası becərmələrdən kultivasiya, bitki aralarının seyrəldilməsi 
və gövdə ətrafının yumşaldılması, dib doldurulması, gübrələnməsi və s. kimi aqrotexniki qulluq 
göstərilmişdir. 

Təcrübə sahəsində müşahidə yolu ilə bitkilərin inkişaf fazaları qeyd edilmiş, fenoloji 
müşahidələr aparılaraq vegetasiya müddəti təyin edilmişdir. Bitkilərin böyümə dinamikasını 
öyrənmək üçün hər üsulun  2 təkrarında daimi ayrılmış 10 bitki üzərində ölçülmələr aparılmışdır. 
Potensial və faktiki məhsuldarlığı təyin etmək üçün bitkilər kök boğazından kəsilərək yaşıl kütlə,  
məhsulun yaş və quru çəkisi müəyyən edilmişdir. Məhsulun struktur elementləri  müəyyən edilərək 
təhlil edilmişdir. Mövzu üzrə aparılan bütün aqrotexniki qulluq işləri bölgə üçün verilmiş tövsiyələr 
əsasında aparılmışdır. Tədqiqat zamanı aparılan müşahidə, ölçü, kütlə, hesablamalar, üsullar və 
təkrarlar üzrə təhlil edilərək müqayisə edilmişdir. 

 
Cədvəl 1. Fenoloji müşahidələr 
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I 1 02.05 15.05 25.05 04.06 12-17 16.07 22.07 29.07 280-360 105-190 1-2 15.09 123 

 2 02.05 15.05 25.05 04.06 13-17 16.07 22.07 29.07 280-350 130-190 1-2 15.09 123 

II 1 02.05 15.05 25.05 04.06 12-16 14.07 21.07 28.07 305-390 100-190 1 14.09 122 

 3 02.05 15.05 25.05 04.06 14-18 16.07 22.07 29.07 285-335 115-185 1 15.09 123 

III 2 02.05 15.05 25.05 04.06 15-19 14.07 21.07 28.07 325-370 155-200 1 11.09 119 

 4 02.05 15.05 25.05 04.06 15-19 16.07 23.07 30.07 330-390 155-210 1-2 13.09 121 
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Tədqiqat işi zamanı metodikaya uyğun olaraq  hər  üsulun 2 təkrarında daimi ayrılmış 10 
bitkinin inkişaf dinamikası 10 gündən bir müşahidə edilmişdir. 1 saylı cədvəldən göründüyü kimi 
becərmə üsulundan asılı olaraq bitkilərin minimum və maksimum inkişaf dinamikası- hündürlüyü I 
üsulda  280-360 sm, II üsulda  285-390 sm, III üsulda isə  325-390 sm olmuşdur. İnkişaf fazaları 
üzrə fenoloji müşahidələr aparılmış, vegetasiya dövrünün uzunluğunun 119-123 gün arasında 
dəyişdiyi müəyyən edilmişdir. 

 
Cədvəl 2. Məhsulun struktur elementlərinin təhlili 

            

Ü
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 Təmiz 
qıçanın 
çəkisi, q 

Quru 
qıçanın 
çəkisi, q 

Quruma 
faizi 

1 qıçadan 
çıxan dən, q 

Boş qıçanın 
çəkisi, q 

I 1 10 ədəd 3265 2545 236.5 2090 455 
Orta rəqəmlə1 qıça 326.5 254.5 23.6 209 45.5 

 2 10 ədəd 2750 2040 285.9 1720 320 

Orta rəqəmlə1 qıça 275 204 28.6 172 32 

II 1 10 ədəd 3240 2465 233.9 2040 425 
Orta rəqəmlə1 qıça 324 246.5 23.4 204 42.5 

 3 10 ədəd 3065 2295 252.4 1890 405 

Orta rəqəmlə1 qıça 306.5 229.5 25.2 189 40.5 

III 2 10 ədəd 3860 2830 264.8 2490 440 

Orta rəqəmlə1 qıça 386 283 26.5 249 44 

 4 10 ədəd 4170 3185 249.7 2580 605 

Orta rəqəmlə1 qıça 417 318.5 25 258 60.5 

 
2 saylı cədvəldən göründüyü kimi yaş qıçanın çəkisi I üsulda 275-326, II üsulda  306-324, III 

üsulda 386-417 q, quru qıçanın şəkisi 204-254, 229-246, 283-318 q, 1 qıçadan çıxan dən  172-209, 
189-204, 249-258q olmaqla III üsulda daha yüksək göstəricilərin olduğu müəyyən edilmişdir. 

1 hektarda potensial məhsuldarlığı təyin etmək üçün bitkilər kök boğazından kəsilərək 
potensial yaşıl kütlə  və dən məhsuldarlığı müəyyən edilmişdir.  

 
Cədvəl 3. Potensial məhsuldarlıq (1ha-ya 57100 bitki sayı hesabı ilə) 

         
Üsul Təkrar Bitki sayı, 

ədəd 
Yaş qıçanın 

çəkisi,q 
Yaş məhsul 

1 ha-ya, 
ton 

Quru 
qıçanın 
çəkisi, q 

Quruma 
%-i 

Quru 
məhsul  
1 ha-ya, 

ton 

Quru 
qıçadan 

çıxan dən, 
q 

Dən məh-
suldarlığı, 

ton 

Dən 
çıxımı  
%-lə 

I 1 10  3265 2545 22.0 2090 82.1
 2 10  2750 2040 25.8 1720 84.3
Cəmi:                  20 6015 4585 23.8 3810 83.0

Orta rəqəmlə1 qıça 300.1 17,1 229 23.7 13.0 190.5 10.9 83.1

II 1 10  3240 2465 23.9 2040 82.7

 3 10  3065 2295 25.1 1890 82.3
Cəmi:                  20 6315 4760 24.6 3930 82.5

Orta rəqəmlə1 qıça 315 17,9 238 24.4 13.6 196.5 11.2 82.5
III 2 10  3860 2830 26.7 2490 87.9
 4 10  4170 3185 23.6 2580 81.0
Cəmi:                  20 8030 6015 25.0 5070 84.3

Orta rəqəmlə1 qıça 401 22,9 300.1 25.1 17.1 253.5 14.5 84.4
 

 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

295 

3 saylı cədvəldən göründüyü kimi,  yaş qıçanın çəkisi – I üsulda 300, II üsulda 315q, III 
üsulda 401q,  qıçaların quruma faizi orta rəqəmlə 23,7-24,4-25,1 %,  1 ha-dan dən çıxımı 83,1-82,5-
84,4 % olmuşdur. 

Fenoloji müşahidələr, məhsulun struktur elementlərinin təhlili, potensial məhsuldarlıq və 
digər göstəricilər müqayisəli şəkildə təhlil edilərkən III üsulun aqrotexniki və iqtisadi baxımdan 
daha səmərəli olduğu  müəyyən edilmişdir. 

Təcrübə sahəsində xəstəlik və zərərvericilərə sirayətlənmə dərəcəsi aşağı səviyyədə olmaqla, 
nadir hallarda qovuqlu sürmə xəstəliyinin olması müşahidə edilmişdir. 

III üsulun təkrarlarında  alaq otlarının nisbətən az olması, seyrək şəkildə  qatırquyruğu, 
ambroziya, çayır otu, kalış və pıtraq otu kimi alaq otlarının olması qeydə  alınmışdır.  
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ ПОСЛЕ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И 

РАЗНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕННОЙ БОГАРЫ В ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОЙ ЗОНЕ  

 

Н.М.Абдуллаева,  А.И.Алиева, С.Т.Магаммедова 
НИИ Земледелия, Закатальская ЗОС 

 

В статье представлены результаты, изучения методов выращивания  кукурузы после зяблевой 
вспашки и разных предшественников (зерновых) в условиях обеспеченной богары в Шеки-
Загатальской зоне. Посевы были проведены 3-я методами: I- зяблевая вспашка + 18-20 см глубины 
повторная вспашка,  II- зяблевая вспашка + 14-16 см глубины вспашка, III- зяблевая вспашка +10-14 
см глубины рыхление. В проведенной  исследовательской работе полученные  результаты  были 
сравнительно проанализированы.  

Высота растения в первом методе составляло 280-360 см, во втором методе  285-390 см, в 
третьем методе 325-390 см, вес початка 300г, 315г, 401г, выход зерна с 1-го початка составляло 172-
209г, 189-204г, 249-258г.  

Результаты исследования показали, что сравнительно  с  другими методами, третий метод 
является  более эффективным с агротехнической и экономической  точки зрения.  
 

STUDY OF MAIZE CULTIVATION METHODS AFTER AUTUMN PLOUGHING AND 
DIFFERENT PREDECESSOR UNDER SUPPLY RAINFED CONDITION OF 

 SHAKI-ZAGATALA REGION 
 

N.M.Abdullaeva, A.I.Alieva, S.T.Magammedova 
Research Institute of Crop Husbandry, Zagatala RES 

  

The article show results research on study of maize cultivation methods after  autumn ploughing  and  
different predecessor (cereals) under supply rainfed condition  of Shaki-Zagatala region. Cultivation was 
carried out on 3 methods: 1st autumn ploughing + 18-20 см depth recurring plowing, 2nd autumn ploughing 
+ 14-16 см depth plowing, 3rd autumn ploughing + 10-14 см depth tillage. The results of carried out study 
have been analyzed comparatively. 

At the first method plant height was constituted 280-360 cm, at the second method 285-390 cm, at III-
method was 325-390 cm, the cob weight was accordingly 300, 315, 401q, grain weight per cob was 172-209, 
189-204, and 249-258q. 

 The results of carried out study show that the third method was found to be more effective on 
agronomic and economic point of view. 
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OPTIMIZATION TECHNOLOGY CULTIVATION OF SUNFLOWER  

HYBRIDS IN SOUTHERN UKRAINE 
 

1S.V.KOKOVIKHIN, 1A.N.KERIMOV, 2V.V.NESTERCHUK 
1-Kherson State Agricultural University, str. Stritenska, 23, Kherson, 73000 Ukraine;  
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The article shows the results of studies on the productivity, economic and energy efficiency of 

cultivation of sunflower depending on the hybrid composition, stand density of plants and fertilizing 
compound fertilizers. The aim of this work was to establish performance, economic and energy efficiency 
technologies sunflower cultivation in the South of Ukraine. According to the research found that when 
growing sunflower on dark chestnut soils without irrigation in Southern Ukraine the highest yield at 2,3-2,5 
t/ha seed of hybrid forms Megasan. When growing studied culture density stand of plants should be adjusted 
depending on the genetic potential of hybrids. Thus, for hybrids Megasan and Jason optimum stand density 
is 50 thousand/ha for hybrid Darius – 40 thousand/ha. Processing of sunflower crops provides complex 
fertilizers increase yield at 10.7-20.9% and improves the quality of seeds, with the greatest efficiency is 
characterized by complex fertilizer Master. Growing sunflower seeds were cost-effective in all versions of 
the experiment, indicators of production costs were characterized by stability, and net income and 
profitability had significant fluctuations. The use of any and all complex fertilizers caused significant (in 
20.2-35.1%) increase in net profit in growing hybrid seeds Megasan, Jason and Darius. Energy efficiency 
ratio reached its highest level in the variant with hybrid Megasan in the formation of standing plant density 
40-60 thousand/ha of fertilizer feeding. 

Key words: sunflower, hybrids, stand density of plants, compound fertilizers, economic efficiency, 
energy rating 
Açar sözlər: günəbaxan, hibrid, bitki sıxlığı, kompleks gübrələr, iqtisadi effektivlik, energetik 
qiymətləndirmə  
Ключевые слова: подсолнечник, гибриды, густота стояния растений, комплексные удобрения, 
экономическая эффективность, энергетическая оценка 
 
Comparison of global economic indicators of global agriculture suggests that the main oil crops 

in most countries is soy. But in Ukraine the main oilseeds was and is sunflower because of specific 
regional characteristics [1]. The value of this crop in the state food security as an important export 
component over emphasized. Growing sunflower lets two major products that have exceptional 
significance for the development of food base Ukraine – is, first, valuable vegetable oil, which by 
its nutritional value is not inferior animal fats and, secondly, press cake (oil cake) – a very valuable 
component to balance feed on protein and amino acids, which is used in large scale animal 
husbandry, poultry, fish, etc. [2]. At present and for the future urgent problem is to improve 
economic and energy efficiency sunflower and the growing demand for quality seeds by choosing a 
hybrid structure, optimization of stand density of plants and the application of science-based system 
of fertilization, including by applying for foliar feeding of complex fertilizers with trace elements. 

Proved that the efficiency of agricultural production belongs to the complex of interrelated 
economic categories, based on the action of objective economic laws. It reflected one of the most 
important aspects of social production – efficiency, reflecting the shape and purpose of agricultural 
production process. Moreover, when describing the end result should distinguish the concept of 
effect and efficiency of the studied technologies of agricultural items crops, including sunflower. 
Economic and energy efficiency and sunflower processing depends on a complex set of natural, 
economic, technological, scientific, technical and other factors. To optimize cultivation technology, 
improving the economic and energy efficiency should take into account the following main 
features: high requirements for growing conditions; sensitivity to herbicides; epiphytotic possibility 
of pathogens that can lead to significant loss of yield and quality of seeds [3]. 

The task of the research was to establish economic and energy efficiency of growing 
technology elements seed sunflower hybrids in the conditions of South Steppe of Ukraine. 

:296-301 
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Field experiments with hybrids of sunflower conducted during 2014-2016 in the experimental 
farm «Copani» Institute of irrigated agriculture NAAS of Ukraine according to universally accepted 
methods of business research [4]. Economic efficiency study of culture established by analysis of 
the following metrics: productivity, production costs per unit area, the cost of 1 kg seeds earnings 
per 1 ha of crops and the profitability [5]. For the calculation of economic efficiency on growing 
technology elements studied sunflower hybrids Megasan, Jason and Darius had taken stock prices 
for seed [6] and the market price for agrarian resources that have been established for the period of 
October 2016. 

The role of fertilizing the performance of sunflower hybrids was positive in all the years of 
research, even the deterioration of environmental conditions, ie reducing rainfall, increase in 
temperature and decrease in relative humidity. However, it was shown varying degrees and 
amounted on average compared with control plots (without treatments): in 2014 – 11.5-23.1%; in 
2015 – 9.2-16.8; 2016 – 12.1-21.9%, respectively. 

In average years of research noted the advantage of growing hybrid Megasan which formed a 
high yield seeds 2.41 t/ha with a maximum rise to 2.62-2.74 t/ha in the standing plant density of 50 
thousand/ha of crops and processing agents Wuxal and Master (table 1).  

Density stand of plants caused significant fluctuations in plant productivity. Thus, on average, 
the smallest seed yield in all the studied hybrids within 1.62-1.90 t/ha was recorded at the minimum 
and maximum density stand of plants – 30 and 60 thousand/ha. On average, a factor in growing 
hybrids Megasan and Jason optimum density was 50 thousand/ha, in which the yield was 
respectively 2.47 and 2.14 t/ha. In the version with hybrid Darius optimal density was  
40 thousand/ha, which is obtained by sunflower yield – 1.89 t/ha. 

 
Table 1. Seeds yield of sunflower hybrids based on stand density of plants and fertilizers, t/ha 

(average for 2014-2016) 
 

Hybrid 
(factor A) 

The density 
of plant 

standing, 
thous./ha 
(factor B) 

Fertilizers (factor C) 

Average 
factor A 

Average 
factor В 

control 
(without 

treat- 
ments) 

Concen-
trate 

growth 
Wuxal Master average 

Megasan 

30 1.68 1.81 1.96 2.14 1.90 

2.19 

1.77 
40 1.96 2.26 2.38 2.57 2.29 2.07 
50 2.05 2.49 2.62 2.74 2.47 2.16 
60 1.78 2.09 2.25 2.31 2.11 1.82 

Jason 

30 1.56 1.76 1.73 1.93 1.74 

1.90 

 

40 1.82 1.93 2.00 2.29 2.01 
50 1.90 2.09 2.19 2.37 2.14 
60 1.57 1.73 1.83 1.76 1.72 

Darius 

30 1.44 1.63 1.68 1.81 1.64 

1.75 
40 1.67 1.82 1.99 2.09 1.89 
50 1.69 1.79 1.95 2.00 1.86 
60 1.45 1.57 1.70 1.76 1.62 

Average factor C 1.67 1.87 1.99 2.11 1.96  
Lowest significant difference – LSD, (t/ha): 

Assessment of Materiality partial factors for the differences: A – 0.049; B – 0.068; C – 0.055 
Assessment of Materiality middle (main) effects: A – 0.027; B – 0.021; C – 0.039 

 
The use of complex fertilizers Concentrate growth, Wuxal and Master of feeding positively 

affected the performance of hybrids, which were studied in the experiment. The largest increase in 
use has provided the Master with an average yield of 2.11 t/ha with a corresponding decrease in 
other variants fertilized in 5.7-11.4%. 

According to the research, it was found that the investigated factors significantly affected the 
value of gross output. This figure exceeded 20 thousand UAH/ha for growing all investigated 
hybrids of density stand of plants within 40-60 thousand/ha and processing complex fertilizers 
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Сoncentrate growth, Wuxal and Master. The lowest value of this index in the range of 14.0 to 17.4 
thousand UAH/ha were under minimum stand density of plants (30 thousand/ha) and without the 
use of complex fertilizers. Fertilizing crops Sunflower complex fertilizer Master boosted the value 
of gross output per unit area, on average, to 20.6 thousand/ha. In an embodiment of the processing 
plant Wuxal this indicator decreased by 5.7%, and in areas with Сoncentrate growth – by 11.4%. 
Overall crop processing complex fertilizers provided compared with control plots growth in gross 
tax on 10.7-20.9%. 

According to the analysis process maps cultivation of sunflower hybrids Megasan, Jason and 
Darius on test plots demonstrated that production costs slightly varied relative changes of density 
stand of plants and the application of complex fertilizers Сoncentrate growth, Wuxal and Master as 
feeding. 

The highest production costs of more than 9.6 thousand UAH/ha recorded in variants with 
hybrid Megasan on stand density 50-60 thousand/ha and making complex fertilizers Wuxal and 
Master, and the hybrid Jason – at the same thickening and applying for feed preparation Wuxal.  

Calculations revealed that the lowest cost of 1 t of sunflower seeds at UAH 350.4 was in 
variant with hybrid Megasan, stand density 50 thousand plants/ha of crops and processing complex 
fertilizer Master. The largest (at 629.5 UAH/c) in the figure formed hybrid version with Darius on 
stand density 60 thousand plants/ha and without the use of complex fertilizers fertilizing. 

For hybrid composition greatest level of cost of sunflower hybrids had Darius and Jason, 
where the figure rose to 532.2 and 491.9 UAH/c, respectively. When growing hybrid Megasan the 
figure decreased by 19.5 and 12.9% – to 428.2 UAH/c, indicating that the best use of financial 
resources it is in the cultivation of the hybrid. 

The maximum net profit of 17.1 thousand UAH was obtained in the variant with hybrid 
Megasan by planting density 50 thousand/ha and conducting complex fertilizer fertilizing Master 
(table 2). Among the studied hybrids Megasan also had advantages in terms of developing the 
largest conditional net income. Thus, in this hybrid version of the figure was, on average, by a 
factor A, 11 975 UAH/ha, and in versions with hybrids Jason and Darius it fell to 7749-9180 
UAH/ha or at 23.3-35.3%. 

The use of any and all complex fertilizers caused significant (in 20.2-35.1%) increase in net 
profit in growing hybrid seeds Megasan, Jason and Darius. In control variant observed minimum 
values of the studied parameters – at 7.2 thousand UAH/ha. The largest net profit was in the version 
with the introduction of the drug Mehasan, where he rose to 11.1 thousand UAH/ha. 

 
Table 2. Net profit from growing sunflower depending on the hybrid composition,  

stand density of plants and fertilization, UAH/ha (average for 2014-2016) 
 

Hybrid 
(factor A) 

The density 
of plant 

standing, 
thous./ha 
(factor B) 

Fertilizers (factor C) 

Average 
factor A  

Average 
factor В 

control 
(without 

treat-
ments) 

Сoncen-
trate 

growth 
Wuxal Master average 

Megasan 

30 7378 8520 9640 11455 9273 

11975 

8030 
40 9995 12794 13622 15535 12962 10847 
50 10795 14959 15884 17114 14639 11652 
60 8158 11055 12273 12918 11125 8335 

Jason 

30 6233 8057 7423 9433 7738 

9180 

 

40 8659 9606 9946 12834 10261 
50 9363 11090 11723 13538 11453 
60 6154 7588 8221 7598 7366 

Darius 

30 5088 6815 6960 8288 6788 

7749 
40 7228 8564 9880 10915 9122 
50 7359 8208 9426 9973 8766 
60 5010 6054 6979 7624 6417 

Average factor C 7188 9012 9840 11070 9765  
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The level of profitability than 160% was observed in variants with hybrid Megasan on stand 
density 40-50 thousand/ha and for making complex fertilizers Сoncentrate growth, Wuxal and 
Master. And the greatest profitability (178.3%) formed when grown on test plots for hybrid 
Megasan density 50 thousand/na and included in the feed complex fertilizer Master. 

Gross revenues from energy crop seed was due to variations in seed yield under the influence 
of factors studied – a hybrid structure (factor A), stand density of plants (factor B) and fertilization 
(factor C).  

Among the largest sunflower hybrids energy output per unit area provided growing hybrid 
Megasan where the study figure was 53.0 GJ/ha. In hybrids Jason and Darius was decreased energy 
intake from seed to harvest 45.9 and 42.3 GJ/ha, or 13.2 and 20.1%. 

According to calculations proved that gross energy consumption in the production of 
sunflower seeds slightly changed under the influence of investigated factors associated little 
difference between individual technological operations and resources for individual variants 
cultivation technology. 

To form a hybrid crop Megasan spent 18.4 GJ/ha, while grown hybrids Jason and Darius – to 
18.1-18.2 GJ/ha. 

Unlike indices spending energy on growing technology, increase energy fluctuated 
significantly for the studied factors and variations, due to differences in performance of gross 
income energy and, conversely, stable energy costs. 

Maximum energy surplus at 34.6 GJ/ha was in variant with hybrid Megasan and other 
hybrids, this figure decreased to 24.2-27.7 GJ/ha or at 19.8-30.1%. 

Energy efficiency ratio is a reflection of the ratio of energy intake from harvest sunflower 
seeds and energy costs on cultivation technology and resources. This indicator is most fully to draw 
conclusions about the energy efficiency of the studied factors, especially from the viewpoint of 
saving technological costs [7].  

In our study, the maximum level of energy efficiency ratio (more than 3.0) was in variant with 
hybrid Megasan with stand density 40-60 thousand plants/ha and conduct of complex fertilizers 
fertilizing Сoncentrate growth, Wuxal and Master (table 3). 

 
Table 3. Energy efficiency in technology of cultivation of sunflower hybrids in the South of Ukraine 

depending on factors studied (average for 2014-2016) 
 

Hybrid 
(factor A) 

The density 
of plant 

standing, 
thous./ha 
(factor B) 

Fertilizers (factor C) 

Average 
factor A  

Average 
factor В 

control 
(without 

treat-
ments) 

Сoncen-
trate 

growth 
Wuxal Master average 

Megasan 

30 2.26 2.41 2.60 2.82 2.53 

2.88 

2.36 
40 2.60 2.97 3.12 3.35 3.01 2.74 
50 2.71 3.25 3.41 3.55 3.23 2.85 
60 2.36 2.76 2.96 3.03 2.78 2.42 

Jason 

30 2.11 2.35 2.31 2.56 2.32 

2.52 

 

40 2.43 2.56 2.65 3.01 2.66 
50 2.52 2.76 2.88 3.10 2.82 
60 2.10 2.31 2.43 2.35 2.29 

Darius 

30 1.95 2.18 2.24 2.41 2.20 

2.33 
40 2.24 2.42 2.63 2.76 2.51 
50 2.26 2.38 2.58 2.65 2.47 
60 1.94 2.10 2.27 2.35 2.17 

Averagefactor C 2.23 2.48 2.63 2.78 2.60  
 
In areas with a hybrid Megasan the average factor A was 2.88, which exceeded the rates in 

12.5-19.1% energy efficiency in hybrids Jason and Darius. 
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For gradations density of plant standing on forming investigated the energy performance of 
hybrids Megasan and Jason had the advantage of standing plant density of 50 thousand/ha, while 
the hybrid Darius – 40 thousand/ha. On average, this factor observed maximum growth factor 
energy efficiency by up to 2,85 stand density of plants 50 thousand/ha and other density, this figure 
decreased to 2.36-2.74 or on 3.8-17.0%. 

Analysis of energy intensity of 1 t of sunflower seeds revealed trends to decrease this 
indicator for 0.068-0.072 GJ growing hybrid Megasan of standing plant density 40-50 thousand/ha 
and making complex fertilizers Wuxal and Master. With a minimum (30 thousand/ha) and 
maximum (60 thousand/ha) of standing plant density without making complex fertilizers in hybrid 
version of the study Darius index gained the highest level – 0.124 GJ/t. 

According to the research found that when growing sunflower on dark chestnut soils without 
irrigation in Southern Ukraine the highest yield at 2.3-2.5 t/ha seed of hybrid forms Megasan. When 
growing studied culture density stand of plants should be adjusted depending on the genetic 
potential of hybrids. Thus, for hybrids Megasan and Jason optimum stand density is 50 thousand/ha 
for hybrid Darius – 40 thousand/ha. Processing of sunflower crops provides complex fertilizers 
increase yield at 10.7-20.9% and improves the quality of seeds, with the greatest efficiency is 
characterized by complex fertilizer Master. Growing sunflower seeds were cost-effective in all 
versions of the experiment, indicators of production costs were characterized by stability, and net 
income and profitability had significant fluctuations. The use of any and all complex fertilizers 
caused significant (in 20.2-35.1%) increase in net profit in growing hybrid seeds Megasan, Jason 
and Darius. Energy efficiency ratio reached its highest level in the variant with hybrid Megasan in 
the formation of standing plant density 40-60 thousand/ha of fertilizer feeding. 
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CƏNUBİ UKRAYNA ŞƏRAİTİNDƏ GÜNƏBAXAN HİBRİDLƏRİNİN BECƏRMƏ 
TEXNOLOGİYASININ OPTİMALLAŞDIRILMASI 

 
1S.V.Kokovixin, 1A.N.Kərimov, 2V.V.Nesterçuk 

1Xerson Dövlət Aqrar Universiteti; 2MAEA Suvarma Əkinçiliyi İnstitutu 
 

Məqalədə hibrid tərkibindən, bitki sıxlığından və kompleks gübrələrlə yemləmə aparılmasından asılı 
olaraq günəbaxan bitkisinin məhsuldarlığının, becərilməsinin iqtisadi və energetik effektivliyinin 
öyrənilməsi üzrə tədqiqatın nəticələri şərh olunmuşdur. İşin məqsədi cənubi Ukrayna şəraitində günəbaxan 
bitkisinin məhsuldarlığının, becərmə texnologiyasının iqtisadi və energetik effektivliyinin müəyyən 
edilməsidir.  

Tədqiqatın nəticələrinə əsaslanaraq cənubi Ukrayna şəraitində suvarılmayan tünd-şabalıdı torpaqlarda 
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günəbaxanın becərilməsi zamanı ən yüksək məhsuldarlığı 2,3-2,5 t/ha olmaqla Meqasan hibridinin 
formalaşdırdığı müəyyən edilmişdir. Tədqiq olunan bitkinin becərilməsi zamanı hibridlərin genetik 
potensialından asılı olaraq bitki sıxlığının tənzimlənməsi tələb olunur. Belə ki, Meqasan və Yason hibridləri 
üçün optimal bitki sıxlığı 50 min/ha olduğu halda, Dariy hibridi üçün 40 min/ha-dır. Günəbaxan əkinlərinin 
kompleks gübrələrlə işlənməsi məhsuldarlığın 10,7-20,9% artımını təmin edir və toxumun keyfiyyətini 
yaxşılaşdırır, bununla belə Master kompleks gübrəsi ən yüksək effektivliklə xarakterizə olunur. Bütün 
təcrübə variantlarında günəbaxanın becərilməsi iqtisadi cəhətdən səmərəli olmuşdur, istehsal məsarifi 
göstəriciləri stabilliklə xarakterizə olunsalarda, xalis gəlir və rentabellik səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişkənlik göstərmişdir. Meqasan, Yason və Dariy hibridlərinin becərilməsində istisnasız olaraq bütün 
kompleks gübrələrin tətbiqi xalis gəlirin nəzərəçarpacaq dərəcədə artımına (20,2-35,1%) səbəb olmuşdur. 
Energetik effektivlik əmsalı maksimum səviyyəyə yemləmə gübrələrinin tətbiqi ilə bitki sıxlığının 40-60 
min/ha formalaşdığı Meqasan hibridi variantında çatır.                    

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДОВ  

ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ 
 

1С.В.Коковихин, 1А.Н.Керимов, 2В.В.Нестерчук 
1-Херсонский Государственный Аграрный Университет; 

2-Институт Орошаемого Земледелия НААН 
 

В статье отражены результаты исследований по изучению продуктивности, экономической и 
энергетической эффективности выращивания семян подсолнечника в зависимости от гибридного 
состава, густоты стояния растений и проведения подкормок комплексными удобрениями. Целью этой 
работы является установление продуктивности, экономической и энергетической эффективности 
технологии выращивания семян подсолнечника в условиях юга Украины. 

По результатам исследований установлено, что при выращивании подсолнечника на темно-
каштановой почве в неполивных условиях юга Украины наибольшую урожайность на уровне 2,3-2,5 
т/га семян формирует гибрид Мегасан. При выращивании исследуемой культуры густоту стояния 
растений следует корректировать в зависимости от генетического потенциала гибридов. Так, для 
гибридов Мегасан и Ясон оптимальной густотой стояния является 50 тыс./га, а для гибрида Дарий – 
40 тыс./га. Обработка посевов подсолнечника комплексными удобрениями обеспечивает прирост 
урожайности на 10,7-20,9% и улучшает качество семян, причем наибольшей эффективностью харак-
теризуется комплексное удобрение Мастер. Выращивание семян подсолнечника было экономически 
выгодным на всех вариантах опыта, показатели производственных затрат характеризовались 
стабильностью, а чистой прибыли и уровня рентабельности – имели существенные колебания. При-
менение всех без исключения комплексных удобрений обусловило существенное (на 20,2-35,1%) 
рост чистой прибыли при выращивании семян гибридов Мегасан, Ясон и Дарий. Коэффициент 
энергетической эффективности максимального уровня достиг на варианте с гибридом Мегасан при 
формировании густоты стояния растений 40-60 тыс./га с подкормкой удобрениями. 
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Müasir dövrün qlobal problemlərindən biri sürətlə artan dünya əhalisinin ərzağa olan 
təlabatının ödənilməsidir. Bu baxımdan Respublikamızda ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan 
tələbatının ödənilməsində heyvandarlıq məhsullarının istehsalı da mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Son illərdə əkinçiliyin bu sahənin nisbətən yüksələn dinamika üzrə inkişaf etməsinə 
baxmayaraq, heyvanların kifayət qədər qidalı yemlərlə hələ də təmin olunmaması, onların inkişafını 
bilavasitə gecikdirən amillərdəndir. Məhz buna görə də yem bitkilərinin məhsuldarlığının artırılması 
və keyfiyyətinin yüksəldilməsi yemçilik elminin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 12 yanvar 2015-ci il tarixli 
sərəncamında 2015-ci ili “Kənd Təsərrüfatı ili” elan etməsi ilə əlaqədar olaraq, Respublikamızın 
Abşeron bölgəsinin boz-qonur torpaqlarında suvarma şəraitində mineral gübrələrin optimal 
normalarının bir illik yem bitkilərinin (raps, gülül və vələmir) qarışıq səpinlərində yaşıl kütlə 
məhsuldarlığına və torpağın münbitliyinə təsirinin öyrənilməsi çox böyük elmi-təcrübəvi əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Akademik D.N.Pryanişnikov qeyd edir ki, azot sözü bir tərəfdən “həyatsız qaz’' demək olsa 
da, digər tərəfdən azotsuz həyat yoxdur, çünki o zülalların əsas tərkib hissəsini təşkil edir. Bütün 
canlı orqanizmlərin əsasını isə təşkil edən zülallı maddələrdir [1; 2; 3]. 
       Aparılan çoxsaylı tədqiqatların nəticəsi göstərmişdir ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin bioloji 
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bitkilərin azotla qidalanması səviyyəsini nizamlamaq və gübrələrdə 
əsas qida elementlərinin düzgün nisbətinə riayət etməklə məhsulu xeyli yüksəltmək olar. Bitkilərin 
azotla normal qidalanması zamanı zülal maddələrinin sintezi yüksəlir, orqanizmin həyat fəaliyyəti 
güclənir və uzun müddət davam edir, boyatma sürətlənir, yarpaqların qocalması bir qədər ləngiyir. 
Lakin vegetasiya dövrü ərzində azotla həddən artıq qidalanma bəzən bitkilərin yetişməsini ləngidir 
[4; 5]. 

Azot bitkilərə lazım olan əsas elementlərdən biridir. O bitki hüceyrələrinin protoplazmasının 
başlıca tərkib hissəsi olan bütün sadə və mürəkkəb zülalların tərkibinə daxil olur. Azot həmçinin 
nükleiyn turşularının Ribonüklein (RNT) və dezoksiribonüklein (DNT) turşusu tərkibində olur. Bu 
turşular orqanizmdə maddələr mübadiləsində son dərəcə əhəmiyyətli rola malikdir və bitki 
hüceyrələrinin bir çox başqa üzvü maddələrində olur. 

Torpaq münbitliyini qoruyub saxlamaq və planlaşdırılmış məhsulun alınmasını təmin etmək 
üçün torpaqla biogen elementiərin bir-biri ilə qarşılıqlı təsirinin nəticəsi daimi nəzarətdə olmalıdır 
[4; 6]. 

Bu baxımdan becərilən bitkilər altındakı torpaqlarda əsas qida elementlərinin balansından və 
bitkilərin məhsuldarlığından asılı olaraq tətbiq edilən gübrələrin forma və normaları təkmilləş-
dirilməlidir. Buradan aydın olur ki, torpaq münbitliyinin və onların keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
üçün qida maddələrinin hesablanmalarının əsas götürülməsi aktual məsələdir [4; 7]. 

Bitkiçilik məhsullarını əmələ gətirən 3 əsas qida maddələrindən (azot, fosfor və kalium) azota 
daha çox üstünlük verilir. Respublikanın bəzi fermerləri gübrə dedikdə, yalnız azotu başa düşürlər. 
Bu da onunla əlaqədardır ki, ilk dəfə mineral gübrə kimi “şoralardan” yəni azot gübrəsi olan 
amonium şorasından istiladə edilmişdir. Bu təbii gübrədir. Süni gübrələr olan fosfor və kalium isə 
sonradan müxtəlif xammallardan istifadə ediləcək formada istehsal edilmişdir. Hazırki dövrdə 
fermerlər bir tərəfli azot gübrəsi verməyin səmərəli olmadığını nəzərə almayaraq ən çox azot 
gübrəsi tətbiq edirlər. 

Paxlalılar fəsiləsinə aid bitkilərin torpaqda müəyyən miqdarda azot topladığını nəzərə alaraq 
paxlalılardan sonra əkilən bitkilərin mineral gübrələrə olan tələbini balanslaşdırdıqda torpaqda 
toplanan azotu mütləq nəzərə almaq vacibdir. 

Bitkilərin ekosistemində mühüm praktiki əhəmiyyətə malik olan qida maddələrindən biri də 
fosfordur. Bitkilərin məhsulunun formalaşmasında bitkilərin bütün toxumalarında daimi olan 
fosforlu birləşmələrin mühüm qrupu şəkərlərin fosforlu efiri və ya saxarafosfatlar fotosintez 
prosesində tənəffus zamanı, daha sadə karbohidratlardan mürəkkəb karbohidratların qarşılıqlı 
sürətdə çevrilməsi zamanı və sair  də xüsusilə mühüm rol oynayır. 

Kalium fotosintezin normal getməsinə yardım edir, karbohidratların yarpaq ayasından başqa 
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orqanlara axıb getməsini gücləndirir. Kaliumla yaxşı qidalanma şəraitində bitkilərdə karbo-
hidratların toplanması daha intensiv olduqda bitkilərin qışa davamlılığı da artır. Kalium çatış-
mamazlığı zamanı yarpaqların rəngi tünd yaşıl, bəzən isə damarlararası xlorozun əmələ gəlməsi ilə 
nəticələnir. Bəzi hallarda isə yarpaqlar tuncvari rəngə boyanır.  

Kalium çatışmamazlığının ilkin simptomları zamanı kalium gübrələri ilə yemləmə 
aparılmalıdır.  

Tarla təcrübəsi  Əkinçılık Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Abşeron rayonu Yardımçı Təcrübə 
Təsərrüfatının boz-qonur torpaqlarında suvarma şəraitində qoyulmuşdur. Təcrübə qoyulmazdan 
əvvəl sahənin torpaqlarının aqrokimyəvi göstəricilərini öyrənmək üçün torpaq nümunələri 
götürülərək analiz edilmiş və alınan nəticə cədvəl 1-də verilmişdir.  

 
Cədvəl 1. Təcrübə sahəsi torpaqlarının bəzi aqrokimyəvi göstəriciləri 

 

Dərinlik, 
sm-lə 

pH, 
(Suda) 

Ümumi 
humus, 

%-lə 

Azot Fosfor CaCO3, 
%-lə 

Dəyişən, asan 
mənimsənilən 
kalium, 1 kq 

torpaqda mq-
la 

Ümumi, 
%-lə 

Asan 
hidroliz 
olunan, 

1 kq 
torpaqda 

mq/kq 

Ümumi, 
%-lə 

Mütəhərri
k fosfor, 

(Maçiqinə 
görə) 

0-25 8.6-8.9 1.34-1.30 0.07-0.08 37.0-43.0 2.11-0.12 12.4-15.8 14.1-15.2 238-269 

26-50 8.8-8.8 0.79-0.89 0.5-0.4 23.6-25.5 0.12-0.12 5.9-8.8 15.9-16.8 161-180 

51-65 8.9-9.0 0.33-0.48 0.04-0.03 14.2-20.7 0.07-0.08 2.9-3.8 18.2-19 129-148 
 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi Abşeron bölgəsinin boz-qonur torpaqlarının əsas qida 
maddələri ilə zəif təmin olunması üzvi və mineral gübrələrdən istifadə olunma zərurətini qarşıya 
qoyur.   

Mineral gübrələrin müxtəlif üsul, norma və nisbətdə verilməsinin qarışıq səpilmiş raps, gülül 
və vələmir birkilərinin boyuna və inkişafına təsir edər ki, bitkilərin böyümə və inkişaf göstəriciləri 
verilən mineral gübrələrin miqdarından asılı olaraq kəskin dəyişir. Ən yüksək biometrik göstəricilər 
N70P80K60 variantında təsiredici maddə hesabı ilə göstərilən optimal gübrə normaları ilə 
gübrələdikdə alınmışdır. Belə ki, bitkilər arasısnda ən hündürboy rapsda (174,7sm) müşahidə 
olunmuşdur. Gübrəsiz variantların qönçələmə fazasında rapsın 56,57 sm olduğu qeydə alınmış, 
artım çiçəkləmə fazasında 86,0 sm-dək davam etmişdir. N70P80K60 variantında isə bu biometrik 
göstəricilər gübrənin hesabına 106,2-174,7 sm arasında dəyişmişdir.  

Apardığımız tədqiqat və müşahidələrin nəticələri 2 və 3 saylı cədvəllərdə verilmişdir. 
Qarışıq səpilmiş raps, gülül və vələmir bitkilərinin tədqiqi zamanı optimal N70P80K60 gübrə 

variantı olmuşdur. Belə ki, gübrəsiz nəzarət variantında bir  ilə görə orta hesabla qarışıq səpinin 
yaşıl kütlə məhsulu 448 s/ha olduğu halda, N70P80K60  gübrə variantında bu göstərici 716 s/ha-dək 
yüksəlmişdir. Yəni bu göstəricidə artım 59,82 %-ə bərabər olmuşdur. Bu da hər hektardan 268 
sentner əlavə qarışıq yaşıl kütlə yem məhsulu deməkdir.  

Mineral gübrələr raps, gülül və vələmir bitkilərində xam proteynin, yağın və həmçinin 
karotinin miqdarını artırır. 2016-cı ildə mineral gübrələrlə tədqiqat aparılan təcrübə sahəsinin 
variantlarından götürülmüş bitki nümunələrində raps, gülül və vələmir bitkilərində xam proteyn 
14,3-20,2, xam yağ 2,6-2,8, karotin isə 39,8-47,7 mq/kq arasında dəyişmişdir.  

Raps bir illik yem bitkisi olmaqla qədimdən avropa ölkələrində yem istehsal etmək üçün 
əkilib becərilib. Raps bitkisi mal-qaranın yemləndirilməsi xüsusən sağmal inəklər üçün yüksək 
həzmolma qabiliyyətinə malik olan yem bitkisidir. Raps bir sıra ölkələrdə aralıq bitkisi kimi geniş 
yayılmışdır. Aralıq bitkilırindən raps, gülül və vələmirin qarışıq əkinləri onunla qiymətləndirilir ki, 
suvarılan aran rayonlarında qış qabağı əkinlərdə (avqust, sentyabr, oktyabr aylarında) səpildikdə 
artıq fevral, mart aylarında dağətəyi və dağlıq rayonlarda isə yaz əkinlərində (mart-apreldə) 
səpildikdə artıq iyun-iyul aylarında mal-qara bol və yüksək zülallı yaşıl yemlə təmin edilir.  
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Raps, gülül və vələmir bitkilərinin əkinlərinin hesabına mal-qaranın qışlama dövrü yemlən-
məsi 30-40 gün qısalır. Əgər yay ayları quraqlıq keçərsə raps, gülül və vələmirdən hazırlanmış 
erkən silosdan istifadə etmək olar.   

  
Cədvəl 2. Mineral gübrələrin və «Azofosun» Raps, gülül və vələmir bitkilərinin 

boyuna və inkişafına təsiri (2016-cı il) 
 

Variantlar 
Bitkilərin boyu, sm-lə 

Raps 
Qönçələmə, süpürgələmə Çiçəkləmə Artım 

Nəzarət  (gübrəsiz) 56.52 86.00 29.48 
N50P40K50 93.48 159.25 65.77 
N60P30K60 90.75 152.2 61.45 
N70P80K60 106.25 174.75 68.50 
«Azofos» 95.25 158.75 63.50 

 Gülül 
Nəzarət (gübrəsiz) 44.58 55.51 10.93 

N50P40K50 64.22 96.38 32.16 
N60P30K60 68.48 90.50 22.02 
N70P80K60 69.80 110.21 40.41 
«Azofos» 60.40 90.40 30.00 

 Vələmir 
Nəzarət (gübrəsiz) 47.24 75.35 28.11 

N50P40K50 65.38 117.42 52.04 
N60P30K60 69.40 130.36 60.96 
N70P80K60 72.84 140.51 67.67 
«Azofos» 72.50 126.20 53.70 

 
Cədvəl 3. Mineral gübrələrin və «Azofosun» raps, gülül və vələmir bitkilərinin 

yaşıl kütlə məhsuldarlığına təsiri (2016-cı il) 
 

Variantlar 

Məhsuldarlıq 

s/ha 
Artım 

s/ha % 
                                        Raps + Gülül + Vələmir qarışığı 

Nəzarət (gübrəsiz) 448,0   
N50P40K50 629,0 181,0 40,40 
N60P30K60 654,0 206,0 46,0 
N70P80K60 716,0 268,0 59,8 
«Azofos» 630,0 182,0 40,6 

 
Raps, gülül və vələmirin qarışıq yaşıl kütləsi silos, ot senaj, qarğıdalı və yoncanın yaşıl 

kütləsinin yetişmədiyi dövrdə mart-aprel ayında yetişir. 
Aparılan tədqiqat işinin nəticələrindən aydın olmuşdur ki, məhsuldarlıq və bitkinin boy 

dinamikası N70P80K60 gübrə variantlarında yüksək olmuşdur.  
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ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА УРОЖАЙНОСТЬ РАПСА,  

ВИКИ И ОВСА В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ  
 

Н.М.Сейидов  
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

 

Основной целью проведения исследований является определение эффективных норм удоб-
рений, обеспечиваюших получение высокого и качественного смешанного урожая  рапса, вики и овса 
на зеленный кормы, на орошаемых серо-бурых почвах  с целью  увеличения плодородия почвы. 

 
INFLUENCE OF NUTRITIONS ON YIELD OF RAPE, VETCH AND OATS IN IRRIGATION 

CODITION OF APSHERON 
 

N.M.Seidov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The main objective of the research is to determination of more effective norms of fertilizers, providing 
high and qualitative mixed crop of rape, vetch and oats for green fodder, in irrigated gray - brown soils and 
for aim of the soil fertility increase. 
 
 
UOT 633.2.031/033 

OTLAQLARIN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ 
R.N.ZEYNALOV, T.Y. RÜSTƏMOVA, M.M.MƏMMƏDOV 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, AZ1098, Sovxoz №2 
 

Məqalədə yem sahələrinin səmərəli istifadəsinin elmi-təcrübi, o cümlədən küzlərlə (hissələrlə) otarma 
sisteminin istehsal üstünlükləri əsaslandırılmışdır. Qeyd olunur ki, verilən otlağın heyvan tutumu, bu və ya 
digər bölgədə otarma üsulunun düzgün seçilməsi, otlaqların geniş imkanlarından daha tam istifadə 
edilməsində vacib şərtdir. 

Açar sözlər: Təbii otlaq, sistemsiz otarma, küzlərlə otarma, otlaqların qorunması  
Ключевые слова: Естественное пастбище, несистемный выпас, загонная пастьба, охранение 
пастбищ 
Key words: Natural pastures, unsystematic grazing, driven grazing, protection of pastures 

 
Təbii otlaq və biçənəklər heyvandarlığın yem bazasında mühüm rol oynayır. Azərbaycanın qış 

və yay otlaqları heyvandarlığın inkişafı üçün zəngin və əvəzsiz yem  mənbələridir.  
Otlaq deqresiyasına yol verməmək məqsədi ilə otlaqların səmərəli istifadə edilməsinin xüsusi 

metodikası hazırlanmışdır. Müasir ədəbiyyatlarda çox sayda tədqiqat işləri bu problemin tədqiqinə 
həsr edilmişdir [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 ].  

Bu tədqiqatlar nəticəsində otlaqların səmərəli istifadəsinin vacib elementləri müəyyən-
ləşdirilmişdir: 

1. Otlaqdan istifadənin optimal müddətinin, bölünməsinin və hündürlüyünün seçilməsi; 
2. İl üzrə və bir otlaq mövsümü ərzində istifadə üsulunun müəyyənləşdirilməsi; 
3. Otun yedizdirilmə texnikasının  müəyyən edilməsi; 
4. Otlaq ərazisinin avadanlığının, sürünün komplektləşməsinin, otlaq gününün qaydasının seçil-

məsi; 
5. Otlağa qulluq göstərilməsi; (gübrə vermək, toxum səpmək, biçmək və s.). 
Otlağın optimal yedizdirilməsinin bölünməsini müəyyənləşdirərkən, otlağın çoxillik bitkilərinin 

bioloji xüsusiyyətlərini əsas tutmaq lazımdır. S.P. Smelova [7] görə, xoranın uzanması, yeraltı 
orqanların ehtiyat plastik maddələri istifadəsi hesabına, təxminən yedizdirildikdən 10 gün sonra 

:305-309 
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başlayır.  Onların bütünlüklə bərpa olunması üçün üç-dörd həftə tələb olunur. Yeraltı orqanlarda 
ehtiyat maddələrin miqdarı onların kütləsindən və kökün dərinə getməsindən asılıdır. Tez-tez 
yedizdirmə və biçilmə yeraltı orqanların kütləsinin azalmasına və onların tərkibində ehtiyat qida 
maddələrinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Nəticədə pöhrələrin miqdarı və onların gücü azalır, 
bitkinin bir hissəsi məhv olur və məhsuldarlıq aşağı düşür.  

Məlum olduğu kimi yaşıl kütlə əsas etibarilə heyvan tərəfindən yeyilən otların böyüməsi və 
yatmış tumurcuqlardan əmələ gələn yeni cücərtilər hesabına vegetativ yolla bərpa olunur. Adətən 
vegetasiyanın ilk mərhələlərində yeyilmiş otlar bol toxum vermir. Bundan başqa toxumlardan yeni 
çıxan körpə cücərtilər, xüsusilə çim qatı ilə örtülmüş otlaqlarda, ayrı-ayrı ot növləri arasında gedən 
kəskin rəqabətə davam gətirmir. 

Ot durumu çoxlu növ otlardan ibarət təbii otlaqların, mal-qara tərəfindən yeyilməsi müxtəlifdir, 
yedizdirmədə seçmə qabiliyyəti kifayət qədər kəskin ifadə olunur, o bəzən şiddətlənir ona görə ki, 
bir çox otlar nəinki mal-qara tərəfindən yeyilmir, həmçinin onlarla birlikdə bitən (tikanlı bitkilər, 
xüsusilə qaratikan-Paliurus spina-christi, kolvarı xöstək-Caragana frutex və əyilən şeytanqanqalı-
Carduus nutans kimi növlər) başqa otların yeyilməsinə maneçilik törədir. Mal-qaranın bitkilərin 
istifadəsində (yeməsində) seçmə qabiliyyəti otlaqların ekstensiv istifadə edilməsində, məsələn 
“sərbəst”, nizamlanmayan otarmada daha kəskin büruzə verir. Otlaqlarda otarılan heyvanların 
növündən asılı olaraq gah az, gah çox miqdarda yeyilməyən bitki qalır. 

Heyvanlar xüsusilə iri buynuzlu heyvanlar otu qopardıqda onu yuxarı və yana çəkir ki, bu da 
pöhrələrin torpağın üstünə qalxması və hətta xüsusilə kökün qırılmasına və bitkinin torpaqdan 
çıxması ilə müşayiət oluna bilər. Çıxarılma yalnız, zəif inkişaf etmiş kök sisteminə xüsusilə cavan 
və yaşlı bitkilərdə baş verir  [7]. 

Yaşıl kütlələrdən hər hansı üsulla istifadə edilməsi otları yaralayır. Düz kəsim, didilmiş kəsiyə 
nisbətən tez sağalır və bu halda təzə pöhrələrin əmələ gəlməsi prosesi sürətlənir. Bu cəhətdən 
biçənəklərdə bitki xorasının artma şəraiti, otlaq xorasının artma şəraitinə nisbətən əlverişlidir. 

Ot üzərində qalmış heyvan dişinin yeri dəryaz kəsiyi kimi düz olur. Müxtəlif növ heyvanların 
xasiyyətlərindən və dişlərinin şəklindən asılı olaraq otları müxtəlif cür qoparır. Məsələn, qoyun otu 
nisbətən düz kəsir, qaramal isə bitkini didir. 

Bizim uzun illər apardığımız tədqiqatların nəticələri, otlaqların küzlərlə (hissələrlə) istifadə 
edilməsi sistemsiz istifadədən xeyli üstün olduğunu göstərir. Bu üstünlüklər-sahə vahidindən daha 
çox yaşıl kütlə çıxmasından, yaşıl kütlə çıxdaşından, yaşıl kütlənin daha qidalı olmasından və nəticə 
etibarilə heyvandarlığın inkişaf etməsindən ibarətdir. 

Sistemsiz otarmada mal-qara sahədə sərbəst gəzir. Burada otlar mövsüm ərzində arası 
kəsilmədən yeyilir, lakin hər otun neçə dəfə və hansı fasilə ilə yeyildiyi məlum olmur. Hər halda, 
yüksək keyfiyyətli otlar çox yeyilir, həm də onlardan dəfələrlə istifadə edilir. 

L.A. Çuqunov [9] qeyd edir ki, sərbəst otarılan mal-qara mövsüm ərzində ən azı yaxşı otları  10 
dəfə yeyir. Bundan başqa mövsümün əvvəlində ot bol olur, heyvanlar onu bir dəfə də olsun tam 
yeyə bilmir. Ot yuxarıdan yeyildikdə pöhrələrin çox hissəsi qopur, ot didilir. Bitkiyə təzə-təzə 
yaralar vurulur. Bu halda gövdənin aşağı hissəsində və kök sistemində olan plastik maddələr 
ehtiyatı tükənir. 

Beləliklə, sistemsiz istifadə edilən otlaqda pöhrə vermə prosesi zəif gedir. Çünki ot örtüyünün 
bərpa edilməsi üçün mövsüm ərzində bitkilər xeyli güc və enerji sərf etməli olur. Otların tez-tez 
yeyilməsi, sonrakı illərdə də pöhrə verməyə  mənfi təsir göstərir. Bir çox təcrübələrlə sübut 
edilmişdir ki, otlaqdan müxtəlif vaxtlarda istifadə edilməsi, istifadə sayının müxtəlifliyi kök 
sisteminin, əsas köklərin və pöhrələrin, plastik maddələrin miqdarına mənfi təsir edir.  

S.P. Smelovun işlərində dişləmənin otlaq taxıl otlarına təsirinin müfəssəl fizioloji analizləri 
aparılmışdır [7]. Pöhrə kəsildiyi zaman gövdənin böyümə zonasında, generativ orqanın üstündən 
kəsildikdə bilavasitə toxum vermir, belə bir kəsik pöhrəni sonrakı boy atma xüsusiyyətindən 
məhrum edir. 

Məlumdur ki, bu üzvlərin vəziyyəti bitkilərin inkişafı üçün zəruri olan plastik maddələr 
ehtiyatının toplanması ilə əlaqədardır. Plastik maddə ehtiyatı nə qədər çox olarsa, yaşıl kütlə də bir 
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o qədər yaxşı inkişaf edər. 
Boyatma dövrünün axırında bitkidə vegetasiyanın əvvəlindəki qədər plastik maddə ehtiyatı 

olarsa, o qarşıdakı inkişafı da keçərək vegetasiyadakı imkanlarla başlayır, bu halda yaşıl kütlə 
yalnız xarici amillərdən, rütubətdən, istilikdən, mineral maddələrdən asılı olur.  

Müəyyən edilmişdir ki, bitkilərdən erkən vaxtlarda-yarpaq mərhələsində, həm də dəfələrlə 
istifadə edildikdə bütün ot növləri, ot durumu daha çox zəifləyir, bu da kök  kütləsinin, orqanlardakı 
ehtiyat karbon və zülalın, nəhayət məhsulun azlığına şərait yaradır. Otlardan boruya çıxma 
dövründə istifadə edildikdə köklərin kütləsi və ehtiyat maddələrin miqdarı, mövsüm ərzində 
otlaqdan bir neçə dəfə istifadə ediləndə ya heç azalmır və ya çox cüzi azalır. Lakin ot durumundan 
istifadə (biçin, otarma) artdıqca bu azalma da tədricən artır. 

Ot durumundan istifadə müəyyən həddi aşdıqda, adətən ehtiyat kəskin surətdə azalır və bu 
sonrakı ildə ot durumu inkişafının gecikməsinə, bitkilərin seyrəkləşib gücdən düşməsinə, 
reproduksiya xüsusiyyətinin zəifləməsinə, bütünlükdə isə məhsuldarlığın azalmasına və alaq 
otlarının çoxalmasına, yəni otlaqların və biçənəklərin korlanmasına səbəb olur. 

Ot durumundan müxtəlif müddətlərdə (yarpaqlama fazasından çiçəkləməyədək) istifadə 
etməyin faydasını öyrənmək üçün bir çox tədqiqatlar aparılmışdır. Nəticə göstərir ki, sahədən   3-5 
dəfə istifadə edildikdən sonra köklərin kütləsi və ehtiyat maddələr xeyli azalır. Deməli, mal-qaranın 
otlaqda sistemsiz otarılması (azı 10 dəfə) istər mövsümdə və istərsə sonrakı illərdə ot örtüyünün 
bərpa olunmasına mənfi təsir edir. 

Otlaqlardan hissələrlə istifadə etmək mal-qaranı, hər il növbə ilə yeni otlaqda otarmağa imkan 
verir. Bu sistem otlaqdan istifadə işini elə nizama salır ki, sistemsiz otarmada zərərli sayılan 
"otarma" amili, sistemli otarmada məhsuldarlığı artıran və ot durumunun keyfiyyətini yaxşılaşdıran 
amilə çevrilir. 

Hissələrlə otarma zamanı mal-qara otlağın birinci küzdə 3-5 gün otarıldıqdan sonra ikinci küzə 
keçirilir, birinci sahə isə 25-30 gün dincə qoyulur. Otlağın ikinci, üçüncü, dördüncü və sonrakı 
küzlərində də otarmanın birinci dövriyyəsi qurtarınca bu cür növbə ilə istifadə edilir. Sonrakı 
mərhələlərdə hər şey birinci dövriyyədə olduğu kimi təkrarlanır. 

Adətən respublikamızın yay otlaqlarında alp şəraitində 1-2, subalp şəraitində 2-3, orta dağlıq 
bozqır şəraitində 2 və daha əlverişli vəziyyətdə 3 otarma dövriyyəsi keçirilir. Küzlərlə istifadə 
olunan otlaqlarda ot durumu müəyyən müddət otarmanın təsiri altında olur, qalan vaxt isə dincəlir, 
mövsüm ərzində bu amilin təsiri altında qalır. Otlağın növbə ilə istifadə edilən ayrı-ayrı küzlərində 
ot durumu, sistemsiz istifadə edilən otlaq sahələrinə nisbətən daha yaxşı bərpa olunur. 

Otlağa buraxılan mal-qara ilk vaxtlarda ən qidalı və dadlı otları yeyir. Bu cür ot axtaran heyvan 
sahədə çox gəzir və onu tapdayıb korlayır. Təzə otlar qurtardıqdan sonra mal-qara köhnəlib 
qabalaşmış otları yeməyə məcbur olur. Belə otu heyvan iştahasız yeyir. Yemlik keyfiyyətinə görə 
az dəyərli olan bitkilər yeyilmir və otlağın həqiqi məhsuluna daxil olmur. Bu bitkilər 
yeyilmədiyindən həm vegetativ, həm də generativ çoxalma üçün daha yaxşı  şəraitə düşür. Nəticədə 
otlağı alaq basır və o gücdən düşür. Beləliklə, sərbəst otarma həqiqi məhsulun azalmasına və otlağın 
alaqla örtülməsinə səbəb olur. 

Mal-qara otlaqdan küzlərlə istifadə etdikdə də əvvəlcə otların ən yaxşılarını, sonra pislərini 
yeyir. Lakin belə otlaq hissəsi məhdud olduğundan yaxşı ot tez qurtarır və heyvan pis otlayır, çox 
zaman alaq otlarını da yeməyə məcbur olur. Küzlərə bölünmüş otlaqda otarma, heyvanları bütün 
mövsüm ərzində təzə yaşıl yemlə təmin edir. Belə yemin qidalılığı və həzm olunması, sərbəst 
otarmada heyvanların yayın ikinci yarısında yediyi köhnə və qaba otların qidalılığından və həzm 
olunma dərəcəsindən xeyli yüksək olur. Beləliklə, mal-qaranın hissələrə bölünmüş otlaqda 
otarılması otlağın həqiqi məhsuldarlığını artırır, bitki örtüyünün fitomeliorasiyasına kömək edir, 
yemin qidalılığını və həzm olunmasını yaxşılaşdırır. 

Otlaqda xoranın bərpa olunması bitkilərin inkişaf mərhələləri ilə əlaqədardır. Ot ehtiyatlarından 
inkişafın ilk mərhələlərində istifadə edildikdə xora daha intensiv surətdə bərpa olur. Otarılmanın 
birinci dövriyyəsi adətən 25-30 gün davam edir. Xüsusilə, bir-iki otlaq hissəsində mal-qara vaxtında  
otarılmadıqda həmin müddət ərzində bəzi otlar yetişmə həddini aşır. Belə hallarda otu çalıb, 
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qurutmaq lazımdır. Hissələrlə istifadə olunan otlaqda bütün otlar vegetasiyanın ilk mərhələlərində 
yeyilir və bu xoranın yaxşı artıb bərpa olunmasına kömək edir. 

Bitki örtüyünə təsir edən amillərdən biri də otarılan mal-qaranın sıxlığıdır. Bu otlaq sahələrinin 
miqdarı nə qədər çoxdursa, onların sahəsi o qədər kiçik, mal-qaranın sıxlığı bir o qədər yüksək olar. 
Nəzəri mühakiməyə görə çox kiçik hissələrə bölünmüş otlaq sahəsində guya xoranın bərpası üçün 
şərait daha əlverişli olmalıdır, çünki burada ot durumu otarma amillərinin təsiri altında az qalır. 
Lakin əslində belə deyil. Əgər otlaq hissələri çox kiçik və bununla əlaqədar olaraq mal-qaranın 
sıxlığı yüksəkdirsə heyvanlar yem yedikdə bir-birinə mane olur. Ehtimal ki, bu halda, xüsusən pis 
havada xeyli ot korlanır, çim qatı dağılır. Otlaq sahəsinin çox kiçik hissələrə bölünməsi əlverişli 
deyildir. 

Apardığımız tədqiqatlara əsasən Azərbaycanın dağ rayonları üçün yerli şəraitdən asılı olaraq 
otlaq sahəsinin 6-8 hissəyə bölünüb istifadə edilməsi məsləhət görülür. Mal-qaranın normal sıxlıqda 
olmasının müsbət cəhəti odur ki, heyvalar sahəni bir bərabərdə üzvi gübrə (peyin) ilə təmin edir. 
Gübrə hissələrə bölünmüş otlağa otarma növbələri üzrə bir vaxtda düşür. Mal-qara başqa otlaq 
hissəsinə keçirildikdən sonra peyini sahəyə daşımaq mümkün olur. Relyefi imkan verərsə peyini 
mexaniki üsulla dağıtmaq olur. Bu halda bitkilər gübrədən daha çox istifadə edir, həm də peyinlə 
çirklənmə nəticəsində yeyilməyən otların miqdarı azalır. Peyini otlağa vaxtında dağıtmağın böyük 
əhəmiyyəti vardır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dağ yerlərinin  iqlim şəraiti iri gövdəli alaqların, xüsusən tüklü eşşək 
qanqalının – Carthamus lanatus yayılmasına çox kömək edir. Bu alaqların toxumları uçağan 
olduğundan külək onları uzağa aparır. Çimlənmiş otlaqlarda örtük belə toxumların torpağa 
keçməsinə mane olur. Hissələrə bölünüb istifadə olunan otlaqlarda eşşək qanqalı basmış sahə 
olmur. 

Mal-qaranın axıradək yemədiyi ot qalıqlarını və alaqları çalmaq faydalıdır. Belə ki, qalıqların 4 
il ərzində biçilməsi nəticəsində alaq otlarının miqdarı  45,6 %-dən 6,2 %-ə enir. 

Sistemsiz istifadə olunan sahələrdə ot qalıqlarını mövsümün sonunda bir dəfə çalmaq olur. 
Lakın həmin vaxtadək alaq otları toxumlayır və köklərdə o qədər qida maddələri toplanır ki, 
qalıqların çalınması nəinki faydalı, bəzən hətta zərərlidir. İri gövdəli alaqları yalnız  çıxartmaq və ya 
çalmaq yolu ilə mübarizə aparmaq olar. Bölünüb otarılan sahələrdəki alaqlar mal-qara növbəti 
hissəyə keçirilən kimi çalınmalıdır. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ 

 

Р.Н.Зейналов, Т.Ю.Рустамова, М.М.Мамедов 
Научно Исследовательский Институт Земледелия 

 

В статье обосновано научно-практическое преимущество рационального использования кор-
мовых угодий, в том числе производственное  загонной системы пастьбы. Констатируется, что важ-
нейшим условием наиболее полного использования больших возможностей, предоставляемых паст-
бищным содержанием животных, является выбор правильного способа пастьбы в той или иной зоне. 

 
SOME ASPECTS OF EFFICIENT USE OF PASTURES 

 

R.N.Zeynalov, T.Y.Rustamova, M.M.Mammadov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The article deal with information on scientific and practical advantages of forage areas efficient use also 
furrow grazing system for production. It is noted that the main condition for livestock capacity of pasture,  
proper selection of  method of grazing area is important on the full use of the opportunities in a wide range. 

 

 
UOT 633/635 
GƏNCƏ-QAZAX BÖLGƏSİNDƏ BECƏRİLMƏ ÜSULLARININ YEM ÇUĞUNDURUNUN 

STRUKTUR ELEMENTLƏRİNƏ VƏ MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ 
 

Q.A.KAZIMOV 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş., AZ1098, Pirşağı qəs., Sovxoz №2 

 

Məqalədə becərmə amillərinin yem çuğundurunun struktur elementləri və məhsuldarlığına təsiri 
verilmişdir. Məlum olmuşdur ki, ən yüksək kökümeyvə və yarpaq məhsulu hektarda 71min bitki olmaqla 
N120P80+ 20 ton peyin fonunda aprelin 1-ci ongünlüyündə aparılmış səpinlərdən alınmışdır. 

Açar sözlər: yem çuğunduru, səpin sxemi, qidalanma şəraiti, səpin müddəti, struktur elementləri, 
məhsuldarlıq 
Ключевые слова: кормовая свекла, схема  посева, условия питания, структурные  элемент, 
урожайность 
Key words:  mangelwurzel, sprinkle scheme, feeding condition, structural elements, productivity 
 

Yem çuğunduru (Beta vulgaris L) tərəçiçəklilər fəsiləsinə mənsub olub ikiillik bitkidir. Birinci 
ili rozet yarpaqları və kökümeyvə, ikinci ili isə gövdə və toxum əmələ gətirir. Çiçəkləri xırda, 
ikicinsli, çarpaz tozlanandır. 

Yem çuğunduru uzungün bitkisi olub, işığa və temperatura tələbkardır. Toxumları torpaqda 
temperatur 7-80C olduqda səpilir. Y.V.Pançenkonun (2002) fikrinə görə havanın temperaturu 80C 
olduqda səpinə başlamaq olar. Vegetasiyanın əvvəllərində və kökümeyvənin  formalaşmasına qədər 
15-170C istilikdə daha yaxşı böyüyür və normal qaydada inkişaf edir. Çiçəkləmə və toxumların 
yetişməsi fazalarında havanın temperaturunun 20-280C olması əlverişli hesab olunur. 

:309-312 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

310 

Yem çuğundurunun kimyəvi tərkibi sortlarından və becərilmə şəraitindən asılı olaraq dəyişir. 
Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, yem çuğundurunun tərkibi 14,48% quru maddə, 13% xam protein,  
14% xam kül, 3,31%xam yağ və digər vitaminlərlə zəngindir. Ona görə də bu bitki heyvandarlığın, 
xüsusilə də südlük istiqamətli mal-qaranın yemləndirilməsində əvəz olunmazdır. Bu bitkinin 
normaya uyğun, yəni gündəlik hər baş üçün yaşından asılı olaraq 8-12 kq olmaqla istifadəsi zamanı 
bəzi hallarda süd istehsalını 18-22%-dək yüksəltmək mümkündür. 

Ümumiyyətlə heyvandarlıqda çuğundurun kökümeyvəsi ilə bərabər həmdə yarpaqlarından 
geniş istifadə olunur. Yarpaqlarının tərkibində 14,65% xam protein, 10,5% sellüloza, 4,65% xam 
yağ,13,5% xam kül,19,9% quru maddə vardır. 

Yem çuğundurunun göstərilən müsbət xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq və eləcə də respublikada 
fəaliyyət göstərən heyvandarlıq üzrə fermer təsərrüfatlarının bu bitkiyə artan tələbatını ödəmək 
məqsədi ilə Gəncə-Qazax bölgəsində elmi tədqiqat işi aparılmışdır. 

Təcrübə hər ləkin sahəsi 50m2 olmaqla, 3 səpin müddətində, 3 səpin sxemində, 3 qidalanma 
şəraitində və 4 təkrarda aşağıdakı variantlarda qoyulmuşdur: 

1.Səpin müddətləri: 25 mart;  05 aprel; 15 aprel 
2.Səpin sxemi: 70 x 10 sm; 70 x 20 sm; 70 x 30 sm 
3. Gübrə normaları: Gübrəsiz; N120P80 +20 ton peyin;  N120P90K60 
Təcrübədə yem çuğundurunun rayonlaşmış "Lvovskaya joltaya" sortundan istifadə 

olunmuşdur. 
Təcrübənin aparılmasında əsas məqsəd bölgənin təbii-iqlim şəraitinə uyğun olan  optimal səpin 

müddətləri, səpin sxemləri  və qidalanma şəraitinin müəyyən olunmasından  ibrətdir. 
Təcrübədən əvvəl sələf bitkisi (taxıl) biçildikdən sonrasahədən bitki qalıqları təmizlənərək 

payızda 25-27 sm dərinliyində şum aparılmışdır. Yazqabağı əmələ gəlmiş alaq otlarını məhv etmək 
və əzilməmiş kəltənləri yumşaltmaq məqsədi ilə  sahə yenidən 2-ci dəfə şumlanaraq təcrübə  üçün 
saxlanılmışdır. 

 Səpindən əvvəl metodikada nəzərdə tutulmuş müddətdən (martın III ongünlüyü) bir necə gün 
əvvəl sahə  ziqzaq mala  ilə malalanmışdır. Təcrübəyə aid səpinqabağı becərmələr başa çatdıqdan 
sonra şırım çəkilərək səpin aparılmışdır. Səpindən sonra hava şəraitinin quraq keçməsi ilə əlaqədar 
olaraq sahə hektara  800-1200 m3 su normasında olmaqla  suvarılmışdır. 

Təcrübə sahəsində ilk filqə yarpaqlar əmələ gəldikdən sonra cərgəaraları 5-7 sm dərinliyində  
yumşadılıb birinci seyrəltmə yerinə yetirilmişdir. Eyni zamanda çıxarılmış şitillərdən istifadə 
etməklə seyrək yerlər yenidən bərpa olunmuşdur. İkinci seyrəltmə müvafiq olaraq birinci 
seyrəltmədən 15-20 gün sonra aparılmış və vegetasiya suvarmaları davam etdirilmişdir. Beləliklə, 
tədqiqatın sonuna qədər təcrübə sahəsi 7 dəfə suvarılmışdır. 

Tədqiqat dövründə aqrotexniki tədbirlərlə yanaşı olaraq həmdə bitkilər üzərində fenoloji 
müşahidələr aparılmışdır. Belə ki, təkrarlar üzrə nişanlanmış 10 bitki üzərində struktur təhlilləri 
aparılmış və nəticələri aşağıdakı 1-ci cədvəldə verilmişdir. 

 

Сədvəl 1. Becərilmə şəraitinin yem çuğundurunun struktur elementlərinə təsiri 
 

Səpin 
müddəti 

Səpin sxemi 
sm-lə 

Gübrəsiz N120P80+20 ton peyin N120P90K60

Bir 
kökümeyvənin 
kütləsi, qr-la 

Bir bitkidə 
yarpağın 
kütləsi, 

qr-la 

Bir 
kökümeyvənin 
kütləsi, qr-la 

Bir   bitkidə 
yarpağın kütləsi, qr-

la 

Bir kökümey-
vənin kütləsi, 

qr-la 

Bir bitkidə 
yarpağın kütləsi, 

qr-la 

 
25 mart 

70x10 212,2 99,7 320,5 150,6 270,6 127,0 
70x20 577,8 270,9 867,1 406,6 736,5 345,4 
70x30 767,4 359,9 1148,0 538,4 976,5 457,9 

 
05 aprel 

70x10 246,5 115,6 369,7 173,7 314,0 147,6 
70x20 627,8 294,4 941,8 441,7 800,0 375,6 
70x30 811,2 379,5 1216,0 569,0 1034,0 484,9 

 
15 aprel 

70x10 230,9 108,5 346,4 162,8 294,3 141,2 
70x20 556,4 260,9 834,8 391,8 708,4 329,2 
70x30 739,3 345,9 1108,0 518,5 976,5 449,2 
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1-ci cədvəldən göründüyü kimi, gübrəsiz variantla (nəzarət) digər variantlar arasında istər 
kökümeyvənin, istərsədə yarpağın çəkisində xeyli fərq yaranmışdır. Belə ki, ən yüksək kökümeyvə 
(1216,0 qr)  və yarpaq kütləsi (569,0 qr) aprelin 1-ci ongünlüyündə 70x30 sm səpin sxemində və 
N120 P80+20 ton peyin  fonunda alınmışdır. 

Təcrübənin sonunda bitkinin texniki yetişkənlik fazasında təkrarlar üzrə məhsuldarlıq təyin 
olunmuş və nəticələri 2-ci cədvəldə verilmişdir. 

 
Сədvəl 2. Becərilmə şəraitinin yem çuğundurunun məhsuldarlığına təsiri 
 

 
Səpin 

müddəti 

Səpin 
sxemi 
sm-lə 

Gübrəsiz N120P80+20 ton peyin N120P90K60

kökümeyvə 
məhsulu, 

s/ha 

Yarpaq 
məhsulu, 

s/ha 
 

kökümeyvə 
məhsulu, 

s/ha 

Yarpaq 
məhsulu, 

s/ha 
 

Kökü 
meyvə 

məhsulu, 
s/ha 

Yarpaq 
məhsulu, 

s/ha 

 
25 mart 

70x10 285,9 57,1 429,4 85,8 364,8 72,9 
70x20 405,0 81,0 584,2 116,8 496,5 99.3 
70x30 342,6 68,4 513,0 102,6 436,1 87.2 

 
05 aprel 

70x10 332,5 66,4 498,7 99,7 423.7 84.7 
70x20 423,5 84,7 635,3 127,0 540,0 107.4 
70x30 362,6 72,4 542,4 108,5 461,7 92,3 

 
15 aprel 

70x10 311,5 62,3 467,2 93,4 397,1 79,2 

70x20 374,7 74,9 562,0 112,4 477,8 95.5 
70x30 330,1 66.0 495,2 99,0 435,7 87.1 

 
 

2-ci cədvəldəki rəqəmləri təhlil edən zaman müəyyən olunmuşdur ki, struktur təhlilində bir 
kökümeyvənin və bir bitkidə yarpağın çəkisi 70x30 sm sərin sxemində yüksək olmasına 
baxmayaraq məhsuldarlığın təyini zamanı 70x20 sm səpin sxemi fərqli olaraq digər variantlarla 
müqayisədə üstünlük təşkil etmişdir. Belə ki, aprelin1-ci ongünlüyündə 70x20 sm səpin sxemində 
N120P80+20 ton peyin fonunda kökümeyvə məhsulu 635,3 s/ha, yarpaq kütləsi isə 127,0 s/ha  təşkil 
etmişdir. Bu fərqin əsas səbəbi səpin sxeminə müvafiq olaraq bir hektarda bitki sayının dəyişməsi 
olmuşdur. Yəni, 70x10 sm səpin sxemində  hektarda 142 min, 70x20 sm sərin sxemində 71min, 
70x30 sm  səpin sxemində isə 47 min bitki müşahidə edilmişdir. Hektarda 71min bitki olduqda hər 
bir bitkinin qida sahəsi 0,14m2 təşkil etmişdir ki, bu da digər səpin sxemlərinə nisbətən optimal 
hesab olunur. Ona görə də bu səpin sxemindən daha yüksək kök və yarpaq məhsulu  alınmışdır. 
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ВЛИЯНИЕ  ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ  
КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ В ГЯНДЖА-КАЗАХСКОЙ ЗОНЕ 

 

Г.А.Казымов  
Научно Исследовательский Институт Земледелия 

 

В статье приведены результаты влияния факторов возделывания на структурные элементы и 
урожайность кормовой свеклы. Выявлено, что самый высокий урожай корнеплодов и листьев 
получен в посевах 71 тыс. растений  на гектар на фоне N120P80+20 тон навоза в первой декаде апреля. 

 
IMPACT OF CULTIVATION METHODS ON STRUCTURAL ELEMENTS OF FODDER BEET IN 

GANJA-GAZAKH REGION 
 

G.A.Kazimov 
Research Institute of Crop Husbandry 

 

The article incorporates the information on the influence of the cultivation factors on structural elements 
and productivity of the fodder-beet. The highest productivity rates, has been determined on the background 
of N120P80+20 ton of manure, during the sowing process of 71 th. plants per hectare. 
 
 
УДК 581.143:557.175.1.05;619,615 

АЛКАНОЛАМИДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ПРИРОДНЫХ НЕФТЯНЫХ КИСЛОТ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА ДЛЯ КУКУРУЗЫ 

 
Дж.Ш.МАМЕДОВ, Ф.А.НАБИЕВ, А.Г.ПИРАЛИЕВ, Р.А.АСАДОВА, 

Н.Д.НАБИЕВА, Ч.К.САЛМАНОВА  
Институт Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева 

НАН Азербайджана, А1025,г. Баку, пр. Ходжалы, 30, celel.memmedov50@gmail.com 
 

В статье указана целесообразность применения алканоламидных производных природных 
нефтяных кислот в качестве стимуляторов роста растений, а также приведены результаты по 
синтезу стимуляторов нефтяного происхождения и исследования их на растении кукурузы в 
лабораторных и полевых условиях. Показано, что применение этих препаратов способствует 
увеличению урожайности кукурузы. 

Açarsözlər: stimullaşdırıcı, qarğıdalı, boyartımı, toxum, məhsuldaqlıq 
Ключевые слова: стимулятор, кукуруза, рост, семена, урожайность 
Keywords:  stimulant, corn, growth, seed, productivity 

 
Культура кукурузы является ценным питательным растением. Одновременно большую 

роль играет в кормопроизводстве для животных. Поэтому повышение урожайности этой 
культуры является весьма актуальным. Для достижения этой цели требуются новые научные 
подходы, так как изменение климатических условий в земном шаре отрицательно влияет на 
сельскохозяйственное производство и на его продуктивность во всем мире [1]. Одним из 
современных подходов для решения этой задачи является предпосевная обработка семян 
стимуляторами роста растений.   

При низких нормах расхода регуляторов, возможность управлять с их помощью 
процессами роста и развития растений, изменять устойчивость растений к различным 
внешним факторам определяет их перспективность [2-5].  

Известно,что некоторые нефтепродукты имеют способность стимулировать рост 
растений и эту способность приписывают предположительно  к нефтяным кислотам [6]. 

Принимая во внимание факт о том, что в Бакинской нефти имеется достаточнoe 
количество нефтяных кислот, мы провели ряд работ по получении новых стимуляторов роста 
растений. 

В результате проведенных работ нами были получены некоторые водорастворимые 
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препараты, которые показали себя эффективными стимуляторами роста растений для 
зерновых культур [7; 8]. 

Анализируя литературные данные и результаты проводимых работ решили для 
использования в качестве стимулятора роста для кукурузы проверят алканоламидные 
производные нефтяных кислот. 

Для этой цели взяли определенную фракцию нефтяных кислот очищенных от 
углеводородных примесей. Определили кислотное число и молекулярный вес. Анализ 
спектральных данных показал,что опытная фракция по составу полностью соответствует 
кислотам. ИК-спектры образца регистрировали на ИК-Фурье  спектрометре  АLPHA (фирма 
BRUKER) в диапазоне волновых чисел 600-4000 см-1  на кристалле SeZn. 

Характерные полосы поглощения карбоксильной группы кислоты очень четко 
выделяется  в области  935,1730 2670 см-1. 

После этого в лаборатории по соответствующей методике [6-8] синтезировали 
алканоламидные комплексы этой кислоты. 

Физико-химическими методами установили различныехарактеристики синтезированных 
продуктов.Эти соединениирастворяются в воде полностью. 

На рисунке 1 приведено  примерный ИК-спектр алканоламида. 
 

 
Рисунок 1. ИК-спектры алканоламида 

 
ВИК-спектре образца наблюдали полосы поглощения  деформационных (1341, 1451 см-1) 

и валентных колебаний (2861,292 см-1) характерных  для С-Н связи группы СН2. А так же  в 
данном спектре имеются полосы  поглощения  для асимметрических и симметрических 
валентных колебаний (1402, 1544, 1643 см-1) С-О связи карбокислоты (-СОО-). Полосы 
поглощения, характерные для С-О связи карбокислоты накладываются на полосу 
поглощения (1544, 1643 см-1) N-H связи, валентное колебания которых регистрируются при 
3368 см-1. 

Таким образом, анализ ИК-спектра образца  соответствует алканоламида. 
Для изучения действия синтезированных соединений на рост и развитие кукурузы 

приготовили растворы в 10-3-10-4%-ных концентрациях. В прежних работах мы уточняли, что  
стимуляторы  полученных на основе водорастворимых солей нефтяных кислот в указанных 
концентрациях  показывают  наибольшую активность. Сначала  в чашках Петри поместили  
семена кукурузы. Для контроля в одну чашку добавили обычную воду,  а другим 
приготовленные растворы  амидных образцов. В результате наблюдений установили, что  
образцы  показывают на семена кукурузы очень сильный стимулирующий эффект. Этот 
эффект наглядно видно на рисунке 2. 
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Рисунок 2. а) семена кукурузы в воде, б) в растворах алканоламидов 

 
Чтобы изучать влияние полученных алканоламидов в качестве  стимулятора роста в 

полевых условиях выбрали сорт кукурузы “ Загатала- 68“. 
Для этого на опытном участке посадили семена кукурузы предвaрительно замочены 

перед посевом в течение сутки в 10-4% -ном растворе выбранного стимулятора роста. 
Наблюдения проведенные в вегетационном периоде показали, что применение 

стимуляторов, при соблюдении других агротехнических правил приводит к превосходным  
результатам. 

В таблице 1 приведены данные относяшиеся к прототипу и полученные нами в конце  
вегетационного периода. 

 
Таблица 1. Сравнения урожайности с применением стимулятора и прототипа 

 
Основные показатели кукурузы Показатели прототипа Показатели опытного урожая 

Число початков в растении, шт. 1.2 1.9 
Высота растений, м. 2.8-3.1 3.2- 3.7 
Число рядков в початке, шт.  16-24 20-24 
Число зерен  в каждом рядке, шт. 42-56 46-52 
Число листьев в главном стебле, шт. 15-18 17-21 
Масса 1000 зерен, гр. 350-370 370-390 
Потенциальная урожайность, т/га 10.0-11.0 19-21 

 
Как видно из таблицы, показатели по посеву кукурузы при применении синтезиро-

вaнного стимулятора опережает прототипа. 
Таким образом, было синтезировано ряд алканоламидных производных  природных 
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нефтяных кислот. Эти соединения проверены в качестве стимулятора росте в культуре 
кукурузы. Полученные первичные данные в полевых условиях показали, что предпосевное 
смачивание семян кукурузы в растворе синтезированных соединений имеет большие 
перспективы  для  увеличения  урожайности. 
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TƏBİİ NEFT TURŞULARININ ALKANOLAMİD TÖRƏMƏLƏRİ QARĞIDALI ÜÇÜN 
EFFEKTİV STİMULYATOR KİMİ 

C.Ş.Məmmədov, F.A.Nəbiyev, A.Q.Pirəliyev, R.Ə.Əsədova, N.D.Nəbiyeva, Ç.K.Salmanova 
AMEA-nın akad.Y.H.Məmmədəliyev  adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

Məqalədə neft turşularının alkanolamid törəmələrinin bitkilərin boy artımı üçün stimulyator kimi 
istifadəsində  məqsədəuyğunluğu, həmçinin neft mənşəli stimulyatorların sintezinin nəticələri və onların 
qarğıdalı bitkisinin laboratoriya və sahə şəraitində tədqiqinin nəticələri göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir 
ki, bu maddələrin istifadəsi qarğıdalının məhsuldasrlığını artırır. 

ALKANOLAMID DERIVATIVES OF NATURAL PETROLEUM ACIDS EFFECTIVE GROWTH 
PROMOTERS FOR MAIZE 

J.Sh.Mamadov, F.A.Nabiev, A.G.Piraliev, R.A.Asadova, N.D.Nabieva, Ch.K.Salmanova 
Y.H.Mamedaliyev Institute of Petrochemical Processes of ANAS 

The article contains the applying expediency alkanolamid derivatives of natural oil acids as plant 
growth stimulants, and the results of the synthesis stimulants derived from petroleum and study them on the 
maize plant in laboratory and field conditions. Determined that the use of these substances uncrease the yield 
of corn. 

УДК581.143:557.175.1.05;619.615 
РАЗРАБОТКА НОВЫХ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 

Н.Г.KЕРИМОВА, Дж.Ш.МАМЕДОВ, Ф.Д.КУЛИЕВА 
Институт Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана  

А1025, г. Баку, пр. Ходжалы, 30, knanaxanum@mail.ru 

Синтезированные соли природных органических кислот из различных фракций природного  
органического вещества исследованы как стимуляторы роста растений. Выявлено, что наиболее 
лучшее развитие роста растений наблюдается у семян кукурузы замоченных в 0,0001%-ных 

:315-319 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

316 

растворах солей природной органической кислоты полученных из I и III фракций природного 
органического вещества где высота стеблей кукурузы после 15 дней составила 46,5- 49,5 см, а длина 
корней 31,7-32,3см., тогда как в контрольном варианте эти показатели составили 31,3-34,0см и 
20,1-24,5см соответственно. 

Ключевые слова: соли природных органических кислот, стимуляторы роста, развитие растений 
Açar sözlər: təbii üzvi turşuların duzları, boy stimulyatoru, bitkinin inkişafı 
Key words: natural organic acid salts, growth stimulators, plant development 

В продовольственной программе республики ускоренное и устойчивое наращивание 
производства зерна является ключевой проблемой в сельском хозяйстве. Задача состоит в 
том, чтобы в ближайщие годы обеспечить возрастающие потребности страны в 
высококачественном зерне, иметь необходимые резервы зерна, без которых невозможно 
успешное решение экономики страны, поскольку она является одной из проблем нынешнего 
времени. 

Надо отметить, что предпосевная обработка семян является одним из наиболее 
перспективных агрохимических приемов, повышающих урожай сельскохозяйственных 
культур. В настоящее время среди имеющихся различных способов предпосевной обработки 
семян широко используется применение стимуляторов роста [1; 2; 3].  

Однако не все растения и не во всех условиях среды положительно реагируют на 
обработку стимуляторами роста. Так, гетероауксин увеличивает энергию прорастания 
сахарной свеклы, а гиббереллин капусты и сорго [4; 5]. У табака гиббереллин вызывает 
прорастание семян диких видов, которые без обработки гиббереллином не дает всходов [6; 7; 
8]. Поэтому проведения научно – исследовательских работ по этому направлению являются 
актуальными. 

Исходя из этого, в задачу данной работы входило изучение на  предпосевную обработку 
семян кукурузы стимуляторами роста, поскольку она является ценной культурой и широко 
применяется как продовольственная, так и кормовая. В кормовом рационе кукуруза занимает 
определенное место и является сильным кормом для животных и птиц. Поэтому для 
удовлетворения потребности населения в кукурузе необходимо увеличить валовые сборы 
этой культуры, что может быть достигнуто повышением ее урожайности. 

Для выполнения поставленной задачи нами синтезированы различные  соли [NH, Na и 
K] природных органических кислот, как стимуляторы роста растений. Для их синтеза
использовали природные органические кислоты из различных фракций природного органи-
ческого вещества [I, II и III], которые заранее были глубоко очищены от фенола и свободных 
углеводородов. Далее с добавлением раствора неорганических солей соответствующего 
металла получены соли природных органических кислот.  

Анализы с методом ИК-спектров [марка ИК-Фурье спектрометр ”Alpha”] полученных 
реагентов как природных органических кислот, так и их солей показали, что функциональная 
группа ОН- как характеризующая составная часть –СООН–NH4 отсутсвует в составе солей 
природных органических кислот [рис. 1]. Например, если для природных органических 
кислот [RСООН] валентная колебания намечается в v=1703см-1 интервале, то для солей 
природных органических кислот–Na[RCООNa] валентная колебания наблюдается в=1544-
1646см-1 интервале [рис.2]. А этот факт свидетельствует о том, что атом водорода [Н-] 
находящийся в составе карбоксильной –СООН группы замещено  атомами металла [Na]. 

Испытания проводились на серо-бурых почвах Апшеронского полуострова и их 
агрохимическая характеристика представлена в табл. 1. 

Исследования синтезированными соединениями, как стимуляторами роста растений, 
проводились в лабораторных условиях, соответствующих современным методам агрохими-
ческих исследований, применяемых в научных учреждениях. 

В лабораторных условиях опыты были поставлены в пластмассовых посудах, размером 
12х11х8 см и емкостью 0.5-0.7кг почвы с отверстьями на дне в трехкратной повторности. 
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Семена кукурузы [сорт ”Закатала-68”] в почву были посеяны разными способами; I-сухой 
посев семян, II-до посева семена замачивали в воде в течение  1 суток и III-предпосевное 
замачивание семян в 0,0001%-ном растворе солей природных органических кислот втечение 
1 суток. 

 

Таблица1. Агрохимическая характеристика серо-бурых почв Апшеронского полуострова, %-ом 
 

Показатели 
 

Формы Глубина почв, см 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 
Гумус общий 1,8 1,2 1,5 0,6 0,1 
Азот общий 0,15 0,9 0,12 0,06 0,08 
Фосфор общий 0,25 0,15 0,15 0,12 0,06 
Калий общий 2,5 2,3 1,6 1,5 0,7 
Карбонаты СаСО3 11,6 13,2 15,6 19,3 19,6 
рН ̶̶̶̶ 7,22 7,10 7,56 7,70 8,04 

 

 
Рис.1. ИК-спектры природных органических  кислот I фракции 

 

 
Рис. 2. ИК-спектры RCOONa из I фракции природных органических кислот 
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Результаты исследований показали, что среди испытуемых способов посева семян в 
почву наилучшее развитие растений наблюдалось в вариантах при предпосевном замачи-
вании семян кукурузы в 0,0001%-ных растворах солей природных органических кислот, по 
сравнению с сухим посевом семян и посевом их после замачивании в воде с последующим 
поливом этими же растворами. Двух недельные наблюдения за прорастанием семян 
показали, что применяемые реагенты как стимуляторы роста растений заметно увеличивают 
рост проростков [табл. 2]. Так как, при посеве семян кукурузы после замачивания в 0,0001%-
ном растворе природной органической  кислоты - RCOOa высота стеблей составила 45,8-
49,5см, а  длина  корней 29,0-32,3см, в растворе RCOOб 38,5-42,8 см и 26,2-29,1 см, в 
растворе RCOOс 39,0-43,8см и  26,3-29,8см, соответственно, тогда как в других вариантах 
для стеблей  рост составил 44,3см, а для длины корней 30,1см. 

Надо отметить, что эти показатели в контрольном варианте для высоты стеблей 
кукурузы  составили 31,3-34,0 см, а для длины корней  20,1-24,5 см.    

Следует отметить, что при предпосевном замачивании семян кукурузы относительно 
лучшее развитие растений между этими фракциями наблюдалось при использовании 
0,0001%-ного раствора солей природных органических кислоти III фракции. 

Следовательно, в начальной стадии жизнедеятельности растений такое положительное 
влияние 0,0001%-ных растворов солей природных органических кислот на развитие и рост 
кукурузы в дальнейшем будет отражаться и на ее урожайности.  

На основе проведенных исследований можно сказать, что природное органическое 
вещество, точнее, соли природных органических кислот являются высокодействующим сти-
мулятором для роста и развития кукурузы. Такое влияние этих солей позволяет нам считать 
перспективным использование этих препаратов в полевых условиях для увеличения продук-
тивности кукурузы. Научно-исследовательская работа в этом направлении продолжается па-
раллельно в лабораторных и полевых условиях с другими сельскохозяйственными 
культурами. 

 

Таблица 2. Действие 0,0001%-ных растворов солей природных органических кислот  
на рост и развитие кукурузы в зависимости от их способа применения, в см. 

 
 
 

Варианты опытов 

Соли 
природных 
органических 

кислот 

Способы применения 
Полив растворами 
после сухого посева 

 

Полив растворами после 
посева замоченных  

в воде семян 

Предпосевное замачивание 
семян в растворах 

Длина 
корн. 

длина 
стебл. 

длина 
корн. 

длина 
стебл. 

длина 
корн. 

 длина 
стебл. 

Контроль 0 20,1 31,3 24,5 34,0 _ _ 
0,0001%-ные соли 
природ.органическ. 

кислот из I 
фракции 

RCOONH4 29,8 43,2 25,0 41,5 31,7 46,5 
RCOONa 27,0 40,3 27,7 36,7 27,9 40,0 
RCOOK 27,5 42,9 29,0 39,4 27,5 40,8 

0,0001%-ные соли 
природ. 

органическ. 
кислот из II 
фракции 

RCOONH4 25,0 40,3 24,8 39,8 29.0 45,8 
RCOONa 26,0 34,5 27,5 35,8 26,2 38,5 
RCOOK 

 
26,5 37,1 26,7 34,5 26,3 39,0 

0,0001%-ные соли 
природ. 

органическ. 
кислот из III 
фракции 

RCOONH4 27,1 44,3 27,5 42,3 32,3 49,5 
RCOONa 29,2 40,8 21,1 40,4 29,1 42,8 
RCOOK 26,8 43,6 30,1 41,0 29,8 43,8 
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TƏBİİ ÜZVİ TURŞULAR ƏSASINDA YENİ BOY STİMULYATORLARININ YARADILMASI 

 

N.H.Kərimova, C.Ş.Məmmədov, F.D.Quliyeva 
AMEA Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

 

Müxtəlif qaynama temperaturlarına malik təbii üzvi turşuların duzları sintez olunmuş və boy 
stimulyatorları kimi tədqiqat aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, I və III fraksiyalar əsasında alınan təbii 
üzvi duzların  0,0001%-li məhlullarında isladılıb əkilən qarğıdalı toxumlarının inkişafı daha yaxşı olmuşdur. 
Belə ki, 15 gündən sonra bu  variantlarda bitkilərin hündürlüyü 46.9-49.5 sm, köklərinin uzunluğu isə 31.7-
32.3 sm olmuşsa, nəzarət variantında bu göstəricilər uyğun olaraq 31.3-34.0 sm və 20.1-24.5 sm olmuşdur. 

 
CREATING OF NEW GROWTH STIMULATORS ON THE BASIS OF  

NATURAL ORGANIC ACIDS 
 

N.H.Karimova, J.Sh.Mammadov, F.D.Guliyeva 
Y.H.Mamedaliyev's Institute of Petrochemical Processes of the National Academy of Sciences of Azerbaijan 

 

Natural organic acid salts having different boiling temperatures are synthesized and researched as 
growth stimulators. Determined that obtained the seeds of Corn soaked in 0, 0001%- solutions of 
development better on the basis of I and III fractions of natural organic acids salts. Thus after 15 days the 
height of plants are reached to 46.9-49.5 cm, the length of the roots are reached to 31.7-32.3 cm, in control 
version these indicators are similar to 31.3-34.0 cm and to 20.1-24.5 cm accordengly. 

 
 
UOT631;58;631;582 

ƏSAS BECƏRMƏ ÜSULLARININ  ZAQATALA-68 QARĞIDALI SORTUNUN DƏN 
MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ  VƏ  İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ  

 

R.B.ABBASOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Az 1098, Pirşağı qəs., Sovxoz 2 

 

Məqalədə 2013-2015-ci illərdə Zaqtala rayonunun nəmliklə təmin olunmuş dəmyə şəraitində aparılan 
tədqiqat işinin məhsuldarliğa və iqtisadi səmərəliliyə təsiri şərh edilir.  

Bitki sıxlığı, qidalanma şəraiti və cərgəarası becərmələrdən asılı olaraq qarğıdalının dən məhsul-
darlığına və iqtisadi səmərəliliyinə təsiri tədqiq edilmişdir. 

Nəticədə hektara 47 min bitki olmaqla 70x30 sm sxemində əkilən, N140P100+20 ton peyin fonunda 2-ci 
cərgəarası becərmənin dibdoldurma ilə əvəz ediıməsi variantında yüksək nəticə əldə edilmişdir. 

Açar sözlər: Torpağın aqrokimyəvi göstəriciləri, bitki sıxlığı, qidalanma şəraiti, cərgəarası becərmə, 
dibdoldurma, struktur elementləri, dən məhsuldarlığı 
Ключевые слова: Агрохимическая характеристика почвы, густота посева, междурядная обра-
ботка почвы, окучивание, структырные элементы, урожайность зерна 
Key words: Agrochemicol feathures of soil, inter – row cultivation, barthing up, grainyield 
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Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində qarğıdalı olduqca böyük potensial 
imkanlara malikdir. 

Qarğıdalı kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində ərzaq, yem və texniki məqsədlər üçün 
istifadə olunur. Bu onun yüksək qidalılığı və zəngin kimyəvi tərkibə malik olması ilə bağlıdır. 

Ölkəmizdə qarğıdalının öyrənilməsi üçün geniş tədqiqat işləri aparılmışdır, lakin zaman 
keçdikcə bu bitkinin sort və hibridləri təzələnmiş becərmə texnologiyası dəyişmişdir. Hər il daxili 
bazarın tələbatını ödəmək üçün xarici ölkələrdən baha qiymətə 10 min tonlarla qarğıdalı dəni və 
müxtəlif çeşidli məhsullar gətirilir ki, bu da iqtisadi cəhətdən əlverişli deyil. Ümumiyyətlə kənd 
təsərrüfatı bitkilərinino, cümlədən qarğıdalının məhsuldarlığı və keyfiyyəti sortdan, torpaqdan, 
iqlim şəraitindən və tətbiq olunan becərmə üsullarından çox asılıdır. 

Bütün bunlar üçün qarğıdalının bioloji xüsusiyyətlərini, becərmə texnologiyasını öyrənmək 
tələb olunur. 

Yer kürəsində elə bir ölkə yoxdur ki, orda qarğıdalıdan istifadə edilməsin. Azərbaycanda 1980-
ci ildə qarğıdalının əkin sahəsi100 min hektar 2015-ci ildə isə 38 min hektar olmuşdur. 

Bu mənada qarğıdalının biologiyasını, yayılmasını, becərmə texnologiyasını, xalq təsərrüfatı 
əhəmiyyətini, botaniki xüsusiyyətlərini öyrənmədən bu bitkidən yüksək və keyfiyyətli məhsul 
almaq olmaz. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq tədqiqatımızda əsas məqsəd Zaqatala rayonunun nəmliklə 
təmin olunmuş dəmyə şəraitində, qarğıdalının dən üçün becərilməsində əsas amillərin (bitki sıxlığı, 
qidalanma şəraiti və cərgəarası becərmə) elmi cəhətdən öyrənilməsi və əsaslandırılaraq fermerlərə 
iqtisadi cəhətdən sərfəli tövsiyyələrin verilməsi olmuşdur. 

Tədqiqat işi Əkinçilik ET İnstitutunun Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasının “Pərzivan” 
təcrübə sahəsində Zaqatala-68 sortu ilə 4 təkrarda - hər bölmənin sahəsi 56 m2 olmaqla aparılmışdır. 

Ərazinin torpaqları əsasən çəmən-dağ torpaqları olub, humusun miqdarı 2,56%,  ümumi azot 
0,17%, ümumi fosforun miqdarı 22,7% təşkil edir. Təcrübə sahəsində qarğıdalı səpini aprelin 3-cü 
ongünlüyündə aparılmışdır. 

Qarğıdalı dəni almaq üçün 3 amilli (2x3x3) tarla təcrübəsi aşağıdakı sxemdə aparılmışdır. 
Səpin hektara 41 min bitki olmaqla, 70x35 sm sxemində, hektara 47 min bitki olmaqla 70x30 

sm, hektara 57 min bitki olmaqla -70x25 sm-də aparılmışdır. 
Gübrə normaları üzrə gübrəsiz, N140P100+20 ton peyin və N180P120K60 variantları öyrənilmişdir. 

Peyin, Fosfor və Kalium gübrələrinin hamısı şum altına verilmişdir. Azot gübrəsinin isə 30 %- 
səpinqabağı, qalan hissəsi isə cərgəarası becərmələrdə verilmişdir. Bitki sıxlığı və dibdoldurma 
variantında öyrənilmişdir. 

Təcrübə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, məhsuldarlıq göstəriciləri bitki sıxlığından, 
qidalanma şəraitindən və cərgəarası becərmədən asılı olaraq müxtəlif şəkildə dəyişmişdir. Bu 
göstəricilər 1-ci cədvəldə veilmişdir. 2013-cü ildə alınan nəticələr göstərir ki, bitki sıxlığının (57 
min bitki) artırılması variantında bu göstəricilər hektara 41 min və 47 min bitki sıxlığı variantına 
nisbətən azalmağa döğru gedir. Hektara 41 min bitki olduqda 70x35 sm səpin sxemində cərgəarası 
2 dəfə becərilən zaman gübrəsiz variantda hektardan 47,2s/ha, hektara N140P100+20 ton peyin 
verilən variantda hektara 65,7 s/ha,hektara N180P120K60 kq verilən variantda isə 62,1 s/ha dən 
məhsulu alınmışdır. 

Hektara 47 min bitki olduqda 70x30 sm səpin sxemində gübrəsiz variantda hektardan 46,7 s/ha 
dən məhsulu, hektara N140P100+20 ton peyin verilən variantda hektardan 66,8 s/ha, hektara 
N180P120K60 verilən variantda isə hektardan 64,8 s/ha  məhsul alınmışdır. 

Hektara 57 min bitki olduqda 70x25 sm səpin sxemində gübrəsiz variantdan hektardan 43,5 
s/ha, hektara N140P100+20 ton peyin verilən variantda hektardan 70,2 s/ha, hektara N180P120K60 kq 
gübrə verilən variantda isə hektardan 68,2 s/ha  dən məhsul alınmışdır. 

2-ci cərgəarası becərmənin dibdoldurma ilə əvəz olunması zamanı gübrəsiz variantda hektardan 
47,6 s/ha, hektara 41 min bitki olmaqla 70x35 sm səpin sxemində əkilən variantda 69,4 s/ha dən 
məhsulu hektara N180P120K60 kq gübrə verilən variantdan hektardan 67,6 s/ha  dən məhsul 
alınmışdır. 
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Cədvəl 1. Şəki-Zaqatala bölgəsində əsas becərmə üsullarının Zaqatala-68 qarğıdalı sortunun 
dən məhsuldarlığına təsiri, s/ha 

 
Bitki 
sıxlığı 

Səpin üsulu, 
sm 

Qidalanma şəraiti Məhsuldarlıq illər, s/ha 

2013 2014 2015 Üç ildən 
orta 

Nəzarətə 
görə artım

Cərgəarası 2 dəfə becərilir 
41min 70x35sm Gübrəsiz 47,2 55,1 60,1 54,1 - 

N140P100+20 ton peyin 65,5 75,1 78,5 73,0 18,9 
N180P120K60 62,1 73,8 75,8 70,5 16,4 

47min 70x30sm Gübrəsiz 46,7 54,6 59,5 53,0 - 
N140P100+20 ton peyin 66,8 76,4 77,4 72,3 19,3 
N180P120K60 64,8 74,6 75,6 73,1 20,1 

57min 70x25sm Gübrəsiz 43,5 54,4 60,9 52,9 - 
N140P100+20 ton peyin 70,2 73,1 75,1 74,1 21,2 
N180P120K60 68,2 72,4 73,8 71,9 19,0 

2-ci becərmə dibdoldurma ilə əvəz edilir 
41min 70x35sm Gübrəsiz 47,6 58,2 58,5 54,7 - 

N140P100+20 ton peyin 69,4 77,4 80,3 75,7 21,0 
N180P120K60 67,6 75,4 78,4 73,8 18,1 

47min 70x30sm Gübrəsiz 43,2 56,5 67,1 55,6 - 
N140P100+20 ton peyin 73,2 80,2 82,1 78,5 22,9 
N180P120K60 70,5 76,0 78,4 74,9 19,3 

57min 70x25sm Gübrəsiz 47,0 57,9 61,0 55,3 - 
N140P100+20 ton peyin 73,0 78,5 81,9 76,8 21,5 
N180P120K60 71,0 76,0 79,0 75,4 20,1 

 
Qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığı xammalın keyfiyyəti, sortrun seçilməsi, becərmə 

texnologiyası ilə yanaşı cərgəarası becərmə və bitki sıxlığından asılı olaraq azot gübrəsinin 
tətbiqindən çox asılıdır. Bu tədbirlər içərisində bitki sıxlığı, cərgəarası becərmələrdən asılı olaraq 
azot gübrəsinin tədqiqi çox mühüm rol oynayır.  

Qarğıdalı bitkisi becərmədyə çox diqqətli olmağı, aqrotexniki tədbirlərin düzgün və vaxtında 
həyata keçirilməsini tələb edir. Ona görə də Zaqatala şəraitində cərgəarası becərmdən bitki 
sıxlığından asılı olaraq azot gübrəsinin qarğıdalının məhsuldarlığına təsiri eyni zamanda bu 
məsələnin öyrənliməsi ilə bir sıra tədqiqatçılar məşğul olmuşlar 1; 2; 3; 4; 5. 

2014-cü ildə alınan nəticə göstərir ki, 2-ci becərmənin dibdoldurma ilə əvəz olunması 
nəticəsində bütün variantlarda istər struktur göstəriciləri, istərsə də məhsuldarlıq yüksək olmuşdur. 

Hektara 47 min bitki olduqda, 70x30 sm səpin sxemində cərgəarası 2 dəfə becərilən zaman 
hektara  N140P100+20 ton peyin verilən variantda 76,4 s/ha, məhsul alındığı halda, cərgəarası 2-ci 
becərmənin dibdoldurma ilə əvəz edilməsi variantında hektardan 80,2 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

Tədqiqat zamanı, hektarda 41 min, 47 min bitki və 57 min bitki sıxlığında ən yaxşı nəticə 47 
min bitki, 70x30 sm səpin sxemi, dibdoldurma şəraiti N140P100+20 ton peyin olan variantdan 
alınmışdır. 

2014-cü ildə alınan nəticə göstərir ki, 2-ci cərgəarası becərmənin dibdoldurma ilə əvəz 
olunması zamanı  hektara 41 min bitki, 70x35 sm səpin sxemində gübrəsiz variantdan 58,2 s/ha dən 
məhsulu, hektara  70x30 sm səpin sxemində N140P100+20 ton peyin verilən variantda 77,4 s/ha, 
səpin sxemi 70x25 sm olan gübrə N180P120K60kq variantından 75,4 s/ha məhsul alınmışdır. 

Hektara 47 min bitki olmaqla, 70 x 30 sm səpin sxemində gübrəsiz variantda 56,5 s/ha, hektara 
N140P100+20 ton peyin verilən variantda isə 80,2 s/ha məhsul alınmışdır. Hektara N180P120K60kq 
gübrə verilən 70x25 sm səpin sxemində 76,9 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

Hektara 57 min bitki olmaqla,70 x 25 sm səpin sxemində gübrəsiz variantda 57,9 s/ha, hektara 
N140P100+20 ton peyin verilən variantdan 77,5 s/ha, hektara N180P120K60kq gübrə verilən variantda 
76,0 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

Tədqiqat zamanı hektara 41 min, 47 min və 57 min bitki sıxlığında ən yaxşı nəticə hektarda 47 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

322 

min bitki səpin sxemi 70x30 sm, qidalanma şəraiti N140P100+20 ton peyin verilən variantdan 
aınmışdır. 

Bitki sıxlığından və qidalanma şəraitindən asılı olmayaraq cərgəarası 2 dəfə becərilən variantda 
2-ci cərgəarası becərmənin dibdoldurma ilə əvəz olunması nəticəsində bütün variantlarda istər 
struktur göstəriciləri, istər sə də məhsuldarlıq yüksək olmuşdur. 

2015-ci ildə təcrübədən alınan nəticə göstərir ki, cərgəarası 2 dəfə becərilən hektara 41 min 
bitki sıxlığı olduqda, 70x35 sm səpin sxemində, gübrəsiz variantda 60,1 s/ha, hektara N140P100+20 
ton peyin verilən variantda 78,5 s/ha, hektara N180P120K60kq gübrə verilən variantda 75,8 s/ha dən 
məhsulu alınmışdır. 

Hektara 47 min bitki sıxlığında,70x30 sm səpin sxemində gübrəsiz variantda 59,6 s/ha, hektara 
N140P100+20 ton peyin verilən variantdan hektardan 77,4 s/ha, hektara N180P120K60kq gübrə verilən 
variantda75,6 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

Hektara 57 min bitki olmaqla,70x25 sm səpin sxemində, gübrəsiz variantdan 60,9 s/ha, hektara 
N140P100+20 ton peyin verilən variantdan 75,1 s/ha, hektara N180P120K60 kq gübrə verilən variantdan 
isə 73,8 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

2-ci cərgəarası becərmənin dibdoldurma ilə əvəz edilməsi zamanı bütün variantlarda 
məhsuldarlıq yüksək olmuşdur. 

Belə ki, dibdoldurma variantında hektara 70x35 sm sxemində 41 min bitki əkilən gübrəsiz 
variantdan 58,5 s/ha, N140P100+20 ton peyin verilən variantdan 80,3 s/ha, hektara N180P120K60kq 
gübrə verilən variantdan isə 78,4 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

Hektara 47 min bitki sıxlığında,70x30 sm səpin sxemində, məhsuldarlıq gübrəsiz variantda 
67,1 s/ha, hektara N140P100+20 ton peyin verilən variantda 82,1 s/ha, hektara N180P120K60kq gübrə 
verilən variantda 78,4 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

Hektara 57 min bitki olmaqla,70 x 25 sm səpin sxemində dibdoldurma zamanı gübrəsiz 
variantdan 61,9 s/ha, hektara N140P100+20 ton peyin verilən variantdan 81,4 s/ha, hektara 
N180P120K60kq gübrə verilən variantdan 79,0 s/ha dən məhsulu götürülmüşdür. 

Bitki sıxlığından, qidalanma şəraitindən asıl olmayaraq 2-ci becərmənin dibdoldurma ilə əvəz 
edilməsi variantında istər struktur göstəriciləri, istərsə də məhsuldarlıq yüksək olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təcrübə aparılan illərdə iqlim şəraiti fərqli olduğu üçün illər üzrə 
alınan nəticələr fərqli olmuşdur. 

Becərmə üsullarından asılı olaraq iqtisadi səmərəliliyin tətbiq edilməsi, kənd təsərrüfatı 
sahəsində fermerlərin iqtisadi gəlirinin artırılmasına və maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına 
səbəb olacaq. 

Becərmə üsullarından asılı olaraq cərgəarası 2 dəfə becərmə və 2-ci cərgəarasının qidalanma 
şəraitində ən yaxşı nəticə verən hektara 41 min bitki olmaqla, 70x35 sm səpin sxemində hektara 
N140P100+20 ton peyin verilən variant digər variantlarla müqayisədə üstünlük təşkil etmişdir. 

Alınan nəticələrə əsasən iqtisadi hesablama aparılmışdır (cədvəl 2). Sonra isə əlavə məhsulun 
satışından əldə edilən gəlirdən həmin xərcləri çıxmaqla əldə olunan xalis gəliri  hesablanmışdır. 
Aparılmış hesablamaların nəticələri göstərir ki, cərgəarası 2 dəfə becərilən hektara 41 min bitki qida 
sahəsi 70x35 sm olmaqla, gübrəsiz variantda alınan 52,8 s/ha məhsulun satınalma qiyməti 2640 
manat, xalis gəlir 1784 manat, 1 sentnerin maya dəyəri 162 manat, rentabellik 208% olduğu halda,  
hektara N140P100+20 ton peyin verilən variantda alınan 73,6 s/ha məhsulun satınalma qiyməti 3680 
manat, xalis gəlir 2714 manat, 1 sentnerin maya dəyəri 13,1 man, rentabellik isə 280% təşkil 
etmişdir. 

Hektara 47 min bitki 70x30 sm sxemində əkilən gübrəsiz variantda alınan 53,2 s/ha məhsulun 
satınalma qiyməti 2660 manat, xalis gəlir 1803 manat, 1 sentnerin maya dəyəri 16,1 manat, 
rentabellik 210,5 % olduğu halda, hektara N140P100+20 ton peyin verilən variantda alınan 75,8 s/ha 
məhsulun satınalma qiyməti 3785 manat, xalis gəlir 2818,4 manat, 1 sentnerin maya dəyəri 12,8, 
rentabellik isə 291 % təşkil etmişdir. 
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Cədvəl 2. Bitki sıxlığı, qidalanma şəraiti və cərgəarası becərmənin qarğıdalı bitkisinin 
iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri 

Hektarda 
bitkilərin 

sayı, 
ədəd 

Səpin 
sxemi  

Qidalanma  
şəraiti 

Dən 
məhsul-
darlığı, 

s/ha 

Məhsulun 
satışından 

alınan 
gəlir, 
man 

Təsərrüfat 
xərcləri,  

man 

Xalis 
gəlir, 
man 

1 
sentnerin 

maya 
dəyəri, 

man 

Renta-
bellik, 
%-lə 

2 dəfə  cərgəarası becərmə 

41 min 70x35 sm Gübrəsiz 52,8 2640 856 1784,0 16,2 208,0 

N140P100+20t 
peyin 

73,6 3680 966 2714,0 13,1 280,0 

N180P120K60 70,5 3529 1042   2559,0 14,8 245,0 
47 min 70x30 sm Gübrəsiz 53,2 2660 856,6 1803,4 16,1 210,5 

N140P100+20t 
peyin 

75,7 3785 966,6 2818,4 12,8 291,6 

N180P120K60 73,1 3655 1042,6 2612,4 14,3 251,0 
57 min 70x25 sm Gübrəsiz 52,9 2645 857,6 1787,4 16,2 208,4 

N140P100+20t 
peyin 

74,0 3700 967,6 2732,4 13,1 282,4 

N180P120K60 71,9 3595 1043,6 2551,4 14,5 244,5 
2-ci cərgəarası becərmənin dibdoldurma ilə əvəz edilməsi 

41 min 70x35 sm Gübrəsiz 54,3 2715 881 1834,0 16,2 208,2 

N140P100+20t 
peyin 

75,7 3785 991 2794,0 13,1 281,9 

N180P120K60 73,8 3690 1067,0 2623,0 14,5 245,8 
47 min 70x30 sm Gübrəsiz 55,6 2780 881,6 1898,4 15,9 215,3 

N140P100+20t 
peyin 

78,5 3925 991,6 2933,4 12,6 295,8 

N180P120K60 76,9 3845 1067,6 2777,4 13,9 260,2 
57 min 70x25 sm Gübrəsiz 55,3 2765 882,6 1882,4 16,0 213,3 

N140P100+20t 
peyin 

77,6 3880 992,6 2887,4 12,8 290,9 

N180P120K60 75,2 3760 1068,6 2691.4 14,2 251,9 

Eyni zamanda uyğunluq 2-ci cərgəarsı becərmənin dibdoldurma ilə əvəz edilməsi variantında 
da müşahidə olunmuşdur. Belə ki, hektara 47 min bitki 70x30 sm sxemində əkilən, N140P100+20 ton 
peyin verilən variant nəzarət variantından, eləcə də cərgəarası 2 dəfə becərilən bütün variantlardan 
üstünlük təşkil etmişdir. 

Belə ki, hektardan alınan 78,5 s/ha məhsulun satışından 3925 manat, xalis gəlir 2933 manat, 1 
sentnerin maya dəyəri 12,6 manat, rentabellik isə 295,8 % təşkil etmişdir. 

Beləliklə, tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Zaqatala rayonunun nəmliklə təmin 
olunmuş dəmyə şəraitində torpaq-iqlim şəraiti Zaqatala-68 qarğıdalı sortundan yüksək dən məhsulu 
alınmasına imkan verir. 

Hektara 47 min bitki sıxlığı olan 2-ci cərgəarası becərmədə hektara N140P100+20 ton peyin 
verilən variantda 72,3 s/ha dən məhsulu alındığı halda, cərgəarası 2-ci becərmənin dibdoldurma ilə 
əvəz edilməsi variantında hektardan 78,5 s/ha dən məhsulu əldə edilmişdir. 

İqtisadi hesablamalar göstərir ki, 70x30 sm sxemində 47 min bitki əkilən variant nəzarət 
variantından, eləcə də cərgəarası 2 dəfə becərilən büütn variantlardan üstün olmuşdur. Belə ki, 
hektardan alınan 78,5 s/ha məhsulun satışından 2355 manat, xalis gəlir 1363,4 manat, 1 sentnerin 
maya dəyəri isə 12,6 manat təşkil etmişdir. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛИВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА  СОРТА   
КУКУРУЗЫ ЗАКАТАЛА-68 И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТВНОСТЬ 

Р.Б.Аббасов  
Научно-исследовательский институт Земледелия 

В статье представлены результаты исследования проведенного в 2013-2015 годах в Закатальском 
районе в условиях обеспеченной богары по влиянию густоты посева, условий питания и  
междурядной обработки на урожай зерна  и экономическая эффективность. 

В результате проведенного эксперимента выявлено что, при замене 2-ой междурядной обработки 
обработкой с окучиванием при густоте посева 47 тыс. растений на гектар по схеме 70x30 см и на 
фоне N140P100+20 тонн навоза урожайность была высокой. 

IMPACT OF MAIN CULTIVATION METHODS  ON GRAIN YIELD OF MAIZE VARIETY 
ZAQATALA-68 AND ECONOMIC EFFICIENCY 

R.B.Abbasov  
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents results of the study carried out during 2013-2015 years in supply rainfed conditions 
of Shaki-Zaqatala region on effect of inter-row cultivation, crop density, nutrition condition on grain yield of 
maize. 

In variant where the second inter-row cultivation was replaced by hilling at 47th plant density per 
hectare and on the N140P100+20t manure backgrounds yield was high. 

UOT 635.64.631.565 
POMİDORUN YENİ MƏHSULDAR SORTLARININ TƏSƏRRÜFATLARDA 

BECƏRİLMƏSİNİN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ  

H.A.HÜSEYNOV  
Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu Lənkəran  Bölgə Təcrubə Stansiyası 

Az 4200, Lənkəran r. Darguba kəndi, 050-446-14-04, 25-5-31-57, Lankaranbts @mail.ru 

Məqalədə məhsulu daşınmaya və saxlanmaya yararlılıq istiqamətində seçilmiş yeni pomidor sortlarının 
məhsulunun daşınaraq ölkə daxili və xarici ölkə bazarlarında satışından yaranmış iqtisadi səmərəlilik 
haqqında faktiki təcrübələrin nəticələrindən bəhs edilir. Bu tip yerli sortların fermer təsərrüfatlarında geniş 
becərilməsi nəticəsində ölkəyə mənşəyi məlum olmayan, rayonlaşmamış xarici sortların toxumlarının qeyri-
qanuni daşınıb gətirilməsinin qarşısı alınacaqdır. 

Açar sözlər: pomidor meyvələrinin bərklik göstəriciləri, daşınmaya  davamlılıq,  meyvələrin saxlanma 
qabiliyyəti, becərmənin əsas iqtisadi göstəriciləri               
Ключевые слова: прочностные показатели плодов томатa, транспортабельность плодов, 
лежкоспособность плодов, экономические показатели эффективности выращивания  
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Keywords: firmness indexes of tomato fruits, transportability of fruits, storage  of    fruits, main 
economical indexes of cultivation 

Respublikamızda hazırda açıq sahədə becərmək üçün pomidorun 20 sortu rayonlaşdırılmışdır 
ki, təsərrüfatlarda onların demək olar ki, 10-u az-çox dərəcədə tanınır və becərilir. Rayonlaşmış 
pomidor sortları məhsulun təyinatına görə süfrə, universal və konservlik əhəmiyyətə malikdir. 
Bundan başqa, müasir dövrdə pomidor sortlarının təsərrüfatlarda geniş becərilməsi, bazarda onun 
məhsuluna olan tələbatla müəyyən edilir. Zaman keçdikcə, insanların bu məhsula olan tələbatı 
artdıqca, bazar iqtisadiyyatı da bu tələbata uyğun dəyişilərək inkişaf edir, məhsulların keyfiyyətinə 
olan tələblər xeyli dəyişir. Odur ki, əvvəllər meyvələri yüksək dad keyfiyyətinə və məhsuldarlığa 
malik olan bir çox pomidor sortları, müasir bazar tələblərinə (meyvələr yüksək bərkliyə malik 
olmalı, məhsul uzaq məsafəyə daşınmaya və saxlanmaya yararlı olmalı və sair) cavab 
vermədiyindən, onların təsərrüfatlarda əkin sahəsi və istehsal həcmi daima azalmaqda davam edir 
[1; 2; 3; 6; 7; 10; 4]. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, 2010-cü ildən etibarən institutun Lənkəran BTS-i şəraitində, 
pomidorun müasir bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun yaradılmış yeni genofond materiallarının 
sınağı keçirilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq pomidor bitkisinin yerli və xarici mənşəli, lakin 
meyvələri yüksək bərkliyə malik, məhsulu isə daşınmaya, saxlanmaya və müxtəlif üsullarla 
konservləşdirməyə yararlı olan 54-dən çox yeni sortlarının təsərrüfat-bioloji əlamətlər kompleksinə 
görə sınağı keçirilmiş, ən əlverişli yeni sortlar müəyyən edilmişdir [6; 7; 8; 9]. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində pomidorun yeni genofond materialları içərisindən meyvələrin 
yüksək bərklik əlamətlərinə, uzaq məsafəyə daşınma qabiliyyətinə, saxlanmaya  və konservləş-
dirməyə yaralılığına görə 7 yeni sort daha üstün hesab edilmişdir. 

Seçilmiş sortların 4 ədədi yastı-yumru formalı, 3 ədədi isə uzunsov formalı meyvələrə malik 
olmuşdur. Əlamətlər kompleksinə görə üstünlük təşkil etmiş həmin sortların fermer təsərrüfat-
larında sınaq işləri keçirilmiş, məhsulun daşınmaya yararlılığı isə respublika daxilində və xarici 
ölkələrə (4 min km məsafəyə) daşınmaqla yoxlanılmışdır. 

Tədqiqatlarda pomidorun 54 kolleksiya və seleksiya nümunələrinin əlamətlər kompleksinə görə 
sınaqları keçirilmişdir. Öyrənilmiş nümunlərin 36 ədədi yerli şəraitdə yaradılmış yeni sortlar, 
sabitləşdirilmiş təmiz xətlər, 18 ədədi isə xarici mənşəli sortlar olmuşdur. 

Yerli və xarici mənşəli genofond materiallarının öyrənilməsi hər birinin ilkin sınaq sahəsi 12,6 
kv.m olmaqla keçirilmişdir. Üçillik qiymətləndirmə işləri nəticəsində pomidorun müasir tələblərə 
cavab verən, universal və konservlik təyinatlı 7 ədəd yeni sortu seçilmiş və təsərrüfatlara tövsiyə 
edilmişdir. Yeni sortların hər biri dörd təkrarda, hər təkrarın uçot sahəsi 28,0-35,0 kv.m olan 
bölmələrdə əkilərək əsas təsərrüfat-bioloji əlamətlər kompleksinə görə qiymətləndirilmişdir.  

Vegetasiya dövründə bitkilər üzərində əsas fenoloji müşahidələr aparılmış, kollar üzərində 
biometrik ölçmələr, xəstəliklərə davamlılıq üzrə vizual qiymətəndirmə işləri keçirilmişdir. 
Nümunələr üzrə hər kolun orta məhsuldarlığı təyin edilmiş, meyvələrin biometrik ölçmələri və əsas 
bərklik göstəriciləri təyin edilmişdir. 

Meyvələrin əsas fiziki-mexaniki göstəriciləri MDB ölkələri üzrə qəbul edilmiş metodikaya 
(1993) uyğun olaraq OPT-10, PPU-500, İDP-500 cihazları və dinamometrik iynənin köməyi ilə 
təyin edilmişdir. Tarla şəraitində bitkilər üzərində yetişmiş meyvələrin öz əmtəəlik keyfiyyətini 
saxlamaq qabiliyyəti öyrənilmişdir. 

Qiymətləndirmə zamanı uzunsov meyvəli sortlar üçün rayonlaşmış İlkin və Noviçok sortları, 
yumru və yastı meyvələri olan sortlar üçün isə Leyla və Titan sortları nəzarət olaraq götürülmüşdür. 

Seçilmiş sortlar üzrə yetişmiş meyvələrdən ibarət məhsulun daşınmaya davamlılığı və 
saxlanmaya yararlılığı, onların Lənkəran BTS-dan Bakı şəhərinə (ETTİ-na) nəql edilməsi yolu ilə 
öyrənilmişdir. Məhsulun uzaq məsafəyə az itki ilə daşınma qabiliyyəti isə süd və qonur yetişkənlik 
fazasında olan meyvələrin 16 tonluq soyuducu (refrijerator) qurğusu olan konteynerlə Rusiya 
Federasiyasının Yekaterinburq şəhərindəki tərəvəz bazasına (4000 km) daşınması yolu ilə təyin 
edilmişdir. 
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Seçilmiş yeni pomidor sortlarının Lənkəran rayonunun “Viyən” istehsal kooperativində, 
“Rəşad”, “Rza-mamu”, “Toxumçu”, “Rövşən” kəndli fermer təsərrüfatlarında geniş və hərtərəfli 
sınağı keçirilmişdir. 

Aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin və təsərrüfatlardakı uğurlu sınaq təcrübələrinin  nəticələri 
əsasında qiymətləndirilmiş yeni perspektiv pomidor sortlarından biri Zəfər adı  ilə (kataloq sayı 
260) Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə dövlət komissiyasında (hazırda Bitki 
Sortlarının Qeydiyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti) 15 avqust 2014-cü il tarixində 
Dövlət Reystrində qeydə alınmışdır.  

H.A.Hüseynova, Ə.H.Babayevə, Z.K.Əliyevaya və B.B.Eyyubova 00176 №-li müəlliflik 
şəhadətnaməsi verilmişdir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, aparılmış tarla və laboratoriya tədqiqatları nəticəsində, pomi-
dorun qiymətli təsərrüfat-bioloji əlamətləri kompleksinə görə sınaqdan keçirilmiş yeni genofond 
materialları içərisindən 7 ədəd yeni sortu, özlərinin yüksək məhsuldarlığına, məhsulun daşınmaya 
və saxlanmaya yüksək yararlılıq qabiliyyətinə görə ən yaxşı nümunələr kimi qiymətləndirilərək 
seçilmişlər. 

Aşağıda 1 saylı cədvəldə, seçilmiş həmin perspektiv pomidor sortlarının, rayonlaşmış və 
nəzarət olaraq götürülmüş Leyla (yumru meyvəli) və İlkin (uzunsov meyvəli) sortları ilə 
müqayisədə təsərrüfatlarda becərilməsinin əsas iqtisadi faydalılıq göstəriciləri verilmişdir. Cədvəl 
1-dən göründüyü kimi, seçilmiş yeni yumru meyvəli pomidor sortlarının məhsuldarlığı nəzarət 
Leyla sortu ilə müqayisədə hər hektardan 19,2-220,6 sentner, uzunsov formalı perspektiv sortların 
isə, nəzarət İlkin sortu ilə müqayisədə 96,5-106,8 sentner çoxdur ki, bu da həmin sortların 
təsərrüfatlarda geniş becərilməsinin iqtisadi faydalılığının əsasını qoyur. Əgər seçilmiş yeni 
sortların meyvələrinin yüksək fiziki-mexaniki əlamətlər kompleksinə malik olması səbəbindən, 
onların məhsulunun uzaq məsafəyə daşınmasına, eləcə də saxlanmasına yararlı olması kimi 
keyfiyyət göstəricilərini də əlavə etsək, onda yeni sortların təsərrüfatlarda becərilməsinin iqtisadi 
baxımdan daha faydalı olduğunu təsdiq etmiş olarıq.  

 
Cədvəl 1. Pomidorun yeni bərkmeyvəli sortlarının təsərrüfatlarda becərilməsinin və məhsulun  

daxili bazarda satışının iqtisadi səmərəliliyi (Lənkəran BTS, 2014-2016-cı illər üzrə orta) 
 

Sortun adı və 
ya şərti kataloq 

sayı 

Orta 
məhsul 
darlıq, 
s/ha 

1 ha 
sahəyə 
çəkilən 
xərclər, 

min man. 

1 sentner 
məhsulun 

maya 
dəyəri, 

man 

Məhsulun təyinatı 
Satışdan ümumi gəlirin miqdarı: min 

manat 
təzə 

halda 
satışa, 
sent. 

emal 
üçün, 
sent.  

0,20 Təzə 
halda 

satışdan 

0-0,8 Emala 
verilmiş 

məhsuldan 
Cəmi 

Leyla (st) 397,9 5,1 12,81 238,7 159,2 4,8 1,3 6,1 
TL-255 559,0 5,1 9,12 335,4 223,6 6,7 1,8 8,5 
TL-258 417,1 5,1 12,22 250,2 166,9 5,0 1,3 6,3 
TL-257 618,5 5,1 8,24 371,1 247,4 6,8 2,0 8,8 

TL-708 j 1  411,9 5,1 12,38 247,1 164,8 4,9 1,3 6,2 

İlkin (st) 409,6 5,1 12,45 245,7 163,9 4,9 1,3 6,2 
TL-260 506,1 5,1 10,07 303,6 202,5 6,1 1,6 7,7 
TL-262 514,1 5,1 9,92 308,5 205,6 6,2 1,6 7,8 
TL-261 516,4 5,1 9,88 309,8 206,6 6,2 1,6 7,8 

 
ƏKMF = 15,4 s/ha 

S


x = 2,37 %   
 

Hazırda, Lənkəran-Astara bölgəsi şəraitində, əksər tərəvəz bitkilərində olduğu kimi, pomidor 
bitkisinə məxsus əkin sahələrində də, torpağın əsaslı becərilmə işləri müstəsna olmaqla, qalan 
təsərrüfat işləri bütünlüklə əl əməyi hesabına aparılır ki, bu səbəbdən 1 ha sahəyə çəkilən xərclərin 
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həcmi 5,1 min manata qədər yüksəlmişdir (cədvəl 1). Bu halda  seçilmiş yumru meyvəli yeni 
pomidor sortlarının 1 sentner məhsulunun maya dəyəri məhsuldarlıqdan asılı olaraq 8,24 manatdan 
(TL-257 saylı sort) 12,38 manata qədər (TL-708 j 1 ) dəyişmişdir. Nəzarət Leyla sortunda bu 
göstərici 12,81 manat/sentner təşkil etmişdir. Bir sentner məhsulun maya dəyəri uzunsov meyvəli 
yeni sortlarda 9,88-10,07 manat təşkil etdiyi halda, İlkin nəzarət sortunda bu göstərici 12,45 manat 
olmuşdur. Cədvəl 1-in məlumatlarından göründüyü kimi, yeni sortların məhsuldarlığı artdıqca, 
maya dəyəri göstəricisi azalmışdır.  

Aparılmış araşdırmalardan belə məlum olur ki, bölgə şəraitində istehsal olunmuş pomidor 
məhsulu əsasən iki istiqamətdə: 

- faraş və sonrakı yığımlardan əldə edilmiş məhsulun bazarda təzə halda satışı yolu ilə; 
- kütləvi yığımın ortalarına və sonuna yaxın əldə edilmiş pomidor məhsulunu emal zavodlarına 

təhvil verməklə realizə olunur. 
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, yumru meyvəli yeni pomidor sortlarının təzə halda ən çox 

satılmış məhsulu TL-257 (371,1 sent/ha) və TL-255 (335,4 s/ha) saylı sortlarda qeydə alınmışdır ki, 
bu da nəzarət Leyla sortunun həmin məhsulu ilə müqayisədə 140,5-155,4 % təşkil edir. Uzunsov 
meyvəli hər üç yeni pomidor sortlarının məhsulunun satışı, nəzarət İlkin sortu ilə müqayisədə 
123,5-126,1 % çox olmuşdur. Yumru və uzunsov meyvəli yeni sortların emal zavodlarına satılmış 
digər hissəsi 163,9-247,4 s/ha təşkil etmişdir. Yumru meyvəli yeni pomidor sortlarının təzə 
məhsulunun bazarda satışından əldə edilmiş ümumi gəlirin həcmi 5,8-8,7 min manat, emal 
zavoduna verilmiş hissəsindən isə 1,3-2,0 min manat gəlir əldə edilmişdir. Bu göstəricilər nəzarət 
Leyla sortunda uyğun olaraq 4,8 və 1,3 min manat təşkil etmişdir. Beləliklə, yeni yumru meyvəli 
pomidor sortlarının 1 ha məhsulunun satışından əldə edilmiş cəmi gəlirin miqdarı 6,2 min manatdan 
8,8 min manata qədər olduğu halda, nəzarət Leyla sortunda bu göstərici 6,1 min manat təşkil 
etmişdir. 

Uzunsov meyvəli yeni pomidor sortlarının 1 ha sahəsindən əldə edilmiş pomidor məhsulunun 
satışından əldə edilmiş ümumi gəlirin miqdarı isə 7,7-7,8 min manat təşkil etdiyi halda, nəzarət 
İlkin sortunda bu göstərici 6,2 min manat və ya 1,5-1,6 min manat az olmuşdur. 

Məlumdur ki, seçilmiş yeni pomidor sortlarının meyvələrinin yüksək səviyyədə bərkliyə 
malik olması, onların məhsulunun uzaq məsafəyə az itki ilə daşınaraq orada satılmasına və yüksək 
iqtisadi mənfəətin əldə edilməsinə şərait yaradır ki, bu da nəticədə becərmənin iqtisadi 
səmərəliliyini dəfələrlə artırır. Aşağıda, 2 saylı cədvəldə bir konteyner həcmində (16,0 t) pomidor 
məhsulunun Lənkəran BTS-dan daşınaraq respublika mərkəzi bazarında  və  Rusiya Federasiyasının  

 
Cədvəl 2. Yeni bərkmeyvəli pomidor sortlarının bir konteyner məhsulunun yerli və Rusiya bazarında 

satışının iqtisadi faydalılıq göstəriciləri  (Lənkəran BTS üzrə 2015-2016-cı illərin orta qiymətləri) 
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160,0 0,20 3,2 160 16,9 133 50 1,30 17,3 2,1 3,2 1,7 10,3 - 

Noviçok 160,0 0,20 3,2 160 14,5 137 50 1,30 17,8 2,1 3,2 1,8 10,7 104%
TL-260 
(Zəfər 
sortu) 

160,0 0,20 3,2 160 3,2 155 50 1,30 20,1 2,1 3,2 2,0 12,8 124,3

Cəmi:   9,6          33,8  
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Yekaterinburq şəhərində satılmasının iqtisadi faydalılıq göstəriciləri müqayisə edilmişdir. Beləliklə, 
2015-2016-cı illərin iyun ayının 16-25-də qeyd edilmiş miqdarda süd – qonur yetişkənlik fazasında 
olan pomidor məhsulu Bakı şəhərinə və RF-nin Yekaterinburq şəhərinə (3800-4000 km məsafəyə) 
daşınmış, əmələ gəlmiş itkilər hesablanmış və satışın iqtisadi faydalılığı qeydə alınmışdır.  

Məlum olmuşdur ki, 16,0 t məhsulun yerli bazarda hər kq-nın orta qiyməti 20 qəp. satılarsa, 
nəticədə 3,2 min manat gəlir əldə edilər. Həmin məhsulun xarici bazara daşınması zamanı yolda baş 
verən təbii itkiləri, gömrük rüsumu vergi, nəqliyyat və sair xərcləri hesabladıqdan sonra, əldə 
edilmiş xalis gəlirin miqdarı pomidorun yeni 260 Zəfər sortunda 12,8 min manat olduğu halda, 
nəzarət İlkin sortunda bu göstərici 10,3 min manat, rayonlaşmış Noviçok sortunda isə 10,7 min 
manat olmuşdur. Lakin, yeni Zəfər sortunun məhsulunun xarici ölkə bazarına daşınaraq 
satılmasından əldə edilmiş xalis gəlirin miqdarı, nəzarət İlkin sortundan 24,3 % (və ya 2,5 min 
manat) çox olmuşdur.      

Beləliklə, yerli şəraitdə yaradılmış yeni bərkmeyvəli, məhsulunun uzaq məsafəyə daşınmasına, 
eləcə də uzun müddət saxlanmasına imkan verən yeni pomidor sortlarının fermer təsərrüfatlarında 
geniş tətbiqi, bu məhsulun becərilməsinin iqtisadi faydalılığını dəfələrlə atıracaqdır. Digər tərəfdən 
respublikada belə pomidor sortlarının becərilməsi, ölkəyə mənşəyi məlum olmayan və rayonlaş-
mamış xarici sortların qeyri-qanuni daşınıb gətirilməsinin qarşısının alınmasına şərait yaradacaqdır. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ  

НОВЫХ СОРТОВ ТОМАТА В ХОЗЯЙСТВАХ 
 

Г.А.Гусейнов 
Научно-Исследовательский Институт Овощеводства 

 

В статье приведении основные результаты исследований по выявлению новых высокопро-
дуктивных, прочноплодных сортов томатов, отличающиеся с повышенной транспортабельностью 
плодов. Урожай подобранных новых сортов томатов был перевезен от Ленкоранской ЗОС до г. 
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Екатеринбурга РФ, на расстояние около 4-ех тысячи километров. Полученная чистая прибыль от 
реализации этого урожая, сравнивается с прибылью, полученной от реализованного урожая на 
местном рынке, и тем самым доказывается высокая экономическая эффективность внедрения таких 
сортов в фермерских хозяйствах.       

 
ECONOMICAL SIGNIFICANCE IN CULTIVATION OF NEW VARIETIES OF TOMATO  

IN FARMS  
 

 H.A.Huseynov 
 Research Institute of Vegetable growing 

 

In the article, the main results of researches for disclosing the new high-productive, firm-fruited 
cultivars of tomato differing for their high-transportable fruits are given. The yield of selected new varieties 
of tomato was transported from Lankaran RES to Ekaterinburg city of RF in the distance of about 4000 km. 
Obtained net profit from the realization of this product is compared with the one gained from realised 
product in local market, and with this fact high-economical significance of using these cultivars in farms is 
proveded.  

 
 

UOT 633/635; 633.1 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ŞƏRAİTİNDƏ  

MİNERAL GÜBRƏLƏR FONUNDA MİKROELEMENTLƏRİN  
QARĞIDALI BİTKİSİNİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFINA TƏSİRİ 

 
F.Ə.HƏSƏNOV1-2 

1 - Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Sovxoz №2, 2 - Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” 
EİB-nin Şərur Dayaq Məntəqəsi, Dəvişlər kəndi, AZ6852,  fikrethesenov1967@box.az 

 
Tədqiqat Naxçıvan Muxtar Respublikası Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” EİB-nin Şərur Dayaq 

Məntəqəsində aparılmışdır. Tədqiqatda „Zaqatala- 68’’ qarğıdalı sortunun böyümə və inkişafına mineral 
gübrələr fonunda mikroelementlərin təsiri öyrənilmişdir. Tədqiqat işi iki əkin sxemində yerinə yetirilmişdir: 
1-ci sxemdə nəzarətə görə qarğıdalı bitkisinə N120P60K90 (fon) və fon əsasında Mg, Cu, Zn mikroelementləri 
ilə qidalanmanın təsiri öyrəmilmişdir: 2-ci sxemdə isə nəzarətə görə N150P90K90 (fon) və fona görə hər biri 5 
kq olmaqla Mg, Cu, Zn mikroelementləri ilə qidalanmanın təsiri öyrənilmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, 
gübrə normaları artdıqca mikroelementlər qarğıdalı bitkisinin böyümə və inkişafına müxtəlif dərəcədə təsir 
edir. Belə ki, daha yüksək boy göstəricisi Zn mikroelementi tətbiq olunan variantda qeydə alınmışdır. 

Açar sözlər: qarğıdalı, makro və mikro gübrələr,  qidalanma, boy ölçüləri,  əkin sxemi 
Ключевые слова: кукуруза, макро и микроудобрения, питание, измерения роста, схемы посева  
Key words: corn, macro and micro fertilizers, nutrition, plant height, scheme of cultivation  

 
Etibarlı ərzaq təminatı hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial dayanıqlılığının başlıca və 

mühüm şərtidir. Nəzərə alınmalıdır ki, iqtisadi qanunlara görə ölkədə istehlak olunan ərzaq 
məhsullarının 25%-dən çoxu xarici ölkələrdən gətirilərsə həmin ölkənin ərzaq təminatı təhlükəli 
sayılır.  

Dünya əhalisinin durmadan artmaqda olan ərzaq tələbatının ödənilməsində, eləcə də heyvan-
darlığın yem bazasının gücləndirilməsində, insanların qidalanmasında və sağlamlığında bitkiçilik 
məhsullarının rolu böyükdür. Dənli bitkilər bu məhsullar içərisində qida mənbəyi, sənaye üçün 
qiymətli xammal kimi xüsusi yer tutur. Dənli bitkilər içərisində qarğıdalı qiymətli ərzaq və yem 
bitkisidir. 

Tələbatı daxili istehsal hesabına tam ödəmək üçün bitkiçilikdə qarşıya qoyulan hədəf hektardan 
məhsuldarlığı yüksəltməkdir. Muxtar Respublikada fermerlərin əsas məşğuliyyəti və gəlir mənbəyi 
torpaqdır. Ona görə də hər bir sahibkar əsas istehsal vasitəsi olan torpağın qayğısına qalmalı, onun 
münbitliyinin artırılması üçün tələb olunan bütün aqrotexniki tədbirləri yerinə yetirməlidir. Bir çox 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin gübrələrlə təmin edilməsi sayəsində məhsul artımı ilə yanaşı onun 
keyfiyyəti də xeyli yaxşılaşmış olur. Müəyyən edilmişdir ki, torpağa verilən gübrələr elmi əsaslarla 

:329-333 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

330 

tətbiq olunmadıqda, orta hesabla bütün gübrələrin 30-35%-i bitki tərəfindən mənimsənilmir və 
lazımi nəticələr əldə edilmir. Bu da əlavə xərclərin çəkilməsinə və istehsal olunan məhsulun maya 
dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Odur ki, bitkiçiliyin bütün sahələrində olduğu kimi, qarğıdalı 
sahələrində də məhsuldarlığın artırılmasına əkin sahələrinin genişləndirilməsi əvəzinə mineral və 
mikrogübrələrin tətbiqi, səmərəli becərmə, mütərəqqi texnologiyalardan istifadə və elmi yanaşma 
yolu ilə nail olmaq olar. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının və keyfiyyətinin artırılmasında mineral gübrələrlə 
yanaşı mikogübrələrin də böyük əhəmiyyəti vardır. Kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün mikro 
elementlərin başlıca mənbəyi torpaqdır [3]. Məlumdur ki, maddələr mübadiləsi yoxdursa, həyat da 
yoxdur. Məhz maddələr mübadiləsinin düzgün getməsini mikroelementlər nizamlayır. Bütün 
bunlardan əlavə mikroelementlər bitkilərin soyuğa və quraqlığa qarşı davamlılığını artırır, xəstəlik 
və zərərvericilərə qarşı onlarda dözümlülük yaradır. Mikro elementlər bir sıra fermentlərin və 
vitaminlərin tərkibinə daxil olmaqla onların sintezinə, zülal və sulu karbonların dinamikasına 
müsbət təsir edir. Mikro elementlər həmçinin qida maddələrinin torpaqdan bitkilər tərəfindən asan 
və tez mənimsənilməsinə kömək edir [3].  

Maqnezium – xlorofilin tərkibinə daxil olub, fotosintez prosesində fəal iştirak edir. Bundan 
başqa maqnezium bitki hüceyrələrində gedən maddələr mübadiləsində böyük rol oynayır, bitkilərdə 
bərpaedici prosesi gücləndirir. Torpağa maqneziumun verilməsi kənd təsərufatı bitkilərinin 
məhsuldarlığını artırmaq və toxumların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün əlverişli şərait yaradır. 
Maqnezium qarğıdalının məhsuldarlığını, bitkinin toxumlarındakı quru maddənin miqdarını artırır. 
Torpağa maqnezium verdikdə qarğıdalının ümumi məhsulunda qıçaların sayı xeyli artır [4].  

Mis - tənəffüsün intensivliyini, karbon mübadiləsini yüksəldir. Torpağa mis verdikdə bitki 
yarpaqlarında xlorofil çoxalır və beləliklə, xloroz aradan qalxır. Mis bitkilərdə gedən fizioloji-
biokimyəvi proseslərə müsbət təsir edir. Mis bitkilərdə fotosintezin normal getməsinə, bitkilərin 
quraqlığa, şaxtaya və bəzi bakterial xəstəliklərə qarşı davamlı olmasına səbəb olur. Tədqiqatlarla 
öyrənmişdir ki, mis elementi yarpaqlarda şəkərin toplanmasına müsbət təsir edir [1; 3].  

Sink – Tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, sink gübrələri ilə yemləndirilən bitkilərdə meyvə 
orqanlarının tökülməsi olduqca aşağı salınır, sink elementi bitki toxumlarının cücərmə enerjisini 
artırır, cücərtilərin soyuğa davamlılığını təmin etməklə böyüməsini xeyli surətləndirir, duza 
davamlılığını artırır və məhsuldarlığı yüksəldir. Sink çatışmadıqda bitkidə boy maddələri (auksin) 
azlığından onun böyüməsi ləngiyir. Ümumiyyətlə sink bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsu-
lunun keyfiyyətini yaxşılaşdırır [1; 3]. 

Təcrübələrin qoyulmasında Ə.C.Musayev, H.S.Hüseynov və Z.A.Məmmədovun “Dənli-taxıl 
bitkilərinin seleksiyası sahəsində tədqiqat işlərinə dair tarla təcrübələrinin metodikası”ndan [2] 
istifadə edilmiş, riyazi hesablamalar B.A.Dospexovun “Методика полевого опыта” metodikasına 
[5] görə aparılmışdır. Bitkilərə qulluq region üçün ümumi qəbul edilmiş aqrotexniki qayda əsasında 
aparılmışdır. 

Tədqiqat işinin aparılmasında əsas məqsəd Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində mineral 
gübrələrin və mikroelementlərin qarğıdalının böyümə və inkişafına təsirinin öyrənilməsi olmuşdur. 
Tədqiqat materialı olaraq qarğıdalı bitkisinin Əkinçilik ET İnstitutundan alınmış Dişvari „Zaqatala-
68” sortu götürülmüşdür. Təcrübələr Akademik Həsən Ə. Əliyev adına „Araz” EİB-nin Şərur dayaq 
məntəqəsində qədimdən suvarılan çəmən-boz torpaqlarında aparılmışdır. Tədqiqat zamanı  
metodikaya uyğun olaraq nəzərdə tutulan gübrə normaları verilərək sahə 27-30 sm dərinlikdə  
şumlanmışdır. Erkən yazda alaq otlarının cücərtilərini məhv etmək üçün sahə malalanmışdır. 
Malalanma əməliyyatından sonra sahəyə 30 x 70 sm sxemi üzrə qarğıdalı toxumu səpilmişdir. Səpin 
15 aprel 2016-cı ildə keçirilmiş 16 aprel 2016-cı il tarixində təcrübə sahəsinə torpaq suyu 
verilmişdir.  Metodikaya uyğun olaraq „Zaqatala-68” qarğıdalı sortundan istifadə olunmaqla 
nəzarətə görə 1-ci sxemdə N120P60K90 və 2-ci sxemdə N150P90K90 mineral gübrə normaları fonunda 
5 kq Mg, 5 kq Cu, 5 kq Zn mikro elementləri ilə yemləndirmənin qarğıdalı bitkisinin boy və 
inkişafına təsiri öyrənilmişdir. Təcrübə iki sxemdə dörd təkrarda qoyulmuşdur. Hər təkrarda beş 
variant və hər variantın sahəsi 50 m² olmuşdur. Təcrübənin birinci sxemində nəzarət (gübrəsiz), 
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N120P60K90 (fon) və fon əsasında 5 kq Mg, 5 kq Cu, 5 kq Zn mikroelementləri ilə qidalanmanın 
təsiri öyrənilmişdir. Təcrübənin ikinci sxemində isə nəzarətə görə N150P90K90 (fon) və fona görə 5 
kq Mg, 5 kq Cu, 5 kq Zn mikroelementləri ilə qidalanmanın təsiri öyrənilmişdir. Tədqiqat zamanı 
təcrübə sahəsində qarğıdalı bitkisi üzərində metodikaya əsasən fenoloji müşahidələr və biometrik 
ölçmələr aparılmışdır. Aqrotexniki qulluq işləri ardıcıl olaraq yerinə yetirilmişdir. Təcrübə sahəsinə 
nəzarət variantından başqa bütün variantlara yemləmə gübrəsi ilə mikroelementlər verildikdən sonra 
alaq otlarına qarşı bütün variantlarda Türkiyə istehsalı olan “Platin Agro” firmasına məxsus 
“Otason 40 SC” preparatından istifadə olunmuşdur. Təcrübə sahəsinə vegetasiya su normaları ərazi 
üçün müəyyən edilmiş vaxtda verilmişdir. Cərgə arası becərilmə işləri isə hər suvarılmadan 3-4 gün 
sonra aparılmışdır. Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülmüşdür. Mineral 
gübrələr və mikroelementlərin qarğıdalı bitkisinin boy ölçülərinə təsir dinamikasını öyrənmək 
məqsədi ilə ölçmələr qıçaların süd yetişkənlik fazasında aparılmış və alınmış fərqin hektara nisbəti 
hesablanmışdır.  

Hər iki əkin sxemlərində nəzarətə və fona görə  müxtəlif gübrə normalarının təsirindən 
bitkilərdə boy artımı cədvəl-1 və cədvəl-2-də həmçinin şəkil-1-də aydın şəkildə öz əksini tapmışdır. 

Təcrübənin 1-ci sxemi üzrə cədvəl 1-dən göründüyü kimi nəzarət gübrəsiz variantında bitkinin 
boy ölçüsü 283 sm olduğu halda, N120P60K90 fon variantında 307 sm olmuşdur. Mikroelementlərdən 
N120P60K90 fon + 5 kq Mg tətbiq olunan variantda bitkinin hündürlüyü 334 sm, N120P60K90 fon + 5 
kq Cu variantında 340 sm, N120P60K90 fon+ 5 kq Zn variantında isə 369 sm olmuşdur.  

Təcrübənin 2-ci sxemində cədvəl 2-dən göründüyü kimi nəzarət gübrəsiz variantında bitkinin 
boy ölçüsü 282 sm olduğu halda, N150P90K90 (fon) variantında bitkinin hündürlüyü orta hesabla 316 
sm olmuşdur. Mineral gübrələr fonunda N150P90K90 (fon)+5 kq Mg mikroelement tətbiq olunan 
variantda bitkinin boyu 348 sm, N150P90K90 (fon)+5 kq Cu variantında 354 sm, N150P90K90 (fon)+5 
kq Zn variantında isə 384 sm olmuşdur. Hər iki sxemdə ən yüksək boy artımı N120P60K90 (fon)+5 kq 
Zn və N150P90K90 (fon)+5 kq Zn variantlarında olmuşdur. Mineral gübrə və mikroelement verilmiş 
bütün variantlarda qarğıdalı bitkisinin boy ölçüləri  nəzarət variantı ilə müqayisədə üstünlük təşkil 
etmişdir. Təcrübənin I sxemində N120P60K90 (fon)+5 kq Zn variantında nəzarət variantı ilə 
müqaisədə bitkinin boyunda 86 sm artım müşahidə olunmuşdur. Təcrübənin II sxemi üzrə 
N150P90K90 (fon)+5 kq Zn variantında nəzarət variantı ilə müqayisədə bitkilərin boyunda 102 sm 
artım müşahidə olunmuşdur (cədvəl). 

 
Cədvəl. Müxtəlif mineral gübrə (NPK)  normaları fonunda Mg, Cu, Zn mikroelementlərinin 

qarğıdalı bitkisinin böyümə və inkişafına təsiri 
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1 Nəzarət (gübrəsiz) 280 278 291 279 283 - - - - 
2 N120P60K90 (fon) 302 309 312 305 307 24 8.4 - - 
3 Fon+5kq Mg 330 335 339 332 334 51 18 27 8.7 
4 Fon+5kq Cu 341 338 343 340 340 57 20 33 10.7 
5 Fon+5kq Zn 366 370 372 368 369 86 30.3 62 20 

II Sxem 
1 Nəzarət (gübrəsiz) 281 279 287 283 282 - - - - 
2 N150P90K90 (fon) 311 317 321 315 316 34 12 - - 
3 Fon+5kq Mg 342 348 354 346 348 66 23 32 10.1 
4 Fon+5kq Cu 351 354 358 353 354 72 25 38 12 
5 Fon+5kq Zn 378 385 389 384 384 102 36 68 21 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

332 

2016-cı tədqiqat ilində apardığımız tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir ki, 
mineral gübrə normaları artdıqca qarğıdalının  boy ölçüləri də artmışdır. Cədvəldən və şəkil 1-dən 
göründüyü kimi qarğıdalının boy ölçüləri həm öz aralarında həm də nəzarət variantı ilə müqayisədə 
biri-birilərindən fərqlənmişlər (şəkil 1). 

 

 
 

Şəkil 1. Mineral  gübrə və mikroelementlərin variantlar üzrə qarğıdalının böyümə və inkişafına təsiri 
 

Təcrübənin 1-ci əkin sxemində nəzarət variantı ilə müqayisədə fon variantında 8,4% artım 
müşahidə olunmuşdur. Mikroelement tətbiq olunan variantda isə ən yüksək hündürlük göstəricisi 
N120P60K90 (fon)+5 kq Zn variantında 30,3% artım müşahidə olunmuşdur. Təcrübənin II əkin 
sxemində nəzarət variantı ilə müqayisədə fon variantında 12% artım müşahidə olunmuşdur. 
Mikroelement tətbiq olunan variantda isə ən yüksək boy ölçüsü N150P90K90 (fon)+5 kq Zn 
variantında (36% artım) müşahidə olunmuşdur.  

Beləliklə, mineral gübrə və mikroelementlərin əhəmiyyətinə dair aparılmış tədqiqata 
əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, mikroelementlərin tətbiqi qarğıdalı bitkisinin inkişafını 
sürətləndirməklə bərabər boy ölçülərinə də olduqca müsbət təsir edir. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ  

НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Ф.А.Гасанов1-2 

1-НИИ Земледелия, 2-Шарурской Опорный Пункт МПО «Араз» 
 

На опытном участке опорного  пункта Шарурского района Нахичеванской Автономной 
Республики было изучено влияние микроэлементов  на фоне минеральных удобрений на рост 
растений сорта кукурузы а «Загатала-68» полученный из НИИ Земледелия. В ходе исследовательской 
работы в первой схеме опыта изучено влияние на высоту растения кукурузы удобрений на фоне 
N120P60K90 по сравнении с контролем, а во второй схеме опыта по сравнении с контролем изучено 
влияние удобрений на фоне 5кг Mg, 5кг Cu, 5кг Zn. Выявлено, что при увеличении норм и удобрений 
влияние микроудобрении на рост и развитие растений различаются. Так при варианте с применением 
Zn показатели роста были высокими. 

 
INFLUENCE MICRO ELEMENTS ON THE BACKGROUND OF MINERAL FERTILIZERS ON 

GROWTH AN DEVELOPMENT OF CORN PLANTS IN THE CONDITIONS OF THE 
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
F.A.Hasanov1-2 

1 - Research Institute of Crop Husbandry, 2 - Sharur Supporting Point, SPO “Araz”  
 

At supporting point of Sharur region of the Nakhchivan Autonomous Republic influence of micro 
elements on the background of mineral fertilizers on plant height of corn variety "Zagatala-68" received from 
the Research Institute of Crop Husbandry has been studied. During the research work in the first scheme of 
experiment influence on corn plant height by fertilizing on the background of N120 P60 K90 in comparison 
with control, and in the second scheme of experiment the influence of fertilizing on the background of  5 kg 
of Mg, 5 kg Cu, 5 kg Zn were studied. It is revealed that at increase in norms of fertilizers the influence of 
micro elements on plant growth and development differ. So with use of Zn plant height was higher. 
 
 
UOT 631.71:631.589.2:631: 544 

QİDA SAHƏSİNİN SAMSUN -155 TÜTÜN SORTUNUN  
BOYÜMƏ VƏ İNKİŞAFINA TƏSİRİ 

 
S.A.QULİYEVA 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Pirşağı qəs., Sovxoz №2, Bakı, Azərbaycan 
 

Məqalədə respublikada əkilən ətirli Samsun-155 tütün sortunun ilk dəfə olaraq qida sahəsinin əsas 
əkində və arpa biçildikdən sonra  sınaqdan keçirilməsi, həmin sortun optimal qida sahəsinin tütün bitkisinin 
məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsindən bəhs edilir. Eyni zamanda bir ildə iki dəfə tütün 
məhsulu almaq məqsədi ilə arpa biçildikdən sonra həmin sahəyə əkilən tütün  bitkisinin  qida sahəsinin  
məhsuldarlığa və keyfiyyətə təsiri müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: əkin, yarpaq, vegetasiya, gübrə, arpa, torpaq 
Ключевые слова: посев, лист, вегетация, удобрение, ячмень, почва 
Key words: sowing, leaf, vegetation, fertilizer, barley, soil 

 

Azərbaycanda  tütüncülük  aqrar  sahənin aparıcı tarixi ənənələri olan sahələrindəndir. Ölkə 
iqtisadiyyatının gücləndirilməsi üçün görülən  tədbirlər  icərisində kənd təsərrüfatının  inkişaf 
etdirilməsi əsas şərtlərdən biridir. Dünyanın 115 ölkəsində sənaye əhəmiyyətli tütün istehsalı ilə 
məşğul olunur. 

Respublikamızda tütün istehsalı intensiv texnologiya tətbiq etməklə, gübrələrdən səmərəli 
istifadə edilməsi, məhsuldar və keyfiyyətli sortların əkilməsi, elmi əsaslarla və qabaqcıl təcürbə-

:333-336 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

334 

lərdən səmərəli istifadə edilməsi hesabına məhsuldarlığı artırmaq və keyfiyyəti yaxşılaşdırmaqla 
təmin edilməlidir. 

Vaxtilə bu sahə yüksək sürətlə  inkişaf  edərək, əkin sahəsi 17 min hektar,  ümumi məhsul 
istehsalı hər il 56,3 min ton, ayrı-ayrı illərdə isə 65 min ton olub, hektardan 35,2 sentner təşkil 
etmişdir. 

Dağlıq və dağətəyi rayonların iqtisadiyyatının möhkəmlənməsində tütünçülüyün böyük 
əhəmiyyəti vardır. Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraiti bir sıra kənd təsərrüfatı bitkiləri o, cümlədən 
tütün bitkisi üçün çox əlverişlidir 1. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə  istehsal olunan tütünün 75%-i 
Şəki-Zaqatala bölgəsinin payına düşür. Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraiti sənayenin tələbinə uyğun 
keyfiyyətli və qiymətli tütün yetişdirilməsinə imkan verir. 

Tütün sortlarının torpaq-iqlim şəraitinə, becərmə texnologiyasına tələbi çox müxtəlifdir. Hətta 
eyni botaniki sort müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində, müxtəlif becərmə tələb edir və müxtəlif 
keyfiyyətli məhsul verir. Tütün çox spesifik bitkidir. Onun ətri, dadı, ümumiyyətlə keyfiyyəti bir 
çox amillərdən asılıdır. Bu amillər içərisində  torpaq-iqlim şəraiti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Ölkəmizdə vaxtilə ətirli tütün sortları 3 min hektara yaxın sahədə əkildiyi halda sonradan bu 
sortlar cəmi 5-10 hektar sahədə əkilmişdir. 

Keyfiyyəti artırmaq məqsədi ilə tütün bitkisinin ətirli Samsun-155 sortunun aqrotexnikasının 
öyrənilməsi vacib məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. Son vaxtlar bu sortun əkin sahəsinin 
artırılmasına geniş maraq oyanmışdır. Ətirli və qiymətli Samsun-155 sortu bioloji  xüsusiyyətlərinə 
görə gübrələrə az tələbkar olmaqla yüksək əmtəə növ çıxımı verir, yaxşı çəkim keyfiyyətinə, 
yarpaqların elastiki olmasına, tez yetişməsinə və qurudulmasına, doğranan zaman saçaqlı tütün 
çıxımına, yarpağın zoğlarının zərif, məhsulunun satınalma qiymətlərinin 2-3 dəfə yüksək olmasına 
görə iriyarpaqlı sortlardan üstündür. Respublikanın tütün sənayesi isə belə sortların məhsulunu 
kənardan alır. 

Qeyd edilənlərə əsasən tütün becərilən müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində hər bir sort üçün 
optimal əkin sıxlığının və qidalanma rejiminin düzgün müəyyən edilməsi tütün bitkisinin 
məhsuldarlığının artırılmasında və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Ətirli Samsun-155 sortu tez yetişəndir, vahid sahəyə əmək sərfi azdır, yüksək növ çıxımı verir. 
Bütün bunları nəzərə alaraq perspektiv, ətirli Samsun-155 tütün sortunun becərilmə texno-
logiyasının işlənib hazırlanması vacibliyi ortaya çıxmışdır. Tez yetişən Samsun-155, tütün sortunun 
bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərini öyrənmək haqqında tədqiqat işi aparılmışdır. Tütün bitkisinin 
qida sahəsi məhsuldarlıq və keyfiyyətə bağlıdır. Əsas əkində  və arpa biçildikdən sonra əkilən tütün 
sortlarının becərilmə aqrotexnikasına dair elmi əsasla öyrənilmiş becərilmə texnologiyası təklif 
olunmalıdır.  

Respublikamızda torpaq islahatlarından sonra əkinə yararlı sahələrin elmi əsaslarla becərilməsi, 
aqrotexniki tədbirlərə riayət olunmaqla torpaqların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, həmçinin bir 
ildə vahid  sahədən iki dəfə məhsul alınması qarşıya qoyulan mühüm şərtlərdəndir 2. Bu məqsədlə 
vegetasiya müddəti nisbətən qısa olan, ikinci məhsul götürülməsinə imkan verən kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin seçilməsi, istehsalının artırılması və təmin edilməsinə imkan verən texnologiyaların 
öyrənilməsi iqtisadi cəhətdən sərfəlidir 3. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində torpaqların məhdud olması bir ildə eyni sahədən iki dəfə məhsul 
alınmasını zəruri edir. Bu məqsədlər üçün bölgədə əlverişli torpaq-iqlim şəraiti mövcuddur.  

Torpaqda normal qida rejiminin yaradılması, sələf bitkilərinin düzgün seçilməsi yüksək 
keyfiyyətli məhsul götürülməsinə imkan verəcəkdir.  

Yuxarıda  göstərilənləri nəzərə alaraq Şəki Dayaq Məntəqəsində suvarılan torpaqda  tədqiqat işi 
aparılmışdır.Təcrübə qoyulmuş Şəki-Dayaq Məntəqəsi dağətəyi zonada yerləşməklə, torpağı orta 
gillicəli, boz-çəmən torpaq tipinə aiddir. 

 Qida sahəsinin öyrənilməsi məqsədlə aşağıdakı variantlarda təcrübə qoyulmuşdur: 
70 x 10 sm; 
70 x 15 sm; 
70 x 20 sm. 
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Bütün təcrübələr eyni aqrofonda və birtipli, relyefi düz olan sahədə qoyulmuşdur. 
Təcrübədə bitki sıxlığı əsas əkində və arpa biçildikdən sonra müqayisəli şəkildə  öyrənilmişdir. 

Hər bölmənin sahəsi 50,4 kv.m olmaqla 4 təkrarda Şəkinin boz meşə çəmən torpaqlarında 
qoyulmuşdur 4.  

Tütün bitkisinin normal böyüməsi və inkişafı üçün torpaqda kifayət qədər nəmlik, qida maddə-
ləri, istilik və işıq olmalıdır. Ümumiyyətlə, tütün sortları sahədə kökbağlama, intensiv  böyümə, 
bitkinin formalaşması, qöncələmə dövrünə qədər olan dövrdə çiçəkləmə və toxum yetişmə fazasnı 
keçirir. Tütün məhsuldarlığını artıran amillərdən biri sortun konkret olaraq xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmaqla torpaq-iqlim şəraitinin seçilməsidir. Bizim sınaqdan keçirdiyimiz xırdayarpaqlı Samsun-
155 sortu bu fazalarda özlərinin biologiyasından asılı olaraq müxtəlif qida, su və istilik tələb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əkindən 30 gün sonra Samsun-155 sortu  bitkilərinin boyu əsas əkində 
orta hesabla 20.2 sm, arpa biçildikdən sonra isə 27,3 sm təşkil etmişdir. 

Şitillər sahiyə əkildikdən 45 gün sonra  Samsun-155 sortunun boyu 29,6 sm olmuşdur. Uc 
vurma qabağı isə Samsun-155 sortunun boyu 188 sm olmuşdur. Eyni qanunauyğunluq arpa 
biçildikdən sonra da müşahidə edilmişdir.  Lakin qeyd etmək lazımdır ki, arpa biçildkdən sonra 
əkilən ştillər isti vaxta düşdüyü üçün sürətlə boyu atmış, lakin vegetasiyanın sonunda əsas əkinə 
nisbətən 25-30 sm alçaq olmuşdur.  

Aparılmış fenoloji müşahidələr və ölçmələrin nəticələri göstərir ki, bütün təcrübə variantıarında 
şitillər sahəyə əkildikdən çiçəkləməyə qədər olan dövrdə günlərin sayı vegetasiya dövrünün  
müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Sahədə əkilən şitillərin ilk yarpaqlarının əmələ gəlməsi vaxtı kök 
sisteminin inkişafı başlayır. Bu dövrdə yerüstü hissə çox zəif inkişaf edir. 3-5 gündən sonra ikinci 
yarpaq əmələ gəlir. Şitilin gövdəsi 7-8 sm-ə çatdıqda həqiqi yarpaq əmələ gəlir ki, bu da şitilin 
sahəyə köçürülməsi üçün hazır olduğunu göstərir. 

Bitkinin formalaşması 20-25 gün davam edir, bu dövrdə qida maddələrinə, xüsusilə azotla 
gübrələnməyə, suya çox ehtiyac hiss edilir. Kökbağlama fazasında əsasən şitilin kök hissəsi inkişaf 
edir, gövdənin ana xətti inkişaf etmir. Şitil salınandan 10-15 gündən sonra həmin qida maddələri 
gövdənin əmələ gəlməsinə sərf edilir ki, bu da sortların sürətlə böyüməsinə səbəb olur. 

Bitkilərin formalaşması fazasında Şəki rayonunda havanın temperaturu 15-180C olmuşdur. Bu 
şəraitdə Samsun-155 sortunun yerüstü hissəsi, yarpaqları, gövdəsi çox olduğu üçün torpağa daxil 
olan qida maddələrindən  istifadə edir, nəticədə bu sortun boyu və yarpaqları sürətlə inkişaf edir. 

Başqa kənd təsərrüfatı bitkilərindən fərqli olaraq tütün bitkisinin  məhsulu yarpaq hesab olunur. 
Yarpaqların vegetasiya dövründə formalaşması bir çox amillərdən asılıdır. Lakin hər bir sortun 
biologiyasından asılı olaraq yarpaqların forması, ölçüsü, sayı müxtəlif olur. Müxtəlif  aqrotexniki  
tədbirlər  yarpaq sayına və səthinə təsir etsə də, hər sortun potensial imkanı daxlində bir qədər artıb 
azala bilir. 

Təcrübəmizdə orta yarus yarpaqların eni, uzunu ölçülərək sahəsi Qubenko cədvəli əsasında 
təyin edilmişdir. Yarpağın quruluşu onun materiallığını, kimyəvi tərkibini, elastikliyini, 
saçaqlılığını, nəhayət məhsulunu xarakterizə edir. Tərəfimizdən aparılımış  müşahidələr göstərir ki, 
sortun biologiyasından asılı olaraq Şəki rayonunda Samsun-155 sortunun yarpaq sahəsi isə 529 sm2 
olmuşdur. Arpa biçildikdən sonrakı əkində isə Samsun-155 sortunun yarpaq sahəsi isə 440 sm2 
təşkil etmişdir. Eyni qanunauyğunluq 1991-1992-ci ildə  qoyulan təcrübədə də müşahidə edilmişdir. 
Lakin illər arasında iqlimin vegetasiya dövründə müxtəlif  olması ilə əlaqədar olaraq müəyyən fərq 
müşahidə edilmişdir. Ümumiyyətlə, yığılan yarpaqların miqdarınin və ölçüsünün  məhsuldarlığa 
təsir etməsi   ilə yanaşı   keyfiyyəti də   yüksək   olmalıdır. 

Təcrübənin nəticəsinə əsasən Samsun  155 sortunu 70 x 10 sm sxemi ilə əkdikdə  hektardan 
20,8 sen., 70 x 15 sm sxemi ilə əkdikdə isə 30,4 sen., 70 x 20 sm sxemində əkildikdə isə 25,2 sen. 
məhsul alınmışdır.  Samsun155 sortunun məhsuldarlığına təsiri daha dəqiq öyrənmək üçün bu 
təcrübə yenidən arpa biçildikdən sonra da aparılmışdır. Alınan nəticədən  bir daha belə qənətə  
gəlmək olar ki, Samsun 155 sortu  qismən sıx əkildikdə  məhsuldarlıq seyrək əkindən yüksək olur. 
Məsələn, 70 x 10 sm sxemində məhsuldarlıq  hektardan 26,4  sent. olduğu halda,  70 x 15 sm 
sxemində 25,6 sent.,  70 x 20 sm sxemində isə 24,7 sentner olmuşdur (Cədvəl).  
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Cədvəl. Qida sahəsinin əsas əkində və arpa biçildikdən sonra  
Samsun-155 tütün sortunun məhsuldarlığına təsiri  

 

Qida sahəsi, sm 
Hektardan məhsuldarlıq, sen. 

1990 1991 1992 Orta 

Əsas əkin 

70х10 21,6 28,5 29,8 28,6 

70х15 29,7 30,5 30,2 30,4 

70х20 24,8 25,8 26,0 25,02 

Arpa biçildikdən sonra 

70х10 21,9 26,4 25,4 22,20 

70х15 20,3 25,6 23,0 24,50 

70х20 19,6 24,7 22,5 22,36 

 
Üç ilin nəticələri göstərir ki, məhsuldarlığa görə Samsun 155 sortu üçün ən optimal qida 

sahəsi 70 x 15 sm sxemi hesab olunur.  
Tədqiqatdan alınan nəticələr Azərbaycanda tütün yetişdirilməsi üçün aqronomiya 

tövsiyələrinə daxil edilmişdir.  Bu təkliflərin fermer təsərrüfatlarında istifadə edilməsi tütünçülüyün 
iqtisadi əhəmiyyətinin daha da artırılması və tütün məhsulunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında 
əhəmiyyətlidir. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СОРТА ТАБАКА САМСУН 155 

 
С.А.Кулиева 

Научно - Исследовательский Институт Земледелия 
 

В статье приведена информация о впервые проведенном исследовании, влиянии площади 
питания в основном посеве и после уборки ячменя на урожайность и качестве растений 
ароматического сорта  табака Самсун-155, выращиваемого в стране. 

А также  для получения табачного продукта два раза в год после уборки ячменя проведен посев  
и сравнительно изучено воздействие площади  питания на урожайность и качество. 

 
EFFECT OF NUTRITION AREA ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF  

TOBACCO VARIETY SAMSUN 155 
 

S.A.Guliyeva 
Research Institute of Crop Husbandry 

 
The article presents information on, in the first, study of influence of  nutrition area in main crop and 

after barley harvesting on  yield and quality of plants of aromatic variety Samsun-155 grown in the country. 
As well as for obtaining tobacco products twice a year after harvesting barley, a sowing was 

conducted and effect of nutrition area on yield and quality was studied comparatively.  
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UOT 633.031/ 033.631.58 
MİNERAL VƏ  ÜZVİ  GÜBRƏLƏRİN FONUNDA  YEM ÇUĞUNDURU BİTKİSİNİN 

YAŞIL KONVEYERİN TƏŞKİLİNDƏ ƏHƏMİYYƏTİ 
 

R.М.ZAMANOVA, Ş.H.ƏHMƏDOV  
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098 Bakı, Pirşağı qəs., Sovxoz № 2, rehmine.zamanova@mail.ru 

 
Məqalədə heyvandarlığın inkişafında, xüsusilə ət və süd istehsalında böyük əhəmiyyətə malik, yaşıl 

konveyerin ən fəal, komponentlərindən biri olanyem çuğunduru bitkisinin kimyəvi tərkibindən və il boyu, 
fasilələrlə əkilərək heyvanlara yedizdirilməsindən  bəhs edilir. 

Açar sözlər:  Yaşıl konveyer, şirəli yem, yem çuğunduru, becərmə,  məhsul 
Ключевые слова: Зеленый конвейер, сочный корм, кормовая свекла, выращивание, урожай 
Key words: Green belt, juicy fodder, fodder beet, cultivation, harvest 
 
Hazırki heyvandarlıqda ən aktual problemlərdən biri bütün il boyu mal-qaranın düzgün 

yemləndirilməsidir. Yemlər-kobud, şirəli, qüvvətli və yaşıl yemlərə bölünür. 
Nə üçün heyvanlara qışda şirəli yem verən kimi onların məhsuldarlığı artır? Elm sübut etmişdir 

ki, şirəli yemlərin hüceyrələrində çoxlu su vardır. Lakin bu adi su deyildir. Onda həll olmuş 
müxtəlif qida maddələri vardır ki, bu maddələri heyvanların orqanizmi yaxşı həzm edir. Həmin 
bitkilərin  şirəsi qaba və qüvvətli yemlərin  yaxşı həll olmasına və mal-qaranın sağlamlığına  da 
yaxşı təsir göstərir. Çünki onlarda olan vitaminlər müxtəlif xəstəliklərin baş verməsinə  mane olur. 
Şirəli yemlər heyvan orqanizminə,  yaşıl ot kimi təsir göstərir, onların çəkisini və sağımını artırır. 
50-ci illərdən başlayaraq respublikamızda mal-qaraya şirəli yemlər verildikdən sonra ət, süd və yun 
istehsalı xeyli artmışdır [1; 6].  

Respublikamızın torpaq–iqlim şəraiti yem çuğundurunun il ərzində fasilələrlə əkilib məhsul 
verməsinə imkan verir.  

Çuğundurun  aran rayonlarında  qışqabağı  əkilməsinin yay  dövründə xüsusi təsərrüfat 
əhəmiyyəti, hətta yaz əkininə nisbətən kök və yarpaq məhsulunun bir qədər yüksək  olması  
cəhətdən üstünlüyü vardır.  Qışqabağı çuğundur əkini  üçün ən yaxşı vaxt noyabrın axırları, 
dekabrın ortaları hesab olunur. Gec əkilən çuğundur qış və yay arası keçid vəziyyəti alır. Qışqabağı 
əkilən çuğundurun kök və yarpağının çəkisi yazda  əkilən çuğundura nisbətən iyul ayında bir yarım, 
iki dəfə artıq olur.  

Qışqabağı əkilən çuğundurun yarpaqlarını yaşıl konveyer sistemində  yaz-yay  arası heyvanlara 
yedizdirmək olur. Qışqabağı əkilən çuğundur iyulun ortalarında hektardan 400-700 sentnerədək, 
sentyabr-oktyabr aylarında isə daha çox kök məhsulu verir [3]. 

Aktuallığı nəzərə alaraq, mal-qaranın qidalandırılması üçün şirəli yem çuğundurunun nə qədər 
əhəmiyyətli bir yem bitkisi   olduğunu,  müasir becərmə texnologiyalarını tətbiq edərək, mineral və 
üzvi gübrələrin fonunda, respublikamızda ilk dəfə sürətli informasiya texnologiyaları cəmiyyətinin 
məhsulu, nano texnologiyaların kənd təsərrüfatına tətbiqinin təzahürünü, müxtəlif  insektisid və 
fungisidlərin əvəzedicisi  ABŞ-ın Aqrarius firmasının istehsalı olan fizioloji aktiv Nano-Gro 
preparatının  yem çuğundurunun məhsuldarlığına və biometrik göstəricilərinə təsiri elmi əsaslarla 
tədqiq edilmişdir. 

 Yem və şəkər çuğunduruna makro və mikroelementlərın, müxtəlif  boy tənzimləyicilərinın  
tətbiqi üzrə respublikamızda uzun illər ərzində bir sıra müəlliflər tərəfindən tədqiqat işləri 
aparılmışdır. Tərəfimizdən ABŞ-nın Aqrarius firmasının istehsalı olan,  özü çox kiçik amma təsir 
dairəsi böyük olan fizioloji aktiv Nano-Gro preparatından istifadə edərək tədqiqat aparılmışdır. 
Burada sələf paxlalı və taxıl bitkilərinin qarışıq səpini olmuşdur. Tarla təcrübəsi qoyulmazdan əvvəl 
torpaqda qida maddələrinin mənimsənilən formalarının miqdarını öyrənmək üçün,sahədən torpaq 
nümunələri götürülüb laboratoriyada təhlil olunmuşdur. 

Təhlilin nəticələrindən göründüyü kimi sahə qələvi xassəyə malikdir, torpağın pH-ı 8,3-8,6 
arasında dəyişir [4]. Kalsium karbonatın (CaCO3) miqdarı orta hesabla 17,34%,-24,46% arasında 
dəyişir. Göründüyü kimi sahə yüksək karbonatlıdır [3]. Ümumi humusun miqdarı orta hesabla 

:337-340 
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1,31%, aşağı qatlarda-0,86% arasında dəyişir. Ümumi azotun miqdarı isə 0,06-0,07%-ə qədər azalır. 
Şum qatında mütəhərrik fosfor P2O5 (asan mənimsənilən) 1kq torpaqda orta hesabla 12,5 mq-a 
qədər, mübadiləvi kalium K2O (asan mənimsənilən) isə 1 kq torpaqda 207 mqtəşkil edir. Aşağı 
qatlarda isə xeyli azalır. Respublikada qəbul olunmuş qradasiyaya əsasən sahə fosforla çox zəif, 
kaliumla isə zəif təmin olunub. 

Təcrübə  3təkrar,  2 sxem, 6 variantda  aparılmışdır. Təcrübə sahəsi, sələflərdən təmizləndikdən 
sonra 10-14 sm dərinliyində üzləmə əməliyyatı aparılmışdır. Üzləmə əməliyyatından sonra yem 
çuğunduru əkiləcək sahəyə 20 ton çürümüş peyin və superfosfatın 100%-i təsiredici maddə hesabı 
ilə verilmiş, 25-30 sm dərinliyində dondurma şumu edilmişdir. Erkən yazda 10-14 sm dərinliyində 
üzdən becərmə əməliyyatı aparılmış sonra sahə hamarlanmışdır.   

Təcrübə zamanı Nano-Qro  maddəsi ilə həm toxumlar isladıldıımiş, həm də vegetasiya ərzində 
çiləmə aparılmışdır. Təcrübə sahəsində tədqiqat  zamanı “Yarımşəkərli ağ çuğundur” sortundan  
lazımi miqdarda toxum parça kisələrə yığıldıqdan sonra 1 və 2 ədəd  Nano-Qro dənəvəri 
götürülərək ayrı-ayrı plastik qablarda 1 litr suda həll edilmişdir.  

Təcrübənin variantları metodikaya uyğun olaraq aşağıdakı kimi aparılmışdır: 
1. Nəzarət,  toxumlar  quru halda heç bir məhlulda isladılmamışdır. 
2.Toxum  30 saniyə və 60 saniyə müddətlərində 1 ədəd  dənəvərin 1 litr suda həll olunmuş 

məhlulunda isladılmışdır. 
3. Toxum 2 ədəd dənəvərin 1 litr suda həll olunmuş məhlulunda, 30 və 60 saniyə 

müddətlərində isladıldıqdan sonra əkilmişdir. 
Vegetasiya ərzində bitkilərə kökdənkənar qidalanma üsulu olaraq, yarpaqlara çiləmə 

aparılmışdır. Çiləmələrə ardıcıl olaraq bitkinin yerüstü hissəsinin güclü inkişaf etdiyi vaxtda 
başlanılmışdır.  Bu zaman metodikaya əsasən sxemlər üzrə  0,1 kq/ha, və 0,2kq/ha-a  1000 litr işçi 
məhlul olmaqla  vegetasiya ərzində 7 dəfə çiləmə aparılmışdır.  

Səpin 2014-cü aprel ayının 15-də pnevmatik toxum səpən ORİETTA  maşını ilə 70x30 sm 
səpin sxemində aparılmışdır. Bütün aqrotexniki tədbirlər metodikaya uyğun olaraq aparılmışdır. 

Təcrübə sahəsində  istifadə etdiyimiz fizioloji aktiv Nano-Qro maddəsi ilə metodikaya uyğun 
olaraq kökdənkənar, yarpaqlara çiləmə aparılmışdır.  Çiləmələrə ardıcıl olaraq bitkinin yerüstü 
hissəsinin güclü inkişaf etdiyi vaxtda başlanılmışdır. Variantlardan asılı olaraq  Nano-Gro 
maddəsinin 1 ha  üçün  0,1 kq və  0,2kq -ı  1000 litr suda həll efməklə çiləmə aparılmışdır (fb.pdf-
Adobe acrobat Reader) [2]. 

Yem bazasının təşkilində yem çuğundurunun məhsuldarlığı ilə bərabər kimyəvi tərkibinin də 
böyük təsərrüfat əhəmiyyəti vardır. Tədqiqat apardığımız  yem çuğundurunun yemlik keyfiyyət 
göstəricilərini  öyrənmək üçün yem yetişkənliyi dövründə götürülmüş nümunələr laboratoriyada 
təhlil olunmuş  və  nəticələr cədvəldə verilmişdir. 

 
Cədvəl. Yem çuğundurunun kimyəvi tərkibi, (quru maddəyə görə %-lə) 

S/s 
Variantlar 

İlkin 
nəmlik 

Hiqroskopik 
nəmlik 

Xam 
kül 

Xam 
sellüloza 

Xam yağ 
Xam 

protein 
I sxem 

  1 2 3 4 5 6 
1 

Nəzarət 
Kök 67,26 14,25 7,0 6,0 0,50 4,34 

Yarpaq 86,5 7,5 8 5,0 2,85 12,25 
2 N60P45K90+20t 

peyin(1-ciFon) 
Kök 73,69 15,0 12 9 0,58 5,04 

Yarpaq 89,01 8,75 10,0 5,8,0 3,21 13,44 
3 

(1-ci  Fon) +0,1 kq 
Kök 74,52 12,5 13,5 10 0,60 6,18 

Yarpaq 87,33 9,0 20,0 6 3,21 15,14 
4 

(1-ci  Fon) +0,2 kq 
Kök 78,3 14,0 14,05 13,0 0,65 7,74 

Yarpaq 88,9 9,1 21,0 9,0 3,32 15,34 
5 

(1-ci  Fon) +0,1 kq 
Kök 79,16 16,5 18,5 13,0 0,70 7,86 

Yarpaq 88,32 10,25 22,0 11,0 3,64 16,7 
6 

(1-ci Fon) +0,2 kq 
Kök 79,73 17,75 25,5 18,0 0,77 8,91 

Yarpaq 90,69 12,5 25,,5 12,0 3,8 17,68 
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Cədvəlin ardı 
II Sxem 

1 Nəzarət 
 

Kök 66,73 18,5 8,0 6,1 0,43 4,30 
Yarpaq 78,8 6,25 7,5 4,0 2,9 11,38 

2 N160P90K210+20t 
peyin (2-ci Fon) 

Kök 68,73 19,5 11,0 9,1 0,73 7,10 
Yarpaq 5,8 7,25 15,5 4,0 3,1 12,38 

3 (2-ci Fon) +0,1 kq 
 

Kök 86,73 24,5 14,5 17,4 0,8 7,55 
Yarpaq 86,74 8,0 22,5 4,6 3,2 13,31 

4 (2-ci  Fon) +0,2 kq Kök 87,06 25,5 18,5 17,4 0,80 7,57 
Yarpaq 86,74 8,25 24,5 4,7 3,5 14,4 

5 (2-ci Fon) +0,1 kq 
 

Kök 88,06 33,0 25,5 18,6 0,85 8,18 
Yarpaq 87,4 10,25 24,6 6,0 3,8 15,0 

6 (2-ci Fon) +0,2 kq Kök 89,2 34,0 25,8 19,1 0,94 13,3 
Yarpaq 87,5 25,5  30,5 12,3 4,9 18,6 

 
Yem çuğundurunun kökünün kimyəvi tərkibi vegetasiya ərzində dəyişir, beləliklə bitki 

vegetasiya ərzində törədici qurşaq əmələ gətirir və qurşaqların sayı nə qədər çox olarsa kök meyvəsi 
o qədər çox şişkinləşir. Qurşaqlar nə qədər aralı yerləşərsə şəkər ehtiyatı bir o qədər çox toplanır. 

Tarla təcrübəsində  müəyyən edilmişdir ki, üzvi və mineral gübrələrin fonunda Nano-Gro 
maddəsi ilə toxumun isladılaraq əkilməsi və vegetasiya ərzində  kökdənkənar qidalanma olaraq 
çiləmə əməliyyatı yem çuğunduru bitkisinin  kökündə fizioloji parametrlərə müsbət təsir etmişdir.   

Təcrübə sahəsindən götürülmüş nümünələrin təhlilinin nəticələrindən  görünür ki, yem 
çuğundurunun  kimyəvi tərkibi  hər iki sxemdə  variantlar üzrə çox fərqlənir. 

1. Abşeron zonasının boz qonur torpaqları şəraitində I sxemin nəzarət variantında kökdə xam 
kül 7,0, xam sellüloza 6,0, xam yağ 0,50, xam protein 4,34 % olmuşdursa, yarpaqda xam kül 8, xam 
sellüloza 5,0, xam yağ 2,85, xam protein 12,25 % olmuşdur. 

2. I sxemin  6-cı variantda (1-ci  Fon) + 0,2 kq/ha kökdə xam kül 25,5, xam sellüloza 18,0, 
xam yağ 0,77, xam protein 8,91 % olmuşdusa, yarpaqda xam kül 25,5, xam sellüloza 12,0, xam yağ 
3,8, xam protein 17,68% olmuşdur. 

3. Abşeron zonasının boz qonur torpaqları şəraitində II sxemin nəzarət variantında kökdə xam 
kül 8,0, xam sellüloza 6,1, xam yağ 0,43, xam protein 4,30% olmuşdursa, yarpaqda xam kül 7,5, 
xam sellüloza 4,0, xam yağ 2,9, xam protein 11,38 % olmuşdur. 

4. 6-cı variantda (2-ci  Fon) + 0,2 kq/ha variantında kökdə xam kül 25,8, xam sellüloza 19,1, 
xam yağ  0,94, xam protein 13,3 % olmuşdursa, yarpaqda xam kül 30,5, xam sellüloza 12,3, xam 
yağ 4,9, xam protein 18,6 % olmuşdur. 

Beləliklə, tədqiqat nəticəsində heyvandarlığın inkişafı, xüsusilə ət və süd istehsalında 
əhəmiyyətə malik olan yem çuğunduru bitkisinin məhsuldarlığının artırılması və kimyəvi tərkibinin 
yaxşılaşdırılması üçün toxumların mikroelementlərlə zəngin Nano-Qro maddəsi ilə  isladılaraq 
əkilməsinin və çilənməsinin  böyük əhəmiyyəti müəyyən olunmuşdur. 

Apardığımız  tədqiqatlar zamanı  müəyyən edilmişdir ki, üzvi və mineral gübrələrin fonunda 
Nano-Gro maddəsinin  müxtəlif  çəki  və müxtəlif  müddətlərdə toxumların isladılması və 
vegetasiya ərzində yaşıl kütləyə çilənməsi nəticəsində yem çuğundurunun məhsuldarlığını 
artırmaqla bərabər yem çuğundurunun kimyəvi tərkibinin yaxşılaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
etmişdir.  
 Abşeron zonası   torpaqlarının humus təbəqəsinin çox zəif olmasına baxmayaraq üzvi və 
mineral gübrələrin  fizioloji  aktiv maddə ilə birgə təsiri nəticəsində yem çuğunduru bitkisində  
kökün  kimyəvi tərkibi nəzarətə nisbətən xeyli artmışdır.  Ən yaxşı  nəticə hər iki sxemin  sonuncu 
variantında   (toxumun 60 saniyə müddətində  isladılması və 4 ədəd dənəvərin 1 litr suda  həll 
edilmiş norması əkinində) 0,2  kq/ha fizioloji aktiv maddənin çilənməsindən alınmışdır.  
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ЗНАЧЕНИЕ КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗЕЛЁНОГО КОНВЕЙЕРА 
НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
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В данной статье говорится о химическом составе, интервальном и годовом посеве самого 
активного элемента зеленого конвейера кормовой свеклы в целях кормления животных, который в 
свою очередь используется в развитии животноводства, а также при производстве молока и мяса. 

 
IMPORTANCE OF FODDER BEET ON FORMATION OF GREEN CONVEYER IN 

BACKGROUND OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS 
 

R.M. Zamanova, Sh.H.Ahmedov 
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 The article presents information on chemical composition of fodder beet which is the most active 

component of green conveyor and plays an important role in livestock development, especially in the 
production of meat and milk and its planting interval during the year. 
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İnsan orqaniziminə müsbət təsir göstərən meyvələrdən biri də nar bitkisidir. Nar bitkisinə təbii halda 

Azərbaycanın Kür sahili boyu, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində rast gəlinir. Nar yeganə 
bitkidir ki, onun bütün orqanları (kök, gövdə qabığı, nar qabığı, yarpaqları, çiçəkləri, meyvəsi və toxumları) 
qədim zamanlardan bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Məqalədə nar bitkisinin kök sisteminin 
inkişafına boy maddələrinin və “Azofos” gübrəsinin təsiri araşdırılmışdır. Həmin maddələrin bitkilərin 
yerüstü hissəsinə  və kök sisteminin inkişafına təsiri öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: nar bitkisi, boy maddələri,“Azofos”gübrəsi, inkişaf, kök sistemi 
Ключевые слова: растение гранат, ростовые вещества, азофос, развитие, корневая система 
Key words: pomegranate, growth substances, azofos, development, the root system 

 
Nar Azərbaycanın olduqca qiymətli quru subtropik bitkilərindən biridir. Onun meyvələri 

insanlar tərəfindən ən çox çərəz kimi təzə halda istifadə edilir.“Gülöyşə”, “Mələz”, “Şah-nar”, 
“Bala Mürsəl”, “Qırmızı qabıq”, ”Nazik qabıq”  və s. nar sortları Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda 
tanınır. Nar meyvələrindən müxtəlif məmulatlar (nar şirəsi, narşərabı, mürəbbə, punş, limon cöhəri, 
şərab, spitsiz içkilər, nardança və s.) və digər yüksək keyfiyyətli məhsulların hazırlanmasında geniş 
istifadə edilir.    

Aparılan tədqiqat işlərində əsas məqsədimiz nar bitkisinin məhsuldarlığını və məhsulun 
keyfiyyətini artırmaq məqsədilə, nar bağlarında bitkinin yaxşı inkişaf etməsi üçün onun kök 

:340-343 
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sistemini inkişaf etdirmək olmuşdur. Çünki bitki həyatında kök sistemi həlledici rol oynayır. Kök  
amid, amin turşularını, zülal, lipidlər və s. üzvi birləşmələr əmələ gətirir. Kök torpaqdan su və suda 
həll olunmuş, bitkinin tələbinə uyğun elementləri, mineral maddələri sorub bitkinin yerüstü 
hissəsinə ötürür. P.Malışev (1890) göstərir ki, torpaq mühitində köklər üzvi maddələr, xüsusi ilə 
şəkərlər, üzvi turşular, fosfor, kalium və maddələrin mineral birləşmələrini torpağa qaytarır və 
torpaqda fəal mikroorqanizimlərin artmasına, onların inkişafına şərait yaradırlar [2; 3]. 

V.A.Kolesnikovun [1] İ.N.Ryabovun [4] apardıqları tədqiqatlar bitkinin kök sisteminin  bioloji 
xüsusiyyətlərinin inkişafını dərindən öyrənilməsinə kömək edir. P.E.Solyanikovanın (1972) 
müşahidələri göstərir ki, qazıntı zamanı ən çox miqdarda köklər ağacın şimal-şərq sektorunda qeydə 
alınır. 

F.Pexoto [4]  qeyd edir ki, ən çox köklər şimal kvadratının üst layında təsadüf edilir. Bunun da 
səbəblərini o, sektorun kölgəlikdə olması ilə əsaslandırır. 

V.A.Kolesnikov iddia edir ki, Kırım bağlarında ağacların gövdə ətrafında (1,0 m məsafədə) 
köklərin az yerləşdiyini, ağacları  tez-tez “kasa” üsulu ilə suvarma nəticəsində torpaqda bataqlıq 
əmələ gəlir ki, bununla da aerasiya  pozulması  baş verir. Səbəb olaraq o, köklərin çaladan ətrafa 
çıxmalarını izah edir. Müəllifin tədqiqatları göstərir ki, kök sisteminin quruluşu, onun torpaqda 
yerləşməsi, bitkinin bioloji xüsusiyyətlərindən  və onun becərildiyi şəraitdən aslıdır. 

Nar bitkisinin inkişafını daha da artırmaq üçün əsas amillərdən biri üzvi və mineral gübrələrdən 
düzgün istifadə etməkdir.  

Nar tingləri ilə tədqiqatlar Abşeron Subtropik Bitkilər Təcrübə Stansiyasının Binə qəsəbəsində 
yerləşən əkin sahəsində, eyni zamanda  Ağsu, Salyan, Ucar və Tərtər rayonlarında yerinə 
yetirilmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu gübrələrlə aparılan sınaq təcrübələri daha geniş  (0,2 ha) əkin 
sahələrində öyrənilmişdir.  

2015-2016-cı illərdə nar bitkisinin kök sisteminə AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda 
yaradılan naften mənşəli boy maddələrin (naften turşusunun həm təbii, həm də sintetik duzları) və 
üzvi-mineral gübrələrinin (peyin və AMEA NKPİ-da istehsal olunan “Azofos” gübrəsi) təsirini 
öyrənmək üçün  ikiillik nar tingləri üzərində 5 variantda və 3 təkrarda təcrübələr aparılmışdır (şəkil 
1 və 2). Bitkilərə əkin sahələrində qəbul olunmuş normalara uyğun olaraq, gübrələrin miqdarı 
hesablanmış və torpağa verilmişdir. Müqayisə məqsədi ilə nəzarət yəni heç bir maddə verilməyən 
variantlar da götürülmüşdür. Təcrübənin sxemi  aşağıdakı kimidir: 

1) Nəzarət (gübrəsiz);  2) N.T.B. duzu;   3) N.T.C. duzu; 
4) N.T.A. duzu;  5)  Peyin  10 t/ha+A 

 
Şəkil 1                                                               Şəkil 2 
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Kök sisteminin arxitektonikasını öyrənmək məqsədilə  Abşeron Subtropik Bitkilər Təcrübə 
Stansiyasının nar seleksiya və kolleksiya bağında 3 illik nar ağacları ayrılmışdır. Köklərin 
öyrənilməsi bağlarda və laboratoriyada aparılmışdır. Ağacın kök sisteminin qazılması isə  prof. 
V.A.Kolesnikovun “skelet” metoduna əsasən aparılmışdır. Təcrübənin nəticələri şəkillərdə göstəril-
mişdir. Həm təbii, həm də sintetik duzların, üzvi-mineral gübrələrin kök  sisteminin inkişafına 
təsirini öyrənərkən hər variantda  3 ağacın gövdə ətrafı şimal və cənub tərəfdən 1/8 hissəsinə 
bərabər ekspozisiya ayrılıb. Qazıntı sektorunun seçilməsində əsas şərt orada mütləq horizontal 
inkişaf edən bir skelet kök olmalıdır. Qazıntı vaxtı köklər fraksiyalara bölünürlər.  

Torpaqda köklərin yerləşdiyi istiqamətlər şaquli və üfiqi istiqamətdə olan köklər millimetrov-
kaya köçürülür.  Labaratoriyada köklər qurudulandan sonra tərəzidə çəkilir. Köklərin hesablanması  
fraksiyalarla, horizontlarla və sektorlarla  aparılır. 

Tədqiqatlarımızdan məlum olmuşdur ki, üzvi və mineral gübrələri nar bitkisinə yemləmə 
şəklində verməklə fəaliyyətdə olan köklərin əsas kütləsinin yerləşdiyi təbəqədə qidalanma rejimi 
yaxşılaşır, kök sisteminin artması sürətlənir və nəticədə əmici (aktiv) köklərin miqdarı artır (şəkil 1 
və 2). 

Hesabatlar göstərir ki, tərəfimizdən aparılmış təcrübələrdə həm boy maddələrinin (təbii və 
sintetik) həm də üzvi-mineral gübrələrin nar bitkisinin köklərinə təsiri variantlar üzrə müxtəlif 
olmuşdur. Lakin daha dəqiq  müqayisə etdikdə sintetik duzların nəticələri təbii duzlara nisbətən 
yüksək olduğu aşkarlanmışdır. Təbii və sintetik boy maddələri üzvi-mineral gübrələr fonunda həm 
nar qələmlərinin, həm də məhsuldar ağacların kök sisteminə çox yaxşı təsir göstərmişdir. Bütün 
variantlarda kök sistemi nəzarətə nisbətən 2-3 dəfə artmışdır. 

Şəkillərdən göründüyü kimi ən çox əmici (aktiv) köklər  peyin  10 t/ha+A duzu verilmiş 
variantda alınmışdır. 
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ВЛИЯНИЕ РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ И АЗОФОСНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ 

КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ГРАНАТОВЫХ САЖЕНЦЕВ 
 

Н.Д.Набиева 
Институт НКП НАНА 

 
Одним из положительно влияющих на организм человека плодов является растение гранат. В 

естественном виде растение гранат встречается в южных подошвах Больших и Малых Кавказских 
гор, на протяжении берегов реки Куры Азербайджана. Гранат является единственным растением, чьи 
все органы (корень, кора ствола, кора граната, листья, цветы, плоды и семена) с давних пор 
используются при лечении многих заболеваний.  

В статье исследованы влияние ростовых веществ и азофосных удобрений на развитие корневой 
системы гранатовых саженцев. Изучены влияние этих веществ на надземную часть и корневую 
систему растений.  
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INFLUENCE OF GROWTH SUBSTANCES AND AZOFOS FERTILIZERS TO  
DEVELOPMENT OF POMEGRANATE SAPLINGS ROOT SYSTEM 

 
N.D.Nabiyeva 

Institute of Petrochemical Processes named after Academician Yusif Mammadaliyev 
 

Pomegranate has the positive effect on the human body as fruit plant. In natural form pomegranate plant 
is found in southern part of the Greater and Lesser Caucasus Mountains, along the banks of the Kura River in 
Azerbaijan. The pomegranate is the only plant whose all organs (roots, bark of body, trunk, bark of 
pomegranate, leaves, flowers, fruits and seeds) have  been long used in the treatment of many diseases. 

In this article has been researched the impact of growth substances and azofos fertilizers to development 
of pomegranate seedlings's root system. Have been studied the impact of these substances on the terrestrial 
part and root system of plants. 
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TORPAQŞÜNASLIQ VƏ AQROKİMYA 

 
 
UOT 631.43:631.53 

DƏNLİ-PAXLALI BİTKİLƏRİN VEGETASİYA DÖVRÜNDƏ  
TORPAĞIN FİZİKİ KEYFİYYƏTİNİN DƏYİŞMƏSİ 

 
N.Q.HÜMMƏTOV  

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098 Bakı şəhəri, Pirşağı qəs., 2№-li sovxoz  
ngummatov@mail.ru 

 
Məqalədə Respublikanın Dağlıq Şirvan aqroekoloji bölgəsinin Qobustan rayonunun dəmyə şəraitində 

dənli-paxlalı bitkilərin vegetasiya dövründə açıq-şabalıdı torpağın fiziki keyfiyyət göstəricilərinin (nəmlik, 
sıxlıq, məsaməlik, struktur və suyadavamlı aqreqatların miqdarı və s.) və aqrofiziki vəziyyət indeksinin 
dəyişmə qanunauyğunluqları şərh edilmişdir. Dənli-paxlalı bitkilərin vegetasiya dövründə torpağın şum 
qatında 0.25 mm-dən böyük suyadavamlı makroaqreqatların miqdarı 64-117 % artmış və fiziki keyfiyyəti 
yaxşılaşmışdır. Bölgədə tətbiq olunan əkin dövriyyələrində ərzaq və yem noxudunun payının artırılması və 
onların əkin sahəsinin genişləndirilməsi respublikada torpaqların aqrofiziki vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, 
ərzaq təhlükəsizliyi və yem bazasının möhkəmləndirilməsinə xidmət edə bilər.  

Açar sözlər: torpaq, aqrofiziki vəziyyət, struktur, suyadavamlılıq, sıxlıq, məsaməlik 
Ключевые слова: почва, агрофизическое состояние, структура,водопрочность,  плотность, 

пористость 
Key words: soil, agrophysical condition, structure, water stability, density, porosity 
 
Biotik və abiotik təsirlər şəraitində torpağın təbii inkişafı, kənd təsərrüfatında istifadəsi, melio-

rasiya və rekultivasiyası, təbii və antropogen çirklənməsi və s. proseslər nəticəsində onun fiziki, 
kimyəvi və bioloji xassələri dəyişkənliyə uğradığından, iqlim dəyişməsi ilə daha da mürəkkəbləşən 
torpaq örtüyünün idarə olunması və onun ümumi vəziyyətini xarakterizə edən parametrlərin 
proqnozunun verilməsi üçün sistematik olaraq müxtəlif miqyaslı torpaq tədqiqatlarının aprılması 
vacibdir. Torpağın vəziyyəti haqqında informasiyanı onun xassə və rejimlərini öyrənib, müəyyən 
kriteriyalarla qiymətləndirmə apararaq əldə etmək olar. Əslində torpaq-ekoloji sistemin öyrənilmə-
sinin son məqsədi bundan ibarətdir. Odur ki, torpağın vəziyyəti dedikdə onun xassə və rejimlərinin 
məcmusu başa düşülə bilər. Başqa sozlə desək, torpağın vəziyyətinin kəmiyyət və ya keyfiyyətcə 
təsviri onun əsas xarakterik xüsusiyyətidir. Torpağın vəziyyətinin səciyyələndirilməsi adətən fiziki, 
kimyəvi və bioloji göstəricilərin qiymətləndirilməsi vasitəsilə həyata keçirilir.   

Əksər hallarda torpağın vəziyyəti aşağıdakı göstəricilər kompleksi ilə xarakterizə olunur [12; 
14]: fiziki – qranulometrik və struktur-aqreqat tərkibi, torpaq qatının qalınlığı, sıxlıq, məsaməlik, 
penetrasiya müqaviməti, məhsuldar nəmlik ehtiyatı, susaxlama və sukeçirmə qabiliyyəti, hidroloji 
sabitlər və s.; kimyəvi – üzvi maddənin miqdarı, pH, karbonatların və toksiki maddələrin miqdarı, 
elektrik keçiriciliyi, mübadiləvi kation tutumu, qida maddələrinin (NPK) müxtəlif formaları və s.; 
bioloji – bioloji və fermentativ aktivlik, makro- və mikrobiotanın kütləsi, azotun minerallaşma 
potensialı və s. Göstəricilər dəstinin seçilməsində minimum say, maksimum informasiya prinsipi 
əsas götürülməklə, seçilmiş göstəricilər  dinamik dəyişkən heterogen torpaq sisteminin xassələrini 
və bu sistemdə baş verən prosesləri əks etdirməlidir.             

Keçən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq ABŞ torpaqşünasları tərəfindən “Torpağın keyfiyyəti” 
(Soil quality) anlayışı geniş istifadə edilir. Bu anlayış ekosistemdə torpağın davamlı olaraq bioloji 
məhsuldarlığını, ətraf mühitin keyfiyyətini, flora və faunanın sağlam həyat fəaliyyətini təmin edən 
əsas ekoloji funksiyaları həyata keçirmə qabiliyyətini əks etdirir [15]. Torpağın ümumi keyfiyyəti 
fiziki, kimyəvi və bioloji keyfiyyətlərin cəmindən ibarətdir. Biotik və abiotik təsirlər şəraitində 
zaman keçdikcə torpağın keyfiyyəti dəyişməz qalar, yaxşılaşa və ya pisləşə bilər. Odur ki, torpaq 

:344-352 
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keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ya uzunmüddətli dinamik torpaq xarakteristikalarının öyrənilməsi, 
ya da müəyyən zaman kəsiyində faktiki və optimal (standart)torpaq göstəricilərinin müqayisə 
olunması ilə aparılır. 

Torpağın keyfiyyəti ətraf ekoloji mühitin dayanıqlıq göstəricisi olmaqla yanaşı, davamlı 
əkinçilik, səth və qrunt suları, havanın keyfiyyəti, qidanın keyfiyyəti və ekoloji təhlükəsizliyi, 
insanın və digər orqanizmlərin sağlamlığı, ekoloji və sosial-iqtisadi dayanıqlıqla funksional 
qarşılıqlı əlaqəli olduğundan mühüm elmi və praktiki əhəmiyyətə malikdir.  

Torpaqda baş verən kimyəvi, fiziki-kimyəvi, bioloji və biokimyəvi proseslər onun fiziki 
vəziyyətindən asılıdır.Bu baxımdan torpaq keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində fiziki vəziyyət 
göstəriciləri mühüm rol oynayır. Odur ki, kənd təsərrüfatı əkin sahələrində becərilən bitkilərin 
böyüməsi, inkişafı, məhsuldarlığı və məhsulun keyfiyyəti digər amillərlə yanaşı torpağın fiziki 
vəziyyət göstəricilərindən bilavasitə asılı olur.  

Yuxarıda qeyd edilənlərlə əlaqədar olaraq son zamanlar kənd təsərrüfatı əkin sahələrində 
bitkilər üçün optimal fiziki şəraitin qiymətləndirilməsində ümumi aqrofiziki göstəricidən istifadə 
olunması məqsədəuyğun hesab edilir [7;8;11]. Bu göstərici “Aqrofiziki vəziyyət indeksi” (AFİ) 
adlanır və orta çəkili və ya orta həndəsi kəmiyyət kimi təyin edilir. O, torpağın ayrı-ayrı xassəsini 
deyil, bütövlükdə onun aqrofiziki vəziyyətini xarakterizə edir.AFİ torpağın fiziki xassələrinin 

faktiki( ),1(, niX i  )və optimal qiymətlərinin )),1(,( niX iopt   nisbətinin həndəsi orta göstəricisi 

kimi təyin edilir:  
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burada n – fiziki xassələrin sayı, Xi, Xiopt – uyğun olaraq torpağın müəyyən fiziki xassəsinin faktiki 
və optimal qiymətləridir. 

Torpağın fiziki vəziyyətinin qiymətləndirilməsində AFİ-nin normallaşdırılmış qiymətinin 
(NAFİ) də hesablanması təklif olunur [8] və aşağıdakı kimi təyin edilir: 
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burada miniX ),1( ni   torpağın fiziki xassələrinin minimum qiymətləridir. Bu kəmiyyətin sıfıra 

yaxın qiymətləri torpağın aqrofiziki vəziyyətinin pis olduğunu göstərir. Torpağın fiziki xassələrinin 

faktiki və mümkün maksimum qiymətlərinin( maxiX ) müqayisəsi üçün bəzən 
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nisbi kəmiyyətindən də istifasdə olunur.  
A.R.Dekster torpağın susaxlama əyrisinin (kapilyar-sorbsiya nəmlik potensialının (ψ) həcmi 

nəmliyin miqdarından (θ) asılılıq funksiyası) mailliyi ilə təyin olunan fiziki keyfiyyət indeksi (S) 
təklif edir və bu kəmiyyətin torpağın struktur-aqreqat tərkibinin, məsamə fəzası həcminin və 
deqradasiyaya uğrama dərəcəsinin meyarı olduğunu göstərir [13]: 

)(ln


d

d
S  . 

Yuxarıda qeyd edilənlərlə əlaqədar olaraq tədqiqatın məqsədi dənli-paxlalı bitkilərin vegetasiya 
dövründə şum və şumaltı qatlarda torpağın fiziki xassələrinə və struktur-aqreqat tərkibinə əsasən 
aqrofiziki vəziyyətini qiymətləndirməkdən ibarət olmuşdur.  

Tədqiqat 2016-cı ildə Dağlıq Şirvan iqtisadi-coğrafi bölgəsinin dəmyə şəraitində Əkinçilik 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasında (BTS)istehsalat şəraitində 
becərilən dənli-paxlalı bitki aqrosenozunda  aparılmışdır. BTS-in ərazisi əsasən orta və ağır gillicəli 
açıq-şabalıdı (açıq dağ boz-qəhvəyi) torpaq örtüyündən ibarətdir. Torpağın 0-50 sm qatında bərk 
fazasının sıxlığı2.6-2.7 q/sm3diapazonunda dəyişir.  

Tədqiqat üçün ərzaq (Pisum sativumL.) və yem (Cicer arietinumL.) noxudu əkinlərindən hər 
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birinin ölçüsü 50x30 m olan nisbətən bircins sahə seçilmişdir. Torpağın şüm (0-25 sm) və şumaltı 
(25-50 sm) qatlarından eyni sxemlə (düzbucaqlı kontur üzrə aralarındakı məsafə 20x10 m olmaqla) 
hər bir aqrofiziki xassə üçün 9 nümunə götürülmüş və standart aqrofiziki metodlarla tədqiq 
edilmişdir [3;10]. Torpaq nümunələri vegetasiya müddətində 2 dəfə olmaqla bitkilərin budaqlanma 
və tam yetişmə fazalarında götürülmüşdür.Yerüstü quru biokütlə və dən məhsuldarlığı mövcud 
metodlarla təyin edilmişdir [5]. Bitkilərin dənində və küləşində zülalın miqdarı müvafiq metodla 
“Dənin keyfiyyəti” laboratoriyasında təyin edilmişdir.  

Hər iki bitkinin sələfi taxıl olmuş və səpin 2015-ci ilin noyabr ayında aparılmışdır. Ərzaq 
noxudunun səpin norması 110 kq/ha, yem noxudunun isə 180 kq/ha olmuşdur. Hər iki halda səpin 
qabağı torpaq becərməsi aşağıdakıkimi olmuşdur: taxıl biçinindən sonra 20 -22 sm dərinlikdə şum, 
10-12 sm diski və ziq-zaq mala ilə işlənmə. 2016-cı ilin yazında hər iki bitki altına fiziki çəkidə  
70 kq/ha ammonium nitrat (NH4NO3; N-34%) gübrəsi verilmişdir.  

Məlumdur ki, torpağın optimal su-hava və qida rejimlərinin formalaşmasında struktur 
aqreqatların ölçülərinə görə paylanması mühüm rol oynayır [4]. Torpağın struktur-aqreqat vəziyyə-
tinin pisləşməsi su-hava rejiminin pisləşməsinə, kapilyar və qeyri-kapilyar məsamələrin balansının 
pozulmasına, aqronomik qiymətli aqreqatlar azalmaqla kəltənliyin artmasına, məhsuldarlığın 
azalmasına və s. səbəb olur. Bu baxımdan torpağın şum və şumaltı qatlarının struktur vəziyyətini 
nəzərə alan  gücdəndüşmə əmsalı (Kp) təyin edilmişdir: 

,100
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burada AQAt, AQAs – uyğun olaraq torpağın şum və şumaltı qatlarında 10-0.25 mm diametrli 
aqronomik qiymətli aqreqatların miqdarıdır. 

Torpaqların diaqnostik fiziki göstəricilərinin faktiki və optimal qiymətlərinin müqayisəsi kənd 
təsərrüfatı əkin sahələrində torpaqların aqrofiziki vəziyyətinin müəyyən edilməsində ən effektiv 
üsullardan biridir [1;7;8]. Tədqiq olunmuş torpaq örtüyünün aqrofiziki vəziyyət indeksinin 
hesablanması aşağıdakı diaqnostik fiziki göstəricilərə əsasən aparılmışdır: sıxlıq, nəmlik, ümumi və 
aerasiya  məsaməliyi, >10 və <0.25 mm struktur aqreqatların miqdarı, 10-0.25 mm aqronomik 
qiymətli və >0.25 mm suyadavamlı aqreqatların miqdarı. Torpağın fiziki xassələrinin optimal 
qiymətləri son illərdə BTS ərazisində müxtəlif aqrosenozlarda apardığımız tədqiqatlara və 
ədəbiyyat məlumatlarına əsasən müəyyən edilmişdir [2;6;9]. 

Cədvəl 1-də ərzaq və yem noxudunun vegetasiya dövründə torpağın şum və şumaltı qatlarının 
fiziki xassələrinin orta, minimum və maksimum qiymətləri verilmişdir.Cədvəldən göründüyü kimi 
hər iki bitki altında torpağın aqrofiziki xassələri həm vegetasiya dövründə, həm də torpaq qatları 
üzrə differensasiyaya uğrayır. Digər amillərlə yanaşı bitkinin kök sisteminin inkişafı və torpaq 
qatlarında yayılması differensasiyanı şərtləndirən başlıca amillərdən biridir. 

Bu və ya digər səbəbdən torpağın fiziki vəziyyətinin dəyişməsi onun su-hava, istilik və qida 
rejimlərinin dəyişməsinə səbəb olur. Torpağın su-hava rejiminin pisləşməsi birinci növbədə bitkinin 
kök sisteminin inkişafının, qaz mübadiləsinin, rizosferdə mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətinin 
pisləşməsinə və bütövlükdə məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur. Aqrofiziki baxımdan fiziki 
vəziyyəti optimala yaxın olan torpaqların həyata keçirdiyi ekoloji funksiyaların stabilliyi bitkilərin 
məhsuldarlığının dayanıqlığını təmin edir. 

Cədvəl 2 və 3-də dənli-paxlalı bitki aqrosenozunda torpağın fiziki xassələrinin faktiki 
qiymətlərinin zamana görə nisbi dəyişməsi və torpaq qatları üzrə nisbi fərqi göstərilmişdir. Cədvəl 
2-dən göründüyü kimi hər iki aqrosenozda torpağın sıxlığının, kütləvi nəmliyinin və ümumi 
məsaməliyinin zamana görə nisbi dəyişməsi 0-25 sm torpaq qatında daha intensiv gedir. Bu 
torpağın şum qatının müxtəlif nəmlənmə şəraitində kipləşməsi, bitkinin kök sisteminin inkişafı və 
digər amillərlə əlaqədar ola bilər. Torpağın şum qatında aerasiya məsaməliyinin və 10 mm-dən 
böyük struktur aqreqatların zamana görə nisbi dəyişməsi əks tendensiya ilə baş verir. 
       Tədqiqatın ən mühüm nəticələrindən biri həm ərzaq noxudu, həm də yem noxudu altında hər 
iki torpaq qatında vegetasiya dövründə suyadavamlı aqreqatların miqdarının nisbi artımıdır. Belə ki,  
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Cədvəl  2. Torpağın aqrofiziki xassələrinin faktiki qiymətlərinin 
 vegetasiya müddətində nisbi dəyişməsi 

Aqrosenoz Torpaq  
qatı, sm 

Nisbi dəyişmə (%) 
ρb

 W ɛt ɛa >10 AQA <0.25 Kstr Kws WSA>0.25 

Ərzaq 
noxudu

0-25 11.8 -49.8 -9.6 34.9 -21.4 4.2 38.0 24.5 -35.9 64.3 
25-50 3.7 -43.0 -3.9 59.9 -29.9 5.5 11.7 32.2 -41.9 74.2 

Yem 
noxudu   

0-25 15.5 -38.7 -12.0 9.0 42.7 -6.3 5.7 -25.7 -31.7 117.4 
25-50 -2.7 -35.0 -2.8 42.7 -51.2 7.7 14.6 63.7 -28.8 69.7 

Cədvəl 3. Torpağın aqrofiziki xassələrinin faktiki qiymətlərinin torpaq qatları üzrə nisbi fərqi 
Aqrosenoz Nümunə 

götürülmə 
tarixi  

Nisbi fərq (%) 
ρb

 W ɛt ɛa >10 AQA <0.25 Kstr Kws WSA>0.25 

Ərzaq 
noxudu  

28.04.16 14.8 -10.5 -12.0 -27.9 -30.7 9.9 7.2 46.3 -1.3 12.1 
02.07.16 6.4 1.6 -6.4 -14.5 -38.3 11.2 -13.3 55.3 -10.6 18.9 

Yem 
noxudu   

28.04.16 27.5 -3.6 -16.2 -41.6 25.4 -3.1 -4.2 -18.6 -17.4 67.2 
02.07.16 7.4 2.2 -7.5 -23.6 -57.1 11.4 3.9 79.3 -14.0 30.5 

Cədvəl  4. Bitkinin budaqlanma və tam yetişmə fazalarında torpağın şum və şumaltı 
qatlarının aqrofiziki vəziyyət göstəriciləri 

Torpaq 
qatı, sm AFİ NAFİ Kp 

inisX

 ρb W ɛt εa >10 AQA <0.25 WSA>0.25 

Ərzaq noxudu 
0-25 

05.1

02.1

23.1

86.0

1.10

0.9 9.86

0.89

2.71

2.93

7.84

4.89

9.71

8.65

0.51

9.67

5.83

0.87

1.74

1.52

8.85

6.73

25-50 

92.0

04.1

08.1

86.0

8.93

2.94

5.89

0.92

6.93

4.93

3.86

2.70

1.50

1.56

1.93

6.89

1.73

4.73

3.76

0.66

Yem noxudu 
0-25 

00.1

92.0

23.1

88.0

3.10

2.3 1.85

3.88

4.91

0.92

3.87

7.90

3.85

1.75

5.54

6.52

7.89

4.90

9.77

0.68

1.83

9.75

25-50 

86.0

88.0

82.0

92.0

2.96

1.98

0.92

7.91

3.92

8.93

3.84

8.88

3.45

7.70

2.93

7.89

6.90

5.70

1.91

0.71

ərzaq noxudu aqrosenozunda torpağın şum qatında suyadavamlı aqreqatların miqdarının nisbi artımı 
64.3%, şumaltı qatda – 74.2% olmuşdur. Yem noxudu aqrosenozunda uyğun olaraq bu göstərici 
torpağın şum və şumaltı qatlarında 117.4 və 69.7% təşkil edir. Ərzaq və yem noxudu altında suya-
davamlı aqreqatların nisbi artımının torpaq qatları üzrə differensasiyası bitkinin bioloji 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı, kök sisteminin torpağa işləmə dərinliyi, quruluşu və inkişaf dinamikası ilə 
əlaqədar ola bilər.  

Cədvəl 3-ə əsasən demək olar ki, hər iki bitki altında torpağın sıxlığının, nəmliyinin, ümumi və 
aerasiya məsaməliyinin torpaq qatları üzrə nisbi fərqi budaqlanma  fazasında daha böyükdür. 
Bitkilərin budaqlanma və tam yetişmə fazalarında torpaq qatları üzrə suyadavamlı aqreqatların nisbi 
fərqi aşağıdakı kimidir: ərzaq noxudu altında bitkinin budaqlanma və tam yetişmə fazalarında 
uyğun olaraq 12.1 və 18.9%, yem noxudu altında isə 67.2 və 30.5%.  

Cədvəl 4-də ərzaq və yem noxudunun müxtəlif inkişaf fazalarında şum və şumaltı qatlarda 
torpağın fiziki keyfiyyət və ya aqrofiziki vəziyyət xarakteristikaları verilmişdir. Cədvəldən 
göründüyü kimi bütövlükdə hər iki aqrosenozda şum və şumaltı qatlarda bitkilərin inkişaf 
fazalarından asılı olaraq torpağın aqrofiziki vəziyyət göstəriciləri aşağıdakı intervallarda dəyişir: 
AFİ ~ 0.86-1.05, NAFİ ~ 0.82-1.23, Kp ~ 3.2-10.3%. Ümumiyyətlə, aqrofiziki vəziyyət indeksinin 
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hesablanması ilə alınmış nəticələr hər iki aqrosenozda torpağın fiziki keyfiyyətinin yaxşılaşdığını 
göstərir. Torpağın ümumi aqrofiziki vəziyyətinin yaxşılaşması hər iki torpaq qatında müşahidə 
olunur.  

Şəkil 1. Yağıntının və havanın temperaturunun orta aylıq qiymətləri 
(Qobustan hidrometeoroloji stansiyasının məlumatı) 

Dağlıq Şirvan aqroekoloji bölgəsinə aid olan Qobustan rayonunun dəmyə şəraitində Əkinçilik 
ET İnstitutunun Qobustan BTS-i ərazisində dənli-paxlalı bitkilər  aqrosenozunda apardğımız 
tədqiqata əsaslanaraq demək olar ki, açıq-şabalıdı torpaqların şum və şumaltı qatlarının fiziki 
keyfiyyəti vegetasiyadaxili dinamikaya malik olmaqla yanaşı, orta  və yaxşı aqrofiziki vəziyyətlə 
xarakterizə olunur.  

Məlum olduğu kimi dəmyə şəraitində məhsulun formalaşmasının əsas amili havanın 
temperaturu, yağıntının miqdarı və düşmə vaxtıdır. 2015-2016 vegetasiya ilində tədqiqat ərazisi 
üçün havanın temperaturu və düşən yağıntının miqdarı şəkil 1-də təsvir edilmişdir. Bölgədə 
vegetasiya ilinin nisbətən əlverişli olması kənd təsərrüfatı bitkilərinin böyüməsinə, inkişafına və 
məhsuldarlığına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Belə ki, noyabr-iyul aylarında 323.0 mm-ə qarşı 
(orta çoxillik) 287.1 mm yağıntı düşmüşdür. Düşən yağıntının 54.6%-i (156.9 mm) mart-may 
aylarına təsadüf edir ki, bu da həmin dövr üçün orta çoxillikdən 20.9 mm çoxdur.  

Dağlıq Sirvanın dəmyə şəraitində Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan BTS-i ərazisində açıq-
şabalıdı torpaqlarda istehsalat şəraitində becərilən ərzaq və yem noxudunun məhsuldarlıq və 
keyfiyyət göstəriciləri Cədvəl 5-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 5. Ərzaq və yem noxudunun keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri 

Aqrosenoz Yerüstü quru biokütlə, s/ha Dən məhsuldarlığı, s/ha 
Zülalın miqdarı, % 

dəndə  küləşdə  

Ərzaq noxudu  40.7 19.6 23.0  –  
Yem noxudu  86.0 35.8 24.4 4.4 

Göründüyü kimi torpağın optimala yaxın aqrofiziki vəziyyəti və əlverişli hava şəraiti bitkilərin 
məhsuldarlığının yüksəlməsini şərtləndirmişdir. 

Beləliklə, aparılmış tədqiqatdan aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 
1. Dağlıq Şirvan aqroekoloji bölgəsinin dəmyə şəraitində Qobustan rayonu ərazisində dənli-
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paxlalı bitki aqrosenozunda açıq-şabalıdı torpaqların əkin qatında aqrofiziki vəziyyət indeksinin 
0.9-1.2 intervalında dəyişməsi torpaqların yaxşı fiziki keyfiyyətə malik olduğunu göstərir.   

2. Ərzaq və yem noxudunun vegetasiya dövründə torpağın şum və şumaltı qatlarının struktur
vəziyyəti yaxşılaşır və torpaqda suyadavamlı aqreqatların miqdarı 64-117% artır. 

3. Dağlıq Şirvanın Qobustan rayonunun dəmyə şəraitində becərilən dənli-paxlalı bitkilərin
bioloji və dən məhsuldarlığının formalaşmasında havanın temperaturu, yağıntının miqdarı və düşmə 
vaxtı mühüm rol oynadığından, bu amillərin əlverişli nisbətdə olması bitkilərin məhsuldarlıq və 
keyfiyyət göstəricilərinə müsbət təsir etmişdir.  

4. Dağlıq Şirvanın dəmyə şəraitində açıq-şabalıdı torpaqların aqrofiziki vəziyyətini, o cümlədən
suyadavamlılığını yaxşılaşdırmaq, habelə ərzaq paxlalılarına olan təlabatın ödənilməsi və 
heyvandarlığın yem bazasının möhkəmləndirilməsi üçün əkin dövriyyəsində dənli-paxlalı bitkilərin 
payının 25-30%-dən az olmamaqla, bu bitkilərin əkin sahələrinin daha da genişləndirilməsi 
məqsədəuyğundur. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ПОЧВЫ ЗА ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Н.Г. Гумматов 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье изложены закономерности изменения показателей физического качества (влажности, 
плотности, пористости, содержания структурных и водопрочных агрегатов и т.д.) и индекса 
агрофизического состояния светло-каштановой почвы за вегетационный период зернобобовых 
культур в богарных условиях Гобустанского района Горно-Ширванского региона республики. В 
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пахотном слое почвы за вегетационный период зернобобовых культур содержание водопрочных 
макроагрегатов больше 0.25 мм повышается (64-117%) и улучшается физическое качество почвы. 
Увеличение доли продовольственного и кормового гороха и расширение их посевных площадей в 
севооборотах, применяемых в регионе, могут способствовать увеличению агрофизического 
состояния почвы, продовольственной безопасности и укреплению кормовой базы республики.   

CHANGE OF PHYSICAL QUALITY OF THE SOIL AT LEGUMINOUS PLANTS VEGETATION 

N.G. Hummatov 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article deal with information on physical quality indicators (moisture, density, porosity, amounts of 
structural and water stabile aggregates etc.) and change of the mechanisms are set to index of agrophysical 
condition of light brown soil at leguminous plants vegetation in rainfed conditions of Gobustan area of 
Azerbaijan Mountainous Shirvan agroecological region.The amount of water stabile macroaggregates greater 
than 0.25 mm was increase (64-117%) and physical quality improved in the plowing layer of soil during 
vegetation of leguminous plants. The food and fodder pea portion increase in crop rotation used in the region 
and expand the scope of their arable land can contribute to improving of soil agrophysical condition, 
strengthening of food security and fodder supplies in the republic. 

UOT 631.43:631.53 
DAĞLIQ ŞİRVANIN DƏMYƏ ŞƏRAİTİNDƏ ƏSAS BECƏRMƏ ÜSULLARININ  
BUĞDA BİTKİSİ ALTINDA TORPAĞIN AQROFİZİKİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 

Ə.M.ƏHMƏDOVA, N.Q.HÜMMƏTOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098 Bakı şəhəri, Pirşağı qəs., 2№-li sovxoz, ngummatov@mail.ru 

Məqalədə Dağlıq Şirvanın dəmyə şəraitində mineral gübrə tətbiq olunmaqla müxtəlif becərmə 
üsullarında payızlıq buğda ilə qoyulmuş təcrübədə açıq-şabalıdı torpağın aqrofiziki xassələrinin və struktur-
aqreqat tərkibinin vegetasiyadaxili dinamikası və amillərin bu xassələrə təsirinin nəticələri verilmişdir. 
Təcrübənin gübrəsiz (N0P0K0) və gübrəli (N120P60K60) variantlarına 20-22 sm dərinlikdə şum, 10-12 sm 
dərinlikdə diskləmə və becərilmə aparılmadan kövşənliyə birbaşa səpin – “sıfır” becərmə üsulları tətbiq 
olunmuş və torpağın şum (10-15 sm) və şumaltı (35-40 sm) qatlarında fiziki vəziyyət göstəriciləri 
öyrənilmişdir. Biçin qabağı torpağın şum qatında becərmə üsullarının və mineral gübrələrin torpağın 
nəmliyinə, aqronomik qiymətli aqreqatların miqdarına və onların ortaçəkili diametrinə təsiri çox zəif, sıxlığa 
və ümumi məsaməliyə təsiri zəif, >0.25 mm suyadavamlı aqreqatların miqdarına və onların ortaçəkili 
diametrinə təsiri isə nisbətən “güclü” olmuşdur. 
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Dünya əhalisinin və qidaya olan tələbatın artması kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi 
üçün zərurət yaratmışdır. Kənd təsərrüfatında intensiv becərmə texnologiyalarının tətbiqi isə əksər 
hallarda torpağın kipləşməsi, münbitliyin azalması, eroziyanın sürətlənməsi, ətraf mühitin 
çirklənməsi və s. ilə nəticələnir [1; 8; 22-24]. Adətən ənənəvi becərmədə məhsuldarlıq nisbətən 
yüksək olur.  Lakin torpaqda deqradasiyanın təbii torpaqəmələgəlmə və torpağın özünübərpaetmə 
proseslərindən intensiv getməsi, müqayisəli tədqiqatların aparılmasını tələb edir [9]. 

Torpaqların intensiv becərilməsi bütün dünyada davamlı əkinçiliyi məhdudlaşdıran və 
məhsuldarlığı aşağı salan mühüm ekoloji problem olan deqradasiyaya səbəb olur. Digər tərəfdən, 
becərmə torpağın fiziki xassələrinə, bitkinin həyat fəaliyyətinə və məhsuldarlığa təsir edən əsas 
amillərdən biridir.  Aparılmış tədqiqatlarda məhsuldarlıq amillləri arasında becərmənin payının 
20%-ə qədər olduğu qeyd edilir [19]. Konkret aqroekoloji şəraitə uyğun becərmə üsulunun 
seçilməsi və tətbiqi torpaqla bağlı bir sıra problemləri aradan götürdüyü halda, uyğun olmayan 
becərmə torpaq strukturunun pozulmasına, eroziyanın sürətlənməsinə,üzvi maddənin və münbitliyin 
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azalmasına, karbon və su dövranının pozulmasına, eləcə də, bitkinin qidalanma rejiminin pozulması 
kimi arzuolunmayan proseslərə səbəb olur [20]. Bu baxımdan, dünya əkinçilik praktikasında 
eroziya prosesinin nəzarətdə saxlanması və torpağın aqrofiziki vəziyyətinin idarə olunması 
məqsədilə torpaq- və resursqoruyucu, minimal və sıfır becərmə üsullarından geniş istifadə olunur 
[24]. Ümumiyyətlə, torpağın becərilməsinin əsas məqsədi bitkinin böyüməsi və inkişafı üçün 
optimal fiziki şəraitin yaradılmasından ibarətdir. 

Bitkinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, müxtəlif becərmələrə torpağın reaksiyası onun 
özünəməxsus xüsusiyyətlərindən asılıdır. Torpaqlar su və qida maddələrini saxlamaq və toplamaq 
kimi spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqləndiyi üçün bitkinin becərməyə reaksiyası torpaq tipindən, 
iqlim şəraitindən və s. amillərdən asılı olur[22]. Bəzi torpaqlar öz inkişafı prosesində bitkilər üçün 
optimal fiziki şəraiti formalaşdırdığından, onlara minimal becərmə kifayət etdiyi halda, digər 
torpaqlarda arzuolunan fiziki şəraiti yaratmaq üçün ənənəvi becərməyə ehtiyac olur.  

Beləliklə, kənd təsərrüfatı əkin sahələrində aparılan torpaq tədqiqatlarının əsas məqsədi ətraf 
ekoloji mühitin tarazlığını pozmadan torpağa minimum təsir etmək, onu mümkün qədər 
yaxşılaşdırmaqla münbitliyini və bitkilərin məhsuldarlığını artırmaqdır [3; 4; 7]. 

Yuxarıda qeyd edilənlərlə əlaqədar olaraq tədqiqatın məqsədi Dağlıq Şirvan aqroekoloji 
bölgəsinin Qobustan rayonunun dəmyə şəraitində buğda bitkisi altında səpinqabağı becərmə  
üsullarına və mineral gübrə normasına görə fərqlənən torpağın aqrofiziki vəziyyət göstəricilərinin 
öyrənilməsindən ibarət olmuşdur. 

Tədqiqat 2015-2016-cı vegetasiya ilində Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnistitunun Qobustan Bölgə 
Təcrübə Stansiyası (BTS) ərazisində aparılmışdır. BTS-in ərazisi əsasən orta və ağır gillicəli 
qranulometrik tərkibli açıq-şabalıdı(açıq dağ boz-qəhvəyi) torpaq örtüyündən təşkil olunmuşdur. 
Tədqiqat aparılan rayon yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru-çöl iqliminə malikdir. 
Qobustan hidrometeoroloji stansiyasının məlumatına əsasən, tədqiqat ərazisinə noyabr-iyul 
aylarında 323.0 mm-ə qarşı (orta çoxillik)287.1 mm yağıntı düşmüşdür. Yağıntının 54.6 %-i (156.9 
mm) mart-may aylarına təsadüf edir ki, bu da həmin dövr üçün orta çoxillikdən 20.9 mm çoxdur.  

Tədqiqat mineral gübrələrin tətbiqi ilə müxtəlif becərmə üsullarında “Qobustan” yumşaq 
buğda sortu ilə qoyulmuş təcrübədə aparılmışdır. Tədqiqat üçün ölçüləri 15 x 12 m (180 m2) olan 
altı təcrübə variantı seçilmişdir. Variantlar gübrəsiz F0(N0P0K0) və gübrəli F1(N120P60K60) olmaqla 3 
becərmə üsulunu özündə birləşdirmişdir (ənənəvi becərmə (Tc) ‒ 20-22 sm dərinlikdə şum, minimal 
becərmə (Tm) ‒ 10-12 sm dərinlikdə diski və “sıfır” becərmə (T0) ‒ heç bir torpaq becərilməsi 
aparılmadan kövşənliyə birbaşa səpin). Təcrübədə nitroammofoska (N,P,K-18%) mürəkkəb mineral 
gübrəsindən istifadə olunmuşdur. Fosfor və kaliumun bütün norması və azotun bir hissəsi səpin 
qabağı becərmə zamanı, azotun qalan hissəsi isə erkən yazda ammonium nitrat (NH4NO3; N-34%) 
formasında verilmişdir. Torpağın aqrofiziki xassələrini təyin etmək üçün bitkinin vegetasiya 
dövründə 4 dəfə olmaqla hər bir variantdan torpaq nümunələri götürülmüşdür. Tədqiqatın 
nəticələrinin statistik analizi Minitab Release 14 proqram paketi vasitəsilə aparılmış [21] və statistik 
xarakteristikalar 5%-li mənalıq səviyyəsi üçün təyin edilmişdir. 

Ryan-Coynerin RJ normallıq kriteriyası 90 %-dən çox hallarda aqrofiziki xassələrin, struktur 
və suyadavamlı aqreqatların paylanmasının normal qanuna tabe olduğunu göstərir. Paylanma 
qanununun məlum olması paylanmanı xarakterizə edən parametrləri müqayisəli qiymətləndirməyə 
imkan verir.  

Aqrofiziki xassələrin variasiya əmsallarının (Cv, %) dəyişmə diapazonları aşağıdakı kimidir: 
10-15 sm-də ‒ W: 2.6-13.7 %, ρb: 4.4-18.5 %, εt: 2.9-17.4 %, εa: 6.2-49.5 %; 25-30 sm-də ‒ W: 
1.3-31.2 %, ρb: 2.1-13.3 %, εt: 2.4-10.1 %, εa: 3.8-40.9 %. Göründüyü kimi tədqiqat ərazisində 
torpağın aqrofiziki xassələri zəif və orta dəyişkənliyə malikdir.Torpağın aqrofiziki xassələrinin 
dinamikası Şəkil 1A və 1B-də təsvir edilmişdir.   

Dəmyə şəraitində torpağın nəmlənmə dərəcəsi adətən dayanıqsız olub, yağıntıların 
miqdarından asılıdır. Nəticələr nəmliyin becərmə üsullarından zəif asılı olduğunu göstərir. Lakin, 
bitkinin vegetasiya dövründə nəmliyin kəskin dinamikası müşahidə olunur. Belə ki, tədqiqat 
dövründə nəmlik əvvəlcə artır, sonra isə azalır. Nəmliyin yüksək qiymətləri temperaturun aşağı, 
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yağıntının miqdarının yüksək olduğu dövrə, aşağı qiymətləri isə temperaturun yüksək, yağıntının 
miqdarının az olduğu dövrə düşür. Torpağın şum və şumaltı qatlarında nəmliyin qiymətləri bütün 
variantlarda kollanma fazasına qədər artır, sonra isə vegetasiyanın sonuna qədər azalır. Bu, bir 
tərəfdən yağıntının miqdarından, digər tərəfdən bitkinin intensiv inkişaf fazasında su təlabatının və 
evapotranspirasiyanın artması ilə əlaqədardır.  

Tədqiqat dövründə torpağın şum qatında kütləvi nəmliyin dinamikası eyni xarakterli olsada 
variantlar üzrə müəyyən qədər fərqlənir.  Belə ki, “sıfır” becərmənin gübrəli variantında nəmlik 
digər variantlara nisbətən həm kollanma, həm də tam yetişmə fazasında 5-7 % çoxdur. Minimal 
becərmə variantı bütün hallarda aralıq vəziyyətinə uyğun gəlir. Vegetasiya dövründə torpağın 
şumaltı qatında da kütləvi nəmliyin dəyişməsi uyğun qanunauyğunluqla baş verir. 

Şəkil 1A. Torpağın aqrofiziki xassələrinin dinamikası. t1-24.11.2015 (səpindən sonra), t2-24.03.2016 (kollanma), 
t3-20.05.2016 (boruyaçıxma), t4-14.07.2016 (tam yetişmə) 
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Bütün variantların hər iki dərinliyində torpaq kipləşməsinin əsas göstəricisi olan sıxlığın ən 
böyük qiyməti əsasən “sıfır” becərmə variantında, ən kiçik qiyməti isə ənənəvi becərmə variantında 
müşahidə olunur (Şəkil 1A və 1B). Torpağın sıxlığı vegetasiya dövründə 0.97 q/sm3 ilə 1.53 q/sm3

arasında dəyişmişdir. 

Şəkil 1B. Torpağın aqrofiziki xassələrinin dinamikası 

Bütün variantlarda şumaltı qatın sıxlığı şum qatına nisbətən daha böyük qiymətlərlə 
xarakterizə olunur. Şum qatında ən kiçik qiymət 0.97 q/sm3 olmaqla gübrəsiz ənənəvi becərmə 
variantında, ən böyük  qiymət 1.53 q/sm3 olmaqla gübrəli “sıfır” becərmə variantında müşahidə 
edilir. Şumaltı qatda sıxlığın ən kiçik qiyməti 1.24 q/sm3 olmaqla gübrəsiz ənənəvi becərmə 
variantında, ən böyük qiyməti isə 1.49 q/sm3 olmaqla gübrəli minimal becərmə variantında 
müşahidə olunmuşdur. Ümumiyyətlə, əksər hallarda, sıxlığın yüksək qiymətləri “sıfır” becərmə 
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variantında müşahidə olunur. Göründüyü kimi şum qatında sıxlıq geniş, şumaltı qatda isə dar 
diapazonda dəyişir. Müxtəlif becərmə üsullarının tətbiqi zamanı əldə olunan nəticələr torpağın şum 
qatında sıxlığın ən kiçik qiymətlərinin ənənəvi becərmədə müşahidə olunduğunu göstərir. Torpağın 
şum qatında sıxlığın nisbətən böyük qiymətləri isə minimal və “sıfır” becərmədə müşahidə olunur.  

Elmi ədəbiyyatda becərmənin torpağın sıxlığına təsiri ilə bağlı aparılan tədqiqatlarda müxtəlif 
nəticələr şərh edilmişdir. Bir çox tədqiqatlarda ənənəvi becərməyə nisbətən minimal və “sıfır” 
becərmədə torpaqların sıxlığının daha böyük qiymətlərlə xarakterizə olunduğu göstərildiyi [26] 
halda, bəzi tədqiqatlarda becərmənin ümumiyyətlə sıxlığa təsir etmədiyi [14], bəzi tədqiqatlarda isə 
ənənəvi becərmədə əksinə sıxlığın artdığı [24] qeyd olunur. Becərmə üsullarının torpağın sıxlığına 
təsirinin müxtəlifliyi, bitki örtüyünün bioloji xüsusiyyətlərindən, torpağın tipindən və xassələrindən, 
iqlim şəraitindən və bu amillərin qarşılıqlı təsirindən asılıdır [25; 27]. 

Ümumi məsaməliyin vegetasiya dövründə dəyişmə qrafikinə (Şəkil 1B) diqqət yetirsək, əksər 
hallarda, onun ən yüksək qiymətlərinin ənənəvi becərmədə, ən kiçik qiymətlərinin isə “sıfır” 
becərmədə müşahidə olunduğunu görərik. Torpağın şum qatında bu kəmiyyətin orta qiymətləri  
42.28-62.91 %, şumaltı qatda isə 43.90-53.10 % arasında tərəddüd edir. Uyğun olaraq aerasiya 
məsaməliyinin dəyişmə diapazonu şum qatında 12.47-37.83 %, şumaltı qatda isə 13.78-27.59 % 
təşkil edir. Aerasiya məsaməliyi torpağın əkin qatında 10-15 %-dən az olduqda, torpaqda su və 
havanın optimal tarazlığı pozulur və torpağın hava keçiriciliyi zəifləyir [17]. Aerasiya 
məsaməliyinin ən kiçik qiymətləri “sıfır” becərmə variantında müşahidə olunur ki, buda ümumi 
məsaməliyin kiçik və ya sıxlığın böyük qiymətləri ilə şərtlənir.    

Tədqiqat müddətində bütün variantlar üzrə torpaqda aqronomik qiymətli aqreqatların miqdarı 
(Σ10-0.25) və onların ortaçəkili diametri (Dq)  aşağıdakı diapazonlarda dəyişir: 10-15 sm-də ‒ Σ10-0.25: 
69.2-88.1 %, Dq: 3.3-6.6 mm; 25-30 sm-də ‒ Σ10-0.25: 75.3-88.3 %, Dq: 2.8-5.6 mm. Uyğun olaraq 
variasiya əmsalının dəyişmə intervalları aşağıdakı kimidir: 10-15 sm-də ‒ Σ10-0.25: 1.4-9.9 %, Dq: 
6.7-29.4 %; 25-30 sm-də ‒ Σ10-25: 1.2-12.2 %, Dq: 9.8-25.8 %. Variasiya əmsallarının qiymətləri 
tədqiqat sahəsində torpağın sruktur tərkibinin zəif və orta dəyişkən olduğunu göstərir. Tədqiqat 
dövründə variantlar üzrə müxtəlif dərinliklərdə torpaqda struktur aqreqatların ortaçəkili diametrinin 
dinamikası Şəkil 2-də təsvir edilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi torpağın struktur tərkibi 
vegetasiya dövründə müəyyən dəyişikliyə uğrayır. Belə ki, torpaqda struktur aqreqatların ortaçəkili 
diametri şum və şumaltı qatlarda vegetasiyanın əvvəlindən kollanma fazasına qədər azalır, sonra isə 
dərinlikdən və variantlardan asılı olaraq bu tendensiya dəyişir. Şum qatının gübrəsiz variantında hər 
3 becərmədə aqreqatların ortaçəkili diametrinin ümumi dəyişmə tendensiyası“sıfır” becərmənin 
şumaltı qatında həm gübrəsiz, həm də gübrəli variantlarının dəyişmə tendensiyasına yaxındır. Şum 
qatında, “sıfır” becərmənin gübrəli variantında yalnız bitkinin tam yetişmə fazasında bu uyğunluq 
bir qədər pozulur. Ümumiyyətlə, ortaçəkili diametrin zamandan asılı olaraq nəzərəçarpacaq 
dərəcədə dəyişməsinin mühüm səbəblərindən biri torpağın nəmlənmə dərəcəsi hesab edilir [12]. 

Torpağın şum qatında aqronomik qiymətli aqreqatların vegetasiyadaxili dinamikası müvafiq 
olaraq hər 3 becərmə variantında bir-birinə yaxın olsa da, gübrəsiz və gübrəli variantlarda bu 
dəyişmə tendensiyası, xüsusilə bitkinin boruya çıxma fazasında bir qədər fərqlənir. Şum və şumaltı 
qatlarda ənənəvi və minimal becərmədə həm gübrəsiz, həm gübrəli variantlarda aqronomik qiymətli 
aqreqatların dəyişmə tendensiyası bir-birinə yaxındır. Lakin “sıfır” becərmə variantı, əksər hallarda, 
xüsusilə də şumaltı qatda digərlərindən fərqlənir. Torpağın şum və şumaltı qatlarında struktur 
aqreqatların differensasiyası ənənəvi becərmədə zəif, minimal və “sıfır” becərmədə isə nisbətən 
güclüdür. Odur ki, becərmə ilə yanaşı bitkinin vegetasiya dövründə profil üzrə torpağın struktur 
tərkibinin differensasiyasının mühüm amillərindən biri də kök sisteminin inkişafı ola bilər.  

Tədqiqat dövründə variantlar üzrə torpaqda 0.25 mm-dən böyük suyadavamlı aqreqatların 
(Σ>0.25) və onların ortaçəkili diametrinin (Ds) qiymətləri aşağıdakı diapazonlarda dəyişir: 10-15 sm-
də ‒ Σ>0.25: 30.88-50.38 %, Ds: 0.24-0.66 mm; 25-30 sm-də ‒ Σ>0.25: 34.79-62.40 %, Ds: 0.33-0.51 
mm. Uyğun olaraq variasiya əmsalının dəyişmə diapazonları aşağıdakı kimidir: 10-15 sm-də ‒ 
Σ>0.25: 7.6-21.3 %, Ds: 6.0-27.7 %; 25-30 sm-də ‒ Σ>0.25: 4.2-29.7 %, Ds: 5.9-29.0 %. Variasiya 
əmsalının qiymətləri torpağın suyadavamlı aqreqatlarının zəif və orta dəyişkən olduğunu göstərir. 
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Şəkil 2. Torpağın struktur tərkibinin dinamikası. Σ10-0.25 – 10-0.25 mm ölçülü aqronomik qiymətli aqreqatların  
miqdarı (%), Dq – struktur aqreqatların ortaçəkili diametri (mm) 
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Şəkil 3. Torpağın aqreqat tərkibinin dinamikası. Σ>0.25 – 0.25 mm-dən böyük suyadavamlı  aqreqatların miqdarı (%), 
Ds– suyadavamlı aqreqatların ortaçəkili diametri (mm) 
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Torpaqda suyadavamlı aqreqatların dinamikası Şəkil 3-də təsvir edilmişdir. Şəkildən 
göründüyü kimi torpağın şum qatında 0.25 mm-dən böyük suyadavamlı aqreqatların dəyişmə 
tendensiyası “sıfır” və minimal becərmədə oxşardır. Bununla yanaşı torpağın şum qatında 
suyadavamlı aqreqatların nisbətən böyük qiymətləri ənənəvi becərmənin həm gübrəsiz, həm də 
gübrəli variantlarında müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, şum və şumaltı qatlarda Σ>0.25 suyadavamlı 
aqreqatların miqdarına görə ənənəvi becərmə digər variantlardan fərqlənir (səpindən sonra və 
bitkinin sünbülləmə fazasında “sıfır” becərmənin gübrəli variantınin şumaltı qatı istisna olmaqla). 
Belə ki, bu variantda Σ>0.25 suyadavamlı aqreqatların miqdarı digər variantlara nisbətən böyükdür. 
Tədqiqat müddətində şum və şumaltı qatlarda torpağın aqreqat tərkibinin differensasiyası ənənəvi 
becərmənin həm gübrəsiz, həm də gübrəli variantlarında zəif, digər variantlarda isə nisbətən 
güclüdür.  

Tədqiqat dövründə suyadavamlı aqreqatların ortaçəkili diametrinin dinamikası suyadavamlı 
aqreqatların miqdarının vegetasiya müddətində dəyişməsinə oxşardır. Burada da ortaçəkili 
diametrin daha böyük qiymətləri ənənəvi becərmə variantında müşahidə olunur. Şum qatında 
minimal və “sıfır” becərmə variantında ortaçəkili diametrin qiymətləri nəzərəçarpacaq dərəcədə 
fərqlənmir. Şumaltı qatda minimal becərmənin gübrəsiz varinatında bitkinin sünbülləmə fazasında, 
gübrəli variantda isə tədqiqatın əvvəlində, uyğun olaraq bitkinin kollanma fazasında “sıfır” 
becərmədə bu kəmiyyətin qiymətləri bir qədər fərqlidir. 

Ümumiyyətlə, əksər hallarda şumaltı qatda “sıfır” becərmənin gübrəli variantında 
kəmiyyətlərin dəyişmə tendensiyası digərlərindən fərqlidir. Göründüyü kimi ortaçəkili diametr 
becərmə üsullarından bu və ya digər formada asılı olaraq dəyişir və bu parametr vasitəsilə torpağın 
fiziki vəziyyətinin dəyişməsi haqqında  informasiya əldə etmək mümkün olduğundan, o, 
əhəmiyyətli aqrofiziki göstərici hesab olunur. Belə ki, torpaqda suyadavamlı aqreqatların ortaçəkili 
diametri nə qədər yüksəkdirsə, torpaq da bir o qədər suyadavamlı hesab olunur.  

Tədqiqatlar torpağın dinamik aqrofiziki xarakteristikaları olan suyadavamlı aqreqatların 
miqdarı və onların ortaçəkili diametrinin becərmə üsulları, bitki örtüyü, torpaq-iqlim şəraitindən və 
digər amillərdən asılı olduğunu göstərir. Aqroekoloji şəraitdən asılı olaraq mineral gübrələrin 
torpağın fiziki xassələrinə və struktur-aqreqat tərkibinə təsiri mübahisəli məsələdir [5; 6]. Təbii ki, 
burada konkret torpaq-iqlim şəraiti, bitki örtüyünün bioloji xüsusiyyətləri, becərmə texnologiyası, 
torpağın qida maddələri ilə təmin olunma dərəcəsi, torpaqda üzvi maddənin ehtiyatı, analiz olunan 
torpaq nümunəsinin bitkinin hansı inkişaf fazasına təsadüf etməsi və digər amillər mühüm rol 
oynayır. Ümumiyyətlə, elmi ədəbiyyata istinadən demək olar ki, mineral gübrələrin torpağın 
aqrofiziki xassələrinə təsir effektivliyi zəifdir. 

Tədqiq etdiyimiz torpaq nümunələrində mineral gübrələrin torpağın fiziki xassələrinə güclü 
təsiri müşahidə edilməmişdir. Bəzi tədqiqatlarda mineral gübrələrin torpağın bioloji aktivliyini 
artırmaqla aqrofiziki xassələrə qısa müddətli təsiri qeyd olunur [15]. Adətən becərmə üsulları 
fonunda mineral gübrələrin bitkinin bioloji məhsuldarlığına, aqroekoloji şəraitdən asılı olaraq 
məhsulun keyfiyyətinə, əkin sahəsinin alaqlanma dərəcəsinə və s. təsiri müşahidə olunur. 

Becərmənin və mineral gübrələrin torpağın aqrofiziki xassələrinə və struktur-aqreqat tərkibinə 
təsirində birqiymətlilik müşahidə olunmur. Belə ki, vegetasiyanın sonunda torpağın şum qatında 
becərmənin və gübrələmənin torpağın nəmliyinə, aqronomik qiymətli aqreqatların miqdarına və 
onların ortaçəkili diametrinə təsiri çox zəif, sıxlığa və ümumi məsaməliyə təsiri zəif, 0.25 mm-dən 
böyük suyadavamlı aqreqatların miqdarına və onların ortaçəkili diametrinə təsiri isə nisbətən 
“güclü”dür. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЧВЫ ПОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ ГОРНОГО ШИРВАНА 

 

Э.М.Ахмедова, Н.Г.Гумматов 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

 

В статье дана информация о вегетационной динамики агрофизических свойств и структурно-
агрегатного состава светло-каштановых почв и результаты воздействия факторов на эти свойства при 
применении минеральных удобрений под озимую пшеницу и различных методах обработки почвы в 
богарных условиях Горного Ширвана. В вариантах опыта безудобрения (N0P0K0) и  с удобрением 
(N120P60K60) применены вспашка на глубину 20-22 см, дискования на глубину 10-12 см и нулевой 
обработки – прямой высев на стерню и изучены показатели физического состояние почвы в пахотном 
(10-15 см) и подпахотном  (35-40 см) слоях. 

На пахотном слое почвы перед уборкой, влияние почвообрабатывающих методов и минеральных 
удобрений на влажность почвы, на количество агрономически ценных агрегатов и на их 
средневзвешенной диаметр было очень слабым, на плотность и общую пористость было слабым, а на 
количество > 0,25 мм водостойких агрегатов и их средневзвешенной диаметр было «сильным». 

 
INFLUENCE OF BASIC TILLAGE PRACTICES ON AGROPHYSICAL PROPERTIES OF SOIL 

UNDER WINTER WHEAT IN RAINFED CONDITIONS OF MOUNTAINOUS SHIRVAN 
 

E.M.Akhmedova, N.G.Hummatov 
Research Institute of Crop Husbandry  

 

The article present information on vegetative dynamics of agrophysical properties and structural-
aggregate composition of light brown soils and results of factors effect on these properties at application of 
mineral fertilizers under winter wheat and various methods of soil cultivation in rainfed conditions of the 
Mountainous Shirvan.  

In non-fertilizer (N0P0K0) and fertilizer (N120P60K60) options plowing at a depth of 20-22 cm, without 
disc ploughing  in a depth of 10-12 cm, were used zero-tillage methods – direct sowing to stubble and the 
physical condition of the soil on plow (10- 15 cm) and sub-plow (35-40 cm) layers. 

On the plowing layer of the soil before harvesting, the effect of soil cultivation methods and mineral 
fertilizers on soil moisture, on the number of agronomically valuable aggregates and on their  mean weight 
diameter was very weak, the density and total porosity was weak, and the amount of> 0.25 mm water-
resistant aggregates and their mean weight diameter was "strong". 
 
 
УДК 631.14:631.4 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ ОСМОТИЧЕСКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРОВ 
 

Я.А.ПАЧЕПСКИЙ1, Н.Г.ГУММАТОВ2 

1Лаборатория микробиологической безопасности окружающей среды и пищи, 
Научно-исследовательская служба Министерства Сельского Xозяйства США, 
Бэлтсвилл, Мэрилэнд, 10300 Baltimore Avenue, Bldg 173, Beltsville, MD 20705 USA 

Yakov.Pachepsky@ars.usda.gov 
2Научно-Исследовательский Институт Земледелия Министерства Сельского Хозяйства 

Азербайджанской Республики, AZ1098 Баку, пос. Пиршаги, совхоз №2 
ngummatov@mail.ru 

 
При наличии солевого стресса осмотическое давление в почвенных растворах возрастает, и 

растения теряют способность поглощать достаточное количество воды. Следовательно, 
осмотическое давление почвенных растворов можно использовать, как важный показатель для 
оценки условий роста растений. Измерения осмотического давления трудоемки и требуют больших 
временных затрат. Целью этой работы было найти более доступные показатели засоления почв, 
которые можно было бы использовать для приближенной оценки осмотического давления 
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почвенных растворов. Модель для расчета осмотического давления по составу почвенных растворов 
была проверена по данным, полученным в США для штатов Вашингтон, Орегон и Айдахо. Средняя 
относительная ошибка оказалось равной 7%.Затем эту модель применили к 300 наборам данных о 
почвенных растворах из различных регионов Евразии, подверженных засолению почв. Коэффициент 
корреляции между логарифмами концентрации токсичных солей в почвенном растворе при 
насыщении и логарифмами значений осмотических давлений оказался выше чем 0,99. Концентрация 
токсических солей в почвенном растворе при насыщении была выбрана для приближенной оценки 
осмотического давления и использовалась для построения графиков для оценки потерь урожаев 
основных сельскохозяйственных культур, овощей и фруктов в условиях засоления. 

Ключевые слова: засоление почв, потери урожая, почвенный раствор, cумма тoксичных солей, 
водопотребление растений 
Açar sözlər: torpaq şorlaşması, məhsul itkisi, torpaq məhlulu, toksiki duzların cəmi, bitkinin su 
sərfiyyatı  
Key words: soil salinization, yield loss, soil solution, total toxic salts, plant water use 

 
Более 20% всех орошаемых земель в мире подвержены засолению, которое является 

причиной уменьшающихся урожаев [23]. Растения подвергаются влиянию солей в почве 
двумя основными путями: за счет осмотического стресса и из-за токсичности ионов. Эти 
явления оказывают влияние на все основные процессы в растениях, включая фотосинтез, 
клеточный метаболизм и питание растений [26; 28]. 

Растения способны поглощать воду и минеральные вещества, потому что в обычных 
условиях давление воды в растениях ниже, чем в почве. Когда наступает солевой стресс, 
осмотическое давление почвенного раствора становится большим, и растение не может 
поглотить достаточное количество воды [17]. Величина осмотического давления почвенных 
растворов использовалась для оценки уменьшения урожаев широкого спектра 
сельскохозяйственных культур [21; 24]. Следовательно, осмотическое давление может 
служить важной характеристикой почв сельскохозяйственного использования, где растения 
подвержены влиянию засоления. 

Измерения осмотического давления почвенных растворов довольно трудоемки, требуют 
специального оборудования [14; 20] и пока не нашли широкого распространения. 
Следовательно, существует необходимость получить взаимосвязи между значениями 
осмотического давления и легкодоступными данными по засолению почв. Целью 
представленной работы являлось выбор легкодоступного показателя засоления почвы, 
который бы наилучшим образом предсказывал осмотическое давление почвенных растворов. 

Математическая модель для расчета осмотического давления почвенных 
растворов. Осмотическое давление зависит от состава раствора и температуры; наиболее 
просто с осмотическим давлением связана активность воды в растворе [16]: 

ln  

 
Здесь  – гидростатическое давление,  – осмотическое давление, – мольный объем 

воды, /  , где  – плотность раствора,  – молекулярная масса воды 
( =18). Учитывая слабую сжимаемость воды при давлениях, характерных для почвенных 
растворов, интеграл справа можно заменить разностью, так что 

ln  

 
На основе этого уравнения Я.А.Пачепский построил модель для расчета осмотического 

давления растворов, в которых преобладают ионы , , , , , , т.е. 
растворов, типичных по составу для почв аридных и семиаридных областей [8]. 
Вопрос о расчете плотности почвенных растворов  рассмотрен в работе [9], где показано, 
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что удовлетворительную точность дает формула 
 

0.9983 0.0377 0.01159 0.0588  
 

Здесь  – молярные концентрации анионов, – в г/см3. Для вычисления активности воды 
Пачепский[8] использовал метод, развитый в работе [11]. Модель позволяет вычислить 
осмотические давления по формуле 

ln 0.018 1

ln 10 √ √  

 
где 1 2 ln 1 1/ 1 / . 

Здесь j – номер соли (для дальнейшего приняты номера: 1 – CaSO4, 2 – MgSO4, 3 – 
Na2SO4, 4 – NaCl, 5 – MgCl2, 6 – CaCl2, 7 – Ca(HCO3)2, 8 – Mg(HCO3)2, 9 – NaHCO3);  и 

‒ соответственно количества положительных и отрицательных ионов образующихся при 

диссоциации одной молекулы соли j;  – ионная сила раствора, 0.5 ‒ 
постоянная для соли j величина,  – доля соли в ионной силе раствора, zj+ и zj‒‒заряды 
образующихся при диссоциации молекулы электролита положительных и отрицательных 
ионов. Kоэффициенты  и  – постоянные при постоянной температуре. Для 25 0С они 
сведены в табл. 1,  и  равны нулю и 1 при k> 6, j> 6,  и – функции 
температуры [12], при 25 0С  = 0,5092,  = 0,3285. 

Данные для проверки модели. Проверка модели проводилась по данным 
для почвенных растворов полученным в работе [18], где было измерено осмотическое 
давление почвенных растворов для почв разных типов и степени засоления. Образцы почв 
были взяты в западных штатах США (Вашингтон, Орегон, Колорадо, Айдахо). Перед 
получением почвенных растворов образцы были доведены до полного насыщения. 
Осмотическое давление было измерено как описано в работе [31]. 

Оценка точности модели по данным для почвенных растворов. Данные о составе 
почвенных растворов, а также вычисленные и измеренные значения осмотического давления 
представлены в табл. 2. Cреднеквадратическое относительное отклонение вычисленных от 
фактических составило 7%. Коэффициент детерминации линейной регресси рассчитанных 
величин на измеренные составил 0.999, наклон линии регрессии был равен 1.005 и не 
отличался статистически от единицы на уровне значимости 0.01.Такую точность с учетом 
фактического варьирования засоления следует признать удовлетворительной. 

Осмотическое давление и показатели засоления почв. Для 300 почвенных растворов 
расчетные значения осмотического давления были сопоставлены с более доступными 
показателями засоления – ионной силой растворов , суммой катионов , полной минера-
лизацией R и концентрацией токсичных солей RT (за вычетом CaSO4, Ca(HCO3), Mg(HCO3)2). 
Рассматривались почвенные растворы черноземов обыкновенных и южных, солонцов 
степных и луговых, каштановых, луговых, лугово-черноземных, лугово-сероземных, 
древнеоазисных почв, а также солончаков, засоленных нейтральными и гидролитически 
щелочными солями [1-7; 10; 13; 15]. 

Установлено, что наиболее тесна корреляционная связь осмотического давления с 
суммой катионов (коэффициент корреляции lg  и  равен = 0,995) и с минерализацией 
раствора (  = 0,996). Менее тесна связь с концентрацией токсичных солей (  = 0,991) и 
наименее – с ионной силой (  = 0,983). Зависимости lg   от   и RT показаны на рис. 1.  
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Таблица 1. Коэффициенты уравнений модели для вычисления активности воды  
в системе Ca, Mg, Na || Cl, SO4 – H2O 

 

j Соль 
0
ja

 
bj 

ajk

k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 

1 CaSO4 3.043 0.0 0.008 0.012 0.090 0.066 0.056 
2 MgSO4 2.863 0.0289 0.0 0.007 0.097 0.082 0.0 
3 Na2SO4 2.918 0.0050 0.020 0.0 0.044 0.042 0.0 
4 NaCl 3.539 0.0515 0.026 0.044 0.0 0.008 0.004 
5 MgCl2 3.328 0.0924 0.069 0.087 0.016 0.0 0.023 
6 CaCl2 4.410 0.0623 0.0 0.0 0.028 0.013 0.0 

 
 

Таблица 2. Вычисленные по модели и измеренные [18] значения осмотического 
давления почвенных растворов для почв аридных и семиаридных областей 

 

№ 
п/п 

Состав почвенного раствора, мг-экв/л 
Осмотическое 
давление, атм 

СО НСО Cl+NO SO4 Ca Mg Na измер. расчет 
1 0.0 3.4 4.8 4.9 3.6 1.1 7.3 0.49 0.45 
2 0.0 4.5 1.8 0.9 3.9 0.7 5.9 0.37 0.36 
3 0.0 6.4 63.2 36.0 32.6 25.5 46.1 3.00 3.11 
4 0.0 4.3 32.6 11.1 13.6 8.9 29.4 1.75 1.58 
5 1.0 29.8 97.3 177.0 12.9 5.3 297.7 9.13 9.59 
6 1.0 20.1 42.8 56.0 4.0 4.6 112.4 3.81 4.06 
7 0.0 11.4 15.9 18.6 4.9 7.3 42.7 1.75 1.53 
8 0.0 7.9 1.8 0.3 1.6 0.8 9.4 0.46 0.40 
9 1.0 35.8 123.4 116.0 12.5 2.1 303.0 9.25 9.43 

10 0.0 8.0 38.3 8.0 4.4 5.9 43.5 1.92 2.04 
11 0.0 3.6 177.0 55.2 25.0 40.0 173.1 8.33 8.05 
12 0.0 3.9 77.9 116.0 28.2 40.3 132.0 5.63 5.50 
13 0.0 4.1 657.5 415.0 32.6 258.0 781.2 36.26 36.14 
14 0.0 3.2 343.5 234.0 32.9 120.0 432.5 18.26 18.51 
15 0.0 2.8 76.3 129.0 26.9 50.5 129.1 5.55 5.60 
16 0.0 4.5 251.7 69.2 76.6 94.0 143.0 9.98 10.18 
17 0.0 5.9 8.5 46.8 16.3 12.8 32.0 1.41 1.54 
18 0.0 3.2 78.7 69.0 32.9 23.2 93.8 4.43 4.48 
19 0.0 3.5 32.9 53.2 30.6 19.9 34.2 2.31 2.31 
20 2.0 2.8 143.0 239.0 26.8 54.0 303.0 10.37 11.13 
21 45.8 74.9 23.0 64.0 64.8 0.4 222.0 6.11 6.62 
22 323.0 47.4 81.7 107.0 0.0 0.0 700.0 20.72 21.13 

 
 
Видно, что хотя коэффициенты корреляции высоки, разброс величин π при одном и том же 
значении  (или ) довольно велик – может изменяться примерно вдвое в зависимости от 
ионного состава. Видны, в частности, различия зависимостей  от  для хлоридно-
сульфатного и сульфатно-хлоридного типов ионного состава. 

Рассмотрена также связь π со степенью засоления почвы, охарактеризованной по данным 
водной вытяжки (суммой токсичных солей tox, %). Из рис. 1 видно, что эта связь менее 
тесная. Это еще раз подтверждает преимущество оценки токсичности засоления по составам 
почвенных растворов, а не по данным водной вытяжки. 
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Рис. 1. Связь расчетных величин осмотического давления почвенных растворов с показателями 
засоления: суммой катионов в растворе  (1), концентрацией токсичных солей  (2) и суммой 
токсичных солей в водной вытяжке х (3). Типы химического состава растворов по анионам:  - 
сульфатно-хлоридный (Cl>SO4, HCO3<Cl + SO4), - хлоридно-сульфатный и сульфатный (Cl<SO4, 
HCO3<Cl + SO4), - гидрокарбонатный (HCO3>Cl + SO4). 
 
 

Засоление почв и урожайность основных культур. В обзорной работе [24] приведена 
сводка литературных данных о связи урожайности основных культур с электропроводностью 
насыщенных вытяжек, т.е. почвенных растворов, полученных после введения влажности 
почв до полной влагоемкости. Исходя из установленных зависимостей электропроводности 
от осмотического давления и осмотического давления от концентрации токсичных солей 
можно было перейти к зависимости урожайности от концентраций токсичных солей в 
почвенном растворе при полной влагоемкости . Эти зависимости для 35 основных 
сельскохозяйственных культур представлены на рис. 2. 

Отметим, что материалы рис. 2 соответствуют известным отечественным данным о 
солеустойчивости. Например, для хлопка Н.Г.Минашина в условиях хлоридно-сульфатного 
засоления указывает критическую концентрацию токсичных солей в почвенном растворе при 
естественной влажности 7-10 г/л – при больших концентрациях начинается снижение урожая 
[4]. Согласно графику рис. 2 критическая концентрация токсичных солей в почвенном 
растворе при полной влагоемкости для хлопка равна 5 г/л. Для приведения концентрации 
при полной влагоемкости  к концентрации при полевой влажности (RT) величину , по 
данным Минашиной [4], следует умножать на 1.5-2.0. Тогда критические значения RT, 
исходя из данных рис. 2, составят 7.5-10 г/л, что совпадает с величинами, указанными 
Минашиной. При 12 г/л урожайность будет около 80% от оптимума. Для пшеницы при 
хлоридно-сульфатном засолении П.И.Шаврыгин указывает критическую величину RT = 6 г/л 
[15]. Исходя из данных рис. 2, где критическая величина '

TR  для пшеницы равна 4 г/л, 
находим критическую величину  

 
RT= (1.5-2.0) · '

TR = (6-8) г/л. 
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Рис. 2. Относительная урожайность культурных растений в зависимости от концентрации токсичных 
солей в почвенном растворе при полной влагоемкости. Верхние значения – для хлоридно-
сульфатного и сульфатного типов растворов (Cl<SO4), нижние – для сульфатно-хлоридного (Cl>SO4): 
а – полевые культуры: 1 – хлопок (Gossypium hirsitum), 2 – сахарная свекла (Beta vulgaris),  
3 – бермудская трава (Cynoden d actylon), 4 – пшеница (Triticum aestivum), ячмень (Hordeum vulgare),  
5 – сорго (Sorghum bicolor), 6 – люцерна (Medicago sativa), 7 – рис (Ozyza sativa), 8 – кукуруза (Zea 
mays), 9 – соя (Glycine max), 10 – суданская трава (Sorghum sudanense), б – овощные культуры и 
картофель: 1 – свекла столовая (Beta vugaris), 2 – капуста-брокколи (Brassica oleracea Var.Capitata),  
3 – томаты (Lycopersicon esculentum), 4 – огурцы (Cucumis sativus), 5 – картофель (Solanum tuberosum),  
6 – перец (Capsicum annuum), 7 – морковь (Daucus carota), 8 – лук (Allium cepa), 9 – фасоль (Phaseolus 
vulgaris); в – тропические и субтропические культуры: 1 – финиковая пальма (Phoenix dactylifera), 2 – 
инжир (Ficus carica), маслина (Olea europaea), гранат (Punica granatum), 3 – сахарный тростник 
(Saccharum officinarum), 4 – батат (Ipomoea batatas), 5 – грейпфрут (Citrus paradisi), апельсин (Citrus x 
sinensis), 6 – лимон (Citrus x limon), 7 – фейхоа (Feijoa sellowiana); г – плодовые деревья и виноград:  
1 – виноград (Vitus spp.), 2 – миндаль (Prunus dulcis), слива (Prunus domestica), 3 – абрикос (Prunus 
armeniaca), 4 – яблоня (Malus sylvestris), груша (Pyrus spp.). 
 

Хотя изучение почвенных растворов получает все большее распространение, на 
сегодняшний день основная информация о засолении почв все еще поступает в виде данных 
о составе водных вытяжек. Для использования данных рис. 2 необходимо пересчитывать 
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данные водных вытяжек в состав почвенных растворов при полной влгоемкости. Несколько 
компьютерных кодов, в том числе свободно доступный код PHREEQC 
(http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/) могут быть использованы для 
такого пересчета. 

Уменьшение урожаев сельскохозяйственных культур, показанное на рис. 2 может быть 
вызвано различными причинами. Закрытие устриц может приводить к пониженной фиксации 
углерода и производству активных форм кислорода (АФК), таких как супероксид кислорода 
и активный кислород. АФК нарушают клеточные процессы, вызывая разрушение липидов, 
белков и нуклеиновых кислот [29].  

Было показано, что увеличение осмотического давления почвенных растворов умень-
шает индекс листовой поверхности [19]. В условиях засоления уменьшается доступность 
воды растениям и останавливается деление клеток. По этой причине уменьшается листовая 
поверхность [32]. В работе [25] наблюдали аналогичные результаты для хлопка. 

Растения реагируют на соли в почвенном растворе осмотически. Для поддержания 
тургора листа все клетки должны аккумулировать достаточное количество раствора, чтобы 
сбалансировать осмотическое давление в почвенном растворе [27]. 

Корневая система играет ключевую роль в повышении толерантности посева к солям, 
поскольку она способна улучшить доступность воды и питательных веществ, а также 
предотвратить поступление солей в растение [22]. Соли, предположительно через 
осмотические эффекты, уменьшает скорость деления клеток эпидермиса и скорость 
удлинения корней, уменьшая рост основной части корня, но инициируя развитие 
латеральных корней и Arabidopsis и пшенице [22; 30]. 

Следует подчеркнуть, что, если кроме засоления, есть другие лимитирующие факторы 
продуктивности (водообеспеченность, реакция почвенного раствора, специфические ионы и 
т.д.), то данные рис. 2, конечно, недостаточны. Если же продуктивность лимитируется в 
основном засолением, то материалы рис. 2 могут быть полезны: а) при оценке возможных 
потерь урожая при расчете промывок и орошения на определенный уровень обеспеченности 
по засолению; б) при выборе культур, исходя из реальных условий засоления и 
возможностей управления ими; в) при использовании данных моделирования миграции 
влаги и ионов в почвенных растворах для прогноза урожайности; г) при оценке ожидаемого 
урожая, исходя из фактического состава почвенных растворов. 

Таким образом, осмотическое давление почвенных растворов как характеристика их 
состава имеет наибольшее значение при изучении связей в системе почва-растение на стыке 
исследований по химии почв и физиологии растений. Результаты данной работы могут быть 
использованы при оценке влияния мелиоративных работ на повышение урожайности, а 
также для оценки потери урожаев под влиянием засоления. Поэтому измерения или расчеты 
осмотических давлений почвенных растворов или питательных сред целесообразны в 
исследованиях как солеустойчивости растений, так и потребления ими питательных веществ. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Волохова А.А., Платонова Т.К. О почвенных растворах Кутулукского массива орошения // 

Мелиоративный прогноз и мероприятия по предупреждению засоления орошаемых земель в 
Поволжье. М.: ВНИИГиМ, 1974, с. 158-163 

2. Грабовская О.А. Процессы рассоления почв долин Южного Таджикистана при мелиорации. 
Душанбе: Изд-во АН ТаджССР, 1961, 274 с. 

3. Зимовец Б.А. Изменение почвено-мелиоративных условий при орошении земель в Волгоградском 
Заволжье //Бюлл. Почв.ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1974, вып. 7, с. 14-47 

4. Минашина Н.Г. Локализация засоления в почвах, расчет промывного режима их орошения и 
минимально необходимого дренажного стока на древнеорошаемых землях //Почвы крупнейших 
ирригационно-мелиоративных систем в хлопкосеющей зоне /Науч. тр. Почв.ин-таим. В.В. 
Докучаева. М., 1975, с. 111-160 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

368 

5. Минкин М.Б. Исследование изменений составов растворов отжимаемых из почв методом 
отпрессовывания //Сб. науч. тр. Донского с/х ин-та. 1973, том 8, вып. 3, с. 42-57 

6. Молодцов В.А. Изменение состава поглощенных оснований при промывках солончаков в 
монолитах //Почвы крупнейших ирригационно-малиоративных систем в хлопкосеющей зоне 
/Науч. тр. Почв.ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1975, с. 111-160 

7. Панин П.С. Процессы солеотдачи в промываемых толщах почв. Новосибирск: Наука, 1968, 303 с. 
8. Пачепский Я.А. Осмотическое давление почвенных растворов в почвах аридных и семиаридных 

областей //Плодородие почв и продуктивность агроценозов. Пущино, 1986, с. 58-68 
9. Пачепский Я.А., Понизовский А.А. Зависимость плотности почвенных растворов и других 

природных вод от их состава //Почвоведение, 1985, № 1, с. 25-28 
10. Платонова Т.К. Некоторые особенности солопроявления в черноземных почвах Заволжья //Бюлл. 

Почв.ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1977, вып. 18, с. 39-43 
11. Понизовский А.А., Пачепский Я.А. Определение растворимости гипса в пятикомпонентной 

водно-солевой системе Ca, Mg, Na||Cl, SO4–H2O при 25 0C расчетным методом //Журн. 
неорганич.химии, 1979, том 24, с. 161-167 

12. Робинсон Р.А., Стокc Р.Г. Растворы электролитов. М.: Изд-во ИЛ, 1963, 646 с. 
13. Самойлова Е.М., Бугаевский В.К., Макеева В.И. Почвенных раствор луговых почв Тамбовской 

области //Почвоведение, 1972, № 10, с. 3-12 
14. Судницын И.И. Движение почвенной влаги и водопотребление растений. М.: Изд-во МГУ, 1979, 

253 с. 
15. Шаврыгин П.И. О токсичности концентраций почвенных растворов в Баратинской низменности 

//Почвоведение, 1963, № 1, с. 85-91 
16. Эткинс П. Физическая химия. М.: Мир, 1980, том 1, 582 с. 
17. Bernstein L.Effects of salinity and sodicity on plant growth //Ann. Rev. Phytopat., 1975, vol. 13(1), p. 

295–312 
18. Cambell R.B., Bower C.A., Richards L.A. Change of electrical conductivity with temperature and the 

relation of osmotic pressure of electrical conductivity and ion concentration for soil extracts// Soil 
Sci.Soc. Amer. Proc., 1948, vol. 13, p. 66-69 

19. Ghotbizadeh M., Sepaskhah, A.R. Effect of irrigation interval and water salinity on growth of 
vetiver(Vetiveria zizanioides) //Inter. J. Plant Produc., 2015, vol. 9(1), p. 17-38 

20. Hamdan M., Sharif A.O., Derwish G. et al. Draw solutions for forward osmosis process: osmotic 
pressure of binary and ternary aqueous solutions of magnesium chloride, sodium chloride, sucrose and 
maltose //J. Food Engin., 2015, vol. 155, p. 10–15 

21. Homaee M., Feddes R.A. Water uptake under nonuniform transient salinity and water stress //Feyen J., 
Wiyo K. (eds.) /Modeling of transport processes in soil at different scales in time and space, 1999, p. 
416-427 

22. Jung J.K.H., McCouch S. Getting to the roots of it: genetic and hormonal control of root architecture 
//Front. Plant Sci., 2013, vol. 4: 186 (doi: 103389/fpls.2013.00186) 

23. Kader M.L.S. Cytosolic calcium and pH signaling in plants under salinity stress //Plant Signal Behav., 
2010, vol. 5(3) p. 233-238 

24. Maas E.V., Hoffman G.J. Crop salt tolerance-current assessment //J. Irrig. Drain. Div., 1977, vol. 103 
(2), p. 115-134 

25. Marani A., Baker D.N., Reddy V.R., McKinion J.M. Effect of water stress on canopy senescence and 
carbon exchange rates in cotton //Crop Sci.,1985, vol. 25 (5), p. 798-802  

26. Mau Y., Porporato A. A dynamical system approach to soil salinity and sodicity //Adv. Water Res., 
2015, vol. 83, p. 68-76 

27. Munns R., Gilliham M. Salinity tolerance of crops–what is the cost? //New Phytologist,  2015, vol. 
208(3), p. 668-673 

28. Newell N. Review: effects of soil salinity on plant growth //Plant Physiology, 2013 (Available at 
www.pages.stolaf.edu/cis-nnewell/files/2015/03/Salinity-in-Plants.pdf) 

29. Parida A.K., Das A.B. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review //Ecotox. Environ. Safe., 
2005, vol. 60, p. 324-349 

30. Rahnama A., Munns R., Poustini K., Watt M. A screening method to identify genetic variation in root 
growth response to a salinity gradient //J. Exper. Botany., 2011, vol. 62, p. 69–77 

31. Richards L.A., Campbell R.B. Use of thermistors for measuring the freezing point of solutions and soil 
//Soil Sci., 1948, vol. 65, p. 429-436  



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

369 

32. Wang D., Shannon M.C., Grieve C.M. Salinity reduces radiation absorption and use efficiency in 
soybean //Field Crops Res., 2001, vol. 69 (3), p. 267-277 

 
TORPAQ MƏHLULUNUN OSMOTİK TƏZYİQİNƏ ƏSASƏN 

 TORPAQ ŞORLAŞMASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNİN 
MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Y.A. Paçepski1, N.Q. Hümmətov2 
1ABŞ KTN Ətraf Mühitin və Qidanın Mikrobioloji Təhlükəsizliyi Laboratoriyası 

2Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu  
 

Duz stresi şəraitində torpaq məhlulunun osmotik təzyiqi yüksəlir və bitki lazımi qədər su udma  
qabiliyyətini itirir. Bu səbəbdən, torpaq məhlulunun osmotik təzyiqindən bitkinin böyümə şəraitinin  
qiymətləndirilməsi üçün mühüm göstərici kimi istifadə etmək olar. Osmotik təzyiqin ölçülməsi çox zəhmət 
və zaman tələb edir. Tədqiqat işinin məqsədi torpaq məhlulunun osmotik təzyiqini təqribi qiymətləndirmək 
üçün torpaq şorlaşmasının daha sadə göstəricilərinin tapılmasından və istifadəsinin mümkünlüyüdən ibarət 
olmuşdur. Torpaq məhlulunun tərkibinə görə osmotik təzyiqin hesablanması üçün model ABŞ-ın Vaşinqton, 
Oreqon və Aydaho ştatlarından əldə edilmiş rəqəmlərə əsasən yoxlanılmışdır. Orta nisbi xəta 7% olmuşdur. 
Sonra bu model Avrasiyanın müxtəlif regionlarından olan şorlaşmaya uğramış torpaqların torpaq 
məhlullarına aid 300 rəqəmlər dəstinə tətbiq edilmişdir. Doyma halında torpaq məhlulunda toksiki duzların 
qatılığının loqarifmi  ilə osmotik təzyiqin loqarifmi arasında korrelyasiya əmsalının 0.99-dan böyük olması 
aşkar edilmişdir. Osmotik təzyiqi təxmini qiymətləndirmək üçün doyma halında torpaq məhlulunda toksiki 
duzların qatılığı seçilmiş və şorlaşma şəraitində əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri, meyvə və tərəvəzlərin məhsul 
itkisinin qiymətləndirilməsi üçün qrafiklərin qurulmasında istifadə edilmişdir.  

 
ASSESSMENT OF INFLUENCE OF SOIL SALINIZATION ON PRODUCTIVITY OF 

AGRICULTURAL CROPS ON THE BASIS OF OSMOTIC PRESSURE OF SOIL SOLUTIONS 
 

Y.A. Pachepsky1, N.G.Hummatov2 
1USDA Environmental Microbial and Food Safety Laboratory, 

2Research Institute of Crop Husbandry 
 

The osmotic pressure in soil solutions becomes large under the salinity stress, and plants are not able to 
uptake sufficient amount of water. Therefore osmotic pressure of soil solutions can be used as the important 
metric of plant growth conditions. Measurements of osmotic pressure are labor- and time-consuming. The 
objective of this work was to determine more readily available soil salinity metric that could be used to 
estimate the osmotic pressure in soil solutions. The model to compute the osmotic pressure from soil solution 
composition was tested with data from U.S. states Washington, Oregon, Colorado and Idaho. The mean 
relative error was 7%. Then this model was applied to 300 data sets on soil solutions from various salt-
affected regions of Eurasia. The correlation coefficient between logarithms of concentration of toxic salts in 
soil solution at saturation and logarithms of osmotic pressure values was above 0.99.  The concentration of 
toxic salts in soil solution at saturation was chosen as the predictor of the osmotic pressure, and was used to 
develop graphs for evaluating the salinity-related yield loss for major field crops, vegetables, and fruits. 
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Современная агрофизика обладает мощной базой исследования, оценки и прогноза физических 

свойств почв: гранулометрического состава, гидрофильности поверхности твердой фазы, 
исследования порового пространства с помощью томографии, гидрологии почв и др. Эти методы 
дают новые знания о почвах, их плодородии и устойчивости к внешним воздействиям. 
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Анализируются данные по поровому пространству, гранулометрии, контактному углу смачивания 
почв, полученные на современных устройствах. Новые приборы и методы требуют большой 
методической работы по возможности применения к почвенным изысканиям, установлению и 
выявлению границ применимости, оптимальных диапазонов, условий измерений и сравнению их с 
традиционными классическими почвенными методами. 

Ключевые слова: агрофизика, почва, гранулометрический состав, лазерная дифрактометрия, 
томография, контактный угол смачивания, органическое вещество почвы 

Açar sözlər: aqrofizika, torpaq, qranulometrik tərkib, lazer difraktometriya, tomoqrafiya, islanmanın 
toxunma bucağı, torpağın üzvi maddəsi 

Key words: agrophysics, soil, particle size distribution, laser difractometry, tomography, the contact 
angle, soil organic matter 
 

Развитие в последние  годы приборной базы исследования природных явлений и 
процессов сказалось и на многих количественных разделах почвоведения, агрофизики, 
агрохимии и питания растений. Появились новые методы исследования таких 
фундаментальных свойств почв и других дисперсных объектов, как лазерная дифракто-
метрия, измерения угла смачивания поверхности твердой фазы почвы, так называемого 
«краевого угла», характеризующего амфифильные свойства поверхности твердой фазы 
почвы, изменились методы оценки удельной поверхности и структуры порового 
пространства (томографические исследования порового пространства почв) и др. 
Интенсивно меняется приборная и информационная база почвенной гидрологии, где 
начинают доминировать методы прогностических физически обоснованных моделей, 
стремительно меняющиеся как по своему внутреннему устройству, так и в направлении 
приложения к различным агротехнологиям. Представленный мини-обзор обеспечивает 
краткое изложение новых методов и приборов в почвенных агрофизических исследованиях с 
целью стимулировать новые исследования, подходы и практические приложения  в области 
современной агрофизики. 

Как известно, в агрофизике можно выделить три составляющие её области. Это физика 
почв, биофизика продукционного процесса и микрометеорология  приземного слоя 
атмосферы [2]. В данном сообщении мы в основном коснемся почвенных вопросов и 
проблем исследования физических свойств почв, как основы продукционного процесса 
сельскохозяйственных растений. Физические свойства почв, тем более такие фундамен-
тальные, как гранулометрический состав, структура порового пространства, физические 
свойства поверхности твердой фазы, определяют основные почвенные процессы. Указанные 
фундаментальные  физические свойства сравнительно консервативны, изменяются медленно 
в сравнении с агрохимическими или биологическими, но во многом определяют стабильный 
уровень химических, агрохимических, биологических   процессов. В связи с этим, эти 
агрофизические свойства являются основой устойчивого плодородия почв.  Постараемся 
поочередно охарактеризовать новейшие, но получающие стремительное распространение в 
агрофизике методы исследования основных агрофизических свойств почв: (1) современные 
методы исследования гранулометрического состава (лазерная дифрактометрия); (2) 
томографические исследования порового пространства почв; (3) изучение контактного угла 
смачивания и (4) наиболее интенсивные взаимосвязи агрофизики с другими областями 
агрономической науки. 

Гранулометрический анализ почв. Наряду с классическими методами изучения 
гранулометрического состава почв,  как ареометрический и пипет-методы, использующие 
принципы седиментометрии и закон Стокса, в последнее время весьма интенсивно начинают 
использоваться методы и приборы, использующие принципы лазерной дифрактометрии. Эти 
методы имеют совсем иную физическую основу [1]. Дифрактометрический метод 
определения гранулометрического состава основан на том, что лазерный луч, попадая на 
частицы разного размера, отражается от них под различными углами, формируя на приемном 
устройстве дифракционную картину. Эта дифракционная картина количественно 
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анализируется определенными математическими методами (метод Фраунгофера, метод Ми 
или др.), позволяющими реставрировать  размеры и содержания частиц определенных 
размеров, т.е. получать распределение процентного содержания частиц разных диаметров. А 
это и есть гранулометрический состав почв, - фундаментальное физическое свойства, 
определяющее в  той иной степени все почвенные свойства и процессы. Именно поэтому 
агрофизики называют это свойств базовым свойством.  

У лазерного дифракционного метода большое количество преимуществ перед 
седиментационными методами: быстрота определения (несколько минут на образец), 
небольшое количество почвы для образца (1-3 грамма), стабильность определений, 
получение плавных кривых (а не определенных фракций), из которых всегда можно 
вычленить необходимые фракции. И, конечно, - большое количество приборных пред-
ложений различными фирмами. Однако, существенным является вопрос, как же 
соответствуют эти два метода: традиционный седиментометрический (метод пипетки по 
Качинскому) и лазерно-дифракционный, имеющий совсем иную физическую основу 
определений распределения содержания частиц по размерам. На рис. 1 приведены 
традиционные для агрофизиков данные по гранулометрическому составу почв, разли-
чающихся по классификационным градациями гранулометрического состава, из которого 
видно, что метод седиментации дает более высокие результаты в области тонких частиц. Для 
почв тяжелого гранулометрического состава, содержащих высокое количество органи-
ческого вещества, это превышение достигает 4-6 раз (для суглинистых почв обычно 1.5-3 
раза). На рис.1 приводятся кумулятивные представления фракций гранулометрических 
фракций для некоторых тяжелых почв различного генезиса.  

Связано приведенное выше (рис.1) превышение содержание тонких фракций, опреде-
ляемых методом седиментометрии над определенными методом лазерной дифрактометрии, с 
тем, что при расчетах по формуле  Стокса обычно используется средневзвешенная плотность 
частиц твердой фазы; при осаждении же в суспензии  нередко  более  легкие  по  плотности 
 
 

 
 

Рис. 1. Определенный методом лазерной дифракции и седиментометрическим методом (пипетка Качинского) 
гранулометрический состав некоторых тяжелых по гранулометрическому составу почв. 

частицы органических веществ осаждаются более длительное время, тем самым попадая в 
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тонкие фракции (ила, физической глины). Для лазерного метода различия в плотности 
твердой фазы значения не имеют, этот метод «видит» только размеры частиц. Но проблема 
состоит в том, что все наши классификации почв, различные классификационные градации 
по механическим (инженерно-геологическим) свойствам, противоэрозионные мероприятии и 
множество других практически важных свойств почв ориентированы на гранулометрический 
состав почв по седиментометрическому методу. Существенное различие методов 
представляет определенную проблему, которая лишь приблизительно и регионально может 
быть решена статистическими методами, т.к. различие в полученных данных имеет 
глубокую физическую основу. Поэтому данная задача может быть решена применением 
агрофизических подходов, имеющих определенное физическое обоснование и определенные 
диапазоны проявления.      

Томография почв. В почвоведении и смежных науках, изучающих природные 
дисперсные тела, распространяются современные приборы и методы, имеющие, в отличие от 
традиционных, иные физические основы, принципы и методы подготовки проб и дающие 
качественно иные результаты. Так, томографический анализ внутреннего строения ненару-
шенных почвенных образцов дает наиболее полное представление о поровом пространстве, 
морфологическом строении почвенных пор и трещин. Этот метод дает обильную инфор-
мацию о структуре порового пространства, позволяет количественно его реставрировать в 
3D-формате [4]. Безусловно, интересны исследования структуры порового пространства 
различных почвенных объектов, а с точки зрения современной физики почв,- попытки 
расчета свойств порового пространства (в частности, основной гидрофизической харак-
теристики, ОГХ) из томографических изображений.  

 

 
а)       б) 

 
Рис. 2. Пример микротомографических исследований агродерново-подзолистой почвы: а) представ-
ление вертикальной и горизонтального микротомографического изображения среза через цилинд-
рический монолит пахотного горизонта, б) 3D-компьютерная модель порового пространства 
горизонта  ВТ2  (поры серого цвета, белые пятна - ортштейны). 
 

На рис. 2 приведен пример микротомографического исследования порового 
пространства агродерновой почвы. Эти изображения интегрированы с помощью компьютера 
в набор поперечных сечений объекта, с расстоянием в один пиксель между сечением. 
Оператор может просматривать эти сечения слой за слоем, изучать их под любым углом без 
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потери разрешения, получить цифровые морфометрические характеристики двух- и 
трехмерных изображений внутренней структуры целого объекта или его выбранной части, 
создавать реалистичные 3D- модели структуры порового пространства объекта и 
практически перемещаться в пределах объекта исследования (рис. 2). Безусловно, 
интересным представляется анализ изображения порового пространства гор. А с четко 
выделяемыми серыми порами на черном фоне твердой фазы почв (рис.2 а). Видна сложная 
структура порового пространства: поры различной формы, диаметры, пересечения пор, 
можно подсчитать количество замкнутых и проводящих пор (в величинах относительного 
объема), что представляет интерес для применения различных агрохимикатов, расчетов 
переноса веществ в поровом пространстве почв (например, пестицидов). Полагаем, что в 
ближайшее время томографические исследования будут применяться во многих областях 
агрофизики: для исследования изменений порового пространства при воздействии различной 
техники, использовании различных агротехнических средств и мероприятий, как основа для 
расчета передвижения веществ в поровом пространстве почв. И во многих других областях 
агрофизики, земледелия, природопользования. 

Краевой угол смачивания.Одним из наиболее распространенных фундаментальных 
свойств, природных и искусственных сред является контактный (краевой) угол смачивания 
(КУС). Множество процессов, идущих в почве, включая инфильтрацию, преимущественные 
потоки и поверхностный сток зависит от смачиваемости твердой фазы водой, численно 
характеризуемой контактным углом смачивания. Основным же фактором формирования 
гидрофобно-гидрофильных свойств поверхности твердой фазы почвы является органическое 
вещество почвы. В связи с этим, в почвах может проявляться как гидрофобные (водооттал-
кивающие), так и гидрофильные (водосорбционные) свойства. Этими свойствами поверх-
ности и определяются такие важные сервисные функции почв, как водоудерживание и водо-
проводимость, также её структурные свойства, в частности, водоустойчивость агрегатов. 
Определение КУС можно проводить методом статической сидячей капли на цифровом 
угломере (Система Анализа Формы Капли, DSA100, Krüss, Германия), оснащенным видео-
камерой и программным обеспечением. Объем капли дистиллированной воды 1.5 мкл, ско-
рость ее вытекания 100-150 мкм/сек. Видеосъемка производится для воздушно-сухого 
образца. КУС существенно зависит от содержания и состава органического вещества почв, 
модифицирующего поверхность минеральной твердой фазы почв. На рис. 3 приведены 
примеры распределения КУС по профилям различных зональных почв. Из приведенного 
рисунка видно, что в почвах гидроморфного ряда с низким содержанием органического 
вещества  КУС, как правило, острый, не превышает 400, что указывает на высокую гидро-
фильность поверхности твердой фазы этих почв. В то время как почвах с высоким содержа-
нием органического вещества (пример с черноземными почвами) КУС ближе к 50-80 
градусам, что указывает на то, что поверхность твердой фазы модифицирована гидрофоб-
ными молекулами почвенного органического вещества черноземов. Черноземные почвы в 
этом случае обладают гидрофобными свойствами, что приводит, в частности к медленному 
внедрению воды в агрегаты, отсутствию в них разрывающего агрегат защемленного воздуха 
и, соответственно, к повышенной водоустойчивости агрегатов в этих почвах. Безусловно, ме-
тоды анализа КУС в почвах весьма перспективны при агрофизическом мониторинге свойств 
почв, предсказании изменения гидрологических характеристик, устойчивости почвенной 
структуры. 

Перспективные направления развития агрофизики, взаимосвязи агрофизики с 
другими областями агрономической науки. Безусловным общепринятым фактом является 
то, что почва – это биологическое образование. В её формировании, развитии, эволюции, а 
также в разнообразных изменениях её свойств и процессов в первую очередь необходимо 
обращать внимание на почвенную биоту - микробиоту. В частности, в агрофизической науке 
большое значение (и огромная проблемная задача) придается  формированию  устойчивости 
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Рис. 3. Распределение контактного угла (КУ, градусы) смачивания 

по профилю (глубина, см)  некоторых почв. 
 

агрегатной почвенной  структуры. Действительно, почвенная водоустойчивая агрегатная 
структура – это основа устойчивости почв к внешним воздействиям, противоэрозионной 
устойчивости, а также основа стабильных высоких урожаев. Показано, в частности, что 
свойство устойчивости почвенных агрегатов определяется количественными характерис-
тиками и качественным составом почвенной биоты [3]. Предполагается, что благоприятная 
структура порового пространства обусловлена активной деятельностью многочисленной и 
разнообразной почвенной биоты. Так, для ряда степных благоприятных по агрофизическим 
свойствам почв показано, что в общем микробиологическом составе обычно  доминируют 4 
филума, среди которых явно преобладают Actinobacteria. В составе этого филума отмечено  
повышенное количество как высших (Streptomyces), так и низших (три вида Rhodococcus) 
актинобактерий. Большое  биоразнообразие при достаточно высоком общем количестве 
бактерий и сформировавшиеся трофические взаимосвязи в структуре микробного сооб-
щества способствуют сбалансированному продуцированию специфических метаболитов, в 
том числе, газообразных (СО2,Н2), что позволяет глинистым почвам функционировать 
достаточно активно, предохраняя поровое пространство от уплотнения и поддерживая 
оптимальные плотность, пористость и гидрологические свойства. Безусловно, эти положения 
носят во многом гипотетичный характер, во много предварительны, требуют детального 
рассмотрения структуры микробного сообщества, многочисленных проверок, однако 
определенно указывают на необходимость продолжения работ по установлению связи 
физиических свойств, агрофизических процессов с составом, свойствами и функцио-
нированием почвенной биоты. 

Таким образом, использование лазерной дифрактометрии для изучения грануло-
метрического состава, томографии для изучения структуры порового пространства почв и 
новых приборов и методов исследования краевого угла смачивания поверхности твердой 
фазы, являются новыми, перспективными мало изученными методами изучения 
агрофизических свойств почв. С одной стороны, они чрезвычайно привлекательны по своим 
возможностям, а с другой – требуют большой методической работы по установлению и 
выявлению границ их применимости, различия физических основ методов, оптимальных 
диапазонов и условий измерений, что предполагает необходимость в стандартизация 
процедур определения вышеуказанных свойств. Рассмотрены гипотетические предложения 
взаимосвязи агрофизических и микробиологических свойств агропочв: большое  биоразно-
образие при достаточно высоком общем количестве бактерий и сформировавшиеся 
трофические взаимосвязи в структуре микробного сообщества способствуют сбалансиро-



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

375 

ванному продуцированию специфических метаболитов, в том числе, газообразных (СО2,Н2), 
что позволяет агропочвам поддерживать оптимальные плотность, пористость и гидро-
логические свойства. Это направление взаимосвязи агрофизики и микробиологии 
представляется чрезвычайно перспективным в научной и практической агрономии. 
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TORPAQLARIN DAYANIQLI MÜNBİTLİYİNİN FORMALAŞMASINDA  

AQROFİZİKİ ŞƏRAİTİN ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Y.V.Şein 
Moskva Dövlət Universiteti; Dokuçayev Torpaq İnstitutu 

 
Müasir aqrofizika torpaqların fiziki xassələrinin tədqiqi, qiymətləndirilməsi və proqnozunun güclü 

bazasına malikdir: qranulometrik tərkibi, bərk faza səthinin hidrofilliyi, tomoqrafiya vasitəsilə məsamə 
fəzasının öyrənilməsi, torpaq hidrologiyası və s. Bu metodlar torpaqlar, onların münbitliyi və xarici təsirlərə 
dayanıqlığı haqqında yeni biliklər verir. Torpaqların məsamə fəzası, qranulometrik tərkibi, islanmasının 
toxunma bucağı üzrə müasir cihazlarda əldə edilmiş rəqəmlər təhlil olunur.Yeni cihazlar və metodların 
torpaq araşdırmalarında tətbiqinin mümkünlüyünə, tətbiq olunma sərhədlərinin, optimal diapazonlarının, 
ölçmə şəraitinin müəyyən edilməsinə, aşkara çıxarılmasına və onların klassik ənənəvi torpaq tədqiqatları 
metodları ilə müqayisə olunması üzrə geniş metodiki işin aparılmasını tələb edir. 

 
SIGNIFICANCE OF AGROPHYSICAL CONDITIONS IN FORMATION 

STEADY FERTILITY OF SOILS 
 

E.V. Shein 
Moscow State University; Dokuchaev Soil Science Institute 

 
Modern agrophysics has a strong base of research, evaluation and prediction of the soil physical 

properties: granulometric composition, the amphyphilicity surface of the solid phase, the study of the pore 
space with the help of tomography, soil hydrological properties, etc. These modern methods provide new 
knowledge about soils, their fertility and sustainability to the external load. The data on pore space, particle 
size, soil wetting contact angle obtained on modern devices are analyzed. New devices and methods require 
a lot of methodological work on the possibility of applying to the soil survey, identification and detection 
limits of applicability of optimal ranges, measurement conditions and compared them with traditional 
classical methods of soil. 
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UOT 631.47 
TORPAQLARIN ŞORLAŞMA VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİNDƏ MƏSAFƏDƏN 

ZONDLAMA ÜSULUNDAN  İSTİFADƏNİN  BƏZİ ASPEKTLƏRİ 

A.İ.İSMAYILOV, X.R.İSMƏTOVA*, X.İ.ABDULLAYEV*, ƏRŞAD YAŞAR*

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073Bakı, M. Rahim, 5,amin_ismayilov@mail.ru 
*Milli Aviasiya Akademiyası, AZ1045 Bakı, Mərdəkan pr., 30,spaseazer@rambler.ru

Məqalə torpaqların şorlaşmaya məruz qalması vəziyyətinin Məsafədən Zondlama (MZ) üsulu ilə 
öyrənilməsi prosesində ən mühüm məsələlərdən biri, müxtəlif vegetasiya indekslərinin qurulmasına həsr 
olunmuşdur. Tədqiqat nəticələri Landsat-7 peykindən alınmış multispektral təsvirlərin riyazi metodlarla 
işlənməsi yolu ilə əldə edilmişdir. MZ verilənləri vasitəsilə torpaqların  şorlaşmasının öyrənilməsi üçün 
göstərici kimi halofit bitkilərdən istifadə edilmişdir.  

Açar sözlər: məsafədən zondlama, torpaqların şorlaşması, vegetasiya indeksi, CİS 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, засоление почв, вегетационный индекс, ГИС 
Key words: remote sensing, soil salinization, vegetation index, GIS 

Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da torpaqların şorlaşması, əsas ekoloji 
problemlərdən biri  olaraq qalmaqdadır. Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə  bu proses əsas etibarilə 
Kür-Araz ovalığında müşahidə olunur və bu prosesin yayılma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, torpaq 
tədqiqatlarında ən aktual problemlərdən biri hesab olunur. Müasir dövrdə, müvafiq informasiya 
texnologiyalarından istifadə etməklə,  torpaq-ekoloji sistemin bütün müxtəlifliyini əhatə etmək, 
həmçinin torpaqlarda baş verən şorlaşma prosesinin monitorinqinin təşkili və şorlaşma prosesinin 
inkişaf dinamikasının  proqnozlaşdırılması mümkündür və bu yanaşma  torpaqşünaslığın perspektiv 
istiqamətlərindən hesab olunur.  “Global Assessment of Soil Degradation” (Torpaq Deqradasiya-
sının Qlobal Qiymətləndirilməsi) [4] layihəsinin məlumatlarına görə dünyada torpaqların 15%-i 
(2008-ci ilin məlumatı) deqradasiya prosesinə məruz qalmışdır. Beynəlxalq Torpaq Sorğu və 
İnformasiya Mərkəzi (ISRIC) tərəfindən hazırlanmış hesabatlar isə deqradasiya prosesinin 
torpaqların 24%-ni əhatə etdiyini göstərmişdir. Elmi ədəbiyyatdan məlum olduğu kimi, suvarılan və 
suvarılmayan torpaqların şorlaşmaya məruz qalması prosesini MZ üsulu ilə öyrənmək ideyası keçən 
əsrin 60-cı illərində meydana gəlmişdir. Əldə olunmuş məlumatlar kosmik şəkillərdən istifadə 
etməklə torpaqların şorlaşma vəziyyəti haqqında informasiyanın alınmasının və müxtəlif şorlaşma 
tipinə malik torpaqların deşifrə olunmasının mümkünlüyünü göstərdi. Oxşar tədqiqatların 
aparılmasında əsas etibarı ilə Landsat-7 peykinin orta ayırdetmə qabiliyyətli kosmik təsvirlərindən 
istifadə olunurdu. Belə mütərəqqi üsulların tətbiqi tədqiqatların daha operativ və dəqiq aparılmasına 
təkan vermiş oldu [7].  

Şorlaşma dinamik proses olduğundan şorlaşmış torpaqların aşkar edilməsi, monitorinqi və 
xəritələşdirilməsi olduqca çətin məsələdir. MZ verilənləri və Coğrafi İnformasiya Sistemlərindən 
(CİS) istifadə etməklə torpaqların bu və ya digər dərəcədə şorlaşmaya məruz qalmış areallarının  
müəyyənləşdirilməsi isə səmərəli yanaşma kimi, getdikcə daha geniş miqyasda tətbiq olun-
maqdadır. Bizim tədqiqatlarda bu yanaşmadan, əsasən müxtəlif rəqəmsal təsvirlərin emalından və 
riyazi metodlardan istifadə etməklə şorlaşmamış sahələri şorlaşmış sahələrdən ayırmağa imkan 
verən tədqiqat metodu kimi istifadə edilmişdir. Məlum olduğu kimi, bitki örtüyünün xarakterik 
xüsusiyyətlərini spektrin görünən və yaxın infraqırmızı (YİQ) diapazonlarında spektral əksetmə 
xüsusiyyətləri müəyyənləşdirir. Bitki örtüyünün strukturunun və vəziyyətinin spektral əksetmə 
xüsusiyyətlərindən asılılığını bilməklə, müxtəlif bitkilərin kosmik informasiyalar əsasında bir-
birindən seçilməsi və digər mühüm göstəricilərinin təyin edilməsi imkanı əldə edilir. Spektral 
əksetmə xüsusiyyətləri əsasında bitki örtüyünün parametrlərinin qiymətləndirilməsində vegetasiya 
indeksləri mühüm rol oynayır. Vegetasiya indeksi dedikdə, bitkinin vegetasiya dövründən və digər 
amillərdən (torpaq örtüyündən, meteoroloji şəraitdən) asılı olaraq müxtəlif dalğa uzunluqlarında 
spektral əksetmə əmsalları arasındakı əlaqə başa düşülür. Hal-hazırda 160-a qədər vegetasiya 
indeksi mövcuddur. Onlar təcrübi olaraq (empirik) müəyyənləşdirilir. Burada əsas amil kimi bitki 
örtüyü və torpağın spektral xarakteristikalarının məlum xüsusiyyətlərindən istifadə olunur. Bu 
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indekslərin xarakteristikaları spektrin müxtəlif diapazonlarını əhatə etməklə yanaşı torpağın və 
atmosferin təsir xüsusiyyətlərini də nəzərə alır [7]. Ümumiyyətlə, şorlaşma dərəcəsinin 
öyrənilməsində NDVI (Normalized Differential Vegetation Index - Normal Diferensial Vegetasiya 
İndeksi), SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index - Torpağın Verilmiş Vegetasiya İndeksi), SI 
(Salinity Index - Şorluq İndeksi), NDSI (Normalized Differential Salinity Index - Normal 
Diferensial Şorluq İndeksi) və BI (Brightness Index - Parlaqlıq İndeksi) kimi müxtəlif indekslərdən 
MZ və CİS-də geniş istifadə edilir [1]. Şorlaşmaya məruz qalmış torpaqların monitorinqi və 
xəritələşdirilməsi üçün peyk təsvirlərindən istifadə olunması, xüsusilə də, multispektral sensorlarla 
geniş tədqiqatlar son onilliklərdə geniş həyata keçirilir. Şorlaşmaya məruz qalmış torpaqların peyk 
təsvirləri əsasında xəritələşdirilməsi və proqnozlaşdırmasında göstərici kimi vegetasiya 
indekslərindən istifadə edilməsi halofit bitkilərə əsaslanır. Halofit bitkilər şoran torpaqlarda təbii 
olaraq bitir və yüksək şorlaşma dərəcəsinə malik torpaqlara adaptasiya oluna bilirlər. Buna görə də 
bir çox tədqiqatçılar şorlaşmış torpaqların xəritələşdirilməsi və planlaşdırılması üçün müxtəlif 
spektral vegetasiya indekslərindən istifadə edirlər [3].  

Məsələnin həlli üsulları. Tədqiqat ərazisi Kür-Araz ovalığının (471128ş.u.; 
403938şm.en), (471128ş.u.; 395950şm.en), (480738ş.u.; 403938şm.en) və 
(480738ş.u.; 395950şm.en) coğrafi koordinatları arasındakı ərazisini əhatə edir. Ərazinin 
Landsat-7 peyki tərəfindən çəkilmiş multispektral təsviri açıq internet resurslarından əldə 
edilmişdir. Landsat-7 ETM+ təsvirləri 7 dalğa uzunluğu diapazonundan ibarətdir. Təsvirlərin 
ayırdetmə qabiliyyəti 30 m təşkil edir. Şorlaşmış torpaqların öyrənilməsi üçün 0.63-0.69 mkm dalğa 
uzunluğuna malik 3-cü (qırmızı) və 0.77-0.90 mkm dalğa uzunluğuna malik 4-cü (YİQ) 
diapazonlardan istifadə edilmişdir. Qeyd olunan spektral diapazonlardan istifadə edərək tədqiqat 
ərazisinin NDVI, SAVI, EVI, NDSI, RVI və BI kimi vegetasiya indeksləri qurulmuşdur. Bu 
indekslərdən ən çox istifadə olunanı NDVI-dir. 

NDVI. Yaşıl bitkilər fotosintez prosesində enerji mənbəyi kimi istifadə etdikləri Fotosintetik 
Aktiv Radiasiya (FAR) spektral diapazonda Günəş şüalarını udur. Yarpaq hüceyrələri İnfraqırmızı 
(İQ) diapazonda Günəş radiasiyasını səpələyir, 700 nm-dən böyük dalğa uzunluğuna uyğun enerji 
səviyyəsində foton (işıq kvantı) üzvi molekul sintez edə bilmir. Çünki bu dalğa uzunluğunda güclü 
enerji udulması bitki toxumalarının zədələnməsinə gətirib çıxara bilər. Beləliklə, yaşıl bitki kütləsi 
FAR-da qara, YİQ diapazonunda parlaq görünür. Əksinə, bulud və qar qırmızı işığa uyğun dalğa 
uzunluğuda olduqca parlaq, YİQ diapazonunda isə tamamilə qara görünür. Bitki yarpaqlarının yaşıl 
piqmenti (xlorofil) fotosintez prosesində 400-700 nm uzunluqlu işıq dalğalarını (görünən işıq) udur. 
Digər tərəfdən yarpaq hüceyrələri dalğa uzunluğu 700-1100 nm olan (YİQ) işığı əks etdirir. NASA-
nın ERTS, NOAA-nın AVHRR kimi Yerin ilk müşahidə aparatları YİQ və görünən işıq  
diapazonunda məlumatlar əldə edir, onlar peyk təsvirlərində məkan paylanmasını müəyyən etmək 
üçün bitkilərin əksetdirməsindəki fərqlərdən istifadə edirlər. NDVI landşaft örtüyünü yaradan bütün 
kateqoriyalar – kolluqlar, otluqlar, meşə, su obyektləri və s. üçün yaradılmışdır [4].  

NDVI aşağıdakı düsturla hesablanır: 

REDNIR

REDNIR
NDVI




      (1) 

burada, NIR – yaxın infraqırmızı, RED isə qırmızı işıq diapazonudur. 
NDVI-nin qiyməti -1 və +1 intervalında qiymətlər alır, amma -10 intervalında qiymətlər alan 

ərazilərə su, qar və buz örtüyü aid olur. Çılpaq qayalıqlar, qumluqlar və qarla örtülmüş sahələrdə 
NDVI-nin qiyməti 00.1 intervalında qiymətlər alır. Seyrək bitki örtüyünə malik olan otlaqlar və 
kolluqlarda NDVI-nin qiyməti 0.20.5 arasında dəyişir. NDVI-nin ən yüksək qiymət aldığı 
(təxminən 0.60.9) ərazilər tropik meşələrdir. Əldə edilmiş kosmik təsvir və ArcGİS 10.3 və Erdas 
2011 proqramlarından və (1) düsturundan istifadə edərək ərazinin NDVI-si qurulmuşdur (şəkil 1). 

SAVI. Bitki örtüyü 40%-dən az olan sahələrdə torpaq örtüyü çılpaqlaşır, qırmızı və YİQ 
diapazonda işığın əks etməsinə vegetasiya indeksləri təsir edir. Burada əsas problem müxtəlif 
torpaq tiplərinin qırmızı və YİQ diapazonda işığı əks etdirməsində olan fərqdir. SAVI bitki örtüyü 
zəif olduqda torpağın parlaqlığını korrektə etmək üçün NDVI-nin modifikasiyası kimi hazırlanır. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

378 

 
a)                                                                                             b) 

Şəkil 1. Kür-Araz ovalığının Landsat-7 ETM+ tərəfindən 21 may 2015 tarixində çəkilmiş  
multispektral şəkil (a) və həmin şəkildən alınmış NDVI (b). 

 
SAVI-nin hesablanması NDVI-də olduğu kimidir, amma bura SBCF-də (Soil Brightness 

Correction Factor) əlavə edilir. 

 L
LREDNIR

REDNIR
SAVI 




 1     (2) 

 

burada, L – torpağın parlaqlığının korrektə faktorudur. L-in qiyməti yaşıl bitki örtüyündən asılı 
olaraq dəyişir, çılpaq torpaqlarda L=1, torpağın səthi tamamilə bitki ilə örtüldüyü halda L=0 qiyməti 
alır. Bir çox hallarda L-in qiyməti 0.5 kimi götürülür. Əgər L=0 olarsa SAVI=NDVI bərabərliyi 
ödənilir. 

SAVI-nin hesablanmasında L-in qiymətinin müəyyənləşdirilməsi çətin olduğundan MSAVI 
(Modified Soil Adjusted Vegetation Index) işlənilmişdir. MSAVI-nin hesablanması elə SAVI-də 
olduğu kimidir. 

  
LREDNIR

LREDNIR
MSAVI





1

     (3) 

 

SAVI və MSAVI-nin hesablanmasında fərq L-in qiymətinin müəyyən edilməsindədir. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi SAVI-də L-in qiyməti əksər hallarda 0.5 götürülür. MSAVI-nin 
hesablanmasında isə L-in qiymətinin müəyyənləşdirilməsi üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edilr. 

 

   
REDNIR

REDsNIRREDNIRs
L





2

    (4) 

 

burada, s – torpaq səthinin meylliyidir. 
EVI (Enhanced Vegetation Index) – NDVI-nin keyfiyyətinin artırılmış formasıdır [6]. EVI 

əsasən yüksək biokütləyə malik ərazilərin indeksləşdirilməsində istifadə edilir və burada atmosfer 
və digər təsirlər nəzərə alınır. EVI aşağıdakı düsturla hesablanır: 

LMCREDCNIR

REDNIR
GEVI





21

    (5) 
 

burada, C1 və C2 aerozol müqaviməti əmsalı, G isə Qain əmsalıdır (gain-factor).  
NDVI əsasən xlorofilə, EVI isə yaşıl bitki örtüyünün struktur dəyişkənliyinə həssasdır,  

həmçinin, bura bitki örtüyünün tipi, forması və fizioloji vəziyyəti də daxildir. NDVI ilə EVI 
arasındakı digər fərq qar örtüyü ilə bağlıdır, bu zaman NDVI-nin qiyməti azalır, EVI-nin qiyməti 
isə artır. Bu indekslərdən əlavə NDSI (Normalized Differential Salinity Index), RVI (Ratio 
Vegetation Index), BI (Brightness Index) indekslərdən də istifadə edilir. Bu indekslərin 
hesablanması aşağıdakı kimidir. 
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a)                           b)                                c)                         d) 
Şəkil 2. Kür-Araz ovalığının Landsat-7 ETM+ təsvirindən alınmış 

 SAVI (a), NDSI (b), RVI (c) və BI (d) indeksləri. 
 

NIRRED

NIRRED
NDSI




            (6) 

RED

NIR
RVI        (7) 

22 NIRREDBI          (8) 
 

Halofit bitkilər (duza davamlı bitkilər) torpaqda yüksək duz qatılığına davamlı olur və şoran 
torpaqlarda inkişaf edə bilirlər. Halofit bitkilərin bütün şoran ərazilərdə yayılmasına baxmayaraq, 
bəzən onları şoran torpaqların MZ göstəricisi kimi müəyyən etmək olmur. Ümumiyyətlə, tədqiqatın 
nəticələri halofit bitkilərin şorlaşmış ərazilərin digər ərazilərdən ayrılması üçün əsas göstərici olaraq 
istifadə edilməsini təsdiq edir.  

Beləliklə, təqdim olunmuş məqalədə, torpaqların şorlaşma vəziyyətinin öyrənilməsində MZ 
verilənlərindən istifadə etməklə müxtəlif vegetasiya indekslərinin qurulması və tətbiq edilməsi şərh 
olunmuşdur. Torpaqların şorlaşma vəziyyətinin öyrənilməsində duza davamlı halofit bitkilərin 
multispektral peyk təsvirlərinin müxtəlif dalğa uzunluğu diapazonunda udulması və əks olunmasına 
əsasən tədqiqat aparılmışdır. Torpaqların sorlaşma vəziyyətinin öyrənlməsində MZ üsulundan və 
CİS texnologiyasından istifadənin üstün cəhətləri  göstərilmişdir. 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə 
yardımı ilə yerinə yetirilmişdir (Qrant №EİF-2013-9(15)-46/17/1). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ  В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОСТОЯНИЯ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ 

А.И. Исмаилов, Х.Р. Исматова*, Х.И. Абдуллаев*, Аршад Яшар* 

Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА, *Национальная Академия Авиации 

В статье рассмотрены вопросы построения и применения различных вегетационных индексов 
для определения засоленных почв Кура-Араксинской низменности методом Дистанционного 
Зондирования (ДЗ). Подтверждено, что при изучении состояния засоления почв методы ДЗ имеют 
целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами. В процессе исследования 
засоленных почв на основе данных ДЗ, в качестве показателя были использованы свойства 
галофитных растений.  

SOME ASPECTS OF REMOTE SENSING METHOD IN THE STUDY 
 OF SOILS SALINIZATION STATE  

A.I. Ismayilov, X.R. Ismatova*, Kh.I. Abdullayev*, Arshad Yashar* 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS,*National Aviation Academy 

The article is dedicated the ways of calculating and applying various vegetal indices in soil salinity 
evaluation of the Kur-Araz lowlands with the Remote Sensing (RS) techniques. The research results have 
shown that there are some advantages of the RS techniques in comparison with the traditional methods of 
evaluating the soil salinity. The halophytic plants' properties reflecting the soil salinity have been used in the 
process of RS data-based studies.  

UOT 631.43 
TORPAĞIN İŞIĞI ƏKS ETMƏSİ VƏ ONUN PRAKTİKİ İSTİFADƏSİ HAQQINDA 

A.P.GƏRAYZADƏ, Ə.M.CƏFƏROV, S.Ə.KÖÇƏRLİ, A.L.SARIYEV,  
V.A.QULİYEV, O.A.SƏMƏDOVA   

AMEA  Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073 Bakı, M. Rahim, 5,gerayzade-akif@rambler.ru 

Təqdim edilən işdə spektral əyrilər əsasıda konkret rayon üçün, bizim halda Şirvan düzünün əsas 
torpaq tipləri üzrə, pasportlaşdırılması istiqamətində cəht edilmişdir.  Məqsədə çatmaq üçün topağın 
əksetmə əmsallarına təsir göstərən maddələri özündə birləşdirən xüsusi cədvəllər hazırlanmışdır. İlkin 
variantda  pasportlar iki səhifədə təklif edilir. Birinci səhifə qeyd etdiyimiz cədvəldən ibarətdir. İkinci səhifə 
genetik qatlar üzrə spektral əksetmə əmsallarından təşkil olunub. Bütün hallarda cədvəllərdənki müvafiq 
göstəricilər bir-birindən fərqlənirlər. Spektral əyrilərə gəldikdə onların üzərində küllü miqdarda xırda 
ekstremal nöqtələrə rast gəlmək mümkündür. Bu nöqtələrin açıqlanması məlum olduqca cədvəllərdə öz 
əkslərini tapacaqlar. Bununla da cədvəllərin səhifəsi artacaq.  

Açar sözlər:  torpaq, spektr, inteqral əksetmə əmsalı, spektral əyri 
Ключевые слова: почва, спектр, коэффициент интегрального отражения, спектральная кривая 
Key words: soil, spectrum, cefficient of integral reflection, spectral curve 

Müasir dövrdə elm və texnikanın nailiyyətlərindən istifadə etməklə torpaqların 
öyrənilməsində müxtəlif yanaşmalardan istifadə edilir. Məlum olduğu kimi torpaq olduqca 
mürəkkəb sistemdir, bu səbəbdən onun əksetmə əmsallarının formalaşmasına təsir edən amillərin 
sayıda çoxdur. Bunlardan ən əsasları torpağın rəngi, strukturu, humusun miqdarı, duzluluq, 
karbonatlıq, mineral və üzvi maddələr, qranulometriya və s. kimi tərkib hissələrdir. Hər bir torpağın 
tərkibindən asılı olaraq özünəməxsus spektral əyrisi vardır ki, bu da onun açıqlanmasında böyük 
əhəmiyyətə malikdir [4; 6; 7]. Ona görə də bu problemi həll etmək üçün elektromaqnit dalğalarının 
görünən oblastından (400-750 nm) istifadə etmək təklif edilir. 

Tədqiqat obyekti kimi  Şirvan düzünndə şabalıdı, çəmən-boz, boz-çəmən, cəmən-bataqlı və 
şoran torpaqlar seçilmişdir. Torpaq nümunələri Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda qəbul 
olunmuş üsullarla analizlərə hazırlanmışdır [1; 3; 5]. Spektral əmsallar SF-18 spektrofotometr 
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vasitəsi ilə ölçülmüşdür. Bizim ölçü apardığımız cihaz (SF-18) torpaqların mütləq əksetmə 
əmsallarını 400-750 nm dalğa uzunluqlarında ölçməyə imkan verir. Bu intervalda inteqral əksetmə 
əmsalı spektral əksetmə əyrisinin inteqrallanması vasitəsi ilə hesablanır. Spektral əyrinin aşağısında 
alınan sahə yüksək dəqiqliklə pantoqrafla hesablanır [2].  

Aşağıda Şirvan düzündən götürülmüş bəzi torpaq tiplərinin fiziki-kimyəvi xassələri həm 
cədvəl, həm də spektral əyrilərlə verilir. Belə ki, qeydiyat vərəqələri iki hissədən ibarət olaraq 
müqayisə etmək üçün əlverişli formada tərtib edilir.  

Şabalıdı torpaqlar. Şabalıdı torpaqlar əsasən Şirvan düzünün dağətəyi hissələrində 
yayılmışdır. Laboratoriya analizləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu torpaqların üst qatında 
(0-36 sm) humusun miqdarı orta hesabla  4,6-5.0 %  təşkil edir və aşağı qatlara getdikcə azalaraq 
129-165 sm qatda  0,85 %-ə çatır.  Karbonatların miqdarı geniş intervalda dəyişir (3,9-24,3%). 
Karbonatların paylanmasında, onların üst qatdan yuyulub aşağı qatlarda toplanması müşahidə 
olunur. Bu torpaqların udma tutumu 100 qram torpaqda 26,7-31,6 mq-ekv təşkil edir. Kalsiumun 
miqdarı cəmdən 67,8-72,8 % təşkil edir, maqneziumun payına 21,1-27,4 % düşür, natrium isə 3,5-
6,2 % arasında dəyişir. Torpaqların profili üzrə quru qalığın miqdarı  0,12-0,19 %  təşkil edir və 
göründüyü kimi bu torpaqlar zəif  dərəcədə duzludular.Qranulometrik tərkibinə görə bu torpaqlar 
yüngül və orta gillidirlər, fiziki gilin miqdarı üst qatda  71,2 %-ə qədər olur, aşağı qatlarda onun 
miqdarı 66,8 % təşkil edir.  

Şabalıdı torpaqların yuxarıda qeyd edilən xassələrinə uyğun Şirvan düzü şəraitində konkret 
kəsimin qeydiyyat vərəqəsi hazırlanmışdır. Hər bir kəsim üçün GİS vasitəsilə koordinatlarını 
göstərərək bu formada  qeydiyat vərəqələrinin tətbiqi torpaq məlumat bazasının yaradılmasına yeni 
tövsiyə ola bilər. Qeydiyyat vəsiqələrinin cədvəl hissələrinə torpağın yeni xassələrini əlavə etmək 
mümkündür. Bu da torpaq haqqında informasiya bazasının genişlənməsini təmin edər. Qeyd edək 
ki, cədvəl hissəsindəki məlumatlar torpaq  fizikası laboratoriyasında qəbul edilmiş üsullarla yerinə 
yetirilmişdir. Spektral analiz üçün nümunələr müxtəlif diametrli ələklərdən keçirildikdən və 
müəyyən dərəcəyə qədər nəmləndirildikdən sonra xüsusi küvetlərdə spektrofotometrə yerləş-
dirilərək ölçmə aparılır. Bütün nümunələrin öyrənilməsi eyni şəraitdə aparılır. Əyriləri profil boyu 
müqayisə etsək görərik ki, hər qatın özünəməxsus  əyrisi vardır.  

Cədvəl 1. Şabalıdı torpaqların genetik qatlar üzrə əsas tərkib hissəsi (Kəsim 5) 

Göstəricilər, % 
Genetik qatlar, sm 

0-23 23-40 40-65 65-95

Humus 4,80 3,30 2,30 1,60
Karbonatlar 1,90 1,50 8,90 25,30
Quruqalıq 0,135 0,162 0,132 0,122
Lil 34,80 45,60 34,00 26,80
Gil 72,48 79,20 74,00 78,20
Rütubət 5,90 6,70 6,20 4,10
Ümumi dəmir 5,70 5,30 5,40 5,25

Şəkil 1. Şabalıdı torpaqların genetik qatlar üzrə spektroqramları (Kəsim 5). 
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Çəmən-boz torpaqlar.  Bu torpaqların spektral əyriləri profil boyu  gözə zəif çarpacaq 
əyrintilərlə səciyyələnirlər, torpaqlar qədim əkinçilik mərhələsini keçmişlər və Şirvan düzü üçün 
daha səciyyəvidirlər.  Humusun miqdarı üst qatda 2,6 %-ə qədər olur, dərinə getdikcə azalaraq 88-
136 sm qatda 1,1 % olur. Karbonatların paylanmasına gəldikdə, alt qatlara getdikcə onların 
miqdarının bir qədər artması müşahidə olunur. Belə ki, əgər torpağın üst 0-27 sm qatında onun 
miqdarı 7,8 %-dirsə, 88-136 sm qatda onun miqdarı təxmini 11,7 %-ə çatır. Udulmuş əsasların 
miqdarı 100 qram torpaqda 21,9-25,6 mq-ekv təşkil edirki, bunun da əksəriyyəti kalsiumun payına 
düşür (57,1-65,0 %). Udulmuş maqnezium 26,4-36,2 %, udulmuş natrium isə 7,4-9,1 % arasında 
dəyişir. Duzlaşma dərəcəsi aşağıdır, quru qalığın miqdarı bu torpaqların üst qatında 0,260 % , aşağı 
qatlara getdikcə bir qədər azalaraq 0,147 % təşkil edir. Qranulometrik tərkibinə görə bu torpaqlar 
gillicəlidirlər. Fiziki gilin miqdarı 29,2-52,4 % arasında dəyişir. 

Cədvəl 2. Çəmən-boz torpaqların genetik qatlar üzrə əsas tərkib hissəsi (Kəsim 7) 

Göstəricilər, % 
Genetik qatlar, sm 

0-25 25-56 56-90 90-125
Humus 4,30 2,80 1,70 1,50

Karbonatlar 19,0 19,10 17,60 18,50

Quru qalıq 0,190 0,082 0,122 0,112

Lil 20,00 23,40 22,80 26,80

Gil 63,20 68,20 71,80 78,20
Rütubət 1,90 2,70 2,20 2,30

Ümumi dəmir 5,70 5,30 5,40 5,25

Şəkil  2. Çəmən-boz torpaqların genetik qatlar üzrə spektroqramları (Kəsim 7). 

Boz-çəmən torpaqlar. Boz-çəmən torpaqların üst qatında (0-18 sm) humus 2,65 % təşkil 
edir, dərinliyə getdikcə azalaraq 91-165 sm dərinlikdə 0,15 %-ə düşür. Karbonatların miqdarı profil 
boyu 12,6-18,9 % arasında dəyişir və ən çox hissəsi 18-37 sm qatda yerləşir. Udulmuş əsasların 
miqdarı 100 qram torpaqa 25,7-29,3 mq-ekv təşkil edir. Udulmuş əsasların cəmindən kalsiumun 
payına 47,0-52,5 %, maqneziumun payına 32,9-35,0 %, natriumun payına isə 12,5-18,2 % düşür. 
Üst qatda (0-18 sm) quru qalığın miqdarı 0,225 %  təşkil edir, aşağı qatlara getdikcə onun miqdarı 
kəskin artaraq 1,662 % təşkil edir. Qranulometrik təkibinə görə bu torpaqlar orta və ağır gillidirlər. 
Fiziki gilin miqdarı burada 76,28-93,60 % arasında dəyişir. Spektral  əyrilərə təsir edən eyni 
qüvvələr müxtəlif torpaq tiplərində  özlərini müxtəlif şəkildə göstərirlər.                               
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Cədvəl  3. Boz-çəmən torpaqların genetik qatlar üzrə tərkib hissələri   (Kəsim 9) 

Göstəricilər, % 
Genetik qatlar, sm 

0-18 18-37 37-72 72-91 91-165
Humus 2,6 1,6 0,6 0,4 0,1
Karbonatlar 14,7 18,9 15,2 13,5 12,6
Quru qalıq 0,225 0,887 1,480 1,587 1,662
Lil 31,28 40,20 41,52 46,04 38,40
Gil 76,28 88,0 89,60 92,04 93,60
Rütubət 4,5 4,6 4,6 4,5 4,7
Ümumi dəmir 6,50 5,70 6,30 6,20 5,40

Şəkil 3. Boz-çəmən torpaqların genetik qatlar üzrə spektroqramları (Kəsim 9). 

Çəmən-bataqlı torpaqlar. Bu torpaqlar Şirvan düzünün məhdud hissələrində, əsasən 
çalalarda, qrunt suları üzə çıxan yerlərdə, Kür çayının  yaxınlıqlarında yayılmışlar. Cəmən-bataqlı 
torpaqlar yüksək humusluluğu və rütubətliyi ilə fərqlənirlər, burada əsasən suya  həssas bitkilər 
inkişaf edirlər. Humusun miqdarı üst (0-27 sm)  qatda 5 %-ə çatır, bu da hər il çoxlu bitki kütləsinin 
çürüməsi ilə bağlıdır. Dərinə getdikcə humusun miqdarı azalır və 1 metr dərinlikdə onun miqdarı 
1,3 %-ə çatır. Humusun bu cür paylanması onunla əlaqəlidir ki, kök və kökcüklərin əsas kütləsi 
torpaq profilinin bu hissəsində toplanırlar. Daha aşağı qatlarda köklərin az olmasının səbəbi yüksək 
rütubətliklə əlaqədar qleyləşmiş qatda hava-su rejiminin əlverişsiz olması və bitkilərə mənfi təsir 
göstərən dəmir oksidinin çox olmasıdır. Karbonatların miqdarı 5,8-13,9 % arasında dəyişir. 
Udulmuş əsaslar dar intervalda dəyişir (100 qram torpaqda 32,1-32-,9 mq-ekv). Ümumi cəmdən 
kalsiumun payına 49,1-49,5 %, maqneziumun payına  41,2-42,3 %, natriumun payına isə 8,5-9,7 % 
düşür. Torpaqlar orta və zəif duzludur, quru qalığın miqdarı 0,383-0,790 % təşkil edir. 
Qranulometrik tərkibinə görə bu torpaqlar üst qatdan orta gilli (fiziki gilin miqdarı 77,0-77,6 %), 
aşağı qatlara getdikcə isə bir qədər yüngülləşir və 63-98 sm qatda fiziki gilin miqdarı 47,2 % olur. 

Çəmən-bataqlı torpaqların spektral əyrilərini izləmək üçün 4-cü şəkilə müraciət edək. 
Şəkildən göründüyü kimi əyrilər dar çərçivədə dəyişirlər. 400 nm  dalğa uzunluğunda dəstin eni 
7%, 750 nm-də isə 12 % olur. 

Cədvəl 4. Çəmən-bataqlı torpaqların genetik qatlar üzrə tərkib hissələri (Kəsim 2) 
Göstəricilər, % Genetik qatlar, sm 

0-27 27-63 63-98
Humus 4,9 1,6 1,3
Karbonatlar 5,8 13,9 15,3
Quru qalıq 0,790 0,417 0,380
Lil 38,80 29,20 11,00
Gil 77,60 77,00 47,20
Rütubət 5,3 3,5 2,4
Ümumi dəmir 6,75 6,20 6,30
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Şəkil  4. Çəmən-bataqlı torpaqların genetik qatlar üzrə spektroqramları (Kəsim 2). 

Şoran torpaqlar. Şirvan düzündə şoran və şorakətli torpaqlar seçilirlər və  əksər hallarda 
şoran torpaqlar eyni zamanda şorakətli olurlar. Bu torpaqların üst qatında (0-19 sm) humusun 
miqdarı 2,1 % olur, dərinliyə getdikcə isə azalır. Burada karbonatların miqdarı aşağıdır, profil üzrə 
1,0-10,6 % arasında qeyri-bərabər paylanırlar. Udulmuş əsasların miqdarı profil boyu 100 qram 
torpaqda 16,2-21,3 mq-ekv təşkil edir. Cəmdən udulmuş kalsiumun payı 38,1-49,8 %, maqne-
ziumun – 30,5-39,8 %, natriumun payı isə 19,0-20,5 % arasında dəyişir. Quru qalığın miqdarı üst 
qatda 8,937 % olur, dərinliyə getdikcə duzların miqdarı kəskin azalır və 0,760 % qədər enir. 
Qranulometrik tərkibinə görə bu torpaqlar profil boyu müxtəlif dərəcədə fərqlənirlər. Fiziki gilin 
miqdarı 35,36-90,80 % arasında dəyişir.   

Cədvəl 5. Şoran  torpaqların genetik qatlar üzrə tərkib hissələri (Kəsim 13) 

Göstəricilər, % 
Genetik qatlar, sm 

0-19 19-57 57-72 72-110 110-132 
Humus 2,1 1,1 0,6 0,4 0,3

Karbonatlar 1,0 10,1 7,7 6,4 7.0
Quru qalıq 8,937 1,992 2,510 0,760 2,072 

Lil 32,20 39.60 36,00 14,00 33,00 
Gil 60,80 90,80 85,60 35,36 80,00 

Rütubət 4,6 2,1 1,7 0.8 1,9
Ümumi dəmir 5,00 6,80 6,50 7,60 6,60

Şəkil 5. Şoran torpaqların genetik qatlar üzrə spektroqramları (Kəsim 13). 

Beləliklə, tədqiq edilən  5 tip torpaqlarda spektral əksetməyə təsir edən maddə və xassələr 
fərqli olduğundan, onların təsiri ilə spesifik spektral əyriləri alınır. Bu Şirvan düzünün əsas torpaq 
tiplərinin pasportlaşdırılmasına imkan verir. Məqsədə nail olmaq üçün topağın əksetmə əmsallarına 
təsir göstərən maddələri özündə birləşdirən xüsusi cədvəllər hazırlanmışdır. İlkin variantda 
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pasportlar iki səhifədə təklif edilir. Birinci səhifə qeyd etdiyimiz cədvəllərdən ibarətdir. İkinci 
səhifə isə qenetik qatlar üzrə spektral əksetmə əmsallarından təşkül olunub. Cədvəllərdən 
göründüyü kimi,  bütün hallar üçün müvafiq göstəricilər bir-birindən fərqlənirlər. Spektral əyrilərə 
gəldikdə onların üzərində küllü miqdarda xırda ekstremal nöqtələrə rast gəlmək mümkündür. Bu 
nöqtələrin açıqlanması məlum olduqca cədvəllərdə öz əkslərini tapacaqlar. Bununla da cədvəllərin 
həcmi və  səhifələrin sayı artacaq. Təqdim edilən pasportların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar 
çox asanlıqla Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik profilinin təsvirində [5] istifadə edilə bilər.  
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О СВЕТООТРАЖЕНИИ ПОЧВ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 

А.П.Герайзаде, А.М.Джафаров, С.А.Кочарли, А.Л.Сарыев, В.А.Гулиев, О.А.Самедова  
Институт Почвоведения и Aгрохимии НАНА 

В данной работе сделана попытка провести паспортизацию почв конкретного района, в данном 
случае основных типов почв Ширванской степи Республики Азербайджан, используя спектральные 
кривые отражения. Составлены специальные таблицы, содержащие данные о влияющих на спект-
ральные характеристики почв. В первых порах составленные паспорта состоят из 2-х страниц, 
первую страницу занимает  выше названная таблица с конкретными данными, вторую страницу зани-
мают спектральные кривые отражения по генетическим горизонтам каждого типа почвы. Как можно 
видеть все соответствующие показатели отличаются между собой. На спектральных кривых отра-
жения можно найти множество экстремальных точек, которые в дальнейшем будут расшифрованы и 
дополнены в таблицы, тем  самым страницы паспортов могут быть расти. Следует также отметить, 
что составленные паспорта могут быть также внедрены в состав генетических паспортизаций.  

ON A LIGHT REFLECTANCE OF  SOILS AND ITS PRACTICAL SIGNIFICANCE 

A.P.Gerayzade, A.M.Jafarov, S.A.Kocharli, A.L.Sariyev, V.A.Guliyev, O.A.Samedova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry  of ANAS 

In this paper we attempt to carry out certification of soil specific area, in this case the main soil types 
of Shirvan steppe of Azerbaijan, using the spectral reflectance curves. Compiled special tables containing 
data about influence on the spectral characteristics of soils. At the beginning of the passport consists of 2 
pages, first page takes a named above table with specific data, the second page is occupied spectral curves 
reflect genetic horizons of each soil type. As can be seen all the figures differ from each other. On the 
spectral reflection curves can find many extreme points, which will later be transcribed and added to the 
table,  thereby passport pages may be growing. It should also be noted that of the passport can also be 
introduced into the genetic certification. 
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UOT 631.47.48 
AZƏRBAYCANIN ÇAY SUBASARLARINDA  ZƏİF İNKİŞAF ETMİŞ İBTİDAİ 
ALLÜVİAL-ÇƏMƏN TORPAQLARIN MORFOGENETİK DİAQNOSTİKASI  

V.H. HƏSƏNOV 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,  AZ 1073 Bakı, M.Rahim 5, vilayet-hesenov@mail.ru 

Torpaqəmələgəlmə prosesi başlanğıc mərhələdə olduğu üçün ibtidai allüvial-çəmən torpaqların cavan 
akkumulyativ humus (1,9-2,5%) qatı, yuxa (AY=15-20sm) və zəif inkişaf etməsi ilə seçilir. Bu torpaqlar 
həmçinin kəskin laylı yüngül gillicəli-qumsal qranulometrik tərkibə (<0,01mm: 19,1-39,4%;<0,001mm: 4,4-
12,8%) malik olması ilə fərqlənir. Zəif qleyləşmə əlamətləri mövsümi xarakter daşımaqla, əsasən gilli-
gillicəli litoloji tərkibli dərin qatlarda (Cg) nəzərə çarpır. 

Açar sözlər: çayın məcrəyanı sahəsi, humus, torpaq profili, qranulometrik tərkib, azonal torpaqlar, 
allüvial çöküntü, morfogenetik diaqnostika 
Ключевые слова: прирусловая часть, гумус, профиль почв, гранулометрический состав, 
азональные почвы, аллювиальные отложения, морфогенетическая диагностика 
Key words: level of qrand water, humus, soil profile, granulometric composition, waterbome 
sediments, morphogenetic diagnostic 

Qədim şərqdə əkinçiliyin əmələ gəlməsində çay vadilərinin əhəmiyyətli rolu çoxdan 
məlumdur. İnsanlar birinçi olaraq ibtidai əkinçiliyə əlverişli rütubətlənmə və  yüksək təbii-potensial 
münbitliyə malik olan çay vadilərində yayılmış subasar-allüvial torpaqlarda başlamışdılar [3].  

Q.V.Dobrovolskinin [8] qeyd etdiyi kimi çay vadiləri və xüsusən onun subasar hissəsi 
geoloji-geomorfoloji cəhətdən yer kürəsinin ən çavan və dinamiki sahəsi olub, çox dəyişkən 
torpaqəmələgəlmə şəraitinə və mürəkkəb torpaq örtüyü strukturuna malikdir. Məhz bu səbəbdən 
zonal torpaqlara nisbətən, allüvial torpaqların morfogenetik xüsusiyyətləri zəif öyrənilməklə 
bərabər nomenklaturası və təsnifatına lazımınca diqqət yetirilməmişdir. 

Torpaqşünaslıq elminin banisi V.V.Dokuçayev [10] torpaqların ilkin genetik təsnifatını tərtib 
edərkən çay vadilərinin subasar-allüvial torpaqlarını “anormal” torpaqlar sinifinə daxil etməklə 
“gətirmə çöküntü torpaqları” adlandırmışdır. Birinci olaraq allüvial torpaqların morfoloji 
quruluşunu yazmaqla bərabər V.V.Dokuçayev qeyd etmişdir ki, bu torpaqların profilində humus 
heç vaxt qanunauyğun olaraq artıb-azalmır, eyni zamanda bitkilərin qidalanması üçün lazım olan 
mineral maddələr və torpağın ayrı-ayrı tərkib hissələri arasında heç bir genetik əlaqə yoxdur. 

N.M.Sibirtsev [15] öz vaxtında V.V.Dokuçayevin allüvial torpaqlar haqqındakı kifayət qədər 
dəqiq olmayan xarakteristikasına diqqət yetirmişdir. Müəllif qeyd etmişdir ki, allüvial çöküntülər ilə 
allüvial torpaqları qarışdırmaq olmaz. Allüvial çöküntü müxtəlif qalınlıqlı təmiz mexaniki yuyulub 
gətirmədir, allüvial torpaq isə həmin çöküntünün torpaqəmələgətirən faktorların ümumi dinamiki 
təsirinə məruz qalan üst qatıdır. O, allüvial torpaqların xüsusi yolla əmələ gəldiyini gostərərək, 
”azonal torpaqlar” sinifinə daxil etməklə bərabər allüvial torpaqaların subasar rejimdən azad 
olduqdan sonra  zonal torpaqlara uyğun inkişaf formasını xüsusi olaraq qeyd etmişdir. 

Çay subasarlarında torpaqəmələgəlmə prosesinin genetik yolla öyrənilməsi B.R.Vilyamsa [4] 
məxsusdur. O, öz tədqiqatı zamanı çəmən-meşə zonasında çay subasarlarını geomorfoloji 
quruluşuna və mikrorelyefin torpaqəmələgəlmə prosesini nəzərə alaraq aşağıdakı 3 hissəyə 
ayırmışdır: 

1.Yataqyanı subasar hissə - burada əsasən zəif inkişaf etmiş kəskin laylı və yüngül 
qranulometrik tərkibli çimli-çəmən torpaqlar inkişaf edir; 

 2.Mərkəzi subasar hissə - burada isə nisbətən inkişaf etmiş, dənəvər struktura və gillicəli 
qranulometrik tərkibə malik olan çimli-çəmən torpaqlar əmələ gəlir; 

 3.Terrasyanı subasar çökək hissə - burada izafi rütubətlənmə şəraitində əmələ gələn və ağır 
qranulometrik  tərkibli (gilli-lilli) bataqlı torpaqlar inkişaf edir. 

Q.V.Dobrovolskinin [8] ədalətli göstərdiyi kimi, B.R.Vilyamsın çay subasarlarının mikro-
relyef quruluşu və burada gedən qanunauyğun kompleks torpaqəmələgəlmə prosesi haqqında olan 

:386-392 
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ideyaları özündən sonrakı dövrlərdə də torpaqşünaslıgın, geomorfologiyanın və çəmənçiliyin 
inkişafında böyük rol oynamışdır. V.R.Vilyams sübut etmişdir ki, subasar-allüvial torpaqlar zonal 
torpaqəmələgəlmə  prosesinə  uyğun  inkişaf  etməklə, hər bir zonanın spesifik  xüsusiyyətlərini 
özündə əks etdirir [5; 12]. 

Tədqiqatlar müqayisəli-coğrafi və “xarakterik tədqiqat sahəsi” (ключевая площадка) 
metodundan istifadə olunmaqla Qanıx-Əyriçay vadisində, Lənkəran ovalığında, Kür çayı 
subasarında və Quba-Xaçmaz massivində aparılmışdır. Allüvial-çəmən torpaqların yayıldığı 
ərazilər üçün qışı mülayım və yayı isti keçən subtropik iqlim şəraiti səciyyəvidir. Lakin, 
torpaqəmələgəlmə prosesinin bioiqlim xüsusiyyətlərində xeyli müxtəliflik nəzərə çarpır. Belə ki, 
Kür çayı subasarı və Quba-Xaçmaz massivi üçün arid iqlim şəraiti xarakterik olub, yağıntıların orta 
illik miqdarı 275-400 mm, buxarlanma 950-1200 mm, rütubətlənmə əmsalı (RƏ) 0,3-0,5 təşkil edir. 
Qanıx-Əyriçay vadisində və Lənkəran ovalığı rütubətli və yarımrütubətli subtropik bioiqlim şəraiti 
ilə fərqlənməklə yağıntıların orta illik miqdarı 750-1300mm, rütubətlənmə əmsalı (RƏ) 0,8-1,5, orta 
illik temperaturun kəmiyyəti isə 14,0-14,5oC arasında dəyişir.  

Torpaqəmləgətirən süxurlar müxtəlif mənşəli və kəskin laylı gilli-qumsal və çaydaşlı qumsal-
gillicəli allüvial və allüvial-prolüvial gətirmələrdən təşkil olunmuşdur. Ərazinin mikrorelyefindən 
və ilin yağıntılı (yaz-payız) və quraq (yay) mövsümlərindən asılı olaraq zəif minerallaşmış (0,8-2,0 
q/l) qrunt sularının səviyyəsi 1,0-2,5m arasında dəyişir. 

Tədqiqat sahələrində 1,5-2,0 m dərinlikdə qazılmış torpaq kəsimlərinin genetik qatlarından 
götürülmüş torpaq nümunələrində qəbul olunmuş müasir metodlarla fiziki-kimyəvi analizləır 
aparılmışdır. Torpaq profillərinin genetik qatları üzrə əldə olunmuş diaqnostik göstəricilərin riyazi-
statistik təhlilləri əsasında ibtidai allüvial-çəmən torpaqların obyektiv diaqnostik göstəriciləri 
müəyyən edilmişdir [7]. 

Azərbaycanın ilkin torpaq monoqrafiyasında [14] və sonrakı regional tədqiqatlarda allüvial-
çəmən torpaqların nomenklaturası və sistematikasında yalnız humusun miqdarına uyğun olaraq, az 
humuslu, orta humuslu və çox humuslu  yarımtipləri ayrılmışdır [14].  

 Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə beynəlxalq miqyasda [18; 19], Rusiya və Azərbaycan 
torpaq təsnifatlarında [1; 11; 15; 17] əsas meyar olaraq torpaq profilinin morfogenetik quruluşu əsas 
götürülür. 

Bu prinsiplərə uyğun olaraq respublikanın çay vadilərində yayılmış allüvial-çəmən torpaqları 
3 yarımtipə ayrılmışdır: a) ibtidai allüvial-çəmən; b) laylı allüvial-çəmən; c) allüvial-çəmən. 
Tədqiqatlarımızın  nəticələri  göstərir ki, allüvial-çəmən  torpaqların  göstərilən yarımtipləri, torpaq 
profilinin morfogenetik quruluşuna, diaqnostik göstəricilərinə və müxtəlif bioiqlim zonalarının çay 
vadilərində yayılma arealına görə bir-birindən kəskin fərqlənir [2; 6]. 

İbtidai allüvial-çəmən torpaqlar Kür və Araz çaylarının subasar zolağında, Qanıx-Əyriçay 
vadisində, Quba-Xaçmaz massivində, Lənkəran ovalığında, həmçinin Böyük və Kiçik Qafqazın dağ 
çaylarının subasar-cavan terraslarında və gətirmə konuslarında çəmən-ot örtüyü altında geniş 
yayılmışdır. Allüvial-çəmən torpaqların əmələ gəlməsində və morfogenetik profilinin 
formalaşmasında torpaq səthinə yaxın (0,8-2,5sm) qrunt suları, çayların mövsümi subasar rejimi 
(yaz və payız daşqınları) və torpaqların səthində toplanan gilli-gillicəli və qumsal-gillicəli 
çöküntülər əsas rol oynayır. Buna görə də zəif inkişaf etmiş ibtidai allüvial-çəmən torpaqları 
profilində “basdırılmış humuslu” qatların olması və kəskin laylı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir.  

V.A.Kovda [13] göstərir ki, ilkin torpaqəmələgəlmə prosesi nəticəsində yaranan ibtidai 
torpaqlar yüksək dağlıq zonada dağ süxurlarının aşınma məhsulları və ya çay subasarlarında yeni 
allüvial çöküntülər üzərində formalaşır. Lakin, bu ilkin torpaqəmələgəlmə prosesləri və ibtidai 
torpaqlar bir-birindən kəskin fərqlənir. Belə ki, yüksək dağlıq ərazilərinin aşınma süxurları üzrə 
eroziya və aşınma məhsullarının axını şəraitidə formalaşır. Çay vadilərində isə subasar rejim 
şəraitində mütəmadi mexaniki, kimyəvi, bioloji çöküntülər və torpaqəmələgətirən məhsullar 
toplanır. Bu allüvial çöküntülərin tərkibində çoxlu bitki qalıqları və toxumları, həmçinin üzvi və 
mineral qida maddələri olur. Buna görə də dünyanın əksər təbii zonalarında cavan allüvial 
çöküntülər üzərində 2-3 ildən sonra ot, kol və ağac bitkiləri inkişaf edir ki, nəticədə ibtidai allüvial-
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çəmən torpaqları formalaşır. 
İbtidai  allüvial-çəmən  torpaqları çay subasarlarının  məcrəyanı hissəsində, yüngül litoloji 

tərkibə malik çavan allüvial çöküntülər üzərində yayılmışdır. Yaz və payız mövsümi çay daşqınları 
nəticəsində yaranan subasar rejim şəraiti ərazidə torpaq örtüyünün stabil inkişafına mane olur. 
Torpaqların səthində vaxtaşırı təzə allüvial çöküntülər toplanır. Zəif minerallaşmış (0,8-2,0 q/l) 
qrunt sularının səciyyəsi il boyu dinamiki olub, 1,0-2,5m arasında tərəddüd edir. Qrunt sularının 
səviyyəsinə və zəif minerallaşmasına mövsümi çay daşqınları və infiltirasiya suları köklü təsir 
göstərir. Bitki örtüyü nisbətən seyrək ot-çəmən fitosenozlarından (Poa pratensiv, Bromus japonicus, 
Folium riditum və s.) ibarət olmaqla torpaq səthində zəif inkişaf etmiş yumşaq çim qatı 
(AYv=6±1,0sm) əmələ gətirir. Yuxa akkumulyativ qatdan (AYz=18±1,7sm) altda torpaq profili 
monoton qumsal-gillicəli allüvial çöküntülərdən təşkil olunması ilə fərqlənir. Zəif qleyləşmə 
əlamətləri mövsümi xarakter daşımaqla əsasən basdırılmış humuslu (AYh

g) və tozlu-gillicəli litoloji 
tərkibli dərin qatlarda (CIIg=120-150sm) nəzərə çarpır. İbtidai allüvial-çəmən torpaqların profili 
aşağıdakı zəif formalaşmış genetik horizontlarla səciyyələnir: AYv-AYz-CI-CIIg;AYvca-AYzca-
CIca-CIIg. 

Torpaq profilinin morfoloji əlamətləri üçün Kür çayının sol sahili subasarında (Kürdəmir 
rayonunun Mollakənd tədqiqat sahəsində) qoyulmuş 451 №-li kəsimin təsviri verilir. Ərazinin 
relyefi çayın sahili boyu uzanan mikroyüksəklik təşkil edir. Zəif minerallaşmış (2,2q/l) qrunt 
suyunun səviyyəsi mövsumi xarakter daşımaqla 1,5-2,8 m arasında dəyişir.  Bitki örtüyü üçyarpaq 
yonca, sudotu, çayır və s.-dən ibarətdir. Torpaqəmələgətirən  suxurlarda qumsal-gillicəli karbonatlı 
cavan allüvial çöküntülər üstünlük təşkil edir. 

AYvca –  Zəif inkişaf etmiş açıq-boz rəngli yumşaq çim qatı, gillicəli, dənəvər-təbəqəvari, 
nisbətən sıx bitki kökləri, quru, keçidi aydın, qaynayır.  Qalınlıq 6±1,0sm. 

 AYca  –  Açıq-bozumtul, tozlu-gillicəli, xırda topavari struktur, seyrək bitki kökləri və 
yarımçürümüş qalıqları, zəif bioloji işlənmə, yumşaq, az nəmli, keçidi kəskin, qaynayır. Qalınlıq 
18±1,7sm. 

A/Cca – Açıq-boz rəngli, gilli-gillicəli, laylı-kəltənvari allüvial çöküntü, nazik gil təbəqəsi, 
yumşaq, az nəmli, keçidi tədrici, qaynayır. Qalınlıq 28±3,4sm. 

CIca  – Açıq-boz rəngli,  qumsal-gillicəli  allüvial çöküntü, strukturu aydın deyil, yumşaq 
nəmli, keçidi kəskin, qaynayır. Qalınlıq 37±5,6sm. 

AYh
gca – Bozumtul-qonur rəngli basdırılmış humus qatı, gilli-gillicəli, pozulan  topavari 

struktur, zəif göyümsov və xırda qonur ləkələr, yumşaq, çox nəmli, keçidi kəskin, qaynayır. Qalınlıq 
42±4,8sm. 

CIIgca – Açıq-boz rəngli səpələnən qumsal-gillicəli cavan allüvial çöküntü, xırda qonur-pas 
ləkələri nəzərə çarpır, yumşaq, qaynayır. Qalınlıq 37±3,0sm. 

Morfoloji təsvirdən göründüyü kimi, bu torpaqlar üçün zəif inkişaf etmiş yuxa çimli-
çürüntülü qatın olması, yüngül qranulometrik tərkib, 80-150 sm dərinlikdə az humuslu basdırılmış 
qonur-paslı ləkəli qleyvari qatın nəzərə çarpması, ümumən genetik torpaq profilinin zəif 
formalaşması və s. əlamətlər  xarakterikdir.  

V.R.Vilyams [4] ilkin olaraq bu torpaqları yüngül qranulometrik tərkibə malik (qumsal-
gillicəli) “yataqyanı allüvial-çəmən” torpaqlar adlandırmışdır. 

Analiz nəticələri göstərilənləri bir daha təsdiq edir. İbtidai allüvial-çəmən torpaqların üst 
qatında (AY=25±1,7sm) fiziki gilin (<0,01mm) orta riyazi qiyməti 30±3,5 %, lil hissəcikləri 
(<0,001mm) isə 11±3,1 % təşkil edir. Lakin, ayrı-ayrı torpaq profillərində həmin göstəricilər daha 
müxtəlif olub, geniş həddə (<0,01mm:15,8-41,3;<0,001mm:4,5-15,2%) dəyişir. Adətən 
qranulometrik tərkibdə narın qum (0,25-0,05mm) və iri toz (0,05-0,01mm) hissəcikləri  daha üstün 
olur (cədvəl 1). 

İbtidai allüvial-çəmən torpaqlar humusla zəif təmin olunmuşdur və üst qatda (AYvz=25±1,7) 
onun miqdarı orta hesabla 2,1±0,2 % təşkil edir. Qumsal-gillicəli çöküntülərdən ibarət alt qatlarda 
bəzən humusun  0,7-1,0 % arasında dəyişməsi onun allüvial mənşəli olduğunu  göstərir. Basdırılmış  
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Cədvəl  1. İbtidai  allüvial-çəmən torpaqların əsas diaqnostik göstəricilərinin  riyazi-statistik təhlili 

Xassə və 
əlamətlər 

Genetik 
qatlar 

Maksimum 
qiymət 

Mini
mum 

qiymət

Orta 
hesabi 
qiymət 

(M) 

Orta 
kvadratik 

meyl,  
(σ ±) 

Orta 
qiymətin 

xətası 
(m1±) 

Dəyişkən
lik 

əmsalı, 
%,(C±)

Dəqiqlik 
göstəricisi, 

% ,(P±) 

Etibarlıq 
dərəcəsi 

(t) 

Nümu-
nələrin 
sayı, n

Qalınlıq, sm 

AYv 8,00 5,00 6,63 0,97 0,20 14,64 2,99 33,47 24 
AYz 22,00 15,00 18,50 1,72 0,35 9,29 1,90 52,71 24 
A/C 35,00 23,00 27,92 3,46 0,71 12,40 2,53 39,49 24 
CIg 48,00 25,00 37,63 5,59 1,14 14,87 3,03 32,95 24 
CIIg 52,00 32,00 42,21 4,82 0,98 11,42 2,33 42,92 24 

Humus, % 

AYv 2,56 1,55 2,07 0,29 0,06 14,26 2,91 34,35 24 
AYz 2,22 0,97 1,59 0,33 0,07 21,07 4,30 23,25 24 
A/C 1,63 0,78 1,05 0,23 0,05 22,46 4,58 21,81 24 
CIg 1,03 0,42 0,74 0,16 0,03 21,61 4,41 22,67 24 
CIIg 0,81 0,45 0,61 0,10 0,02 16,76 3,42 29,24 24 

Azot, % 
AYv 0,19 0,10 0,14 0,02 0,00 16,48 3,36 29,73 24 
AYz 0,16 0,07 0,11 0,03 0,01 24,30 4,96 20,16 24 
A/C 0,11 0,05 0,07 0,02 0,00 23,63 5,04 19,85 22 

C : N 
AYv 10,20 7,00 8,67 0,93 0,19 10,78 2,20 45,45 24 
AYz 10,60 7,20 8,41 0,84 0,17 10,02 2,04 48,90 24 
A/C 9,20 7,00 8,18 0,58 0,12 7,08 1,51 66,22 22 

CaCOз,% 

AYv 14,20 9,00 12,34 1,56 0,52 12,64 4,21 23,74 9 
AYz 13,70 6,80 11,89 2,08 0,69 17,50 5,83 17,14 9 
A/C 13,80 6,60 12,14 2,25 0,75 18,55 6,18 16,17 9 
CIg 14,30 6,50 12,33 2,44 0,81 19,78 6,59 15,17 9 
CIIg 15,60 7,10 11,87 2,51 0,84 21,19 7,06 14,16 9 

Udma tutumu, 
mq/ekv 100 qr 

torpaqda 

AYv 24,10 17,80 20,43 1,70 0,38 8,31 1,86 53,79 20 
AYz 25,40 16,40 19,55 2,35 0,53 12,01 2,69 37,23 20 
A/C 22,60 14,70 18,30 2,50 0,56 13,66 3,05 32,74 20 
CIg 19,20 11,80 15,18 2,27 0,51 14,96 3,35 29,89 20 
CIIg 18,50 9,30 11,98 2,22 0,50 18,57 4,15 24,08 20 

pH su məhlulunda 

AYv 8,00 6,40 7,41 0,45 0,10 6,14 1,37 72,82 20 
AYz 8,10 6,20 7,50 0,48 0,11 6,45 1,44 69,38 20 
A/C 8,10 6,30 7,62 0,47 0,11 6,24 1,39 71,71 20 
CIg 8,30 7,00 7,79 0,35 0,08 4,55 1,02 98,26 20 
CIIg 8,50 6,90 7,90 0,40 0,09 5,01 1,12 89,21 20 

Lil fraksiyası 
(<0,001 mm),  % 

AYv 16,20 4,50 11,23 3,07 0,69 27,35 6,11 16,35 20 
AYz 15,40 3,70 9,83 3,16 0,71 32,10 7,18 13,93 20 
A/C 19,70 3,00 10,93 4,15 0,93 37,98 8,49 11,78 20 
CIg 17,10 3,00 8,45 3,95 0,88 46,81 10,47 9,55 20 
CIIg 12,20 3,40 6,85 2,61 0,58 38,12 8,52 11,73 20 

Fiziki gil  
(<0,01 mm),  % 

AYv 42,00 19,20 30,27 3,47 1,67 24,70 5,52 18,11 20 
AYz 41,20 15,80 28,33 4,32 1,64 25,84 5,78 17,30 20 
A/C 41,60 10,40 29,25 4,41 1,66 25,33 5,66 17,66 20 
CIg 38,80 10,20 23,82 5,05 2,02 37,98 8,49 11,77 20 
CIIg 30,60 8,90 19,89 6,15 1,37 30,90 6,91 14,47 20 

dərin qatlarda  (AYhg) isə humusun miqdarı 2,0-2,8 %-ə qədər yüksələrək, bəzən üst akkumulyativ 
qatdan çox olur. Bu torpaqlar ümumi azotla zəif (0,14±0,1%) təmin olunub və C:N nisbəti 8,7±0,9 
təşkil edir. 

Müqayisəli tədqiqat nəticələrindən göründüyü kimi ibtidai allüvial-çəmən torpaqlar karbonat-
lıq xüsusiyyətlərinə görə kəskin fərqlənir. Qanıx-Əyriçay vadisində və Lənkəran ovalığında yayıl-
mış torpaqların profili karbonatlardan tamamilə yuyulmuşdur. Quba-Xaçmaz massivində isə torpaq 
profili qalıq-karbonatlı xüsusiyyətləri ilə fərqlənməklə, bəzi orta və dərin qatlarda zəif karbonatlıq 
(CaCO3:4,8-5,1%) qeyd olunur. Kür çayı subasarında formalaşan torpaqlar isə səthindən karbonatlı 
olub, CaCO3-ın miqdarı (10,1-12,8%) torpaq profili üzrə monoton xarakterlidir. Bu isə torpaq-
əmələgəlmə prosesinin  başlanğıc  mərhələdə olduğunu  bir daha təsdiq edir (cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. İbtidai allüvial-çəmən torpaqların əsas fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
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Yuyulmuş ibtidai allüvial-çəmən (Qanıx-Əyriçay vadisi) 

AYv  0-6 2,47 0,14 9,4 Yox 7,0 20,7 10,0 32,0 1,14 
AYz 6-22 1,21 0,08 9,3 «-» 7,2 17,4 7,8 34,8 1,26 
A/C 22-38 0,85 0,07 9,0 «-» 7,4 15,1 8,0 38,3 1,34 
CIg 38-70 0,42 t.olm. - «-» 7,5 13,0 6,9 37,7 1,36 

CIIg70-103 0,58 «-» - «-» 7,6 12,3 7,5 29,2 1,22 
CIIIg115-160 0,36 «-» - «-» 7,6 10,1 4,4 16,6 t.olm. 

91
2 

Yuyulmuş ibtidai allüvial-çəmən (Lənkəran ovalığı) 

AYv  0-6 2,07 0,13 8,5 Yox 6,5 19,2 4,4 19,1 1,12 
AYz 6-20 1,90 0,12 9,1 «-» 6,2 19,1 3,7 15,7 1,24 
A/C 20-35 0,95 0,07 7,5 «-» 6,3 17,4 10,7 27,3 1,31 
CIg 35-52 0,81 t.olm. - «-» 6,5 16,9 16,8 32,1 1,35 
CIIg 52-85 0,69 «-» - «-» 6,6 11,8 5,4 15,5 1,29 
Ahg 85-126 2,76 «-» - «-» 6,7 22,3 23,8 41,7 t.olm.

CIIIg 126-175 0,52 «-» - «-» 6,9 7,5 0,7 6,8 «-» 

77
7 

Qalıq karbonatlı ibtidai allüvial-çəmən (Quba-Xaçmaz massivi) 

AYv  0-7 2,29 0,17 7,8 Yox 7,4 24,1 15,0 39,4 1,15 
AYz 7-23 1,97 0,13 9,4 «-» 7,5 19,0 14,0 39,0 1,2 
A/C 23-39 1,33 0,09 8,2 4,8 8,0 10,9 10,9 36,0 1,29 
CIg 39-65 0,70 t.olm. - Yox 7,8 10,9 14,7 40,2 1,31 

CIIg65-100 0,66 «-» - 5,1 8,1 10,0 5,1 32,8 1,35 
CIIIg100-148 1,12 «-» - Yox 8,2 13,1 9,0 36,1 t.olm. 

45
1 

Karbonatlı ibtidai allüvial-çəmən (Kür çayı subasarı) 

AYv  0-5 1,84 0,14 7,6 11,3 8,0 19,0 12,8 45,4 1,24 
AYz 5-20 1,73 0,13 7,7 11,5 8,1 17,9 8,4 36,5 1,25 

A/Cca 20-42 0,81 0,07 6,0 12,6 8,2 19,8 10,7 41,8 1,28 
CIgca 42-78 0,70 t.olm. - 11,4 8,2 17,2 8,7 32,6 1,36 

Ahgca 78-120 2,04 «-» - 10,1 8,1 21,4 15,7 41,8 1,29 
CIIgca120-155 0,82 «-» - 11,5 8,3 18,5 9,7 21,7 t.olm.

44
8 

Suvarılan karbonatlı ibtidai allüvial-çəmən (Kür çayı subasarı) 

AY'aca  0-20 2,07 0,17 7,2 10,5 8,1 21,4 19,2 44,3 1,18 
AY''aca20-38 1,84 0,15 7,4 10,7 8,2 24,7 22,0 50,2 1,35 
A/C  38-75 1,53 0,12 7,2 12,5 8,2 22,5 25,5 48,4 1,32 

CIgca75-103 0,75 t.olm. - 13,5 8,3 19,3 17,6 33,4 1,27 
CIIgca 103-132 0,58 «-» - 13,2 8,3 22,8 23,4 57,2 t.olm. 
CIIIgca 132-170 0,67 «-» - 13,1 8,4 20,4 19,7 47,1 - 

Təsvir etdiyimiz torpaqların udma tutumu nisbətən zəifdir. Üst qatlarda onun qiyməti  
100 qram torpaqda 19±1,7 mq-ekv, orta və dərin qatlarda  isə 12,0-15,2 mq-ekv təşkil edir. Udma 
tutumunda  Ca" kationun  miqdarı  tam  üstün  olub,  60-75 % arasında dəyişir. Qanıx-Əyriçay 
vadisində və Lənkəran ovalığında yayılmış torpaqlar neytral (pH 6,5-7,0) və Kür çayı subasarında 
formalaşan karbonatlı növləri isə qələvi mühiti (pH 8,0-8,4) ilə fərqlənirlər. Qrunt sularının zəif 
minerallaşması, mövsümi çay daşqınlarının təsiri və ümumən torpaq-əmələgəlmə prosesinin ilkin 
xarakteri bu torpaqların şorlaşma prosesinə məruz qalmadığını göstərir. 

Beləliklə, aparılmış müqayisəli-coğrafi tədqiqat nəticəsində müxtəlif  bioqlim şəraitində 
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formalaşan ibtidai allüvial-çəmən torpaqların zonal diaqnostik göstəriciləri aşkar olunmuşdur. Belə 
ki, rütubətli subtropik Lənkəran ovalığında və Qanıx-Əyriçay vadisində yayılmış ibtidai allüvial-
çəmən torpaq profili karbonatlardan yuyulması, neytral mühiti və qleyləşmə əlamətlərinin aydın 
görüntüsü ilə səciyyələnir.  

Arid bioiqlim şəraitində formalaşan ibtidai allüvial-çəmən torpaq profili isə səthindən 
karbonatlı və zəif qələvi mühiti ilə fərqlənir. Çoxsaylı torpaq profillərinin genetik qatları üzrə əldə 
edilmiş diaqnostik göstəricilərin riyazi-statistik təhlilləri əsasında zəif inkişaf etmiş ibtidai allüvial-
çəmən torpaqların morfogenetik diaqnostikası müəyyən edilmişdir. 
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЮВИАЛЬНО-ЛУГОВЫХ ПРИМИТИВНЫХ 

СЛАБОРАЗВИТЫХ ПОЧВ РЕЧНЫХ ПОЙМ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В.Г.Гасанов 
Институт Почвоведение и Агрохимия НАНА 

Эти почвы в основном, распрастронены в прирусловых частях пойм рек и находятся в начальном 
стадии своего развития. Для них характерно примитивное строение почвенного профиля и 
слаборазвитый малогумисированный (1,8-2,5 %) горизонт (AY=15-20 см), относительно легкий 
суглинисто-супесчанный (<0,01мм: 23,8-30,3%; <0,001мм: 8,4-11,2%) гранулометрический состав. 
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THE MORPHOGENETICAL DIAGNOSTICS OF THE ALLUVIAL-MEADOWS PRIMITIVE 
WEAKLY IMPERFECTLY DEVELOPED SOILS OF RIVERS FLOODS-LANDS OF 

AZERBAIJAN 

V.H.Hasanov 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

These soils are found at the initial stages of evolution and mainly apply near river bed of flood-lands. 
The primitive construction of the soil profile and under developed (1,8-2,5) less humic horizon (AY=15-
20sm), relative light clayey (<0,01mm: 23,8-30,3%; <0,001mm: 8,4-11,2%) granulometric composition are 
tipical for these soils.  

UOT 631.47.48 
QANIX-ƏYRİÇAY VADİSİNİN TƏBİİ VƏ MƏDƏNİLƏŞMİŞ ALLÜVİAL-ÇƏMƏN-MEŞƏ 

TORPAQLARININ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ 

B.N.İSMAYILOV 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073 Bakı, M.Rahim, 5, ibahadur@bk.ru 

Qanıx-Əyriçay vadisinin təbii və mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə torpaqlarında aparılmış kompleks 
müqayisəli tədqiqatlar əsasında, bu zonada  yayılmış  təbii və  müxtəlif  kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkinləri 
altında istifadə edilən allüvial-çəmən-meşə torpaqlarının  morfogenetik diaqnostikası, torpaqların fiziki-
kimyəvi göstəricilərində baş verən dəyişikliklər müəyyən edilmişdir. Təbii allüvial-çəmən-meşə torpaqları ilə 
müqayisədə mədəniləşmiş variantlarda torpağın becərilməsi, bulanıq su ilə suvarılması və insanın təsərrüfat 
fəaliyyəti nəticəsində mədəniləşmiş aqroirriqasiyalı qatın(AUa=20-30sm) əmələ gəlməsi, humusun (2,8-
3,9%), ümumi azotun(0.19-0.27%), udma tutumunun (19,99-23,80 mq-eкv) azalması, qranulometrik tərkibin 
(<0.01mm: 55.2-61.2%) ağırlaşması və karbonatların profil boyu bərabər paylanması (CaCO3: 12.7-14.6%) 
müşahidə olunur. 

Açar sözlər: düzən-meşə torpaqları, torpaq profili, morfoloji əlamətlər, morfogenetik diaqnostika 
Ключевые слова: равнинно-лесные почвы, почвенный профиль, морфологичесие показатели, 
морфогенетическая диагностика 
Key words: plain-meadow-forest soil, soil profile, morphological characteristics, morphogenetic 
diagnostics 

Qanıx-Əyriçay vadisi – Böyük Qafqazın cənub yamacı ətəklərinin çökməsi nəticəsində əmələ 
gəlmiş tektonik depressiya olub akkumlyativ sahə hesab edilir. Ərazi müxtəlif yaşa və litoloji 
tərkibə malik olan qum daşları, gilli şistlər və əhəng daşlarının aşınma məhsullarından təşkil 
olunmuşdur. 

Yer kürəsində əhalinin sayı artdıqca insanların ərzaq məhsullarına olan tələbatını ödəmək, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaq üçün daima münbit torpaqlar axtarılır. Subasar 
ərazilərdəki açıq sahələr kifayət etmədikdə onlar çayların yataqyanı-subasar hissəsində yerləşən 
düzən meşələrini (tuqay) qıraraq məhsul istehsal etmək üçün əraziləri kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə 
cəlb edirlər.   

Tədqiqat mürəkkəb torpaqəmələgəlmə şəraitinə və torpaq örtüyü strukturuna malik Qanıx-
Əyriçay vadisi ərazisində seçilmiş xarakterik torpaq sahələrində “klyuçevaya ploşadka” metodu 
əsasında aparılmışdır. Bu məqsədlə ərazinin geoloji-geomorfoloji quruluşunu, relyef şəraitini və 
təsərrüfat xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq: 1) Danaçı (Əkinçilik ET İnstitutunun Zaqatala Bölgə 
Təcrübə Stansiyası (BTS)) və 2) Qax rayonu Qıpçaq Bələdiyyəsi ərazisində seçilmiş tədqiqat 
sahələrində çöl-torpaq işləri aparılmışdır. Tədqiqat sahələrinin düzən-meşə və müxtəlif kənd 
təsərrüfatı bitkiləri (buğda, qarğıdalı, yem bitkiləri) altında qoyulmuş torpaq kəsimlərinin yerləşmə 
nöqtələri GPS (Global Positioning System) vasitəsilə dəqiqləşdirilmiş, torpaq profillərinin morfoloji 
əlamətləri müəyyən edilməklə genetik qatlardan laboratoriya analizləri üçün nümunələr götü-
rülmüşdür.  

:392-397 
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Azərbaycanın çay subasarlarının allüvial-çəmən-meşə torpaqları, xüsusən də Qanıx-Əyriçay 
vadisinin torpaqları əlverişli nəmlənmə şəraiti və yüksək məhsuldarlıq potensialı ilə fərqlənir. Zonal 
torpaqlardan fərqli olaraq bu torpaqların genetik xüsusiyyətləri, təsnifatı, nomenklaturası və 
diaqnostik göstəriciləri zəif öyrənilmişdir.  

Yarımrütubətli  subtropik iqlim  şəraitində (yağıntıların  orta  illik  miqdarı  600-900mm) 
formalaşan Qanıx-Əyriçay vadisində torpaq profili 1,0-1,5m dərinliyə qədər karbonatlardan 
yuyulmuşdur. 

Çöl-torpaq tədqiqatlarının aparılmasında müqayisəli-coğrafi tədqiqat metodundan istifadə  
edilməklə  təbii (meşə altı), dənli-taxıl və yem bitkiləri altında torpaq kəsimləri (1,5-2,0m) qazılmış 
və torpaq nümunələrində qəbul olunmuş metodlarla analizlər aparılmışdır.  

GPS vasitəsilə torpaq kəsimlərinin coğrafi koordinatları və dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 
(H) müəyyən edilmişdir. Əkinçilik ETİ-nin Zaqatala BTS-i (Danaçı): kəsim №65-N41034.463', 
E46027.513', H = 215 m – buğda əkini sahəsi; kəsim №67-N41034.457', E46027.455', H = 215 m– 
buğda əkini sahəsi; kəsim №63-N41034.399', E46027.369', H = 218 m– qarğıdalı əkini sahəsi; 
kəsim №64-N41034.399', E46027.369', H = 218 m– qarğıdalı əkini sahəsi. Qax rayonu Qıpçaq 
Bələdiyyəsi (Qıbçaq): kəsim №103-N41018.793', E46049.042', H = 217 m – qovaq, qoz, vələs 
meşəliyi və kolluq-ot bitkiləri (meşə); kəsim №105-N41018.798', E46049.038', H = 217 m – vələs, 
qoz, palıd meşəliyi, qaratikan, yemişan, böyürtkən kolluqları və ot bitkiləri; kəsim №108-
N41018.764', E46049.070', H = 215m – buğda əkini sahəsi; kəsim №110-N41018.741', E46049.066', 
H = 217 m – buğda əkini sahəsi.  

Qanıx-Əyriçay vadisinin gətirmə konuslarının yuxarı hissəsi iri daşlı-çınqıllı qalın allüvial-
prolüvial çöküntülərdən ibarət olub, konusarası çökəkliklər vasitəsi ilə bir-birindən ayrılır. Mərkəzi 
hissədə isə bu çöküntülər qumlu-qumsal xarakter alır. Gətirmə konuslarının ətəklərində və 
konusarası çökəkliklərdə isə gilli-gillicəli çöküntülər tam üstünlük təşkil edir. Ərazi relyefinin 
mürəkkəbləşməsində vadinin şimal hissəsinə daxil olan konusarası çökəkliklərin də rolu böyükdür.  

Vadinin cənub hissəsi özünəməxsus geomorfoloji xüsusiyyətlərə görə şimal hissədən 
tamamilə fərqlənir. Ərazi əsasən Qanıx-Əyriçayın allüvial çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. 
Həmçinin ərazidə yerləşən qədim terrasların müəyyən hissəsinin üzəri Qanıx-Əyriçaya qovuşan dağ 
çaylarının lilli və gilli allüvial çöküntüləri ilə örtülmüşdür. 

Allüvial-prolüvial yığınlardan ibarət torpaqəmələgətirən çöküntülər Böyük Qafqaz dağlarının 
cənub yamaclarından süzülüb, vadiyə çıxan  dağ  çaylarının (Balakənçay, Katexçay, Talaçay, 
Muxaxçay, Gürmükçay, Şinçay, Kişçay və s.)  gətirmə konuslarını təşkil edir. 

B.Ə.Budaqov [9] Qanıx-Əyriçay vadisini iki hissəyə ayırmışdır: 
1. Şimal hissə-gətirmə konuslarından ibarət dağətəyi zolağı təşkil edir;
2. Cənub hissə-terraslaşmış allüvial düzənlikdən ibarətdir.
Təbii və mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə torpaqları Qanıx-Əyriçay vadisində düzən və 

tuqay meşələri altında geniş ərazidə yayılmışdır.  
Qanıx-Əyriçay vadisində tədqiqatlar aparan A.İ.Troitski [15] bu torpaqları allüvial-çəmən-

meşə torpaqlar adı altında təsvir etmişdir. Respublikanın çay vadilərində yayılmış allüvial-çəmən və 
çəmən-bataqlı torpaqlar kimi bu torpaqların  əmələgəlməsində çayların subasar rejimi və allüvial 
çöküntülər əsas rol oynayır. Məhz bu səbəbdən həmin torpaqlara H.Ə.Əliyev[8] və A.İ.Troitski[15] 
tərəfindən “allüvial-çəmən-meşə” torpaqları adı verilmişdir.   

S.H.Rüstəmov [7], M.A.Müseyibov [6] və b. ərazinin dağ çaylarında suyun, sülb axınını 
dəyişməsi, dinamikası haqqında dəyərli elmi-tədqiqat işləri aparmışlar.   

Qanıx-Əyriçay vadisinin torpaqlarında uzun müddət rejim müşahidələri və bu torpaqların 
morfogenetik diaqnostikası, allüvial torpaqəməlgəlmə prosesinin xarakteri haqqında V.H.Həsəno-
vun apardığı elmi-tədqiqat işləri böyük əhəmiyyət kəsb edir [1; 2; 3; 4; 5]. 

Qanıx-Əyriçay vadisində yayılmış torpaqlarda  karbonatlar 1,0-1,5m  dərinliyə qədər 
yuyulmuşdur. Buna səbəb bir tərəfdən ərazidə atmosfer yağıntılarının çoxluğu (650-900mm) və 
digər tərəfdən isə bu torpaqların əsasən Böyük Qafqazın cənub yamacı turş mənşəli karbonatsız 
gilli-sistlərdən ibarət dağ suxurlarının aşınma məhsulları olan çaydaşlı qumsal-gillicəli allüvial 
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çöküntülər üzərində formalaşmasıdır. Qanıx çayın subasarında ləkələr şəkilində yayılmış zəif 
karbonatlı laylı allüvial-çəmən-meşə torpaqların əmələ gəlməsinə yüksək hidrokarbonatlı səthi çay 
suları və karbonatlı lilli çöküntülər təsir göstərir. 

Analiz nəticələrindən göründüyü kimi (cədvəl 1) yuyulmuş allüvial-çəmən-meşə torpaqları 
(kəsim №61) humusla və azotla yüksək dərəcədə təmin olunmuşdur (AU'z  qatında 8,15% və 0, 
41% uyğun olaraq). C:N olan nisbətinin diapazonu üst qatlar üçün kifayət qədər böyükdür(11,8-
13,6). Azot və humusun miqdarı aşağı qatlara doğru getdikcə azalır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 
Qanıx-Əyriçay vadisinin təbii və mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə torpaqları karbonatlardan 
tamamilə yuyulmuşdur. Torpaq mühiti hər iki torpaq tipində demək olar ki, eynidir və neytrala 
yaxındır (pH6,5-7,1). 

Cədvəl 1. Qanıx-Əyriçay vadisi təbii və mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə torpaqların bəzi fiziki-
kimyəvi göstəriciləri (Əkinçilik ETİ-nin Zaqatala BTS tədqiqat sahəsi), mütləq quru torpaqda 

Kəsim 
№-si 

Genetik qatlar və 
dərinlik, sm 

Humus, 
% 

Azot,  
% 

C:N 
CaCO3,

% 

pH, su 
məhlu 
lunda 

Udulmuş əsaslar,  
mq-ekv 

Qranulometrik 
tərkib, % 

Cəmi Ca•• Mg•• 
<0,001m

m 
<0,01 
mm 

Yuyulmuş allüvial-çəmən-meşə (təbii meşə) 

61 

AO 0-3 Meşə döşənəyi 
AU'z 3-20 8,15 0,41 13,6 yox 6,1 32,0 21,6 10,4 17,20 52,08 

AU"z 20-38 3,91 0,26 11,8 - 6,3 23,8 16,3 7,5 20,64 50,04 
Bg 38-72 2,65 0,21 9,2 - 6,4 21,4 14,8 6,3 11,56 39,28 

B/Cg 72-108 1,20 t.olm - - 6,5 20,6 13,4 7,2 16,20 52,20 
Cg 108-140 0,64 - - - 6,7 19,3 12,5 6,8 8,44 33,00 

Mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə (buğda əkini sahəsi) 

65 

AU'az  0-28 4,25 0,36 6,7 yox 6,5 25,70 19,52 6,18 13,96 62,76 
AU"az  28-50 3,07 0,20 7,1 - 6,7 23,32 13,80 9,52 15,44 69,24 

Bg   50-82 2,03 0,13 8,0 - 6,8 21,42 17,14 4,18 10,60 45,00 
B/Cg   82-105 1,07 t/ol. - - 7,0 21,42 15,23 6,19 11,16 48,04 
Cg  105-140 0,80 - - - 7,1 23,13 16,66 6,47 11,36 35,00 

Mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə (qarğıdalı əkini sahəsi) 

64 

AU'az  0-25 5,09 0,38 8,3 yox 6,3 26,18 15,23 10,95 13,36 69,28 
AU"az  25-48 3,85 0,27 7,5 - 6,5 21,90 13,33 8,57 24,16 73,40 

Bg   48-74 1,94 0,16 6,4 - 6,7 22,85 13,80 9,05 19,32 71,76 
B/Cg   74-98 1,07 t.olm - - 6,8 19,52 16,66 2,86 12,64 48,00 
Cg  98-135 0,80 - - - 7,0 19,99 11,90 8,09 6,72 60,12 

Təbii torpaqların profilində qranulometrik tərkibi aşağıdakı kimi dəyişir. Lil hissəciklərinin 
(<0,001mm) miqdarı üst qatlarda 17,20-20,64% arasında tərəddüd edir. Aşağı qatlara getdikcə lil 
hissəcikləri azalır və dərin qatda onun miqdarı 8,44 % təşkil edir. Fiziki gilin (<0,01mm) miqdarı ağır 
gillicəlidən (50,04-52,08%) dərin qatlarda orta gillicəliyə kimi (33,00%) dəyişir[10; 14; 16; 17].  

Bu torpaqlar udma tutumu ilə də kifayət qədər təmin olunmuşlar. Üst qatlardan başlayaraq Ca 
kationun miqdarı üst qatlardan aşağı getdikcə (21,6-12,5 mq-ekv) azalır. UƏC-də Ca kationu 
üstünlük təşkil edir (60-70%).  

Mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə torpaqları da humus və azotla kifayət qədər təmin 
olunmuşdur. Əkin və əkinaltı qatlarda humus 3,07-5,09 %, azot 0,20-0,38 % arasında tərəddüd edir. 
C:N nisbəti çox da böyük olmayan diapazonda dəyişir (6,7-8,3).Qranulometrik tərkibin 
göstəricilərinə nəzər saldıqda görürük ki, lil hissəciklərinin (<0,001mm) miqdarı profil boyu eyni 
miqdarda paylanmışdır (10,60-15,44). Fiziki gil (<0,01mm) isə üst qatlardan (kəsim № 65) orta 
gillidən (62,96-69,76%) aşağı qatlara keçdikcə ağır gillicəyə qədər dəyişir (45,00-48,04 %). Qanıx-
Əyriçay vadisinin təbii və mədəniləşmiş zəif karbonatlı allüvial-çəmən-meşə torpaqlarının (Qax r-
nu “Qıpçaq-Kötüklü tədqiqat sahəsi”) bəzi fiziki-kimyəvi göstəricilərinə nəzər salsaq aşağıdakı 
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nəticələrə gələrik (cədvəl 2). Yuyulmuş allüvial çəmən-meşə (təbii meşə) torpaqlarında humus və 
azot kifayət qədərdir. Üst qatlardan aşağı qatlara doğru humus və azotun miqdarı tədricən azalır 
(uyğun olaraq 6,15-0,64% və 0,41-0,21%). C:N nisbəti 9,2-13,6 arasındadır. 

Torpağın adından məlum olduğu kimi karbonatların miqdarı azdır və profil boyu demək olar 
ki, eynidir (2,1-3,8%). Torpaq mühiti neytraldan zəif qələviyədək dəyişir (pH 6,9-7,6). Udulmuş 
əsaslarla da bu torpaqlar kifayət qədər təmin olunmuşdur (23,80-24,28 mq-ekv) UƏC Ca kationu 
üstünlük təşkil edir (60-70%). Yuyulmuş allüvial-çəmən-meşə torpaqlarda fiziki gilin miqdarı 
(<0,01 mm) 42,04-57,80 %arasında dəyişir. Analizin nəticəsi göstərir ki, bu torpaqlar qranulometrik 
tərkibinə görə ağır gillicəlidən yüngül gilliyə doğru dəyişir. 

Cədvəl 2. Qanıx-Əyriçay vadisi təbii və mədəniləşmiş zəif karbonatlı  
allüvial-çəmən-meşə torpaqların bəzi fiziki-kimyəvi göstəriciləri  

(Qax r-nu “Qıpçaq-Kötüklü  tədqiqat sahəsi”), mütləq quru torpaqda 

Kəsim 
№-si 

Genetik qatlar və 
dərinlik, sm 

Humus, 
% 

Azot,  
% 

C:N 
CaCO3,

% 

pH su 
məhlu 
lunda 

Udulmuş əsaslar, 
mq-ekv 

Qranulometrik 
tərkib, % 

Cəmi Ca•• Mg•• 
<0,001 

mm 
<0,01 mm

Yuyulmuş allüvial-çəmən-meşə (təbii meşə) 

103 

AO  0-2 Meşə döşənəyi 
AU'ca  2-18 6,15 0,41 13,6 2,1 6,9 24,28 15,23 9,05 12,84 49,52 

AU"ca  18-34 3,91 0,26 11,8 2,1 7,1 23,80 16,18 7,62 14,40 57,80 
Bgca  34-58 2,65 0,21 9,2 3,0 7,4 23,80 13,33 10,47 9,28 42,04 

B/Cgca  58-90 1,20 t.olm - 3,8 7,6 24,28 14,28 10,00 16,20 50,71 
Cgca  90-125 0,64 - - 3,5 7,6 20,94 14,28 6,66 11,64 44,56 

Mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə (buğda əkini sahəsi) 

65 

AU'aca  0-30 3,78 0,27 7,9 2,3 7,0 23,80 13,80 10,00 19,48 70,68 
AU"aca  30-52 2,86 0,19 9,1 2,3 7,0 19,99 13,80 6,19 21,92 63,88 

Bgca  52-85 1,72 0,12 8,9 3,0 7,1 20,47 15,23 5,24 19,08 64,88 
B/Cgca  85-118 1,05 t.olm - 3,7 7,4 19,99 15,23 4,76 22,40 58,84 
Cgca  118-155 0,59 - - 3,7 7,6 19,99 15,23 4,76 22,80 64,64 

Mədəniləşmiş allüvial-çəmən-meşə torqlarında təbii torpaqlarla müqayisədə humus və azotun 
miqdarı aşağıdır və aşağı qatlara doğru keçdikcə də azalır (3,78-0,69 % və 0,27-0,12 % uyğun 
olaraq). C:N nisbəti də dar bir diapazonda dəyişir (2,3-3,7). Torpaq mühiti neytraldan zəif qələviyə 
doğru dəyişir (pH 7,0-7,6). Təbii torpaqlar kimi mədəniləşmiş torpaqlarda da karbonatların miqdarı 
çox azdır (2,3-3,7 %). Udulmuş əsaslarla da bu torpaqlar kifayət qədər təmin olunmuşlar (19,99-
23,80 mq-ekv). UƏC Ca kationu üstünlük təşkil edir (60-75%). Torpaqların qranulometrik tərkibinə 
gəldikdə lil hissəcikləri demək olar ki, profil boyu eyni qaydada paylanmış və 19,48-22,80% 
arasında tərəddüd edir. Fiziki gilin (<0,01 mm) miqdarı bu torpaqlarda üst qatda 70,68 % təşkil 
etdiyi halda, aşağı qatlarda paylanması demək olar ki, eynidir (63,88-64,64%). Bu torpaqlar 
qranulometrik tərkibinə görə orta gilli torpaqlara aid edilir.  

Beləliklə, təbii allüvial-çəmən-meşə torpaqlarla müqayisədə mədəniləşmiş variantlarda 
torpağın becərilməsi, suvarılması, istifadəsi, insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində  aqroirriqa-
siyalı mədəniləşmiş qatın (AUa=20-30 sm) formalaşması, humusun (2,8-3,9%), ümumi azotun 
(0,19-0,27%), udma tutumunun (19,99-23,80 mq-ekv) azalması, qranulometrik tərkibin ağırlaşması 
(< 0.01 mm:55.2-61.2%), karbonatların (СаСО3: 12,7-14,6%) torpaq profili üzrə bərabər 
paylanması müəyyən edilmişdir.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПРИРОДНЫХ И ОКУЛЬТУРЕННЫХ АЛЛЮВИАЛЬНО-ЛУГОВО-ЛЕСНЫХ ПОЧВ  

ГАНЫГ-АГРИЧАЙСКОЙ ДОЛИНЫ 

Б.Н.Исмаилов  
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА 

На основе комплексно-сравнительных исследований, проведенных на естественных и окульту-
ренных  аллювиально-лугово-лесных почвах Ганыг-Агричайской долины, определены морфогенети-
ческая диагностика естественных и используемых под различными сельскохозяйственными 
культурами аллювиально-лугово-лесных почв в этой зоне и изменения в физико-химических 
показателей почв. В сравнении  с естественными аллювиально-лугово-лесными почвами в окульту-
ренных вариантах в результате обработки почвы, орошения мутными поливными водами и антропо-
генного влияния наблюдается формирование  агроирригационного окультуренного слоя(AUa=20-30 
см), уменьшение гумуса (2,8-3,9%), общего азота (0.19-0.27%), емкости поглощения (19,99-23,80мг-
экв), значительное  утяжеление гранулометрического состава (<0.01 мм: 55.2-61.2%) и равномерное 
распределение карбоната по почвенному профилю (CaCO3:12.7-14.6%). 
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THE COMPARATIVE NATURE OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 
NATURAL AND CULTURAL SOILS OF THE ALLUVIAL-MEADOW-FOREST OF VALLEY 

OF QANIQ-AQRICHAY 

B.N.Ismailov
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

On the basis of complex comparative investigation in natural and cultivated alluvial-forest-meadow 
soils of Ganikh-Ayrichay valley, it was defined changes in the morphogenetic diagnostics, the physico-
chemical indicators of the alluvial-forest-meadow soils under the plantations of  natural and different 
agricultural  plants spreaded around there.Compared with natural alluvial-meadow-forest lands in the lands 
formation of the agroirrigational thick cultivated layers (AUa=20-30 sm), reducing the composition of humus 
(2.8-3.9%), the total nitrogen (0.19-0.27%), the absorption volume (19,99-23,80 mg-eq), a considerable 
weighting of granulometric content (< 0.01 mm: 55.2-61.2%), uniform distribution of a carbonate on the land 
profile (CaCO3:12.7-14.6%) is observed. 

UOT 631.6 
ŞİRVAN DÜZÜNDƏ MELİORASİYA OLUNMUŞ TORPAQLARDA SU-DUZ REJİMİ VƏ 

ONLARIN KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNİN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ  
(UCAR DAYAQ MƏNTƏQƏSİ) 

F.M.MUSTAFAYEV, M.Q.MUSTAFAYEV,  G.Q.CƏBRAYILOVA 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı, M.Rahim 5,meliorasiya58@mail.ru 

Məqalədə Şirvan düzündə torpaqlarda su-duz rejiminin balans müşahidələri əsasında öyrənilməsi, 
onların kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təsirinin müəyyən edilməsi və torpaqların münbitliyinin 
artırılması məqsədilə kompleks aqromeliorativ tədbirlər haqqında məlumatlar verilmişdir. Müəyyən 
edilmişdir ki, torpaqlarda duzsuzlaşma prosesi zəif getmiş, məhsuldarlıq isə duzların miqdarından asılı 
olaraq 20-25 % azalmışdır. 
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Şirvan düzü Kür-Araz ovalığında ən böyük əraziyə malik olaraq, 859,7 min hektar sahəni 
təşkil edir. O, Kür çayının sol sahilində yerləşərək qərbdən Mingəçevir su hövzəsindən başlayaraq 
şərqdə Ləngəbiz, Böyük və Kiçik Hərəmi dağlarının ətəyinə qədər uzanır. Düzün böyük hissəsində 
yerin mütləq yüksəklikləri müsbətdir (0-dan 150-200 m-ə qədər). Xəzər dənizinə yaxın az bir 
hissədə yüksəkliklər 0-dan mənfi 25,8 m-ə qədər aşağı düşür. Şirvan düzündə relyefin əmələ 
gəlməsi və müasir formalaşmasında əraziyə daxil olan çayların akkumulyasiya  fəaliyyəti əsas rol 
oynayır. Düzənlikdə ümumi meyllik cənuba və cənub-şərqə doğrudur. Relyefdə gətirmə konusları 
və  konuslararası çökəkliklər yaxşı seçilir, onlar qərbdən şərqə dalğavarı forma yaradır. 
Ə.M.Şıxlinskinin [10] təsnifatına görə tədqiq olunan ərazidə müşahidə edilən iqlim tipindən biri 
yayı  quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl iqlimidir. Bu iqlim tipi ərazinin az 
nəmlənməsi və əsasən qışın isti keçməsilə fərqlənərək, düzün qərb və dağətəyi sahələrində 
müşahidə edilir. Ərazidə havanın orta illik temperaturu 14-150C arasında dəyişir. Yağıntıların 
miqdarı orta hesabla 254-510 mm arasında dəyişir. Ərazinin qrunt suları təzyiqsiz  və nisbətən 
sərbəst səthə malikdir. Qrunt sularının qida mənbəyini yağıntılar, çay  suları və suvarma ilə əlaqədar 
olaraq sızan sular təşkil edir. Kür çayı sahil boyu ərazilərdə eni 5-6 km olan zolaqda qrunt sularının 
dərinliyi 1,0 m, Göyçay qrunt konusunda 1,5-2 m-dir. Son vaxtlar bataqlıqların qurudulması, 
şoranlıqların yuyulması və s. çəkilmiş kollektor və drenaj şəbəkələrinin qrunt sularının səviyyəsinin 
aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Gətirmə konuslarının ətraf hissələrində qrunt sularının minerallığı 
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yerli amillərdən asılı olaraq dəyişir. Şirvan düzündə qrunt sularının minerallığı müxtəlif olub, 
0,4 q/l-dən 30-50 q/l-ə  qədər, bəzi yerlərdə isə hətta 100 q/l-ə qədər dəyişir. Şirvan düzündə qrunt 
suları kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı, sulfatlı və xlorludur. Hidrokarbonatlı sular dağətəyi 
düzənliklərdə, gətirmə konuslarında, Kür çayı və iri kanallar boyunca yayılmışdır, minerallığı 10 
q/l-ə qədərdir. Sulfatlı sular düzənliyin dağətəyi zonasından sonrakı hissəsində inkişaf etmişdir, 
minerallığı bir qədər yüksəkdir, 10-20 q/l, bəzi yerlərdə isə minerallıq 20-40 q/l-ə qədər artır. Xlorlu 
suların minerallığı isə düzün şərq hissəsində və Xəzər  dənizinə yaxın hissədə  20-50 q/l, bəzi 
yerlərdə 100 q/l və daha yüksək olur [1; 2; 3; 4 və b.].  

Şirvan düzünün torpaq örtüyü dağətəyi sahələrdə açıq-şabalıdı və boz-qonur, çayların gətirmə 
konuslarında açıq-çəmən, boz-qonur, Kür  sahilində allüvial-çəmən və Tuqay meşə, düzənliyin şərq 
hissəsində və gətirmə konusların ətraf hissələrində boz, boz-çəmən, şorakətləşmiş və şorlaşmış 
torpaqlar yayılmışdır [7; 8; 9]. Boz, boz-qonur, qonur və açıq şabalıdı torpaqlar prolüvial-delüvial 
və delüvial çöküntülər üzərində inkişaf etmişdir. Şirvan düzündə Ucar Dayaq Məntəqəsinin 
torpaqlarında mövcud torpaq xəritəsinə əsasən xarakterik yerlər seçilmiş, 1:2000  miqyasında  
torpaq tədqiqatları aparmaqla, duzların 0-200 sm-lik qatlarda miqdarı və ehtiyatı təyin edilmişdir. 
Bütün analizlər ümumi qəbul edilmiş metodikaya əsasən təyin edilmişdir  [6]. Tədqiqat zamanı, 
burada aparılmış tədqiqatlara əsaslanaraq xarakterik yerlər seçilmiş, 2,0m dərinliyində torpaq 
kəsimləri qoyulmuş və nümunələr götürüimüşdür. Həmçinin, drendən, təcrübə sahənin 
suvarılmasında  istifadə edilən Qazıyan arxdan və qrunt suları müşahidə edilən kəsimlərdən də su 
nümunələri götürülmüş, nəzərdə tutulan kimyəvi analizlər yerinə yetirilmişdir. Analizlərin nəticələri 
göstərir ki, təcrübə sahəsində torpaqda duzların miqdarı profil boyu müxtəlif olub, 0,221-1,307% 
arasında, yəni torpaqlar zəif şorlaşmış qradasiyadan şiddətli dərəcədə şorlaşmış torpaqlara qədər 
dəyişir. Torpaqda baş vermiş dəyişiklikləri öyrəndikdə ilk növbədə  onların bəzi əsas göstəriciləri 
təyin edilməlidir (qranulometrik tərkib, duzların miqdarı, pH, CO2, CaCO3,  hiqroskopik nəmlik, 
humus,  udulmuş əsaslar və s.). Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, torpaqlarda fiziki gilin miqdarı  
50,32-74,25 % arasında dəyişir. Hiqroskopik nəmlik 4,2-6,4 %, CO2 6,02-8,46 %, CaCO3 17,09-
19,23%, udulmuş əsasların cəmi 18,02-45,67 mq-ekv., Na-un UƏC-dən təşkil etdiyi miqdar 5,08–
7,77 %, humus 0,34-2,54%, ümumi azotun isə 0,04-0,14 % olduğunu nəzərə alsaq, torpaqlar qida 
maddələri ilə zəif təmin olunmuş, pH və Na-a görə zəif şorakətvaridir. Uzun müddətli tədqiqatlar 
göstərir ki, torpaqda duzların miqdarının artması, onların təkrar şorlaşması və s. proseslərin 
yaranmasında ilk növbədə ərazidə yer səthinə yaxın olan minerallığı yüksək qrunt sularının 
olmasıdır. Məlumdur ki, Şirvan düzündə də qrunt sularının yerləşmə səviyyəsi əsasən yer səthinə  
yaxın olub (0,5-1,5 m), minerallığı isə buraxıla bilən həddən bir neçə dəfə yüksəkdir. Bu baxımdan, 
UDM-n torpaqlarında qrunt suları müşahidə edilən kəsimlərdən su nümunələri götürülmüş və 2014-
2016-cı illərdə onların kimyəvi tərkibi müəyyən edilmişdir. Tədqiqat ərazisində qrunt sularının 
minerallığı müxtəlif  olub, 2014-cü ildə  2,715-3,513 q/l; 2015-ci ildə 2,688-3,215 q/l arasında 
dəyişdiyi halda, bu göstəricilər 2016-cı ildə isə bir qədər artmış və uyğun olaraq  2,869-3,688 q/l 
arasında dəyişmişdir. 

Bildiyimiz kimi, tədqiqat sahələrində su rejiminə daxil olan digər elementlərin, yəni suvarma 
suları, atmosfer yağıntıları, buxarlanma, drenajla sahəyə daxil olan sular və həmin ərazidən kənar 
olunan duzların miqdarının   öyrənilməsi və onların proqnozunun verilməsi də qarşıda duran əsas 
məsələlərdən biridir. İlkin olaraq aşağıda bəzi göstəricilər təyin olunmuşdur: 

- Suvarma suları ilə təcrübə sahəsinə daxil olan duzların miqdarını təyin etmək üçün, onların 
tədqiqat dövründə orta göstəricisi müəyyən edilmiş və suvarma sularının miqdarı nəzərə alınmışdır. 
2014-2016-cı illərdə suvarma suyunun miqdarının 2500-2800 m3/ha olduğunu bilərək, həmin 
sularla  daxil olan duzların miqdarı aşağıdakı düsturla [5] hesablanmişdır:     

Ssu  = V.Sm, 
burada Ssu – suvarma suları ilə daxil oln duzların miqdarı, t/ha; V – suvarma sularının miqdarı, 
m3/ha; Sm – suvarma sularının minerallığıdır, q/l.  

2014-cü ildə suvarma suları ilə daxil olan duzlar: 
Ssu=V.Sm=2500 m3/ha.0,680q/l =1,70 t/ha olmuşdur. 
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Cədvəl 1. Təcrübə sahəsində torpaqların bəzi  göstəricilərinin dəyişməsi  (2016-cı il) 

Kəsi-
min 
№-si 

Dərinlik, 
sm 

Udulmuş əsaslar, 
mq-ekv 

Udul-
muş 
əsasla-

rın 
cəmi, 

mq-ekv 

Udulmuş əsasların 
cəmindən %-lə 

Hu-
mus,

% 

pH CO2,
% 

CaCO3,
% 

Hiqro-
skopik 
nəm-
lik, 
% 

Ümu-
mi 

azot, 
% 

Fiziki 
gilin 
miq-
darı, 

(<0,01
mm), 

% 

Duz-
ların 
miq-
darı, 
% 

Ca Mg Na Ca Mg Na 

K-2  0-26 
26-59 

59-117 
117-171 
171-200 

14,62 
12,50 
17,00 
17,00 
11,62 

6,38 
4,12 
2,37 
3,75 
7,50 

1,50 
1,40 
1,60 
1,70 
1,50 

22,50 
18,02 
20,97 
22,45 
20,62 

64,88
69,37
81,07
75,72
56,35

28,36
22,86
11,30
16,70
36,37

6,66
7,77
7,63
7,58
7,28

2,03
1,18
0,93
0,82
0,38

8,40
8,50
8,46
8,61
8,53

7.52
7.71
8.08
8.27
7.89

17.09 
17.52 
18.37 
18.80 
17.94 

5,7 
5,4 
4,9 
5,1 
5,3 

0,11 
0,10 
0,08 
0,06 
0,05 

50,32 
52,40 
55,44 
53,70 
56,54 

0,306 
0,325 
0,345 
0,482
0,453

K- 3 0-25 
25-62 

62-131 
131-174 
174-200 

15,75 
15,62 
15,00 
14,87 
18,25 

9,13 
8,51 
8,50 
9,38 

11,63

1,50 
1,70 
1,80 
1,40 
1,60 

26,38 
25,83 
25,30 
25,65 
31,48 

59,70
60,47
59,29
57,97
57,98

34,61
32,95
33,60
36,57
36,94

5,69
6,58
7,11
5,46
5,08

2,54
1,46
1,19
0,81
0,51

7.60
7.70
7.80
7.52
7,65

6,02
6,77
7,71
8,08
7,52

13,68 
15,38 
17,52 
18,37 
17,09 

4,7 
4,4 
4,2 
4,3 
4,5 

0,14 
0,12 
0,09 
0,07 
0,05 

58,44 
63,20 
65,56 
66,36 
64,04 

1,110 
1,208 
1,210 
1,307 
1,150 

K-6 
0-34 
34-72 

72-104 
104-178 
178-200 

21,50 
27,62 
20,37 
18,37 
19,25 

11,38
15,75
10,26
8,76 
9,63 

2,40 
2,30 
1,90 
2,20 
2,00 

35,28 
45,67 
32,53 
29,33 
30,88 

61,00
60,48
62,62
62,63
62,34

32,20
34,49
31,54
29,87
31,19

6,80
5,03
5,84
7,50
6,47

1,36
1,09
0,87
0,65
0,34

8,10
8,45
8,31
8,15
8,20

8.27
8.08
8.46
8.08
8.27

18.80 
18.37 
19.23 
18.37 
18.80 

6,3 
6,1 
6,4 
6,3 
6,4 

0,10 
0,10 
0,08 
0,06 
0,04 

74,25 
70,40 
69,95 
61,48 
60,26 

0,632 
0,614 
0,700 
0,568 
0,576 

2015-ci ildə bu göstərici: Ssu = V.Sm = 2650 m3/ha.0,535 q/l =1,42 t/ha 
2016-cı ildə isə: Ssu=V.Sm=2800 m3/ha.0,624 q/l =1,75 t/ha olmuşdur. 

Drenaj suları ilə kənar olunan duzların miqdarı təyin edilərkən, drenaj axımının və 
minerallığının orta qiymətlərindən istifadə olunmuşdur. Təcrübə sahəsində drenaj axımının 
qiymətləri 1800,5-1850,5 m3/ha, onların  minerallığı  isə  5,67-6,75 q/l-ə qədər dəyişmişdir. Bütün 
bu göstəriciləri nəzərə alaraq təcrübə sahəsindən drenaj vasitəsilə kənar edilən duzların miqdarı 
aşağıdakı düsturdan istifadə etməklə hesablanmışdır:     

Sd = D.Sdm, 
burada  Sd –drenajla kənar olunan duzların miqdarı, t/ha; D –drenaj axımının miqdarı, m3/ha;  
Sdm– drenaj sularının minerallığıdır , q/l. 
2014-cü ildə drenajla kənar edilən duzların miqdarı: 

Sd = D.Sdm  = 1805,5 m3/ha . 6,21 q/l = 11,18 t/ha 
2015-ci ildə bu göstərici: Sd = D.Sdm  = 1825 m3/ha . 6,52 q/l = 11,90 t/ha 

2016-cı ildə isə: Sd = D.Sdm  = 1850,5 m3/ha . 6,75 q/l = 12,49 t/ha olmuşdur. 
Deməli, təcrübə sahəsindən drenajla kənar edilən duzların miqdarı 2014-2016-cı illərdə  

35,57 t/ha  təşkil etmişdir. Tədqiqatlara görə, drenajla kənar edilən  duzların miqdarı, suvarma suları 
ilə daxil olan duzların miqdarından çoxdur. 

Torpaqlarda duzların miqdarını optimal səviyyədə saxlamaq və təkrar şorlaşmaya qarşı 
kompleks meliorativ tədbirlərin hazırlanmasında duz ehtiyatının qiymətləndirilməsi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Duzluluğun dinamikasını və duz ehtiyatını müəyyən etmək üçün tədqiqatın 
əvvəlində və sonunda, vegetasiya dövründə 2-3 dəfə torpaq kəsimləri qoyulmuş və müşahidələr 
aparılmışdır. Torpaq kəsimlərində qatlar üzrə götürülmüş nümunələrdə duzların miqdarının orta 
qiymətlərinə  əsasən 0-100 və 100-200 sm qarlarında duz ehtiyatının  qiymətləri aşağıda verilmiş 
düstur ilə hesablanmışdır: 

hdCS 0
burada S – duz ehtiyatı, t/ha; C0 – duzun miqdarı, %; d–sıxlıq, q/sm3; h – hesabat qatının 
qalınlığıdır, sm. Göstərilən qatlarda sıxlığın orta qiymətləri təcrübə sahəsində 2014-2016-cı illərdə 
0-200 sm-lik qatda uyğun olaraq 1,47-1,49; 1,44-1,46 və 1,41-1,42 q/sm3  təşkil edir. Duzların orta 
qiymətləri 2014-cü ildə 0,484-0,593 %; 2015-ci ildə  0,479-0,578 %; 2016-cı ildə isə 0,431-0,560 
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%  arasında dəyişir. Tədqiqatlar göstərir ki, suvarma suyunun təsiri ilə hər iki təcrübə sahəsində zəif 
duzsuzlaşma  prosesi gedir. Tədqiqat sahəsində torpaqda 0-200 sm-lik qatda duz ehtiyatının miqdarı 
hesablanmış və onların miqdarının 2014-2016-cı illərdə 155,84 t/ha; 147,67 t/ha və 133,39 t/ha 
olduğu müəyyən edilmişdir. Göründüyü kimi, torpaqlarda duzların miqdarının tədqiqatın sonunda 
nisbətən azalması müşahidə olunmuşdur. Aparılmış aqromeliorativ tədbirlər nəticəsində (suvarma 
kanallarının və drenin təmizlənməsi, izafi suvarma sularının drenə axıdılmasının təmin olunması, 
sahələrin həmişə bitki altında istifadəsi, bitkilərin yerlərinin dəyişdirilməsi, gübrələrin verilməsi və 
s.) tədqiqat sahəsində profil boyu zəif duzsuzlaşma prosesi getmişdir. Torpaqda duzların miqdarı və 
suvarma rejiminin bitkilərin məhsuldarlığına təsiri öyrənilmiş və müyyən edilmişdir ki, onların 
miqdarının artdığı yerlərdə və suvarma rejiminə əməl olunmayan sahələrdə məhsuldarlığın 10-15% 
azalması müşahidə edilmişdir. Tədqiqat sahəsində taxıl və pambıq bitkisinin məhsuldarlığının 
duzların miqdarından asılı olaraq dəyişdiyiyini öyrənmək  üçün akademik Q.Ş.Məmmədovun təklif 
etdiyi düsturdan istifadə edilmişdir (cədvəl 2).  

Cədvəl 2. Duzların miqdarından asılı olaraq məhsuldarlığın dəyişməsi 

Bitki 
nin adı 

Məhsuldarlıq və məhsul 
itkisi  

Duzların miqdarı,% 
<0,25 0,25-0,50 0,50-1,00 1,50-2,00 2,00-3,00 

Pambıq 
Məhsuldarlıq, s/ha 24,54 22,64 17,00 9,11 3,00 
Məhsul itkisi, s/ha Yoxdur 1,90 7,54 15,43 21,54 
Məhsul itkisi, % Yoxdur 7,74 30,72 62,88 87,78 

Taxıl 
Məhsuldarlıq, s/ha 26,85 25,07 20,03 11,98 6,29 
Məhsul itkisi, s/ha Yoxdur 1,78 6,82 14,87 20,56 
Məhsul itkisi, % Yoxdur 6,63 25,40 55,38 76,57 

Cədvəldən göründüyü kimi, təcrübə sahəsində torpaqlarda duzların miqdarı artdıqca həm 
pambıq və həm də taxıl bitkisinin məhsuldarlığı azalmışdır. Duzların miqdarının 0,25-0,50% olan 
zəif şorlaşmış torpaqlarda pambıq bitkisinin məhsuldarlığı 22,64 s/ha (məhsul itkisi 7,74%) olduğu 
halda, onların miqdarının 0,50-1,0 % təşkil etdiyi sahələrdə məhsuldarlığın 17,00 s/ha (məhsul itkisi 
30,72 %) olması müəyyən edilmişdir. Bu proseslər taxıl  bitkisinin məhsuldarlığının dəyişməsində 
də müşahidə edilmişdir. Ümumiyyətlə, duzların miqdarına görə şiddətli və çox şiddətli şorlaşmış 
torpaqlarda məhsuldarlığın uyğun olaraq 62,88-87,78% və 55,38-76,57 % olması göstərir ki, həmin 
torpaqlarda duzların miqdarının zəif və orta dərəcədə şorlaşma dərəcələrinə qədər azalması 
məqsədilə ilkin olaraq, həmin sahələrdə aqromeliorativ və aqrotexniki tədbirlər aparılmalıdır. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki: 
- Təcrübə sahəsində torpaqda duzların miqdarı profil boyu 0,306-1,307 %, qrunt sularının 

minerallığı 2,688-3,688 q/l; pH 7,5-8,6; humusun miqdarı 0,34-2,54% ; UƏC 18,02-45,67 mq-ekv.; 
UƏC-dən Na-un təşkil etdiyi miqdar 5,03-7,77%; fziki gilin miqdarı 50,32-74,25 %; CaCO3 17,09-
18,80%; CO2 6,02-8,46%; hiqroskopik nəmlik 4,2-6,4%; azotun miqdarı isə 0,04-0,14 %  arasında 
dəyişmişdir. 

- Torpağın 0-200 sm-lik qatında duz ehtiyatı  2014-2016-cı illərdə  uyğun olaraq 155,84 t/ha; 
147,67  t/ha və 133,39 t/ha; suvarma suları ilə daxil olan duzların miqdarı  1,70 t/ha, 1,42 t/ha və 
1,75 t/ha; drenajla kənar edilən duzların miqdarı isə 11,18 t/ha,11,90 t/ha və 12,49 t/ha təşkil edir.  

- Müəyyən edilmişdir ki, məhsuldarlıq duzların miqdarından asılı olaraq aşağıdakı kimi 
dəyişmişdir: pambıq bitkisi altında şorlaşmayan  sahələrdə 24,54 s/ha, zəif şorlaşmış torpaqlarda 
22,64 s/ha, orta şorlaşmış yerlərdə 17,00 s/ha; şiddətli şorlaşmış sahələrdə 9,11 s/ha və çox şiddətli 
şorlaşmış yerlərdə isə 3,00 s/ha olduğu halda, taxıl bitkisi əkilmiş sahələrdə uyğun olaraq 26,85 
s/ha, 25,07 s/ha. 20,03 s/ha, 11,98 s/ha və  6,29 s/ha olmuş, duzların miqdarının artması nəticəsində 
bitkilərin məhsuldarlığı uyğun olaraq 7,77-87,78 % və 6,63-76,57% azalmışdır. 

- Torpaqların zəif  və orta  dərəcədə  şorlaşmış (ləkə şəklində şiddətli dərəcədə şorlaşmış 
sahələr müşahidə edilir) və zəif şorakətli olmasını  nəzərə alaraq aşağıdakı tədbirlər sisteminin 
tətbiqi təklif edilir: həmin sahələrin dərin şumlanılması, üzvi və mineral gübrələrin şum altına 
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verilməsi, qış aratı aparılarkən orta şorlaşmış və zəif şorakətləşmiş sahədə kiçik meliorativ 
tədbirlərin – yumşaltma, müvəqqəti dren və suyığıcıların çəkilməsi, 2,5 t/ha  norması ilə gipsin və 
bitkilərin tələbatına uyğun suvarma sularının verilməsi, bitkilərin birinin digəri ilə əvəz edilməsi 
lazımdır. 
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ВОДНО-СОЛЕВОЙ РЕЖИМ НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ ПОЧВАХ ШИРВАНСКОЙ СТЕПИ И 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

(Уджарский Опорный Пункт) 

Ф.М.Мустафаев, М.Г.Мустафаев, Г.Г.Джебраилова 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА 

В статье дана информация о изучении водно-солевого режима на основе балансовых наблю-
дений, о их влиянии на урожайность растений и о проведении агромелиоративных мероприятий для 
повышения плодородия почвы. Было выявлено, что в этих почвах процесс засоления был слабым, а 
урожайность в зависимости от количества солей уменьшается на 20-25%. 

WATER-SALT REGIME ON THE A MELIORATED SOILS OF THE SHIRVAN STEPPE AND 
THEIR IMPACT ON PRODUCTIVITY OF THE AGRICULTURAL CROPS  

(Ujar Supporting Station) 

F.M.Mustafaev, M.G.Mustafaev, G.G. Djabrailova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

The information of the water-salt regime on the basis of the balance observations, their influence  on the 
plant productivity and conduction of the agromeliorative measures for soil fertility increase has been given in 
the article. It was reveald that salinization process in these soils was weak, but the productivity reduced 20-
25% depending on salt quantity. 
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UOT 631.631.8 
SUVARILAN BOZ-QONUR TORPAQLARDA İQTİSADİ CƏHƏTDƏN SƏMƏRƏLİ 

MƏHSUL ALINMASINI TƏMİN EDƏN GÜBRƏ NORMALARININ 
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ 

İ.M. HACIMƏMMƏDOV, S.R. VƏLİYEVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098 Bakı şəhəri, Pirşağı qəs., 2№-li sovxoz 

Məqalədə yerüstü quru biokütlə məhsulunun toplanma dinamikasının inkişaf fazalarında, üzvi və 
mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılıliği verilmişdir. Ən yüksək məhsul, xalis gəlir və 
rentabelliyin alınmasını təmin edən gübrə norması müəyyənləşdirilmisdir. 

Açar sözlər: aqrokimyəvi xassələr, boz-qonur torpaqlar, gübrə, bitki 
Ключевые слова: агрохимические свойства, серо-бурые почвы, удобрение, растение 
Key words: aqrochemical properties, qray-brown soils, fertilizer, plant 

Beynəlxalq statistikaya görə dünyada istehsal olunan buğdanın yalnız 14-15%-i dünya 
bazarında satışa çıxarılır, o bütün xarici ticarətin 50%-ni təşkil edir. Hal-hazırda respublikamızda 
potensial məhsuldarlığı hektardan 80-90 sentner olan ərzaqlıq buğda sortlarının rayonlaşmasına 
baxmayaraq respublika üzrə orta məhsuldarlıq  hektardan 30-32 sentner təşkil edir. Suvarmada 
məhsuldarlıq nisbətən yüksək olsada, dəmyə torpaqlarda məhsuldarlıq 15-20 sentnerdən yüksək 
olmur. Respublikada əkilən 780-800 min hektar buğda sahəsinin 44-45%-i dəmyə 55-56%-i 
suvarılan sahələrdir. Tədqiqatçıların məlumatına görə [1-4] mineral gübrələrin səmərəliliyi torpaqda 
əsas qida maddələrinin asan mənimsənilən formalarının ehtiyatından, torpaq-iqlim şəraitindən, 
mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılıdır. Pumpyanski və baş. [3] məlumatına görə 
nəmliklə təmin olunmuş dağ-meşə qəhvəyi torpalarda tək azot gübrəsi (N90) verildikdə payızlıq 
buğdanın məhsuldarlığı hektardan 36 sentner olduğu halda, azot-fosfor-kalium (N90P60K60) 
gübrələrinin tətbiqində isə hektardan 5 ildə orta hesabla 43,1 sentner dən məhsulu yığılmışdır. Bir 
çox müəlliflərin məlumatına görə [5;8] payızlıq buğdanın yerüstü biokütlə məhsulunda azotun 
toplanması, məhsuldarlığı üzvi və mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılıdır. Belə ki, 
suvarılan boz-qonur torpaqlarda tək azot gübrəsi verildikdə bitkinin yaz kollanmasının sonunda, 
boruyaçıxma fazasında, mumyetişmə və tamyetişmə fazalarında yerüstü biokütlə məhsulu ilə 
aparılan azotun miqdarı müvafiq olaraq 57, 82, 104 və 117 kq/ha olduğu halda, tam gübrə 
normasında (N120P60K60) bu göstəricilər müvafiq olaraq 66, 124, 152 və 177 kq/ha olmuşdur ki, bu 
öz təsirini məhsuldarlıqda da göstərmişdir. Belə ki, N90 gübrə normasında hər hektardan 41,10 
sen/ha dən məhsulu yığıldığı halda tam gübrə normasında bu göstərici 3 ildə orta hesabla 64,43 
sen/ha olmuşdur. 

Bir sıra tədqiqatçılara görə [4-6] payızlıq buğda bitkisinin yerüstü quru biokütlə məhsulu ilə 
azotun aparılması (mənimsənilməsi) sələf bitkisindən, torpaq-iqlim şəraitindən, torpaqda əsas qida 
maddələrinin asan mənimsənilən formalarının ehtiyatından, mineral gübrələrin norma və 
nisbətlərindən asılıdır. 

Fosforun ayrı-ayrı bitkilərin vegetativ orqanları arasında paylanmasına dair Mineyevin [6] 
tədqiqatlarında maraqlı nəticələr alınmışdır. Müəllifin məlumatına görə bitkidə zülalın əmələ 
gəlməsində fosfor azotla sıx əlaqəli təsirə malikdir. Bitkilərin ayrı-ayrı orqanlarında fosforun 
paylanması azotla eyni qanunauyğunluğa tabedir. Bir çox bitkilərin (buğda, arpa, yem noxudu, 
soya) dənində fosforun miqdarı küləşə nisbətən 3-6 dəfə çox olur, yalnız qarğıdalıda əksinə küləşdə 
dənə nisbətən 6-7% çox olur. 

Abşeronun suvarılan boz-qonur torpalarında mineral gübrələrin qida maddələrinin 
dinamikasına, məhsuldarlığa, iqtisadi səmərəliliyə təsiri öyrənilmişdir. 

Tədqiqat 8 variantda, 3 təkrarda hər ləkin sahəsi 60m2 olmaqla, aşağıdakı sxemdə 
aparılmışdır: 1. Nəzarət (gübrəsiz), 2. N90, 3.N90P60K60, 4.Biohumus (ECO)1 ton/ha,5.Biohumus 
(ECO) 1 ton/ha+N45, 6.N120P60K60, 7.Biohumus (ECO) 1 ton/h+N45P30K30, 8.N150P60K60. 

Biohumus (ECO), fosfor və kalium gübrələrinin illik norması səpinqabağı becərmədə şum 
altına, azotun isə 30%-i səpinqabağı becərmədə, 70%-i isə erkən yazda verilmişdir. 

:402-409 
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Torpağın aqrokimyəvi göstəricilərini müəyyənləşdirmək üçün hər il səpindən əvvəl 3 
dərinlikdən torpaq nümunələri götürülərək analiz olunmuşdur. Torpağın pH-ı sulu məhlulda 
potensiometrlə, karbonatlıq Şeybrer (kalsimetrlə), ümumi humus İ.V.Tyurin, ümumi azot Keldal, 
ümumi fosfor Lorens, asan hidroliz olunan azot İ.V.Tyurin, Kononova, mütəhərrik fosfor və 
mübadilə olunan (dəyişən) kalium Maçiqin (kalium sulu məhsulu alovlu fotometrdə yandırmaqla) 
təyin olunmuşdur. Bitki nümunələrində azot Keldal, zülal azotu Barnşteyn metodu ilə təyin 
olunmuşdur. Səpin bölgə üçün tövsiyə olunan müddətdə və səpin normasında (hektara 5 mln 
cücərən toxum hesabı ilə) aparılmışdır. Sahədə 1 səpsuvar və illərdən asılı olaraq 2-3 vegetasiya 
suvarması aparılmışdır. Bitkinin inkişaf fazalarında yerüstü quru biokütlə məhsulunu və azotun 
mənimsənilməsini müəyyənləşdirmək üçün hər variantın I-III təkrarlarının 5 yerindən 66,7sm 
uzunluğunda 2 cərgənin (30 sm) bitkiləri kök boğazından biçilərək (66,7 x 30 x 5 =1m2) götürülüb, 
havada qurudulub çəkilərək hava quru maddənin miqdarı müəyyənləşdirilmişdir. Bitkidə azotun 
miqdarı təyin edilərək 1050C-də termostatda qurudularaq tam quru çəki müəyyənləşdirilmişdir. 

Hər ləkin məhsulu ayrıca kombaynla yığılmışdır. Yığım qabağı dənin küləşə nisbətini, küləşin 
məhsulunu, küləşdə azotun miqdarını müəyyənləşdirmək üçün bütün variantlarda təkrarların 
hamısından hər bölmənin 5 yerindən hər biri 0,2 m2 olmaqla (66,7 x 30 sm) bitki nümunələri 
götürülmüşdür. 

Aqrokimyəvi tədqiqat nəticələrindən məlum oldu ki, sahə yüksək qələvi xassəyə malikdir. 0-
25 sm dərinlikdə pH (suda məhlul) 8,7-8,8, aşağı qatlarda qələvilik üst qatla müqayisədə nisbətən 
yüksəkdir. 0-25 sm qat orta karbonatlıdır, kalsium karbonat (CaCO3) 13,0-14,5%, aşağı qatlar isə 
yüksək karbonatlıdır. Kalsium karbonat müvafiq olaraq 15,0-16,0 və 17,5-18,5%-dir. Ümumi 
humus və ümumi azot 0-25 sm dərinlikdə müvafiq olaraq 1,35-1,38% və 0,08-0,09%, ümumi fosfor 
0-25 sm dərinlikdə 0,10-0,11%, 25-43 və 43-70 sm dərinliklərdə isə müvafiq olaraq 0,11 və 0,08-
0,09%, asan hidroliz olunan azot 1 kq torpaqda 38,0-45,0 mq, mütəhərrik fosfor 13,6-16,5 mq, 
mübadilə olunan kalium isə 245-276 mq arasında dəyişir. Aşağı qatlarda asan mənimsənilən əsas 
qida maddələri qanunauyğun olaraq azalır. 

Bitkinin inkişaf fazalarında yerüstü quru biokütlə məhsulunun toplanması, biokütlə 
məhsulunda azotun faizlə miqdarı və biokütlə məhsulu ilə aparılan azotun miqdarı inkişaf 
fazalarından, qida maddələrinin norma və nisbətlərindən asılı olaraq müxtəlif olmuşdur. 

Bitkinin yaz kollanmasının sonunda yerüstü biokütlə məhsulunun miqdarı qida maddələrinin 
norma və nisbətlərindən asılı olaraq 12,71-19,35 sen/ha arasında dəyişmişdir. Gübrəsiz varianta 
nisbətən ən yüksək artım N120P60K60, Biohumus (ECO)+N45P30K30 və N150P60K60 gübrə 
normalarında alınmışdır. Bu vaxt artım 5,78; 5,82 və 6,64 sen/ha və ya 45,48; 45,79 və 52,24% 
olmuşdur, ən az artım isə N90 və Biohumus (ECO) 1 ton/ha verildikdə alınmışdır. Artım müvafiq 
olaraq 3,02 və 2,95 sen/ha və ya 23,70 və 23,21% olmuşdur. Son vaxtlar təsərrüfatlar, xüsusən kiçik 
fermer təsərrüfatları birtərəfli olaraq ancaq azot gübrələri tətbiq edirlər. Ona görə də tam gübrə 
normalarının tək azot verilən variantla müqayisədə yerüstü quru biokütlə məhsulunun toplanmasına 
və məhsuldarlığa təsirinin öyrəniləsini lazım bildik. Tarla təcrübələrindən məlum oldu ki, tam 
mineral gübrə normalarında və üzvi mineral gübrələrin birgə tətbiqində bitkinin yaz kollanmasının 
sonunda yerüstü quru biokütlə məhsulu tək azot verilən varianta nisbətən 0,54-3,62 sen/ha və ya 
3,43-23,01% arasında dəyişmişdir. Tək Biohumus (ECO) 1 ton/ha verildikdə əksinə quru biokütlə 
məhsulu bütün inkişaf fazalarında tam gübrə norması ilə müqayisədə müəyyən qədər azalmışdır 
(cədvəl 1). 

Boruyaçıxmanın sonunda tam gübrə normalarında yerüstü quru biokütlənin toplanmasında 
nəzarətdə və tək azot (N90) verilən variantda fərq qida rejimindən asılı olaraq daha yüksək 
olmuşdur. Belə ki, nəzarət variantına nisbətən fərq 7,87-28,47 sen/ha və yaxud 28,64-103,60%, tək 
azot (N90) verilənə nisbətən isə 2,47-18,72 sen/ha və ya 3,63-50,28% arasında dəyişmişdir. Ən az 
artım Biohumus (ECO) 1 ton/ha + N45, ən yüksək artım isə N120P60K60 və N150P60K60 gübrə 
normalarında alınmışdır. Payızlıq buğda bitkisinin mum yetişmə və tam yetişmə fazalarında isə 
nəzarətə və tək azot (N90) verilən variantlara nisbətən ən yüksək quru biokütlə məhsulu N120P60K60, 
Biohumus (ECO) 1 ton/ha + N45P30K30 və N150P60K60 gübrə normalarında alınmışdır (cədvəl 1). 
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“Qobustan” yumşaq buğda sortunun məhsuldarlığının tədqiqat illərindən,  
üzvi və mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılılığı 

1. Nəzarət (gübrəsiz),   2. N90, 3. N90P60K60, 4. Biohumus (ECO)  1 ton/ha,
5. Biohumus  (ECO) 1 ton/ha + N45,   6. N120P60K60,

7. Biohumus  (ECO) 1 ton/ha + N45P30K30,  8. N150P60K60 
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“Qobustan” yumşaq buğda sortunun məhsuldarlığının tədqiqat illərindən,  
üzvi və mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılılığı 

1. Nəzarət (gübrəsiz), 2. N90,  3. N90P60K60,  4. Biohumus (ECO)  1 ton/ha, 5. Biohumus  (ECO) 1 ton/ha + N45,
6.N120P60K60, 7. Biohumus  (ECO) 1 ton/ha + N45P30K30,  8.N150P60K60. 
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Bütün tədqiqat işlərinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatında tətbiqi mümkün olan iqtisadi 
cəhətdən səmərəli olan nəticələrin müəyyənləşdirilməsi və onun fermer təsərrüfatlarında tətbiqinə 
nail olmaqdır. 

2012-2014-cü illərin nəticələrindən məlum oldu ki, eyni qida normalarında tətdqiqat 
illərindən asılı olaraq məhsuldarlıqda əsaslı fərq müşahidə olunmamışdır. Belə ki, nəzarət 
variantında tədqiqat illərindən asılı olaraq hər hektardan dən məhsulu 32,08-35,81 sen/ha, tək azot 
gübrəsi verildikdə 40,00-42,10 sen/ha; N120P60K60 gübrə normasında 63,30-67,99 sen/ha; biohumus 
(ECO) 1 ton/ha + N45P30K30 gübrə normasında isə 59,35-63,25 sen/ha olmuşdur. Tarla 
təcrübələrinin nəticələrindən göründüyü kimi eyni qida normasında tədqiqat illərindən asılı olaraq 
hər hektardan yığılan dən məhsulunda fərq təxminən 3 sentner arasında dəyişmişdir, çünki dən 
məhsulunun alınmasına təsir edən əsas məhdudlaşdırıcı amillər tədqiqat illərində eyni saxlanmışdır 
(şəkil 1). 

Abşeronun suvarılan boz-qonur torpaqlarında hər hektardan yığılan dən məhsulu qida 
maddələrinin norma və nisbətlərindən asılı olaraq üç ildə orta hesabla 33,83-65,66 sen/ha arasında 
dəyişmişdir. Nəzarət variantına nisbətən ən az artım hektara 1 ton Biohumus (ECO) və tək azot 
gübrəsi verilən variantlarda alınmışdır. Artım hər hektardan müvafiq olaraq 4,92 və 7,27 sentner 
olmuşdur. Biohumusun (ECO) əsas təsir mexanizmi onun tərkibində olan bakteriyaların torpağın 
üzvi maddələrinin parçalanması hesabına bitkini əsas qida maddələri ilə təmin etməkdir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, boz-qonur torpaqlarda üzvi maddələrin miqdarı az olduğu üçün Biohumusda 
(ECO) olan bakteriyaların parçaladıqları üzvi maddələr hesabına əmələ gələn qida maddələri bitkini 
qida maddələri ilə tam təmin edə bilmir, ona görədə bitkinin inkişaf fazalarında yerüstü quru bio-
kütlə məhsulu tam gübrə normaları verilmiş variantlarla müqayisədə çox aşağı olmuşdur ki, bu da 
nəticədə hər hektardan yığılan dən məhsulunun aşağı olmasına səbəb olmuşdur (cədvəl 1, şəkil 1). 

Ən yüksək dən məhsulu hektara N120P60K60 gübrə norması verildikdə alınmışdır. Bu vaxt 3 
ildə orta hesabla hektardan 65,66 sentner dən məhsulu yığılmışdır. Bu nəzarət variantından 31,83 
sen/ha və ya 94,04%, tək azot verilən variantdan isə 24,56 sen/ha və ya 59,76% yüksəkdir. Fosfor-
kalium  normasını sabit saxlayıb azot normasını 120 kq-dan 150 kq-a qədər artırdıqda ümumi 
yerüstü quru biokütlə məhsulu 3 ildə orta hesabla 4,88 sen/ha və ya 3,40% artsada, dən məhsulunda 
artım müşahidə olunmamışdır (şəkil1). 

Hər bir aqrotexniki tədbirin təsərrüfatlarda geniş yayılması o vaxt mümkün olur ki, o iqtisadi 
cəhətdən səmərəli olsun. Ona görə də 2012-2014-cü illərdə üzvi və mineral gübrələrin ayrılıqda və 
birgə tətbiqində hər hektara çəkilən xərclər, ümumi gəlir, xalis gəlir, 1 ton məhsulun alınmasına 
çəkilən xərc və rentabellik hesablanmışdır (cədvəl 1). Tədqiqat nəticələrindən göründüyü kimi hər 
hektara çəkilən xərc, alınan dən məhsulunun maya dəyəri və rentabellik faizi qida mühitindən asılı 
olaraq müxtəlif olmuşdur. Belə ki, nəzarət variantında tədqiqat illərindən asılı olaraq ümumi gəlir 
802,0-895,2 manat, tək azot gübrəsi verildikdə 1007,5-1052,5 manat, tək Biohumus (ECO) 
tətbiqində 925,2-1000,0 manat olduğu halda tam mineral gübrə normasında (N120P60K60) gəlir 
1582,5-1699,7 manat, üzvi və mineral gübrələrin birgə tətbiqində ümumi gəlir 1483,7-1581,2 manat 
olmuşdur (cədvəl 2). Tədqiqat illərindən asılı olaraq alınan ümumi gəlir müxtəlif olduğu kimi hər 
hektardan alınan xalis gəlirdə müxtəlif olmuşdur (cədvəl 2). 

Ümumiyyətlə ən yüksək xalis gəlir N120P60K60 gübrə normasında alınmışdır. Bu vaxt hər 
hektardan artım nəzarət (gübrəsiz) variantına nisbətən 389,80 manat və ya 69,15%, tək azot verilən 
variantdan isə 326,80 manat 52,15% yüksək olmuşdur. Bu payızlıq buğda üçün çox yaxşı 
göstəricidir. 

Yerüstü quru biokütlə məhsulunun toplanma dinamikası bitkinin inkişaf fazalarından, üzvi və 
mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılıdır. Məhsuldarlıq yerüstü quru biokütlə məhsulu və 
biokütlədə olan azotun miqdarı ilə düz mütənasibdir. 

Ən yüksək dən məhsulu, xalis gəlir və rentabellik N120P60K60 gübrə normasında alınmışdır. 
Fosfor-kalium normasını sabit saxlayıb azot normasını150 kq/ha qədər artırdıqda xalis gəlir 
N120P60K60 müqayisədə 3 ildə orta hesabla 71,3 man/ha, rentabellik isə 16,90% azalmışdır. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧНО ВЫГОДНОГО ПОЛУЧЕНИЯ УРОЖАЯ  
НА ОРОШАЕМЫХ СЕРО-БУРЫХ ПОЧВАХ 

И.М.Гаджимамедов, С.Р.Велиева 
НИИ Земледелия 

В статье расказывается о зависимости динамики сбора урожая сухой биомассы от фазы 
развития растение органической и минеральных удобрений. Определены нормы удобрений для 
высокого урожая, чистой прибыли и рентабельности. 

DETERMINATION OF FERTILIZER RATES FOR OBTAINING AN INCOME-GENERATING 
CROP ON IRRIGATED GRAY-BROWN SOILS 

I.M.Hajimamedov, S.R.Valiyeva 

Research Institute of Crop Husbandry 

The article discusses the dry biomass harvesting dynamics  dependance from plant development stage, 
organic and mineral fertilizers. The rates of fertilizer for high yield, net profit and profitability are 
determined. 

UOT.631.631.08 
QARĞIDALI SORTLARININ İNKİŞAF FAZALARINDAN ASILI OLARAQ 

TORPAQDA FOSFOR VƏ KALİUMUN DİNAMİKASI 

İ.M. HACIMƏMMƏDOV, S.Ə. DÜNYAMALIYEV  
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstututu, AZ1098 Bakı şəhəri, Pirşağı qəs., 2№-li sovxoz 

Məqalədə dağ-meşə qəhvəyi torpaqların ümumi aqrokimyəvi göstəriciləri və qarğıdalı bitkisinin 
inkişaf fazalarından asılı olaraq torpaqda mütəhərrik fosforun (P2O5) və mübadilə olunan kaliumun 
dinamikası bitkinin tam yetişmə fazasında müxtəlif orqanlar tərəfindən azot, fosfor və kaliumun 
mənimsənilməsi verilmişdir. 

Açar sözlər: aqrokimyəvi xassələr, gübrə, bitki, azot, fosfor, kalium 
Ключевые слова: агрохимические свойства, удобрение, растение, азот, фосфор, калиум 
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Respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmini üçün kənd təsərrüfatı bitkilərinin, xüsusən dənli 

bitkilərin məhsuldarlığının yüksəldilməsi günün aktual məsələlərindən ən başlıcasıdır. Qarğıdalı 
digər dənli bitkilərlə müqayisədə hər hektarа ən yüksək dən məhsulu və ən yüksək xalis gəlir verən 
bitkidir. Digər tərəfdən payızlıq dənli bitkilərin məhsulu yığıldıqdan sonra aralıq bitki kimi 
becərilməklə hər hektardan daha çox xalis gəlir götürməyə imkan verir. 

Qarğıdalı məhsulunun əsas hissəsi heyvandarlıqda yem kimi, sənayedə yağ, müxtəlif çeşidli 
ərzaq məhsullarının hazırlanmasında, xüsusən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq kimi daha geniş 
istifadə olunur. Respublikamızda qarğıdalı bitkisi əkin sahəsinə görə buğda və arpadan sonra 3-cü 
yeri tutur. Digər tərəfdən Azərbaycanın aran iqtisadi bölgəsinə daxil olan 20-dən çox rayonda, Şəki-
Zaqatala bölgəsində qarğıdalı bitkisi payızlıq dənli bitkilər yığıldıqdan sonra aralıq bitki kimi həm 
dən, həm yem bitkisi kimi becərilmə imkanına malikdir. 

Bir çox tədqiqatçıların [1-4] məlumatına görə qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığı, yerüstü 
biokütlə məhsulunda əsas qida maddələrinin toplanması, torpaq-iqlim şəraitindən, torpaqda əsas 
qida maddələrinin (azot, fosfor və kalium) asan mənimsənilən formalarının ehtiyatında, gübrələrin 
norma və nisbətlərindən asılıdır. Belə ki, qarğıdalı bitkisinin 10 yarpaq fazasında yerüstü 
biokütləsində gübrəsiz variantda azotun miqdarı sələf bitkisindən asılı olaraq 2,87-2,91% gübrə 
normalarında 3,01-3,12%, dəndə isə müvafiq olaraq 1,55% və 1,57-1,69% olmuşdur. 10 yarpaq 
fazasında nəzarət (gübrəsiz) variantda fosforun miqdarı 0,26-0,28, gübrəli variantlarda isə 0,29-
0,37, tam yetişmədə dəndə mavafiq olaraq 0,48-0,49 və 0,50-0,57% təşkil edir. Oxşar nəticələr 
kaliumun mənimsənilməsində də müşahidə olunur, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, yerüstü quru 
biokütlədə kaliumun miqdarı fosforla müqayisədə çox yüksək olur. Ümumiyyətlə, dənli bitkilərin 
yerüstü biokütlə məhsulunda əsas qida maddələriin toplanması torpaq-iqlim şəraitindən və qida 
normasından asılıdır [1; 6-7]. 

Müəlliflərin [10] məlumatlarına görə bir çox hallarda növbəli əkinlərdə fosforun mənfi 
balansı müşahidə olunur. Beləki, 9 tarlalı növbəli əkin rotasiyasında N90P120K90+25 ton peyin, 
N45P120K45+25 ton peyin variantlarında rotasiyanın sonunda müvafiq olaraq P2O5 balansı 45 və -23 
kq/ha olmuşdur. Nəzarət variantında isə P2O5-in balansı -232 kq/ha olmuşdur. 

Tədqiqatda məqsəd Zaqatalanın nəmliklə təmin olunmuş dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarında 
müxtəlif qarğıdalı sortlarının inkişaf fazalarından asılı olaraq yerüstü biokütlə məhsulunda əsas qida 
maddələrinin (azot, fosfor və kalium) torpaqda isə fosfor (P2O5) və kaliumun (K2O) toplanma 
dinamikasını öyrənmək, bunların məhsuldarlığa təsirini müəyyənləşdirməkdir. 

Zaqatala Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacının şimal-qərbində yerləşmişdir. 
Ərazinin mərkəzində əsasən qışı quraq mülayim-isti iqlim (cənubda), yağıntılar təxminən bərabər 
paylanan mülayim isti iqlimə malikdir. Ərazinin şimalında isə qışı rütubətli keçən soyuq iqlim 
tipləri vardır. Ərazinin mürəkkəb relyef quruluşu bütün iqlim ünsürlərinin cənubdan şimala doğru 
qeyri-bərabər paylanmasına səbəb olur.  

Havanın çoxillik orta temperaturu 0-140C olur. İlin soyuq ayında (yanvar) 10 ilə-100C, isti 
ayında (iyul) isə müsbət 5-240C arasında dəyişir. Yay  aylarında bəzən havanın mütləq maksimum 
temperaturu 380C -dək yüksəlir. Havanın mütləq minimum temperaturu -10-200C arasında, ilin isti 
aylarında isə havanın mütləq maksimim temperaturu müsbət 20-280C arasında dəyişir. Torpaq 
səthinin orta illik temperaturu dağ ətəyində 150C, yanvarın orta aylıq temperaturu 00C, iyul ayının 
orta çoxillik temperaturu isə 300C-dir. 

Cərgəarası bitkilərin (qarğıdalı) becərilməsi bölgədə üstünlük təşkil edir. Ona görə də 
toxumların çürüməməsi üçün orta çoxillik minimum və maksimum temperatur göstəriciləri məlum 
olmalıdır. Çoxillik məlumatlara görə mart ayının orta mütləq minimum temperaturu -40C, mütləq 
minimum temperaturu isə -130C olur. Bölgədə aprel ayının temperaturuda qarğıdalının səpini üçün 
heçdə həmişə normal olmur. Bəzi illərdə aprelin 3-cü ongünlüyü normal olsa da, bu çoxda etibarlı 
deyil. May ayında orta mütləq minimum temperatur 70C, mütləq minimum temperatur 10C, təşkil 
edir. 
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50C-dən yüksək olan temperaturun illik miqdarı 2000-44000C, 100C-dən yüksək olan 
temperaturun illik miqdarı isə 600-40000C təşkil edir. Birinci payız şaxtalarının orta tarixi 
düzənlikdə noyabrın birinci ongünlüyünə, dağ ətəyində noyabrın üçüncü, orta dağlıqda isə 
oktyabrın ikinci ongünlüyünə, axırıncı yaz şaxtalarının orta tarixi düzənlikdə aprelin birinci 
ongünlüyünə, dağ ətəyində martın üçüncü, orta dağlıqda isə aprelin üçüncü ongünlüyünə düşür. 

Yağıntıların illik miqdarı 600-1600 mm, səth örtüyündən nisbi buxarlanma 500-900 mm 
arasında olur. Bu onu göstərir ki, bölgədə əgər aqrotexniki qaydalar vaxtında və düzgün yerinə 
yetirilərsə suvarma aparmadan cərgəarası becərilən birillik bitkilərdən normal məhsul almaq 
mümkündür. 

Torpaq örtüyü. Bölgənin torpağı çox mürəkkəbdir. Bir çox tədqiqatçıların məlumatına görə 
bölgədə yayılan torpaq tipləri və yarım tipləri biri-birindən kəskin fərqlənir. Ədəbiyyat 
məlumatlarına görə tədqiqat apardığımız Zaqatala rayonunda dağ-meşə qəhvəyi torpaqları üstünlük 
təşkil edir və bu torpaqların 0-20 sm dərinliyində ümumi humus 2,2-3,5%, ümumi azot 0,22-0,25%, 
ümumi fosfor 0,12-0,15% arasında dəyişir [1]. 

Ədəbiyyat məlumatına görə tədqiqat apardığımız Zaqatala rayonunun Pərzivan təcrübə 
sahəsində torpağın pH-ı 7,0-7,1, aşağı qatlarda isə nisbətən artaraq 7,3-7,5%-ə çatır. Torpaqlar zəif 
karbonatlı və karbonatsızdır. Şum qatında ümumi humusun miqdarı 2,36-2,54%, ümumi azot 0,12-
0,13% arasında dəyişir [1]. 

Tədqiqat apardığımız Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasının dağ-meşə qəhvəyi 
torpaqlarının əsas aqrokimyəvi göstəriciləri və onların təhlili (Pərzivan sahəsi). Torpaqların 
əsas aqrokimyəvi göstəricilərini müəyyənləşdirmək üçün səpin qabağı gübrə verilməmiş sahənin 5 
yerindən kəsişən dioqanal istiqamətində müxtəlif dərinliklərdən (0-25; 25-50; 50-75; 75-104 sm) 
torpaq nümunələri götürülərək əsas aqrokimyəvi göstəricilər analiz olunmuşdur. Analiz nəticələri 
göstərir ki, təcrübə aparılan sahənin şum qatında (0-25 sm) pH 6,9-7,1; 25-50 sm dərinlikdə 7,2-7,3; 
50-75 və 75-104 sm dərinlikdə isə 7,4-7,5 arasında dəyişir. Bu onu göstərir ki, sahə neytral xassəyə 
malikdir. Çünki, pH 6,5-7,5 olduqda neytral hesab olunur (bax cədvəl-1). Sahənin şum qatında 
kalsium karbonat yoxdur, aşağı qatlarda isə 0,23-0,50% arasında dəyişir. Kalsium karbonatın 
miqdarı  1%-dən az olduqda belə sahələr karbonatsız və ya karbonatlı hesab olunur. 

 
Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasının dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarının 

əsas aqrokimyəvi göstəriciləri  (Pərzivan təcrübə sahəsi) 
 

 
Dərinlik, 

 sm-lə 

 
pH 

(suda) 

Kalsium 
karbonat 
(CaCO3), 

%-lə  

Ümumi 
humus, 
 %-lə 

 A z o t  F o s f o r Dəyişən (asan 
mənimsənilən) 
kalium (K2O), 
 1 kq torpaqda  

mq-la 

 
Ümumi, 

%-lə 

asan hidroliz 
olunan, 
 1 kq 

torpaqda mq-
la 

 
Ümumi, 

%-lə 

Mütəhərrik 
(P2O5),  

1 kq 
torpaqda 

mq-la 
0-25 6,9-7,1 0,00-0,09 2,39-2,51 0,15-0,16 35,3-44,5 0,13-0,13 28,6-31,6 235-280 

25-50 7,2-7,3 0,23-0,35 1,71-1,85 0,08-0,10 19,6-23,4 0,08-0,10 11,5-13,6 115-166 
50-75 7,4-7,5 0,29-0,45 0,88-1,18 0,06-0,08 18,7-20,4 0,06-0,08 4,5-5,5 85-95 

75-104 7,4-7,5 0,33-0,50 0,81-0,89 0,06-0,07 6,9-8,3 0,06-0,07 3,1-3,3 65-68 

 
Qeyd: Sahənin kəsişən istiqamətində 5 yerindən götürülmüş torpaq nümunələrinin analizlərinin hamısı 2-3 təkrarda 

aparılaraq cədvəldə minimum və maksimum rəqəmlər göstərilmişdir. 
 

Sahənin şum qatında (0-25 sm) ümumi humusun miqdarı 2,39-2,51%, şumaltı qatda (25-50 
sm) 1,75-1,85%, aşağı qatlarda tədricən azalaraq 50-75 və 75-104 sm dərinlikdə müvafiq olaraq 
0,88-1,18 və 0,81-0,89% təşkil edir. Respulikanın əksər iqtisadi bölgələrindən fərqli olaraq 
Zaqatalanın Pərzivan sahəsinin torpaq örtüyünün əmələ gəlməsində meşə sahəsindən sel suları 
vasitəsi ilə gətirilən torpaq və çürüntülər əsas amillər olduğu üçün 75-104  sm dərinlikdə də humus 
0,81-0,89% təşkil edir. Ümumi azotda qənaətbəxş hesab olunur. Şum qatında ümumi azotun 
miqdarı 0,15-0,16% aşağı qatlarda isə tədricən azalır (cədvəl 1). Şum qatında ümumi fosforun 
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miqdarı 0,13% təşkil edir. 
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya müddətində əsas qida maddələri ilə təmin olunması, 

həmçinin üzvi və mineral gübrələrin normalarının müəyyənləşdirilməsi, bitkinin potensial 
məhsuldarlığından, əsas qida maddələrinin asan mənimsənilən formalarının asan hidroliz olunan 
azot, mütəhərrik fosfor (P2O5) və dəyişən kaliumun (K2O) torpaqdakı ehtiyatından, bitki tərəfindən 
onların mənimsənilmə əmsalından asılıdır. Bütün bunları nəzərə alaraq təcrübə qoyulacaq Pərzivan 
sahəsinin dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarında müxtəlif dərinliklərdə mütəhərrik (asan mənimsənilən) 
fosforun və mübadilə olunan (asan mənimsənilən) kaliumun  (K2O) miqdarı müəyyənləşdirildi. 
Analiz nəticələrindən məlum oldu ki, şum qatında mütəhərrik fosforun (P2O5) miqdarı 1 kq 
torpaqda 28,6-31,6 arasında dəyişir, şumaltı qatda (25-50 sm) 11,5-13,6 mq/kq-a qədər azalır. Aşağı 
qatlarda isə tədricən qanunauyğun olaraq azalır (bax cədvəl 1). Bu onu göstərir ki, sahə mütəhərrik 
fosforla orta dərəcədə təmin olunub. Yəni təcrübə apardığımız sahənin şum qatında 1 hektarda 101-
105 kq asan mənimsənilən fosfor var. Nəzərə alsaq ki, təcrübə apardığımız bitkinin 1 sentner dən 
məhsulunun əmələ gəlməsinə 0,9-1,1 kq fosfor sərf olunur və bitkinin torpaqdan fosforu 
mənimsəmə əmsalı torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq 55-70% təşkil edir, onda 100 sentnerdən  
çox dən məhsulu verən qarğıdalı bitkisinə əlavə olaraq fosfor gübrəsi tələb olunur. Əlavə 40 sentner 
dən məhsulu üçün tələb olunan fosfor gübrəsinin norması aşağıdakı kimi hesablanır. Qarğıdalı 
bitkisinin gübrədən istifadə əmsalı torpaq-iqlim şəraitindən, torpağın fosforla təmin olunma 
dərəcəsindən asılı olaraq  28-42% arasında dəyişir. Bütün qatda olan asan mənimsənilən fosforun 
ehtiyatı hesablandıqdan sonra  gübrə norması müəyyənləşdirilir. 

Qarğıdalı bitkisinin ən çox mənimsədiyi qida mddələrindən biridə kaliumdur. Azotdan sonra 
kalium ən çox mənimsənilən elementdir. Əgər 1 sentner dən məhsulu və müvafiq miqdarda yerüstü 
quru biokütlə ilə 3,0-3,3 kq azot aparılarsa 2,9-3,1 kq kalium aparılır. Ona görədə bitkinin kaliumla 
təmin olunması çox vacibdir. Təcrübə apardığımız Pərzivan sahəsində şum qatında asan 
mənimsənilən kaliumun miqdarı səpinqabağı 1 kq torpaqda 235-280 mq olmuşdur. Bu onu göstərir 
ki, sahə kaliumla zəif təmin olunub (cədvəl 1, qradasiya-1). Digər tərəfdən azot və fosfordan fərqli 
olaraq torpaqda asan mənimsənilən formada olan kaliumun bitki tərəfindən mənimsənilməsi torpaq-
iqlim şəraitindən asılı olaraq 8-11% arasında dəyişir. Ona görə də tədqiqat illərindən asılı olaraq 
tələb olunan miqdarda kalium gübrəsinin verilməsi təmin olunub. 

 
Qradasiya-1 

 

Torpağın mütəhərrik fosfor (P2O5) və dəyişən kaliumla (K2O) təmin olunma qradasiyası 
 

Asan mənimsənilən 
fosforun (P2O5) miqdarı  

1 kq topaqda mq-la 

Sinfi  
(təmin olunma dərəcəsi) 

Asan mənimsənilən 
kaliumun (K2O) miqdarı  

1 kq topaqda mq-la 

Sinfi  
(təmin olunma 

dərəcəsi) 
< 15 (yəni 15-dən az) Çox zəif  < 150 Çox zəif 

15 – 30 Zəif 150 – 300 Zəif 
30 – 45 Orta 300 – 450 Orta 
45 – 60 Yaxşı 450 – 600 Yaxşı 

>60 Yüksək  >600 Yüksək  
 
Bitkinin inkişaf fazalarından asılı olaraq torpaqda əsas qida maddələrinin (P2O5, K2O) 

dinamikası. Məlumdur ki, gübrə normalarını müəyyənləşdirmək üçün səpinqabağı torpaqda olan 
asan mənimsənilən fosfor (P2O5) və kaliumun (K2O) miqdarı əsas götürülsədə məhsuldarlıq və 
məhsulun keyfiyyəti vegetasiya müddətində bitkinin əsas qida maddələri ilə təmin olunmasından 
asılıdır. Bitkinin vegetasiya müddətində əsas qida maddələri ilə təmin olunması torpaqda olan 
nəmlikdən və temperaturdan asılıdır. Torpaqda normal nəmlik və temperatur olduqda fosfor və 
kaliumun nisbətən çətin mənimsənilən formaları asan mənimsənilən formaya çevrilir və əksinə 
nəmlik çatışmadıqda temperatur yüksək olsada fosfor və kaliumun asan mənimsənilən formaları 
nisbətən çətin mənimsənilən formaya keçir.  
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Qarğıdalı bitkisinin inkişaf fazasından asılı olaraq torpaqda  
mütəhərrk fosforun dinamikası (1 kq torpaqda mq-la) 

 

 
Şəkil 1 

 
 

Qarğıdalı bitkisinin inkişaf fazasından asılı olaraq torpaqda  
dəyişən kaliumun dinamikası (1 kq torpaqda mq-la) 

 

 
Şəkil 2 

 
1. Səpindən əvvəl (gübrə verilməmiş),    4. Südyetişmə fazasında, 
2. 10 yarpaq fazasında,     5. Tam yetişmə fazasında   
3.Süpürgəəmələgəlmə fazasında 
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Digər tərəfdən bitkinin inkişaf fazalarından asılı oaraq torpaqdan mənimsədiyi fosfor (P2O5) 
və kaliumun (K2O) miqdarıda müxtəlif olur. Ona görədə bitkinin vegetasiya müddətində torpaqda 
olan fosfor və kaliumun miqdarını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bitki fosforun ancaq asan həll olan 
Ca(H2PO4)2 formasından yaxşı istifadə edə bilər. Çox vaxt karbonatlı torpaqlarda müxtəlif 
səbəblərdən mineral gübrə şəklində torpağa verilmiş Ca(H2PO4)→ CaHPO4 və Ca3(PO4)2 çevrilir. 
CaHPO4 limon turşusunda həll olan formadır, bu formadan bəzi bitkilər, məsələn “çovdar” istifadə 
etdiyi halda, qarğıdalı bundan istifadə edə bilmir. 

Vegetasiya müddətində torpaqda asan mənimsənilən fosfor (P2O5) və kaliumun (K2O) 
miqdarını müəyyənləşdirmək üçün bitkinin müxtəlif inkişaf fazalarında müxtəlif dərinliklərdən 
torpaq nümunələri götürülərək onda asan mənimsənilən fosfor və kaliumun miqdarı təyin olunub 
(şəkil 1-2). 

Analiz nəticələrindən göründüyü kimi bitkinin 10 yarpaq fazasında torpağın şum qatında (0-
25 sm), mütəhərrik fosforun miqdarı 1 kq torpaqda 55,1 mq olmuşdur. Bu səpin qabağı torpaqda 
olandan 25,1 mq və ya 83,67% çoxdur. Bunun bir hissəsi səpin qabağı verilən fosfor gübrəsinin 
hesabınadır, bir hissəsi isə temperaturun və nəmliyin artması nəticəsində CaHPO4-ün Ca(H2PO4)2-ə 

çevrilməsi nəticəsində olmuşdur. Bitkinin 10 yarpaq fazasından süpürgəəmələgəlmə fazasına kimi 
mütəhərrik fosforun miqdarı (0-25 sm-də) 1 kq torpaqda 19,3 mq və ya 35,03% azalmışdır. Azalma 
əsasən bitkinin torpaqdan fosforu mənimsəməsi hesabına olmuşdur. Azalma tam yetişmə fazasına 
qədər davam etmişdir. Ən çox azalma tam yetişmə fazasında müşahidə olunmuşdur ki, bu vaxt şum 
qatında 1 kq torpaqda 26,9 mq mütəhərrik fosfor olmuşdur. Bu bitkinin 10 yarpaq və 
süpürgəəmələgəlmə fazalarından müvafiq olaraq 1 kq torpaqda 28,2 və 19,8 mq və ya 51,18 və 
42,40% az olmuşdur. Bu təmami ilə qanunauyğundur, çünki vegetasiyanın sonuna kimi bitki 
torpaqdan orta hesabla (sortlardan asılı olaraq) 95-115 kq fosfor mənimsəmişdir, həm temperaturun 
və nəmliyin azalması hesabına torpaqda mütəhərrik fosforun [Ca(H2PO4)2]bir hissəsinin nisbətən 
çətin mənimsənilən formaya keçməsidir(CaHPO4). Bitkinin inkişaf fazasından asılı olaraq 25-50 sm 
dərinlikdə mütəhərrik fosforun miqdarında əsaslı fərq müşahidə olunmamışdır (cədvəl 1). 

Qarğıdalı bitkisinin qida maddələrindən ən çox mənimsədiyi elementlərdən biri kaliumdur. Hər  
sentner dən və müvafiq miqdarda yerüstü biokütlə məhsulu ilə torpaqdan 2,8-3,0 kq kalium aparılır. 
Mənimsənilən əsas qida maddələrindən yalnız azot bundan üstün olur (2,9-3,2 kq/sen). Digər tərəfdən 
son 30-35 il ərzində torpağa kalium gübrələrinin verilməsi (üzvi və mineral gübrə şəklində) kəskin 
azalmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq qarğıdalı bitkisinin inkişaf fazalarından asılı olaraq torpaqda 
kaliumun dinamikasının öyrənilməsi çox vacibdir. 1 kq torpaqda dəyişən kaliumun miqdarı 300 mq-
dan az olduğuna görə sahə kaliumla zəif təmin olunub. Çünki, mineral gübrə verdikdən sonra bitkinin 
10 yarpaq fazasında 1 kq torpaqda orta hesabla kaliumun miqdarı 335 mq olmuşdur, yəni sahə 
dəyişən kaliumla orta dərəcədə təmin olunmuşdur. Bitkinin tam yetişmə fazasında isə 0-25 sm-də 
dəyişən kaliumun miqdarı azalaraq 1 kq torpaqda 265 mq olmuşdur. Bu qarğıdalı bitkisinin 10 yarpaq 
fazasından 70 mq/kq, süpürgəəmələgəlmə fazasından isə 44 mq/kq azdır, yəni tam yetişmə fazasında 
torpağın şum qatında olan dəyişən kaliumun miqdarı 10 yarpaq və süpürgəəmələgəlmə fazaları ilə 
müqayisədə müvafiq olaraq  20,89% və 14,24% azalmışdır (cədvəl 2). 

Yuxarıda göstərdiyimiz kimi qarğıdalı bitkisinin hər 1 sentner dən məhsulunun 
əmələgəlməsinə 2,9-3,2 kq azot, 0,9-1,1 kq fosfor (P2O5) və 2,8-3,0 kq kalium (K2O) sərf olunur. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstəricilər bitki qida maddələri ilə normal təmin olunduqda 
mümkündür.  

Tədqiqat nəticələrindən məlum oldu ki, bitkinin tam yetişmə fazasında azotun faizlə miqdarı ən 
çox dəndə olur. Sortlardan asılı olaraq dəndə azotun faizlə miqdarı 1,41-1,51% arasında dəyişir. Ən az 
miqdarı isə qıçada (dənsiz) 0,37-0,43% olur. Tədqiqat nəticələrindən göründüyü kimi dəndə və qıçada 
azotun %-lə miqdarı sortdan asılı olaraq nisbətən az dəyişir, yarpaqda bu göstəricilər çox qabarıq 
şəkildə müşahidə olunur. Belə ki, Zaqatala-420 sortunda tam yetişmə fazasında yarpaqda azotun 
faizlə miqdarı analiz apardığımız digər sortlarla müqayisədə xeyli yüksək olmuşdur (cədvəl 2). 

Torpaq münbitliyinin qorunması, torpaqda əsas qida maddələrinin (azot, fosfor və kalium) 
asan mənimsənilən formalarının sabit saxlanılması və yaxşılaşdırılması üçün torpaqda yerüstü 
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ümumi biokütlə ilə (əmtəəlik məhsulla, dənlə və qeyri əmtəəlik məhsulla, küləşlə) aparılan qida 
maddələrinə müvafiq torpağa azot, fosfor və kalium maddələri üzvi və mineral gübrə şəklində 
torpağa qaytarılmalıdır. Analiz apardığımız sortlarda torpaqdan azotun aparılması sortlardan asılı 
olaraq müxtəlif olmuşdur. Belə ki, Zaqatala-420-də küləşlə aparılanın dənə nisbəti 0,51:1 olduğu 
halda, Zaqatala yaxşılaşdırılmışda bu göstərici 0,63:1 olmuşdur (cədvəl 2). Fosforun aparılmasında 
isə təmami ilə əks nəticələr alınmışdır. Belə ki, sortlardan asılı olaraq yerüstü biokütlə ilə aparılan 
fosforun miqdarı (dənsiz) 37,86-52,85 kq olduğu halda, dənlə aparılan fosforun miqdarı ilə yerüstü 
quru biokütlə ilə (dənsiz) aparılanlar arasında fərq 35,10-38,20 kq/ha olmuşdur. 

 
Cədvəl 2. Müxtəlif qarğıdalı sortlarının ayrı-ayrı orqanlarında əsas qida maddələrinin  

(N, P2O5 və K2O) mənimsənilməsi kq/ha 
 

 
S/s 

 
Sortların adı 

 
Yarpaqla 

 
Gövdə 

 ilə 

 
Qıça 

köynəyi 
ilə 

 
Qıça ilə 
(dənsiz) 

Yerüstü 
biokütlə 

ilə (dənsiz) 

 
Dənlə 

Ümumi 
yerüstü 
biokütlə 

ilə 
A z o t (N) 

1 Zaqatala-420 26,55 43,42 9,50 11,57 91,04 177,10 268,14 
2 Zaqatala-480 21,75 49,37 8,93 9,85 49,90 160,10 158,00 
3 Yerli Zaqatala 

yaxşılaşdırılmış 
22,65 56,51 10,63 10,67 107,46 169,82 277,28 

F o s f o r (P2O5) 
1 Zaqatala-420 8,91 19,25 4,95 4,75 37,86 38,20 76,06 
2 Zaqatala-480 11,50 23,70 5,10 5,68 45,98 35,10 81,08 
3 Yerli Zaqatala 

yaxşılaşdırırlmış 
13,25 27,67 6,27 5,66 52,85 36,15 89,00 

K a l i u m (K2O) 
1 Zaqatala-420 33,25 107,80 19,90 12,95 183,39 67,85 251,24 
2 Zaqatala-480 35,15 111,90 19,80 11,15 178,00 58,69 256,69 
3 Yerli Zaqatala 

yaxşılaşdırılmış 
38,50 125,90 19,90 11,64 195,94 61,16 257,10 

 
Analiz nəticələrindən göründüyü kimi Zaqatala-420-də küləşlə aparılan fosforun dənlə 

aparılana nisbəti 0,99:1-ə, Zaqatala 480-da 1,31:1; Yerli Zaqatala yaxşılaşdırılmışda isə 1,46:1 
olmuşdur. Göründüyü kimi bitkinin küləşi çox olduqca küləşlə aparılan fosforun miqdarı daha çox 
olur. 

Azot və fosfordan fərqli olaraq kalium ən çox vegetativ orqanlarda toplanır. Ümumiyyətlə 
vegetativ orqanlarda toplanan kaliumun miqdarı generativ (əsasən dən) orqanlarla aparılandan bir 
neçə dəfə yüksək olmuşdur. Digər tərəfdən bitkinin ayrı-ayrı orqanları ilə yerüstü biokütlə ilə 
aparılan kaliumun miqdarıda tam fərqli olmuşdur. Beləki, yarpaqla aparılan kaliumun miqdarı 
sortdan asılı olaraq 33,25-38,50 kq olduğu halda, qıça köynəyi ilə aparılan kaliumun miqdarı 19,80-
19,90 kq/ha olmuşdur. Ən çox kalium bitkinin gövdəsi ilə aparılır (107,80-125,90 kq/ha). 

Azot və fosfordan fərqli olaraq qarğıdalının qeyri əmtəəlik (dənsiz yerüstü biokütlə) məhsulu 
ilə aparılan kaliumun miqdarı, əmtəəlik hissə ilə aparılandan yüksək olmuşdur. Bunların nisbəti 
sortlardan asılı olaraq 2,71:1 və 3,20:1 nisbətində olmuşdur. Ən az nisbət Zaqatala-420-də 2,71:1, 
ən yüksək isə Yerli Zaqatala yaxşılaşdırılmış sortunda olmuşdur 3,2:1 (cədvəl 1, şəkil 3). 

Torpaq münbitliyinin qorunub saxlanması üçün qarğıdalı bitkisinin torpaqdan asan hidroliz 
olunan azotu 35-45%, mütəhərrik fosforu 55-65% və dəyişən kaliumu 8-11% mənimsəməsini, 
gübrədən azotun 60-65%, fosforun 30-35%, kaliumun isə 65-75%-ni mənimsəməsini nəzərə alaraq 
sortun potensial məhsuldarlığına müvafiq gübrə verilməlidir. 
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Müxtəlif sortların əsas qida maddələrini (azot, fosfor və kaliumu) mənimsəməsi 
 
 

 

 
 
 

 
Şəkil 3 

 
1. Zaqatala-420         2. Zaqatala-480        3. Yerli Zaqatala yaxşılaşdırılmış 
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ДИНАМИКА ФОСФОРА И КАЛИЯ В ПОЧВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ФАЗ РАЗВИТИЯ 
РАСТЕНИЙ  

И.М.Гаджимамедов, С.А. Дунямалиев 
НИИ Земледелия 

В статье приводится агрохимические показатели горно-лесны коричневых почв, динамика 
легкоусвояемые формы фосфора (Р2О5) и калия (К2О) в зависимости фазы развития растений и 
коэффициенты усвояемых форм азота, фосфора и калия в фазе полной спелости различных сортов 
кукурузы. 

DYNAMICS OF PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN THE SOIL DEPENDING ON THE 
DEVELOPMENT  STAGES OF MAIZE VARIETIES 

I.M.Hajimamedov, S.A.Dunyamaliyev 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents agrochemical indicators of mountain-forest brown soils, dynamics of easy 
assimilable forms of phosphorus (P2O5) and potassium (K2O) depending on development stage of plants and 
the coefficient of assimilable forms of nitrogen, phosphorus and potassium on complete maturity stage 
varies at maize varieties. 

УДК 631.816.1:631.81 
БАЛАНС АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ В АГРОБИОЦЕНОЗАХ  НА СЕРО-БУРЫХ ПОЧВАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Г.М.МАМЕДОВ 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАН Азербайджана, AZ1073 Баку, ул. М. Рагима, 5 

goshgarmm@rambler.ru 

В результате полевых исследований на серо-бурых малопродуктивных почвах зимнего 
пастбища Апшерона (Гобустанский массив) определены оптимальные дозы удобрений. При внесении 
умеренных и высоких норм удобрений проведено сравнение расчетных способов определения баланса 
азота, фосфора и калия в агрофитоценозе. 

Açar sözlər: Abşeron; boz-qonur torpaqlar; azotun, fosforun və kaliumun balansı; gübrə norması  
Ключевые слова: Апшерон; серо-бурые почвы; баланс азота, фосфора и калия; нормы 
удобрений 
Key words: Absheron; gray-brown soils; balance of nitrogen, phosphorus and potassium; fertilizer 
rate 

Регулирование баланса азота, фосфора и калия является одним из основных вопросов 
стоящих перед агрономической наукой. Изучение баланса элементов минерального питания 
растений является одной из главных составляющих теорий применения удобрений и 
необходимого для прогноза изменения плодородия почвы. 

:417-422 
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Азот почвы по сравнению с другими элементами в системе «почва-растение-
атмосфера» наиболее зависим от комплекса биологических, химических, физико-химических 
и физических факторов [1; 2; 3]. 

При изучении вопроса регулирования азотного баланса в полевых условиях 
необходимо установить количество азота, фосфора и калия, поступившего в почву и 
количество вынесенного из почвы этих элементов. Поступление азота, фосфора и калия в 
почву в виде удобрений, растительных остатков, с атмосферными осадками выявляется 
вполне достоверным [4; 5]. 

Для сохранения и повышения плодородия почвы необходимо регулировать баланс 
питательных веществ на основе учета химического состава растений и выноса элементов 
питания с урожаем отдельных культур. При средней и повышенной обеспеченности почв 
подвижными формами фосфора и калия, дозы удобрений должны восполнять вынос этих 
питательных элементов с урожаями культур, а при высоком – возмещение может быть 
частичным [6; 7; 8]. 

По результатам многолетних исследований с повышением доз удобрений 
коэффициенты использования питательных элементов из органических и минеральных 
удобрений понижаются [3; 8]. 

Уровень продуктивности и долголетие злаковых и полынно-эфемерных травостоев 
может обеспечиваться двумя альтернативными системами удобрений: минеральной, 
базирующейся на использовании минеральных удобрений и органической – на основе 
применения навоза, компостов и других видов органических удобрений. Важное место 
занимает сочетание этих систем как во времени, так и в пространстве.  

Полевые исследования проводили в условиях серо-бурых почв зимнего пастбища 
Гобустанского массива Апшеронского экономического района Азербайджана. 

Для зоны характерен климат умеренно теплых полупустынь и сухих степей с сухим 
летом [2; 3; 5]. Сухой и сравнительно континентальный климат играет существенную роль в 
моделировке рельефа, развитии аридно-денудационных процессов. 

Суммарная солнечная радиация изменяется по территории от 120 до 135 ккал/см2 за 
год. Радиационный баланс довольно высок и составляет 45-52 ккал/см2 за год. Средняя 
годовая температура воздуха на Апшеронском полуострове составляет 13,5-13,7 0С. Нулевая 
изотерма января проходит на высоте 600 м над уровнем моря. На Апшеронском полуострове 
январская средняя температура изменяется от 2 0C в материковой части до 3-3,5 0C в 
прибрежной. 

Температура почвы у поверхности на Апшероне на 2-3 0С выше, чем 16-17 0С средняя 
январская температура поверхности почвы в низменной части территорий. 

В Гобустане количество атмосферных осадков увеличивается от 200-250 мм, в 
прибрежной полосе до 350 мм на высоте около 500 м над уровнем моря. 

Полевые опыты были заложены в 2001 году на серо-бурой суглинистой почве 
следующими исходными характеристиками (слой 0-20 см): содержание гумуса  1,56%, 
количество  физической глины (<0,001 мм и <0,01 мм) колеблется в пределах 10-4 и 21-78%, 
соответственно, степень илистости 32-40%, емкость обмена 16-22 мг-экв на 100 грамм 
почвы, реакция среды по всему профилю, рН 7,8-9,0, плотный остаток 0,19-1,35%, 
содержание валового азота 0,15%, поглощенного аммиачного азота 18,30 мг/кг, нитратного 
азота 5,2 мг/кг, валового фосфора 0,14%, подвижного фосфора по Мачигину 14,4 мг/кг, 
валового калия 3,07% и обменного калия 260,0 мг на килограмм почвы. 

Опыты заложены с травосмесью, состоящей из полынно-эфемерных и злаковых 
травостоев в естественных пастбищах на серо-бурых почвах Гобустана Апшеронского эко-
номического района. Повторность опыта 4-х кратная, площадь одной учетной делянки 50 м2.  

В исследованиях определяли урожайность пастбищного травостоя, содержание и вынос 
основных питательных элементов с урожаем (травостоем) и баланс этих элементов по 
методике ЦИНАО [11]. Все агротехнические мероприятия, кроме внесения удобрений 
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проводили по общепринятым агроправилам для данного региона. Применяли следующие 
минеральные удобрения: аммиачная селитра (Naa), суперфосфат простой (Pcl) и калийная 
соль (Kkc). 

В таблице 1 приведены показатели продуктивности агрофитоценоза по вариантам с 
минеральными удобрениями и без удобрений. Как видно из таблицы на неудобренном 
участке сбор сухого вещества в среднем составил 2,35 ц/га. Высокая урожайность по 
вариантам опыта отмечалось при внесении N120P90K60 в 2004 году. При этом прибавка от 
азотного удобрения составила 2,44 ц/га, т.е. 14,5%.  Однако в засушливом 2002 году 
прибавка от азотных удобрений составила 0,28 ц/га сухого вещества или 63,8% по 
отношению к неудобренному и 2,1% по отношению к Р90К60 варианту опыта. С 
увеличением доз минеральных удобрений урожай значительно возрастает, при дозе 
N120P90K60 средний урожай за 3 года составляет 7,75 ц/га, т.е. повышается почти в три раза 
по сравнению с контролем. Увеличение норм и доз минеральных удобрений всегда 
приводило к получению больших прибавок: от 3,08 ц/га до 5,40 ц/га или от 56,7 до 69,6% 
сена. 

 
Таблица 1. Влияние различных норм минеральных удобрений на продуктивность 

агрофитоценоза на серо-бурых почвах 
 

№ 
Варианты 
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1 
Контроль 
(б/у) 

1,90 - - 2,20 - - 2,95 - - 2,35 - - 

2 N90К60 4,97 3,07 61,7 5,42 3,22 5,94 5,92 2,97 50,2 5,43 3,08 56,7
3 N40P90К60 5,25 3,35 63,8 6,30 4,10 65,0 7,23 4,28 59,2 6,26 3,91 62,5
4 N60P90К60 6,80 4,90 72,0 7,84 5,64 71,9 8,12 5,17 63,6 7,58 5,23 68,9
5 N120P90К60 6,95 5,05 72,6 7,96 5,76 72,3 8,36 5,41 64,7 7,75 5,40 69,6

 
 
 

НСР0,95 =0,206 ц/га 
Р=0,56% 
V=1,22% 

НСР0,95 =1,247 ц/га
Р=1,86% 
V=2,72% 

НСР 0,95 =2,15ц/га
Р=4,24% 
V=8,65% 

 

 
Питательность пастбищного корма в значительной степени определяется ботаническим 

составом травостоя и зависит от уровня минерального питания трав. Содержание азота, 
фосфора и калия находилось в прямой зависимости от обеспеченности растений этими 
элементами. 

Естественной растительностью стационара является полупустынный тип с широко 
развитым полынно-эфемерным и злаковым фитоценозом. В полынно-эфемерном травостое 
доминируют полынь душистая и различные виды эфемеров (овсюг волосистый, ячмень 
заячий, мятлик луговичный, костер краснеющий и др.). Следует отметить, что в зависимости 
от количества и времени выпадения атмосферных осадков в осенний, зимний и весенний 
периоды годов доминантство эфемеров меняется. 

Зная величину урожая и количество азота, фосфора и калия в нем можно рассчитать 
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вынос из почвы элементов минерального питания. С этой целью нами определялось влияние 
минеральных удобрений на содержание N, P2O5 и К2О в травостое и вынос этих элементов с 
урожаем (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влияние минеральных удобрений на вынос и коэффициент использования  

основных питательных элементов из серо-бурых почв 
 

№ 
Варианты 
опыта 

Урожай (сухое 
вещество), ц/га 

Содержание элементов 
питания в травостое, % 

Вынос, кг/га КИУ % 

N P2О5 К2О N P2О5 К2О N P2О5 К2О

1 
Контроль 
(б/у) 

1,90 0,82 0,12 0,71 1,55 0,22 1,34 - - - 

2 N90К60 4,97 0,88 0,37 1,70 4,37 1,84 8,45 - 1,9 11,9
3 N40P90К60 5,25 1,05 0,38 1,76 5,51 2,00 9,24 9,9 2,0 13,2
4 N60P90К60 6,80 1,89 0,39 1,94 12,85 2,65 13,20 18,9 2,7 19,8
5 N120P90К60 6,95 1,92 0,38 1,85 13,34 2,64 12,85 9,8 2,6 19,2

 
Проведенные исследования показали, что многолетние травы зимних пастбищ при дозе 

N40P90K60 выносят с урожаем 5,51 кг/га азота, 2,0 кг/га фосфора, 9,24 кг/га калия, 
соответственно при контроле 1,55; 0,22 и 1,34 кг/га. 

При внесении Р90 в варианте Р90К60 вынос Р2О5 повысился на 1,62 кг/га, а калия 7,11 
кг/га по сравнению с контролем. 

При внесении азотных удобрений (N120) по сравнению с контролем увеличился вынос 
всех трех элементов: азота до 11,79 кг, Р2О5 – 2,43 кг и К2О – 11,51 кг с 1 га. Совместное 
внесение фосфорных и калийных удобрений увеличивало вынос азота до 13,4 кг, Р2О5 – 2,65 
кг, К2О – 19,8 кг с 1 га. 

Внесение полного минерального  удобрения  заметно  увеличило  вынос  травами  всех 
элементов питания, особенно азота и калия. Так, по N120P90K60 в среднем в год с урожаем 
трав выносилось 13,34 кг азота, 2,64 кг Р2О5 и 12,85 кг К2О по N60P90K60 – соответственно 
12,85; 2,65 и 13,20 кг/га. 

С травостоем были получены следующие значения коэффициента использования 
удобрений: при внесении удобрений в норме N120P90K60 – 9,8% азота, 2,6% фосфора и 19,2% 
калия, но так как вынос питательных элементов рассчитывали разностным методом, травы 
конечно могли использовать для роста и развития N, P и К почвы. 

Интенсификация земледелия предусматривает поддержание и повышение плодородия 
почвы и в связи с этим нужен систематический контроль за балансом элементов питания 
(таб. 3). 

 
Таблица 3 

Влияние минеральных удобрений на баланс основных питательных элементов  
из под пастбищного агрофитоценоза на серо-бурой почве 

 

Внесено с удобрениями, кг/га (д.в.) Вынесено с травостоем, кг/га Баланс, кг/га 
N P2О5 К2О N P2О5 К2О N P К 
- - - 1,55 0,22 1,34 - - - 
- 90 60 4,37 1,84 8,45 - +88,2 +51,5 

40 90 60 5,51 2,00 9,24 +34,5 +88,0 +50,7 
60 90 60 12,85 2,65 13,20 +47,2 +87,3 +46,8 

120 90 60 13,34 2,64 12,85 +106,5 +87,4 +47,1 
 
При изучение статей баланса N, P и К мы учитываем поступление их с удобрениями,  

вынос  урожаем  травостоя. Полученные  при  этом  данные  свидетельствует о том, что 
баланс прежде всего, существенно изменяется под влиянием доз удобрений. 
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Без применения удобрений баланс всех элементов питания отрицательный.  
Баланс азота в удобренных вариантах складывается положительно, т.е. меняется в 

зависимости от доз и норм (N40; 60; 120) внесенных удобрений от – 34,4 до 106,5 кг/га. 
Баланс фосфора также складывался положительно, и в зависимости от варианта 

варьировал в пределах 87,3 до 88,0 кг/га. 
Баланс калия без применения калийного удобрения, дефицитный. При внесении 

калийных удобрений в норме 60 кг/га д.в. ежегодная мобилизация почвенного калия 
составляла 46,8-51,5 кг/га в год. 

Таким образом выявлено, что 
- Под действием удобрений увеличивался вынос азота относительно контроля на 2,82-

11,75 кг/га; фосфора – 1,62-2,43 кг/га и калия 7,11-11,86 кг/га.  
- Коэффициенты использования питательных веществ растениями из удобрений, 

рассчитанные разностными методами в среднем по полевому опыту составили: азота – 9,9-
18,9%; фосфора – 1,9-2,7% и калия – 11,9-19,8%.  

- В полевом исследовании определено, что применение минеральных, азотно-
фосфорных и калийных удобрений в умеренных дозах на серо-бурой почве позволяет иметь 
практически бездефицитный баланс элементов; увеличение дозы внесения азота до 120 кг/га 
в д.в. повышает интенсивность баланса азота. 

- В среднем по проводимому полевому исследованию баланс питательных веществ в 
разных вариантах составил: азота – 34,5-106,5; фосфора – 87,3-88,0 и калия – 46,8-50,7 кг/га с 
выносом урожая.  
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AZƏRBAYCANIN BOZ-QONUR TORPAQLARINDA AQROBİOSENOZLARDA 
MİNERAL GÜBRƏLƏRİN TƏTBİQİ VƏ AZOT, FOSFOR VƏ KALİUM BALANSI 

 

Q.M.MƏMMƏDOV 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

 
Abşeronun boz-qonur torpaqlarında (Qobustan massivi) az məhsuldar qış otlaqlarında bitkilərin 

böyüməsi və inkişafına müsbət təsir göstərən optimal gübrə normaları müəyyənləşdirilmişdir. 
Gübrələrin aşağı və yüksək dozalarda verilməsi zamanı aqrobiosenozlarda azot, fosfor və kaliumun 
balansı müqayisəli hesablama üsulu ilə təyin edilmişdir. 
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NITROGEN, PHOSPHOUR AND POTASSIUM BALANCE DURING MINERAL FERTILIZER 
APPLICATION IN AGROBIOSENOSIS IN GRAY-BROWN SOILS OF AZERBAIJAN 

G.M.Mammadov 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS  

Optimal dose of fertilization was determined at the result of field studies on gray-brown 
underproductive soils of winter grazing land in Absheron (Gobustan massive). Expected ways were 
revealed for balance determination comparison of nitrogen, phosphour and potassium in 
agrophytocenosis during moderate and high norm doses fertilizers application. 

UOT 631.81 
MİNERAL VƏ ÜZVİ GÜBRƏLƏRİN DAĞ-QƏHVƏYİ TORRPAQLARDA 

ÜZÜM BİTKİSİNİN QİDA REJİMİNƏ TƏSİRİ 

M.İ.MƏMMƏDOV 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073 Bakı,M. Rahim 5, 

mamed-mamedov-52@mail.ru 

Tədqiqatlar Dağlıq Şirvanın dağ-qəhvəyi torpaqlarında Şamaxı rayonu ərazisində aparılmışdır. 
Mineral gübrələrin optimal norması (N100P100K120) və buna ekvivalent olaraq N50P75K60+10 t/ha peyin 
tətbiqində üzüm bitkisinin “Mədrəsə” sortu altında qida rejimi yaxşılaşmışdır. Çiçəkləmə mərhələsində 
torpağın 0-30 sm qatında udulmuş ammonyakın miqdarı variantlara uyğun olaraq 32,33; 29,74 mq/kq, nitrat 
azotu 12,60; 11,73 mq/kq, mütəhərrik fosfor 28,42; 26,84 mq/kq, mübadiləvi kalium isə 327,7; 319,3 mq/kq-
a qədər yüksəlmişdir. 

Üzüm bitkisinin inkişaf mərhələsinin sonunda bütün variantlarda qida elementlərinin miqdarı 
azalmışdır ki, bu da üzüm kolunun formalaşması və yüksək məhsulun alınması ilə əlaqədar olmuşdur.  

Açar sözlər: üzüm bitkisi, dağ-qəhvəyi torpaqlar, inkişaf mərhələləri, qida rejimi, gübrə, ekvivalent 
Ключевые слова: виноград, горно-коричневые почвы, фазы развития, питательные режимы, 
удобрения, эквивалент 
Key words: grape plant, mountain-brown soil, development stages, feeding regime, fertilizer, 
equivalent 

Mineral gübrələrin səmərəliliyinin artırılması yollarından biri torpağın qida maddələri ilə 
təmin olunmasını nəzərə almaqla onların torpaqda səmərəli paylanmasıdır. Bununla əlaqədar 
məhsul və torpaqda olan qida maddələrinin miqdarından asılı olaraq mineral gübrələrin səmərəliliyi 
arasında asılılığı müəyyən etmək çox vacibdir.  

Müxtəlif torpaq-iqlim bölgələrində aparılmış tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, torpaqda 
mənimsənilən qida elementlərinin miqdarının artması ilə bitki məhsulu müəyyən səviyyəyə qədər 
yüksəlir. Qida elementlərinin miqdarının bu səviyyədən yuxarı qalxması məhsul və keyfiyyətin 
yüksəlməsinə müsbət təsir göstərmir. Əksinə, məhsulun həcminin azalması və keyfiyyətin 
pisləşməsi ilə nəticələnir [5; 6]. 

Bitkilərin inkişaf mərhələlərinin müxtəlif dövrlərində qida maddələrinə olan tələbatı fərqlidir. 
İnkişafın əsas mərhələlərində bitki mənimsənilən qida elementləri ilə tələbata uyğun təmin olunarsa 
məhsul və keyfiyyətin artması reallaşmış olar. Ona görə də torpaq daim nəzarətdə olmalıdır. 
Bitkilərin inkişaf mərhələlərində torpaqdan mənimsənilən qida elementlərinin miqdarı 
öyrənilməlidir.  

Çöl tədqiqat işləri Dağlıq Şirvanın dəmyə şəraitində Şamaxı rayonunun Muğanlı kəndi 
ərazisində, dağ-qəhvəyi torpaqlarda üzüm bitkisinin “Mədrəsə” sortu ilə aparılmışdır. Bağın ümumi 
sahəsi 3,0 hektar, cərgə arası məsafə 2,5 m, bitki arası 1,5 m olmaqla, 7 variant və 4 təkrardan ibarət 
olmuşdur. Hər bölmənin sahəsi 204 m2, mineral gübərələrin ammonium şorası, sadə superfosfat və 
kalium sulfat formalarından istifadə olunmuşdur. Təcrübə aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır:  

:422-425 
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1. Nəzarət; 2. N50P50K60; 3. N0P25K0+10 t/ha peyin; 4. N100P100K120; 5. N150P75K60+10 t/ha peyin; 6. 
N150P150K150; 7. N100P125K90+10 t/ha peyin. 100% fosfor və kalium, 25% azot gübrələri payız-qış 
mövsümündə, azotun 75%-i yazda kultivasiya qabağı cərgə arasına verilmişdir. Çöl və laboratoriya 
tədqiqatları qəbul olunmuş metodlar əsasında aparılmışdır [1; 3]. 

Üzüm bitkisi əkinində torpaqda qida maddələrinin dinamikası üç müddətdə: çiçəkləmə, 
meyvə əmələgəlmə və tam yetişmə mərhələsində öyrənilmişdir. 

Torpaq nümunələrinin təhlilindən məlum olmuşdur ki, mineral və üzvi gübrələrin tətbiqi 
torpaqda qida maddələrinin miqdarını nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəldir [3; 4]. 

 

Cədvəl 1. Üzüm bitkisi əkinində gübrələrin təsirindən dağ-qəhvəyi torpaqlarda 
mineral azotun miqdarının dəyişməsi, mq/kq (2011-ci il) 

 

№ Variantlar  
Dərinlik, 

sm 
Çiçəkləmə  Meyvə əmələgəlmə  Tam yetişmə  

N/NH3 N/NO3 N/NH3 N/NO3 N/NH3 N/NO3 

1 Nəzarət (gübrəsiz) 
0-30 20,69 8,69 16,81 6,51 12,93 4,56 

30-60 18,10 7,82 14,22 5,21 10,34 3,91 
60-100 14,22 4,34 11,64 3,69 7,76 2,82 

2 N50P50K60 
0-30 27,16 10,43 23,28 7,60 19,40 5,21 

30-60 20,69 8,90 16,81 5,86 12,93 4,34 
60-100 14,22 5,65 11,64 4,12 7,76 3,25 

3 N0P25K0+10t/ha peyin 
0-30 24,57 9,12 20,69 7,38 18,10 4,99 

30-60 19,40 8,47 15,52 6,73 11,64 3,91 
60-100 12,93 4,99 11,64 3,69 7,76 2,82 

4 N100P100K120 
0-30 32,33 12,60 27,16 9,56 21,98 7,38 

30-60 23,28 9,56 19,40 6,73 14,22 4,78 
60-100 15,52 6,08 12,93 4,99 9,05 3,47 

5 
N50P75K60+10t/ha 
peyin 

0-30 29,74 11,73 25,86 8,69 21,98 7,38 
30-60 21,98 8,69 18,10 6,51 14,22 4,56 
60-100 14,22 5,86 11,64 4,78 9,05 3,25 

6 N150P150K150 
0-30 37,50 14,12 31,04 11,30 24,57 8,69 

30-60 28,40 11,30 21,98 7,82 16,81 5,86 
60-100 18,10 7,17 15,52 6,51 11,64 3,69 

7 
N100P125K90+ 
10t/ha peyin 

0-30 34,92 13,03 29,74 11,30 23,28 8,69 
30-60 24,57 9,99 20,69 7,60 16,81 5,65 
60-100 16,81 6,73 14,22 5,65 10,34 3,47 

 
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, nəzarət (gübrəsiz) variantında torpağın üst qatında (0-30 sm), 

çiçəkləmə mərhələsində udulmuş ammonyakın miqdarı 20,69 mq/kq, nitrat azotu isə 8,69 mq/kq 
olmuşdur. 

Mineral gübrələrin N50P50K60 normada tətbiqindən bu mərhələdə qida maddələrinin miqdarı 
artmışdır. Udulmuş ammonyak torpağın 0-30 sm qatında 27,16 mq/kq, nitrat azotu isə 10,43 mq/kq-
a qədər yüksəlmişdir. N50P50K60 normaya uyğun (ekvivalent) 10 t/ha peyin və təsiredici maddə 
hesabı ilə 25 kq sadə superfosfat tətbiq edilmiş variantda udulmuş ammonyak və nitratın miqdarı 
nisbətən az olmuşdur. Bu variantda torpağın 0-30 sm qatında, udulmuş ammonyak 24,57 mq/kq, 
nitrat azotu isə 9,12 mq/kq təşkil etmişdir. Minerallaşma peyinin tətbiqindən bir neçə il sonra baş 
verdiyindən bu variantlarda azot, fosfor və kaliumun miqdarı nisbətən az olmuşdur. 

Çiçəkləmə mərhələsində müqayisə olunmuş variantlarda udulmuş ammonyakın miqdarının 
fərqi 2,59 mq/kq, nitrat azotu 1,31 mq/kq olduğu halda vegetasiyanın sonunda tam yetişmə 
mərhələsində fərq udulmuş ammonyak üçün 0,22 mq/kq, nitrat azotu üçün 0,43 mq/kq təşkil 
etmişdir. Bu peyində olan qida maddələrinin uzun müddətə mənimsənilməsi ilə əlaqədar olmuşdur 
ki, sonrakı illər öz təsirini göstərəcəkdir.  

Mineral gübrələr yüksək normada N150P150K150 tətbiq edilmiş variantla ekvivalent miqdarda 
N100P125K90+10 t/ha peyin variantını müqayisə etdikdə məlum olmuşdur ki, peyin tətbiq edilmiş 
variantda qida maddələrinin miqdarı torpağın 30-60 sm qatında mineral gübrələr tətbiq edilmiş 
variantlara nisbətən azdır. Udulmuş ammonyak N150P150K150 variantında torpağın 30-60 qatında 
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28,40 mq/kq, nitrat 11,30 mq/kq, N100P125K90+10 t/ha peyin variantında uyğun olaraq 24,57 və 9,99 
mq/kq təşkil etmişdir. Peyinlə müqayisədə azot gübrələri suda daha yaxşı həll olduğu üçün torpağın 
alt qatlarına diffuziya etmişdir. Ona görə də mineral gübrələrin tətbiq olunduğu variantlarda alt 
qatlarda qida maddələrinin miqdarı artmışdır (cədvəl 1 və 2). 
 
Cədvəl 2. Üzüm bitkisi əkinində gübrələrin təsirindən dağ-qəhvəyi  torpaqlarda mütəhərrik fosfor və 

mübadiləvi kaliumun miqdarının dəyişməsi, mq/kq (2011-ci il) 
 

№ Variantlar 
Dərinlik, 

sm 
Çiçəkləmə Meyvə əmələgəlmə Tam yetişmə 

P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

1 Nəzarət (gübrəsiz) 
0-30 20,52 289,2 17,89 273,5 11,53 257,8 

30-60 17,89 265,1 11,53 248,2 10,38 234,9 
60-100 10,00 174,7 8,84 168,7 8,46 155,4 

2 N50P50K60 
0-30 24,21 310,8 20,00 289,2 16,84 265,1 

30-60 20,00 280,7 17,36 257,2 11,53 241,0 
60-100 10,76 180,0 9,23 174,7 8,84 161,4 

3 N0P25K0+10t/ha peyin 
0-30 22,60 303,6 18,42 273,5 16,31 257,8 

30-60 19,47 273,5 16,84 248,2 11,15 234,9 
60-100 10,38 174,7 8,84 168,7 8,46 155,4 

4 N100P100K120 
0-30 28,42 327,7 23,15 303,6 18,94 273,5 

30-60 22,10 289,2 18,94 265,1 16,84 257,8 
60-100 11,15 187,9 10,38 180,0 10,00 168,7 

5 
N50P75K60+10t/ha 

peyin 

0-30 26,84 319,3 22,60 295,2 18,42 265,1 
30-60 20,52 280,7 17,89 257,8 16,31 248,2 
60-100 10,76 180,0 9,23 174,7 8,84 161,4 

6 N150P150K150 
0-30 31,57 334,9 25,26 310,8 22,60 295,2 

30-60 23,68 295,2 19,47 273,5 17,36 265,1 
60-100 11,53 195,2 10,76 187,9 10,38 174,7 

7 
N100P125K90+10t/ha 

peyin 

0-30 29,47 327,7 24,21 303,6 21,05 273,5 
30-60 22,10 289,2 19,47 265,1 17,36 257,8 
60-100 11,15 187,9 10,38 180,0 10,00 168,7 

 
 

İnkişaf mərhələləri üzrə 2011 və 2012-ci illərdə qida maddələrinin dəyişmə dinamikasını 
öyrənərkən məlum olmuşdur ki, nəzarət variantında qida maddələrinin miqdarı tədqiqatın ikinci 
ilində nisbətən azalmışdır. Torpağın üst qatında (0-30 sm) 2011-ci ildə udulmuş ammonyak 20,69 
mq/kq, nitrat 8,69 mq/kq, mütəhərrik fosfor 20,52 mq/kq və mübadiləvi kalium 289,2 mq/kq olduğu 
halda, 2012-ci ildə uyğun olaraq 19,42; 8,47; 20,0; 280,0 mq/kq olmuşdur.  

Üzüm bitkisi əkinində mineral gübrələr və ekvivalent miqdarda peyinlə mineral gübrələrin 
təsirindən inkişaf mərhələləri üzrə dağ-qəhvəyi torpaqlarda mütəhərrik fosfor və mübadiləvi 
kaliumun miqdarının dəyişməsi öyrənilmişdir (cədvəl 2). 

Nəzarət (gübrəsiz) variantında mütəhərrik fosfor və mübadiləvi kaliumun miqdarı mineral 
azotda olduğu kimi çöl təcrübələrinin ikinci ilində azalmışdır. Mütəhərrik fosfor 20,52-dən 20,0 
mq/kq-a, mübadiləvi kalium isə 289,2 mq/kq-dan 280,7 mq/kq-a qədər azalmışdır. Mineral gübrələr 
və buna ekvivalent miqdarda tətbiq edilmiş peyinlə mineral gübrələrin təsirindən bütün variantlarda 
mütəhərrik fosfor və mübadiləvi kaliumun miqdarı yüksəlmişdir. 

Yüksək normada mineral gübrələrin N150P150K150 və N100P125K90+10 t/ha peyinin tətbiqi 
nəticəsində çiçəkləmə mərhələsində mütəhərrik fosfor 31,57 və 29,47  mq/kq, mübadiləvi kaliumun 
miqdarı 334,9 və 327,7  mq/kq, gübrəsiz variantda uyğun olaraq 20,52 mq/kq; 289,2 mq/kq təşkil 
etmişdir. Beləliklə, məlum olmuşdur ki, vegetasiya müddətində tətbiq edilmiş mineral  gübrələr 
üzüm bitkisi tərəfindən mənimsənilmiş və tam yetişmə mərhələsində qida elementlərinin miqdarı 
minimuma enmişdir. 
  



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

425 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1970, 487 с. 
2. Ахундов Ф.Г., Расулова С.Г., Мамедов М.И. Влияние длительного применения удобрений на 

изменение плодородия каштановых почв под виноградником /К 70-летию Великой Окт.Рев., Пути 
повышения плодородия орош. и  эрод. почв / Tезисы докл. Баку, 1987, с. 57 

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985, 351 с. 
4. Мамедов М.И. Питательный режим каштановых (серо-коричневых) почв под виноградником / 

Закономерности изменения почв при антропогенных воздействиях и регулирование состояния и 
функционирования почвенного покрова /  Мат. Всерос. науч. конф., 28-29 сентября 2010. Москва, 
2011, с. 273-279 

5. Зависимость величины и качества урожая винограда от системы удобрения // Российская  
сельскохозяйственная наука, 2015, №5, с. 18-20 

6. Məmmədov M.İ. Açıq-qəhvəyi (şabalıdı) üzümaltı torpaqlarda qida elementlərinin miqdarının 
optimallaşdırılması // AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya jurnalı, cild 22, №1-2. Bakı: Elm, 2015, s. 
245-249 

 
 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ ГОРНО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ПОД ВИНОГРАДНИКОМ 

 
М.И.Мамедов 

НАНА Институт Почвоведения и Агрохимии 
 

Исследования проводились на территории Шемахинского района в условиях горно-коричневых 
почв Горной Ширвани.  Оптимальная норма минеральных удобрений (N100P100K120) и в эквивалентом 
соотношении применение навоза (N50P75K60+10 т/га) улучшило питательный режим виноградника 
сорта «Медресе». В фазе цветения в cлое почвы 0-30 см увеличилось количество поглощенного 
аммиака соответственно вариантом до 32,33; 29,74 мг/кг, нитратного азота 12,60; 11,73 мг/кг, 
подвижного фосфора 28,42; 26,84 мг/кг, обменного калия 327,7; 319,3 мг/кг почвы.  

В конечной стадии развития виноградной лозы, во всех вариантах количество питательных 
элементов уменьшилось, что связано с формированием виноградного куста и получением высокого 
урожая.  

 
 

INFLUENCE OF THE MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS TO NOURISHMENT  
REGIME OF GRAPE PLANT IN THE MOUNTAIN-BROWN SOILS 

 
M.I.Mammadov 

ANAS Institute of Soil Science and Agrochemistry 
 

The researchers were conducted in the area of Shamakhi district in the mountain-brown soils of 
Upland Shirvan. Nourishment regime under variety of “Madrasa” of grape plant has improved applying of 
optimum norm (N100P100K120) of mineral fertilizers and equivalent to this the manure of N50P75K60+10 t/ha. In 
flowering stage absorbed ammoniac has increased according to the variants 32,33; 29,74 mg/kg, nitrate 
nitrogen 12,60; 11,73 mg/kg, mobile phosphorus 28,42; 26,84 mg/kg, exchangeable potassium 327,7; 
319,3mg/kg at 0-30 cm of soil.  

At the end of the development stage of grape plant the number of nutrient elements has reduced, that is 
connected with the grape bush formation and getting high crop. 
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УДК 631.58 
КАЧЕСТВЕННАЯ ГРУППИРОВКА ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ГОБУСТАНА 
 

В.Н.ГАСАНОВ 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА, AZ1073 Баку, М. Рагим, 5, 

aferin.hesenova@mail.ru 
 

Качественная или агропроизводственная группировка почв – это продолжение бонитировки 
почв, с целью рационального использования пастбищных земель, повышения их плодородия. 
Агропроизводственная группировка почв полупустынной зоны Гобустана показала, что наибольшее 
распространение имеют почвы среднего (30,98%) и низкого качества (43,81%), что указывает на 
необходимость проведения агропроизводственной группировки пастбищных земель полупустынной 
зоны Гобустана.  

Ключевые слова: пастбище, почва, агропроизводственная, качествa, группировка, 
полупустыня, зона, бонитировка 
Açar sözlər: otlaq, torpaq, aqroistehsalat, keyfiyyət, qruplaşdırma, yarımsəhra, zona, bonitirovka  
Key words: pasture, soil, agroindustrial, quality, groups, semidesert, zone, bonitation 
 
Известно, что основной целью агропроизводственной группировки почв является 

решение задач, связанных с рациональным использованием земель и повышением их 
плодородия. Агропроизводственная группировка–это продолжение бонитировки почв, то 
есть ее сравнительной оценки. Расчет стоимости продукции, полученной с земельных 
угодий, затрат и дифференциальной ренты по агропроизводственным группам при 
экономической оценке почв указывает на необходимость проведения агропроизводственной 
группировки земель. 

По мнению академика Г.Ш.Мамедова 4 агропроизводственная группировка ведется в 
трех направлениях: 1) с учетом требований отдельных культур; 2) с учетом потребностей 
группы культур; 3) группировка по свойствам почв, не имея в виду растение.  

Начиная с конца прошлого столетия агропроизводственную группировку стали 
производить по баллам бонитета почв.  

Это предложение, выдвинутое академиком Г.Ш.Мамедовым, имеет ряд преимуществ 
по сравнению с группировкой по генетико-производственным особенностям почв. По 
определению автора объединение почв на основе баллов бонитета, являющихся отражением 
их плодородия, - это и есть их группировка по качеству. 

Агропроизводственная группировка почв полупустынной зоны, проводилась на базе 
развернутой бонитетной шкалы. Почвы были объединены в пяти агропроизводственных 
группах: I группа – почвы высокого качества (100-81 балл); II группа – почвы хорошего 
качества (80-61 балл); III группа – почвы среднего качества (60-41 балл); IV группа – почвы 
пониженного качества (40-21 балл); V группа условно непригодные земли (<20 балл). 

 
Таблица 1. Средневзвешенные баллы бонитета по агропроизводственным 

группам почв полупустынной зоны Гобустана  
 

Группы почв  Средн. балл 
бонитета  

КСДЗ га % 

I –лучшие почвы 85 2,1 2244,0 2,82 
II – хорошие почвы 69 1,7 6320,0 7,94 
III – средние почвы  50 1,2 24599,5 30,89 
IV- низкого качества 31 0,8 34869,0 43,81 
V – условно неприг.  19 0,5 11560,5 14,54 

Средний балл 40 1 79593,0 100 

:426-429 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

427 

 
Рис. 1. Агропроизводственная группировка почв по полупустыни Гобустана 

 
Таким образом, дадим краткую характеристику каждой качественной группе.  
I группа – почвы лучшего качества. Эти почвы расположены на западе массива, их 

площадь в полупустынной зоне оставляет 2244,0 га, или 2,82% от общей площади. 
Территория этих почв состоит из холмистого рельефа, с малым уклоном 1; 3. В эту группу 
входят разновидности серо-коричневых обыкновенных почв. Это, в основном, мощные, 
средне и тяжелосуглинистые, слабозасоленные или слабосолонцеватые разновидности. В 
верхних слоях этих почв общий гумус варьирует в пределах 2,32-2,73%, общий азот 0,13-
0,14%, общий фосфор 0,21-0,23%, а сумма поглощенных оснований 2,59-32,03 мг-экв/100г 
почвы. Поэтому балл бонитета этих почв варьировал в пределах 81-90 баллов, а 
средневзвешенный балл бонитета по I группе составил 85 баллов. 

На почвах этой группы почв произрастают овсянично–полынные, полынно – 
генгизовые и др. растительные формации. Почвы этой группы считаются нормальными 
посевопригодными. 

Для сохранения природного плодородия этих почв следует ввести системный выпас, 
следить за допустимой нагрузкой, проводить мероприятия по борьбе с сорными, вредными и 
ядовитыми растениями и.т.д. 

II группа – почвы хорошего качества. Эти почвы занимают 6320,0 га, или 7,94% на юго-
западе пастбищ. Рельеф территории их распространения, в основном, предгорные равнины 
2; 5. В эту группу входят, в основном, разновидности серо-коричневых и серо-бурых 
мощных и среднемощных, средне и тяжелосуглинистых почв. Показатели плодородия этих 
почв несколько ниже, чем почв I группы. Так например, содержание гумуса 2,14-2,47%, 
общего азота – 0,11-0,12%, фосфора 0,20-0,21%, а суммы поглощенных оснований – 25,03-
28,39 мг-экв/100г почвы. 

Эти почвы сформировались под караганно–полынными, сведово–генгизово–
полынными, полынно–генгизовыми и т.д. растительными формациями. Их урожайность по 
сухому веществу варьирует в пределах 7,81-8,64 ц/га, кормовых единиц 0,38-0,42. 

Для улучшения экологического состояния этих пастбищ необходимо проводить 
мероприятия по поверхностному улучшению; очищать от камней и кустарников, вредных и 
ядовитых растений, соблюдать нагрузку и системный выпас.  

III группа–почвы среднего качества. Эти почвы распространены в центральной части 
массива, занимают 24599,5 га, или 30,89% от общей территории полупустынной зоны 
Гобустанского массива. Рельеф территории представлен волнообразной равниной и чальной 
равниной. Сюда входят разновидности маломощных, засоленных, солонцеватых серо- 
коричневых серо – бурых, сероземных почв. По гранулометрическому составу они относятся 

2,82% 7,94%

30,89%

43,81%

14,54%

 I-Лучшие почвы  II- Хорошие почвы
III-Средние почвы IV-Почвы низкого качества
V-Условно непригодные почвы
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к глинистым, тяжело, средне и легкосуглинистым разновидностям. 
Показатели плодородия этих почв по сравнению с показателями плодородия 

предыдущих групп – ниже. Так содержание общего гумуса в 1м слое 0.83-1,10%, общего 
азота 0,10-0,11% , общего фосфора 0,18-0,20%, а сумма поглощенных оснований варьирует в 
пределах 19,91-25,81 мг-экв/100 г почвы. 

Средневзвешенный балл бонитета по группе равен – 50 баллам. На территории 
распространения этих почв произрастают, в основном, полынно– генгизовые полынно–
эфемеровые и полынно–сведовые растительные формации. Средняя урожайность этих 
формаций по сухому веществу варьирует между 6,31-6,97 ц/га, кормовых единиц 0,34-0,37, 
это означает, что они относятся к средней категории.  

При использовании этих пастбищ надо внедрять мероприятия по поверхностному, а  
местами и коренному улучшению. Делать подсев, вносить удобрения, местами – орошения. 
Соблюдать нормы выпаса и системный выпас, по возможности создавать культурные 
пастбища.  

IV группа–почвы пониженного качества включают почвенные разновидности с баллом 
бонитета 40-21. Они распространены на юге и юго-востоке массива. Занимают площадь 
34869,0 га, или 43,81% от общей исследуемой территории. Рельеф местности состоит из 
впадин–чал, возвышенностей волнообразной равнины и т.д. 5. 

Здесь распространены маломощные, глинистые, тяжелосуглинистые, слабо, средне и 
сильно засоленные, солонцеватые разновидности серо-бурых и сероземных почв.  

С агрохимической точки зрения эти почвы слабо обеспечены питательными 
элементами: содержание общего гумуса варьирует в пределах 0,75-1,04%, азота 0,08-0,11%, 
фосфора – 0,16-0,19%, суммы поглощенных оснований: 17,51-21,63 мг-экв на 100 г почвы. 

На почвах пониженного качества произрастают полынно–хрупко–солянково–
генгизовые, сведово-эфемеровые формации. Их продуктивность 5,54-5,91 ц/га, а по 
кормовым единицам составляют 0.31-0,37. 

Средневзвешенный балл по IV группе почв пониженного качества составляет 31. 
Эти земли требуют коренного улучшения. На засоленных, солонцеватых участках 

требуется создание оросительных, коллекторно-дренажных систем. Высевать засухоустой-
чивые, солеустойчивые травосмеси из районированных и местных сортов кормовых 
растений. Использовать органические и минеральные удобрения, приостановить выпас скота 
и реставрировать пастбища, а затем строго соблюдать норму выпаса.  

V группа – условно непригодные земли. Они распространены во всех частях массива. 
Сюда относятся сильнозасоленные, маломощные, глинистые и т.д. разновидности почв, не 
пригодных к выпасу. Рельеф – расчлененный, местами полностью лишенный почвы. Эти 
земли занимают в полупустынной зоне массива 11560,5 га, или 14,54%, а средневзвешенный 
балл равен 19.  

Таким образом, завершив агропроизводственную группировку, мы рассчитали 
средневзвешенный балл по исследуемой территории (79593,0 га) – 40 баллов, а также 
определили коэффициент сравнительного достоинства КСДЗ по группам, площадь которых в 
гектарах и процентах указана в таблице 1. 

Как видно из таблицы, I, II, и III группы земель имеют коэффициент сравнительного 
достоинства выше единицы, что означает, что работы  по их улучшению не будут требовать 
больших затрат, а земли IV и V групп требуют особого внимания и значительные 
капиталовложения для их улучшения. 

Таким образом, агропроизводственная группировка, проведенная на основе 
бонитировки почв, играет значительную роль в рациональном использовании, проведении 
качественной оценки и кадастровых работ на пастбищных землях. 
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QOBUSTANIN YARIMSƏHRA ZONASI OTLAQ TORPAQLARININ  

KEYFİYYƏTCƏ QRUPLAŞDIRILMASI 
 

V.N. HƏSƏNOV 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

 

Torpaqların keyfiyyətcə və ya aqroistehsalat qruplaşdırılması - torpaqların bonitirovkasının davamı 
olaraq, onların münbitliyinin artırılması və səmərəli istifadəsi üçün keçirilir. Qobustan qış otlaqları 
torpaqlarının aqroistehsalat qruplaşdırılması göstərmişdir ki, yarımsəhra zonasında əsasən orta (30,89%) və 
aşağı (43,18%) keyfiyyətli torpaqlar geniş yayılmışdır. Bununla əlaqədar, otlaqlarda səthi və köklü 
yaxşılaşdırma işləri aparılmalıdır. 

 
THE QUALITY GROUPS OF PASTURES SOILS OF SEMIDESERT ZONES OF GOBUSTAN 

 

V.N.HASANOV 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

 

Quality, or agroindustrial groups of pasture soils-is continuation of soil’s bonitation for their rational 
using and increasing soil fertility. The agroindustrial groups of semidesert zones soils showed, that there are 
more of soils cover of Gobustan massive accuped by medium (30,98%) and low (43,18%) quality soils. That 
is why its necessary carry out works by improving pasture soils of Gobustan. 
 
 
UOT634.55:479.24:581.14 

YENİ ÜZVİ GÜBRƏLƏRİN  BADAM TUMRASLARININ İNKİŞAFINA TƏSİRİ 
 

C.Ş.MƏMMƏDOV,  M.M.ƏLİYEV,  X.Ə.CAHANGİROV 
Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  Abşeron Subtropik Bitkilər Təcrübə Stansiyası AZ4035 

Quba r., Zərdabi qəs.,xan_djaxangirov@mail.ru 
 
Abşeronda peyin çatışmazlığını nəzərə alaraq, yeni üzvi gübrələri yaxantı  suların quru qalıqları, 

təmiz su hövzələrinin lil qalığı, Abşeron kompostu və mineral gübrə N120 P100 K60 – nisbətində Abşeron 
Subtropik Bitkilər Təcrübə Stansiyasının badam tingləri yetişdirilən təcrübə sahəsində sınaqdan  
keçirilmişdir. Ən yaxşı göstəricilər həm boy artımında, həm kök sisteminin  inkişafında Abşeron kopostu, 
təmiz su hövzələrinin lil qalığı və N,P,K mineral gübrələr olan variantlarda müşahidə olunmuşdur. Həmin 
gübrələrin pitomnik və meyvə bağlarında istifadəsi məqsədəuyğun olub ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir. 

Açar sözlər: torpaq, gübrə, qida maddələri, vegetasiya dövrü, təcrübə. bitki, gövdə, mikroelement 
Ключевые слова: почва, удобрение, питательные вещества, вегетационный период, опыт, 
растение, стебель, микроэлемент 
Keywords: soil, fertilizer, nutrients, vegetation period, experiment, plant,  body, microelement 
 
Respublikada  istehsalın artımı ilə əlaqədar olaraq hər il 40 adda 30 mln tondan çox tullantı və 

qalıqlar əmələ gəlir. Bu tullantılar geniş sahələrdə ictimai  yaşayış yerlərində əkin sahələrinin yol 
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kənarlarında kanal və göllər ətrafında, sənaye müəssisələrinin  yaxınlığında toplanaraq ətraf mühitin 
çirklənməsinə, torpağın, havanın, suyun ekologiyasının pozulmasına səbəb olur. 

Azərbaycanda yayılmış tullantı  və qalıqların tərkibində min tonlarla üzvi maddə, azot, fosfor, 
kalium və çoxlu miqdarda mikroelement, faydalı mikroorqanizmlər vardır. 
          Respublikaya gətirilən mineral gübrələrin qiymətinin yüksək olmasını əsas götürərək  ucuz 
başa gələn, kifayət qədər ehtiyatı olan səmərəli üzvi gübrə mənbələrini  müəyyən etmək, onları 
istifadə etmək üzvi gübrə ehtiyatlarını artırır [4; 5]. 
          Təcrübələr Abşeron Subtropik Bitkilər Təcrübə Stansiyasında yeni salınmış tinglikdə 
aparılmışdır. Təcrübə sahəsində torpağın 0-30 sm  qatı boz qonur rəngli qumsal, 30-80 sm qatı orta 
gillicəli, 80 sm-dən aşağı qatı isə sementləşmiş  balıqqulağı  təbəqəsindən ibarətdir.             
 

 
 

Torpağın bərk fazasının sıxlığı – 2,43 q/sm3, sıxlığı – 1,27 q/sm3,  tarla su tutumu – 23,6%,  
0-15 sm torpaq qatında humusun  miqdarı 0,5-1,1% arasında dəyişir. 

Təcrübə aşağıdakı 5 variantda, 3 təkrarda aparılmışdır: 
-  Variant  № 1   -    nəzarət (gübrəsiz); 
-  Variant  № 2   -    hər m2 sahəyə 30 kq yaxantı suların qalıqları  verilir; 
-  Variant  № 3   -    hər m2 sahəyə 30 kq təmiz  su hövzələrinin lil qalığı verilir;                                           
-  Variant № 4   -     hər m2 sahəyə 30 kq Abşeron kompostu  verilir; 
-  Variant № 5   -     hektara N120, P100, K 60  kq hesabı ilə gübrə verilir. 
İl boyu  təcrübədə cərgəarasında torpaq qara herik halında, alaq otlarından təmiz və 

yumşaldılmış  halda saxlanır. 
Vegetasiya boyu təcrübə əkinlərində 16 vegetasiya suvarılması aparılmışdır. Tumraslara 

istifadə etdiyimiz yeni  üzvi gübrələrin  müsbət təsiri  onların illik boy və şaxəli kök sisteminin 
inkişafında özünü büruzə verir. 

Ağaclar normal böyüyüb, bol və yüksək keyfiyyətli meyvə vermək üçün hər il çoxlu zoğ 
əmələ gətirir. Zoğ üzərində olan yarpaqlar bitkini  üzvi maddələrlə təmin edir və çətirin 
genişlənməsinə  şərait yaradır.  

İllik zoğun boyu onların vegetasiya inkişafını və onlara tədbiq olunan aqrotexniki xidmətin 
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keyfiyyətli olduğunu göstərir. Prof. C.Əliyevin yazdığına  görə dəmiyə şəraitində meyvə ağaclarının 
zoğlarının gündəlik uzanması 7 mm, suvarılan ağaclarda isə zoğun gündəlik boy artımı 17 mm 
təşkil edir.                                                                                                                                    

Milli Elmlər Akademiyasının Torpaqşunaslıq və Aqrokimya İnstitutunun üzvi gübrə 
laboratoriyasında  müəyyən edilmişdir ki,  adları çəkilən yeni üzvi gübrələrin hamısının tərkibində  
quru və üzvi maddələr, azot, fosfor, kalium  və çoxlu  mikroelement, bitki qalıqları vardır. 

Göstərilən tullantı resurlarının hər tonu onların növündən, tərkibindən asılı olaraq torpağa 50-
100 ton kalium birləşməli, çoxlu miqdarda mikroelementlər və faydalı mikroorqanizm gətirilir [6; 7].  

2012-ci ildə tərəfimizdən stansiyanın badam bağında, yaxantı sularının qalıqlarının gübrə 
kimi istifadə edilməsi yoxlanmışdır (Az.Fermeri jurnalı, 2002,  № 1). Təcrübələr Primorski badam 
sortunda aparılmışdır. 3 illik təcrübə göstərir ki, yaxantı suların qalıqları verilmiş torpaqlarda 
humusun miqdarı, ağacın kökünün və gövdəsinin illik inkişafı peyin almış torpaqlarına çox yaxın 
olmuşdur. Eyni vaxtda badam meyvələrinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinin yüksəlməsinə müsbət 
təsir göstərmişdir. 

2013-2014-cü illərdə tumrasların variantlar  üzrə illik  boyunun  ölçülməsi  üçün hər 
variantdan ayrılmış 30 ədəd tumras seçilmiş və hər 15 gündən bir onların boyu ölçülmüşdir. 1 saylı 
cədvəldən göründüyü kimi iki ildə ən yüksək boylu tumraslar Abşeron kompostu və mineral 
gübrələr olan variantda ölçülmüşdür. Onların boyu nəzarət variantına nisbətən 123-122,5 sm, yaxud 
da 38,2-37,6% yüksək olmuşdur. Təmiz su hövzələrinin lil qalıqlarının təsiri nəzarət variantına 
yaxın olmuşdur. Yaxantı suyunun  qalıqları olan variantda tumrasların orta  boyu 101 sm olaraq 
nəzarət variantından 13,4% yüksək  olmuşdur. 2013-cü ildə tumrasların aylar üzrə boy inkişafının 
2014-cü ilə nisbətən çox olmasının səbəbi bu il toxumların bir ay gec əkilməsi ilə izah edilir. 

 
Cədvəl 1. Abşeron I – badam sortunda tumrasların variantlar üzrə inkişaf dinamikası 

 
s/s  

              Variantlar 
 

İllər 
30.V 15.VI 30.VI 15.VII 30.VII 

Boy, 
sm 

Diam., 
mm 

Boy, 
sm 

Diam.,
mm 

Boy, 
Sm 

Diam.,
mm 

Boy, 
sm 

Diam., 
mm 

Boy, 
sm 

Diam.,
mm 

1 Nəzarət (gübrəsiz) 2013 35,0 4,0 44,0 6,0 48,0 7,0 65,0 1,4 77,0 1,4 
2014 33,0 4,0 37,0 6,0 41,0 6,5 50,0 1,4 69,0 1,5 

2 Təmiz su hövzələrinin lil 
qalığı 20 t/n 

2013 40,0 4,0 62,0 8,0 70,5 9,0 75,0 1,4 86,0 1,5 
2014 35,0 4,3 41,0 7,0 47,0 8,0 48,0 1,3 68,0 1,4 

3 Yaxantı suyunun 
qalıqları 

2013 38,0 5,0 68,0 9,0 89,0 10,0 92,0 1,5 105,0 1,7 
2014 36,5 5,2 53,0 8,0 52,0 8,0 54,7 1,5 6,0 1,7 

4 Abşeron kompostu 2013 40,0 7,0 72,0 10,0 85,0 12,0 105,0 1,6 115,0 1,8 
2014 38,0 5,8 48,5 8,0 65,0 10,0 75,0 1,5 75,0 1,6 

5 N100, P50, K50 2013 41,0 8,0 62,0 11,0 75,0 13,0 100,0 1,5 110,0 1,9 
2014 42,5 7,05 46,0 8,0 70,0 10,0 83,0 1,5 92,0 1,9 

 
Cədvəl 1 davamı. Abşeron I – badam sortunda tumrasların variantlar üzrə inkişaf dinamikası 

 
s/s  

Variantlar 
 

İllər 
15.VIII 30.VIII Variantlar üzrə  

boy artımı 
Boy, 
sm 

Diametr, 
Mm 

Boy, 
Sm 

Diametr, 
mm 

sm 
 

% 

1 Nəzarət (gübrəsiz) 2013 82,0 1,5 90,0 1,5 89,0 - 
2014 7,7 1,5 82,0 1,5 

2 Təmiz su hövzələrinin lil 
qalığı 20 t/n 

2013 96,5 1,6 100,0 1,9 92,5 3,9 
2014 80,0 1,5 85,0 1,7 

3 Yaxantı suyunun 
qalıqları 

2013 115,0 1,9 118,0 1,9 101,0 13,4 
2014 88,0 1,8 105,0 1,6 

4 Abşeron kompostu 2013 130,0 2.0 132,0 2,0 123,0 38,2 
2014 98,0 2,0 115,0 1,6 

5 N100, P50, K50 2013 126,0 2,1 130,0 2,3 122,5 37,6 
2014 100,0 2,0 115,0 2,0 
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Bitkinin həyatında kök həlledici rol oynayır. Kök bitkini torpağa bərkidir. Torpaqdan suyu və 
suda həll olmuş mineral maddələri  sorub  bitkinin yerüstü hissəsinə  verir.  Amid,  amin  turşuları,  
zülal,  lipoidlər  və  sair   üzvi  birləşmələr əmələ  gətirir  və  s. [1; 4]. 

Bitkinin kök sisteminin quruluşunu və torpaqda yerləşmə xüsusiyyətlərini  bilib onun normal 
böyüməsi və inkişafı üçün yararlı torpaq tipləri  seçilib və torpağın becərilmə dərinliyi  
müəyyənləşdirilir. Bağlarda bir sıra aqrotexniki əməliyyatların, cərgəaralarının şumlanma dərinliyi, 
ağacın gövdə ətrafının bellənmə dərinliyi, gübrələrin torpağa verilməsinin  dərinliyinin düzgün 
tətbiqi və sairə. Buna görə meyvəçilikdə  kök sisteminin öyrənilməsi çox vacib məsələdir [1; 6]. 

İki illik əkin materialının kök sisteminin inkişafını öyrənmək məqsədilə təcrübədə hər 
variantdan 10 bitkinin kök sisteminə üzvi gübrələrin təsirinin nəticələri 2 saylı cədvəldə 
göstərilmişdir. 

                  
Cədvəl 2. Üzvi gübrələrin Abşeron-I  badam sortunun iki illik  əkin materialının 

 kök sisteminin inkişafına təsiri 
 

 
s/s 

 
       Variantlar 

 
İllər 

Birinci sıra 
skelet köklərin 
miqdarı, ədəd 

Birinci sıra skelet 
köklərin boyu, 

sm 

2 illik 
orta 

rəqəm 

Artım, 
sm 

 
1 Nəzarət (gübrəsiz) 2013 7 ədəd 7 x 18 = 126  

110 
 
- 2014 8 ədəd 8 x 15 = 96 

2 Yaxantı suların quru 
qalığı hər m 2  sahəyə 20kq 

2013 9 ədəd 9 x 23 = 207  
1915 

 
81,5 2014 8 ədəd 8 x 22 = 176 

3 Təmiz su hövzələrinin quru 
qalıqları hər m 2  sahə.20 kq 

2013 9 ədəd 9 x 28 = 252  
236 

 
126 2014 8 ədəd 8 x 27,5 = 220 

4 Abşeron kompostu 2013 11 ədəd 11 x 31 = 341  
310 

 
200 2014 10 ədəd 10 x 28 = 280 

5 N100, P50, K60 2013 11 ədəd 11 x 28 = 308  
310 

 
200 2014 12 ədəd 12 x 26 = 312 

 
 

Cədvəldən göründüyü kimi ən az birinci skelet köklərin miqdarı nəzarət variantında qeydə 
alınmışdı. Variantların hamısında nəzarətə nisbətən birinci skelet köklərin miqdarı yüksək 
olmuşdur. Ən yüksək sıra skelet köklərin miqdarı N100, P50, K60 və Abşeron kompostu olan 
variantlarda hesablanmışdır.  Onların köklərinin 2 illik ümumi boyu nəzarətə nisbətən 190 sm uzun 
olmuşdur. 

Tədqiq olunan yeni  üzvi gübrələr peyini əvəz  etməklə yanaşı, həm də sintetik kimyəvi 
mineral gübrələrin istifadəsini xeyli azaldır. Ən başlıcası isə tullantılar hesabına ətraf mühütin 
çirklənməsinin qarşısı alınır və yüz hektarlarla  torpaq  sahəsi bu tullantılardan  təmizlənir. 

Göstərilən yeni üzvi gübrələrin  yoxlanması davam edir. 
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ТУМРАСОВ 
МИНДАЛЯ 

Дж.Ш.Мамедов, М.М.Алиев, Х.А.Джахангиров 
Научно-Исследовательский Институт Плодоводства и Чаеводства,Опытная Станция 

Субтропических Растений Апшерона 

Учитывая недостаток навоза на Апшероне, новые органические удобрения, сухие остатки 
канализационных вод иловые остатки чистых источников, в отношении - N120  P100  K60 минеральных 
удобрений и компоста Апшерона проведены опыты над саженцами миндаля на Опытной Станции 
Субтропических Растений Апшерона. Самые лучшие показатели роста, развитии корневой 
системы,наблюдены в вариантах компоста Апшерона, иловых остатков чистых водных источников и 
минеральных удобрений N,P,K. Использование этих удобрений в питомниках и плодовых садах 
целесообразно и с экологической стороны безопасно. 

IMPACTS  OF NEW ORGANIC FERTILIZERS ON ALMOND SHOOTS DEVELOPMENT 

J.Sh.Mammadov,  M.M.Aliyev, Kh.A.Jahangirov 
Absheron Subtropical Plants Experimental Station of Research Institute of Fruit and Tea Growing 

Taking into account the lack in manure in Absheron, the new organic fertilizers with slops water, dry 
residues, residual sludge of clean water basins, Absheron compost and mineral fertilizers N120, P100, K60 
in percents, were tested grown in practice on Almond seedlings in Absheron Subtropical Plants Experimental 
Station. The best indicators have shown in growth, also in root system development by using Absheron 
compost, residual sludges of clean water basins, N, P, K. They are profitable in use of fertilizers in fruit 
gardens and farms and they are ecological safe. 

УДК 631.584.4:631.43:631.45 
ВЛИЯНИЕ  ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  ПОСЕВОВ НА  ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ  

ОРОШАЕМЫХ СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ  (inWRB-Irragri Kastanozems) ПОЧВ  
АРИДНОЙ ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Ф.М. РАМАЗАНОВА  
Институт Почвоведения  и Агрохимии НАН Азербайджана,AZ1073 Баку, ул. М. Рагима 5, 

firoza.ramazanova@rambler.ru 

В  статье  охарактеризовано влияние культур промежуточных  посевов  на изменение 
показателей плодородия орошаемых серо-коричневых почв и на увеличение производства и качества 
кормов. 

Ключевые слова: орошаемые серо-коричневые почвы, промежуточные культуры, плодородие, 
гумус, увеличение производства и качества кормов 
Açar sözlər: suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlar, aralıq bitkilər, münbitlik, humus, yem istehsalının və 
keyfiyyətinin artırılması 
Key words: irragri kastanozems soils, crops of the intermediate, fertility, humus, increase of fodder 
production and quality 

Промежуточные посевы кормовых культур, являясь ведущим резервом интесификации 
орошаемого земледелия, позволяют повысить использование агроклиматических ресурсов 
вегетационного периода, увеличить выход растениеводческой продукции с гектара, 
сохранить и повысить плодородие орошаемых земель, уменьшить действие дефляции.  При 
стабильном возвращении в  почву растительных остатков содержание гумуса в почвах 
стабилизируется [1; 2; 6]. Этот агротехнический прием дает возможность получать два-три 
урожая в год с единицы площади [9; 8; 2]. Освещение данных вопросов, направленных на 
воспроизводство плодородия орошаемых почв аридной зоны, является весьма актуальной  в 
соответствии с общим ходом почвообразования. В настоящее время невысокое содержание 
гумуса,  бесконтрольная технология возделывания зернопропашных культур, а также 

:433-437 
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эрозионные процессы и минерализация гумуса в орошаемых почвах аридной зоны 
Азербайджана ежегодно приводят к снижению количества гумуса. Особенно активно этот 
процесс развивается в орошаемых серо-коричневых почвах Гянджа-Казахской зоны [1; 5; 8; 
10; 11].  Несмотря на большое внимание к этим почвам, не изучены приемы воспроизводства 
плодородия орошаемых серо-коричневых почв под промежуточными посевами кормовых 
культур. В связи с этим проведение промежуточных посевов кормовых культур, 
способствующих использованию агроклиматических ресурсов вегетационного периода, 
беспрерывному поступлению в почву органического вещества, направленному воспроиз-
водству  плодородия  почв и укреплению кормовой базы,  является актуальной. 

Целью исследования являлось изучение приемов управления почвенными процессами  
для восстановления плодородия орошаемых серо-коричневых почв и  укрепления кормовой 
базы путем возделывания промежуточных посевов кормовых культур. 

Исследования проведены на орошаемых серо-коричневых (inWRB-Irragri   kastanozems) 
почвах Гянджа-Казахской зоны Азербайджана. Эта зона сухих субтропических степей, 
расположенная в нижних частях подгорной равнины на высотах от 200-700 до 28 м над ур.м., 
40°60´ северной широты и 46°30´ восточной долготы. Климат – сухой субтропический, 
сумма температур >100С составляет 3344-44720С, КУ – 0.25-0.50, ИС – 1.84-3.60, суммарная 
радиация – 123-129 ккал/см2, количество дней с температурой воздуха >10 0С – 240-З00 и 
почв >5 0С – 270-330 дней. Почвообразующие породы – известняки, песчаные и рыхлые 
продукты их выветривания, не засолены. Развиваются в условиях промывного иррига-
ционно-автоморфного режима увлажнения. По гранулометрическому составу –тяжело-
суглинистый и легкоглинистый. Степень илистости – 47-52%, водопроницаемость – 1,1-1,2 
мм/мин., содержание гумуса – 2,28-2,65%, валовое содержание азота – 0.15-0.17%, фосфора – 
0,16-0.18%, калия – 2,5-2,9%, емкость обмена – 0-5 мг-экв. на 100г почвы, рН водн. – 8.0-8.5, 
профиль весь карбонатный (СаСО3 – 6-12%) [7, 1, 10]. Схема опыта:  
I. Целина;  II. Ячмень, з/м (1 урожай) ---Кукуруза, з/м (2 урожай); III. Рожь, з/м (1 урожай)---
Кукуруза, з/м (2 урожай); IV. Люцерна, з/м; V. Эспарцет, з/м; VI. Кукуруза, на силос 
(весенний посев); VII. Кукуруза + соя + сорго + амарант, з/м (весенний посев); VIII. Ячмень 
+ вика + рапс, з/м  (1 урожай)---Кукуруза + соя + сорго + амарант, з/м (2 урожай)---
Ячмень+вика, з/м (3 урожай);  IX. Рожь + вика + рапс, з/м (1урожай)---Кукуруза + соя + 
сорго + амарант, з/м (2 урожай)---Ячмень + вика, з/м (3 урожай); X. Люцерна, з/м (поле  
хозяйства); XI. Ячмень, на зерно (поле хозяйства). Площадь одной делянки – 70м2 (учётная- 
45 м2), повторность – 4-х кратная. Опыты заложены на фоне 20т/га навоза и NPK. Под 
озимый посев перед вспашкой вносили 20 т/га навоза, 120 кг/га суперфосфата, рассчитанная 
на три урожая (VIII, IX), а под остальные варианты – 70 кг/га, аммиачную селитру – под 
озимые дробно в три срока: 25% нормы при посеве, 50%  - весной в подкормку и 25% - в 
фазу колошения. Под поукосные посевы (2-ой и 3-ой урожаи) – внесли как подкормку N90K60

кг/га. I, X, XI варианты не получали органических и минеральных удобрений.  Агротехника – 
зональная, обработка почвы для озимого посева – вспашка на глубину 25-27 см, для 
поукосных (2-ой урожай) – дискование двукратное на глубину 10-12 см и плоскорезная 
обработка почвы на 15-17 см под культуру третьего урожая. После посевной полив 
проводили с нормой 400-450 м3, а вегетационные – при снижении влажности почвы до 70-
75%. Полевые опыты проведены по методике ВИК им. В.Р.Вильямса [4], учет урожая 
зеленой и силосной массы – косвенным методом (отбором пробной снопы в 2-х несмежных 
повторностях по диагонали в трех точках по 1 м2), на этих же площадках определяли массу 
стерневых остатков – путем среза растений на высоте 15 см от корневой шейки весовым 
методом и корневых остатков монолитным путем (25х25см2) на глубинах почвы 0-25 и 25-50 
см в трех кратной повторности. В растительных и стерне – корневых образцах определяли 
общий азот по Къельдалю, фосфор – по Дениже (вариант Левицкого), калий – на пламенном 
фотометре по Пиневич, углерод – по Ганнербергу-Штоману. В почвенных образцах опреде-
ляли гумус – по Тюрину, гранулометрический состав – по Качинскому, плотность сложения 
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и твердой фазы, пористость, водопроницаемость – по методике Почвенного института им. 
В.В.Докучаева [3]. 

Для успешного проведения промежуточных посевов кормовых культур является 
организация быстрой уборки предшествующей культуры, подготовки почвы и своевре-
менного проведения сева [6]. Нами установлено, что запоздание на 7-10 дней приводит к 
снижению урожайности повторных посевов на 17-20 %. Проведенные исследования 
показали, что озимые промежуточные культуры на зеленую массу наиболее эффективный 
вид промежуточных посевов в системе получения двух-трех урожаев в год с единицы 
площади (табл.). Эти культуры с начала весенней вегетации до полного цветения только за 
40-45 дней с суммой активных температур 550-6600С и приходом ФАР 1.78-1.85 млрд. 
ккал/га формировали от 338,23 до 509.87 ц/га зеленой массы. Поукосные посевы после 
уборки озимых культур при посеве 25-28 мая, используя 1,74-1,97 млрд. ккал/га ФАР и 
сумму активных температур 1600-19000С за 68-70 дней вегетации формируют урожай 
силосной массы (485.20-582.49 ц/га), позволяя на этой же площади получить и третий сбор 
урожая кормовых культур (269.18-281.33 ц/га), которые используя только 1,46-1,88 млрд. 
ккал/га ФАР (26-32%) за 45–55 дней. Анализ полученных результатов показывают, что 
наибольший урожай зеленой массы обеспечил IX вариант (табл.). За три урожая в год озимая 
рожь в смеси с викой и рапсом (509.87 ц/га) + поукосно кукуруза с соей, сорго и амарантом 
(582.49 ц/га) + поукосно ячмень с викой (281.33 ц/га) с одного гектара в сумме получено 
1555.02 ц. зеленой массы с выходом  264.35 ц. корм.ед. и 34.21 ц. переваримого протеина. 
При этом в почву в год поступило в сумме 196.90 ц/га сухой массы растительных остатков.  
Для количественной оценки плодородия почв используют показатели, которые находятся в 
прямой связи с урожаем – агрохимические и агрофизические. Огромную роль в изменении 
условий плодородия орошаемой серо-коричневой почвы играли содержание в  послеубороч - 

Таблица Урожайность, содержание гумуса и поступление в серо-коричневую почву  
со стерне-корневыми остатками углерода и основных питательных элементов 

В
ар
иа
нт
ы

 

Культура Урожай 
зеленой 
массы, 
ц/га 

Стерне-корневые 
остатки в возд. сух. 
состоянии в слое 

0-50 см почвы, ц/га

Гумус,%
(0-50см)

Поступление в почву со 
стерне-корневыми 
остатками, кг/га 

C:N 

С N P2O5 K2O 
I Целина 278 89.67 2.57 З586.8 89.67 З5.87 92.З6 40:1 
II Ячмень  

Кукуруза  
В сумме за два урожая 823 .46 98.88 2.24 З460.8 113.08 42.85 98.36 З1:1 

III Рожь  
Кукуруза  
В сумме за два урожая 862.90 104.32 2.28 З651.2 123.01 47.5 106.50 З0:1 

IV Люцерна (за 4 укоса) 974.00 107.00 2.77 З852.00 217.21 87.74 199.02 18:1 
V Эспарцет (за 4 укоса) 947.83 105.78 2.74 З808.08 213.68 85.68 195.69 18:1 
VI Кукуруза на силос 756.36 41,80 1.91 146З.00 48.91 11.29 32.60 З0:1 
VII Кукуруза+соя+сорго+амарант 666.87 39.78 2.47 1З52.52 54.50 15.12 50.92 25:1 
VIII Ячмень+вика+рапс 

Кукуруза+соя+сорго+амарант 
Ячмень + вика 
В сумме за три урожая 1287.49 181.33 2.89 6111.22 266.13 120.47 350.14 2З:1 

IX Рожь+вика+рапс 
Кукуруза+соя+сорго+амарант 
Ячмень + вика 
В сумме за три урожая 1555.02 196.90 З.08 64З8.65 281.30 141.81 417.37 22:1 

X Люцерна (хоз. посев) 689.78 85.26 2.68 2984.1 170.52 68.90 151.76 18:1
X I  Ячмень на зерно (хоз. посев) 18.6 З8.9 2.16 1400.4 З1.12 14.78 З7.78 45:1 
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ных растительных остатках основных элементов питания (NPK). Анализ химического 
состава растительных остатков показал, что после уборки промежуточных культур (IX 
вариант) в почве с растительными остатками остается значительное количество углерода 
(6438.65 кг/га), азота (281.30 кг/га), фосфора (141.81кг/га) и калия (417.37 кг/га). Из таблицы 
видно, что растительные остатки в этом варианте богаты азотом, поэтому имеют узкое 
соотношение С:N (менее З0:1). Насыщение орошаемых почв смешанными промежуточными 
посевами не только увеличило поступление стерне-корневых остатков в почву (196.90 ц/га), 
чем в XI варианте (38.9 ц/га), но и способствовало сужению соотношения C:N с 45:1 до 22:1. 
Это является важным условием высокого качества растительных остатков как органического 
удобрения для почвы. Из таблицы видно, что при выращивании одного урожая доля возврата 
в орошаемую серо-коричневую почву питательных элементов составила для кукурузы на 
силос 16.2%, при получении двух урожаев – от 24.5 до 25.9%, при выращивании трех 
урожаев – 42 - 45%. Большим преимуществом стерне-корневых остатков, является их равно-
мерное распределение между частицами почвы и в результате гумификации минерализуется 
и образуется деятельный почвенный перегной.  Известно, что разные культуры оставляют в 
почве после их уборки неодинаковое количество органического вещества в форме корневых 
и поукосных остатков, оказывая, таким образом, не равнозначное влияние на содержание 
гумуса в почве. Гумусообразование на промежуточных посевах кормовых культур 
проходило в условиях щелочной реакции среды. Уровни рН изменялись  на орошаемых серо-
коричневых почвах в пределах 8.0-8.5. Некоторое увеличение содержания гумуса по 
сравнению с I, II, III, X, XI вариантами, зафиксировано в IV, V, VIII, IX  вариантах. Это 
связано с деятельностью корневой системы крестоцветных и бобовых растений, способ-
ствующих образованию гумуса, обогащению азотом почв.  В горизонте 0-50 см I, II, IIIX, X1 
вариантов  содержание азота составило соответственно  0.17- 0.18 – 0.21- 0.15% , а в IV, V, 
VIII, IX  вариантах – 0.24-0.23-0.24-0.26%. С увеличением количества растительных остатков 
запасы гумуса в изучаемой орошаемой почве последовательно возрастали.  

Непрерывное поступление в почву растительных остатков оказало положительное 
влияние и на физические свойства почвы. Установлено, что во все сроки (осенью, весной и 
летом) определения плотности почвы в IХ варианте как в слое 0-25 см, так и в слое 25-50 см, 
была меньше, чем в остальных вариантах на 0.19 и 0.14  г/см3. Это свидетельствует о более 
рыхлом сложении пахотного слоя почвы из-за равномерного распределения корневой 
системы  травосмесей  как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях в почве. 
Рост и развитие 2-х летних люцерны и эспарцета, кукурузы в чистом виде и в смеси 
(весенний посев) способствовали уплотнению почвы в слое 0-25 см и глубже. Это 
объясняется воздействием сил растущей корневой системы данных культур на почву, в 
результате чего она несколько уплотняется. Отмечалась разница  и по плотности твердой 
фазы почвы между всеми вариантами исследований – 2.59-2.75 г/см3 (I вариант), 2.55-2.69 
г/см3 (IХ вариант),  2.64-2.71 г/см3 (X вариант). Разница между вариантами исследований 
отмечалась также и по общей пористости почвы. На I варианте из-за скудного травостоя на 
единице площади  пористость почвы составила  54-48%, а на IX варианте – на 4-9 % выше. 
Аналогичные  данные получены и по остальным вариантам. Водопроницаемость серо-
коричневых почв значительно улучшилась на IV,V,VIII,IХ и Х вариантах.  Это показывает, 
что поливная вода в этих случаях впитывается почвой быстрее. 

Так, сумма активных температур >100С (3344-44720С) и приход ФАР (123-129 ккал/см2) 
в условиях орошения  позволяют выращивать три урожая зеленой массы в год с одной и той 
же площади. Наибольший суммарный выход зеленой массы (128.7-155.5 т/га) и количества 
растительных остатков (18.13 и 19.69 т/га), поступающих в почву за три урожая в год с 
единицы площади на орошаемых  серо-коричневых почвах Гянджа-Казахской зоны 
Азербайджана способствовало увеличению возврата в почву питательных элементов с 
растительными остатками и мощности гумусового слоя, повышению содержания общего 
гумуса в слое 0-50см почвы (до 2.89-З,08%), улучшению физических свойств почвы и 
укреплению кормовой базы для животноводства. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

437 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бабаев М.П., Гурбанов Э.А., Рамазанова Ф.М. Основные виды деградации почв в Кура-Аразской
низменности Азербайджана // Почвоведение. 2015, № 4. C. 501-510

2. Мамедов Т. Г., Рамазанова Ф.М. Промежуточные посевы кормовых культур в Азербайджане //
Сб. тр.ВНИИК им. В.Р.Вильямса. М.: Изд-во ВИК, 1989, вып. 41. С. 152-157

3. Методические рекомендации по изучению показателей плодородия почв, баланса гумуса и
питательных веществ в длительных опытах. М.: Изд-во ПИ им. В.В.Докучаева, 1987, 79 с.

4. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. М.: Изд-во
ПОП ВИК, 1987, 197 с.

5. Рамазанова Ф.М. Плодородие орошаемых лугово-сероземных почв под кормовыми культурами //
Известия аграрной науки (Грузия), 2008, том 6, №1. С. 42-46

6. Рамазанова Ф.М. Влияние промежуточных посевов кормовых культур на свойства и плодородие
орошаемых серо-коричневых почв Азербайджана // Мат. н-п. мол. конф.«Экобиол. проблемы
Азово-Черноморского региона и комплекс. управ. биол.. ресур.». Севастополь: ИПТС, 2016. С.
241-245

7. Салаев М.Э., Бабаев М.П., Джафарова Ч., Гасанов В. Морфогенетические профили почв
Азербайджана. Баку: Элм, 2004. С. 155-159

8. Семенов В.М., Иванникова Л.А. и др. Роль растительной биомассы в формировании активного
пула органического вещества почвы// Почвоведение. 2004, №11. С.1350 –1359

9. Югов А.В., Сисо А.В.  Плодородие почвы в зависимости от возделываемых культур // Науч. Ж.
Тр. КубГАУ, Краснодар, 2008, Вып. 35(1). С. 1–10

10. Babaev M.P., Gurbanov E.A., Ramazanova F.M. Main types of soil degradation in the Kur-Aras
Lowland of Azerbaijan // Eurasian Soil Sci., 2015. Vol. 48, №4. Р. 445–456

11. Ramazanova F.M.. Fertility of the irrigated meadow-serozem soils under fodder crops // Ann. Аgrarian
Sci., 2014. Vol. 6(1). P. 32-42

12. Ramazanova F. Biology of the irrigated soils under fodder crops in the Subtropical region of Azerbaijan
// Inter. Soil Sci. Congress on – Soil Sci. in Internat. Year of Soils, 2015 / Euras. Soil Sci. Soc., Sochi
(Russia), 2015. P. 352-355

AZƏRBAYCANIN ARİD ZONASININ SUVARILAN BOZ-QƏHVƏYİ TORPAQLARINDA
(İrragri Kastanozems) MƏHSULDARLIĞIN DƏYİŞMƏSİNƏ ARALIQ ƏKİNİN TƏSİRİ 

F.M. Ramazanova 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

Azərbaycanın Gəncə-Qazax bölgəsinin suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlarında məhsuldarlığın 
dəyişməsinə aralıq əkinin təsiri öyrənilmişdir. İl ərzində vahid ərazidə  üç bitki məhsulunun torpağa daxil 
olması ümumi yaşıl kütlə məhsulunu (128.7-155.5 t/ha), bitki qalıqlarının miqdarını (18.13 və 19.69 t/ha), 
torpağa bitki qalıqları ilə birlikdə daxil olan qida elementlərinin miqdarını və humus qatının qalınlığını 
artırır. 0-50 sm qalınlığında torpaq qatında ümumi humusun miqdarı 2.89 və 3.08 %-ə qədər yüksəlir, 
torpağın fiziki xassələri yaxşılaşır və heyvandarlıq üçün yem bazası möhkəmlənir.  

INFLUENCE OF THE INTERMEDIATE SEEDINGS ON FERTILITY ALTERATION  
IN THE IRRIGATED GRAY-BROWN (in WRB-Irragri Kastanozems) SOILS 

 OF THE ARID ZONE OF AZERBAIJAN 

F.M. Ramazanova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

The most total production of the green mass (128.7-155.5 t/h) and a quantity of the plant residue 
(18.13 and 19.69 t/h) entering the soil for three crops in a year with the area units on the irrigated gray-brown 
soils of the Ganja-Gazakh zone in Azerbaijan promoted an increase of the nutrient return to the soil with the 
plant residue and humic layer thickness, an increase of the total humus content on the layer of 0-50 cm of 
soil (2.89 and 3.08%), an improvement of the soil physical properties and fodder base consolidation for 
animal husbandry.   
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UOT 631.157 
ABŞERON YARIMADASINDA TƏRƏVƏZ  BİTKİLƏRİ  

ƏKİNİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN EROZİYAYA UĞRAMIŞ SUVARILAN  
BOZ-QONUR TORPAQLARIN TARLA NƏMLİYİNƏ  

ÜZVİ VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN TƏSİRİ 

G.İ.MƏMMƏDOVA 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., M.Rahim 5, gunay.ivf@gmail.com 

Məqalədə Abşeron şəraitində tərəvəz bitkiləri əkinində istifadə olunan eroziyaya uğramış suvarılan 
boz-qonur torpaqların tarla nəmliyinə üzvi və mineral gübrələrin təsirinin tədqiqindən bəhsedilir. Tədqiqatın 
nəticələri pomidor bitkisi altında torpağın tarla nəmliyinin kompleks gübrə variantında digər variantlara 
nisbətən daha çox olduğunu göstərir.  

Açar sözlər: eroziya, suvarma, tarla nəmliyi, məhsuldarlıq, pomidor 
Ключевые слова: эрозия, орошение,полевая влажность, урожайность, помидор 
Keywords: erosion, irrigation, field wetness, productivity, tomato 

Torpaqda geden bütün proseslər bilavasitə nəmliyin miqdarından asılıdır. Canlıların həyatında 
torpaq nəmliyinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq Q.N.Vısotski suyun rolunu canlı 
orqanizmdə qanın rolu ilə müqayisə edir. Q.N.Vısotski torpağın su rejimini torpaq münbitliyinin 
həlledici amili hesab edərək göstərir ki, torpağın qida rejimi, məhsulun miqdarı və sabitliyi onun 
münbitliyindən asılıdır. B.R.Vilyams torpağın qida və su rejimlərinin qarşılıqlı əlaqəli olduğunu 
qeyd edərək göstərir ki, nəmlik həm bitkilərin məhsuldarlığını, həm də torpaqdan qida element-
lərinin mənimsənilməsini təmin edir [1]. 

Məlumdur ki, bitkilərin normal böyüməsi və inkişafı torpaqda nəmliyin miqdarından 
bilavasitə asılıdır. Bir sıra tədqiqatçılar kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və keyfiyyətli məhsul 
almaq üçün nəmliyin torpağın tarla sututumunun 60-75 %-i diapazonunda olmasını optimal nəmlik 
kimi tövsiyə edirlər [2; 3; 4]. 

Eroziyaya uğramış torpaqlarda adətən rütubət çatışmazlığı olur. Bu, eroziya prosesi 
nəticəsində torpağın üzvi madələrlə zəngin üst münbit qatının yuyulması,  strukturunun pozulması 
və digər deqradasiya prosesləri ilə əlaqədardır. Belə ki, bu torpaqların suhopdurma və susaxlama 
qabiliyyəti kəskin azalır, fiziki buxarlanmaya sərf olunan suyun miqdarı isə artır.  

Respublikanın iqtisadi-coğrafi bölgələri içərisində Abşeron bölgəsi təbii-iqlim şəraitinə görə 
digərlərindən fərqlənir. Bu bölgədə quru subtropik iqlim şəraiti hökm sürür və il ərzində 200-300 
mm yağıntı düşür. Odur ki, belə şəraitdə yetişdirilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı süni 
suvarma üsulundan və normasından kəskin asılı olur.  

Tədqiqat 2014-cü ildə Abşeronun suvarma şəraitində aparılmışdır. Təcrübə Tərəvəzçilik 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə bazasında orta dərəcədə eroziyaya uğramış boz-qonur 
torpaqlarda pomidor bitkisi altında qoyulmuşdur. Təcrübə sahəsində variantlar üzrə torpağın tarla 
nəmliyi iyun, iyul və avqust aylarında qravimetrik üsulla təyin edilmişdir. Alınmış nəticələr  
cədvəldə verilmişdir.  

2014-cü ilin iyun ayında bitkinin çiçəkləmə dövründə (30.06.2014,  suvarmadan 3 gün sonra) 
nəzarət variantının 0-50 sm torpaq qatında tarla nəmliyi 9.98% olduğu halda, üzvi və minaral gübrə 
variantlarında, həmin torpaq qatında tarla nəmliyi 10.52, 11.08, 12.59, 12.60, 14.01% olmuşdur. 
İyul ayinda yetişmə dövründə (11.07.2014,  suvarmadan 4gün sonra) eyni torpaq qatında tarla 
nəmliyinin orta qiyməti nəzarət variantında 9.36% olmuş, uyğun olaraq üzvi və mineral gübrə 
variantlarında bu göstərici  az da olsa artmışdır. Belə ki, variantlar üzrə torpağın orta tarla nəmliyi 
10.82, 11.26, 11.88, 12.75 və 13.19% olmuşdur. Uyğun olaraq ilk yığım dövründə də variantlar 
üzrə orta nəmliyin artması müşahidə edilir. Avqust ayında torpağın tarla nəmliyinin azalması, 
həmin ayda havanın isti keçməsi və tam yetişmə dövründə pomidor bitkisinin sutəlabatının artması 
ilə əlaqədardır. Belə ki, avqust ayında son məhsul yığımı dövründə (19.08.2014,  suvarmadan 7gün 
sonra) nəzarət variantının 0-50sm torpaq qatında nəmlik 8.67% olmuşdur.Üzvi və minaral gübrə 
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variantlarında isə bu  göstərici birqədər artıq olmaqla 9.13, 9.70, 10.28, 10.95 və 12.15% təşkil 
etmişdir.  

Pomidor bitkisi altında torpağın tarla nəmliyinin dinamikasına  
üzvi və mineral gübrələrin təsiri 

Variantlar Dərinlik, 
sm 

Suvarmanın tarixi 
27.06.2014 07.07.2014 28.07.2014 18.08.2014 

Torpaq nümunələrinin götürülmə tarixi 
30.06.2014 11.07.2014 30.07.2014 25.08.2014 

Bitkinin inkişaf mərhələsi 

çiçəklənmə yetişmə ilk yığım son yığım 

Nəzarət 
(Gübrəsiz) 

0-10 10.53 9.73 11.01 8.57

10-20 10.70 9.27 11.48 9.11

20-30 10.07 9.50 12.73 8.72

30-40 9.42 9.46 12.62 8.49

40-50 9.20 8.83 11.09 8.47
0-50 9.98 9.36 11.78 8.67

Üzvi gübrə 
(10 t) 

0-10 10.31 10.96 12.16 8.50
10-20 11.02 11.11 12.17 9.10
20-30 11.09 11.55 11.53 9.69

30-40 10.31 10.59 11.24 9.77

40-50 9.85 9.90 12.64 8.61

0-50 10.52 10.82 11.95 9.13

Üzvi gübrə 
(20 t) 

0-10 10.66 11.42 12.80 9.61
10-20 11.65 11.47 13.48 10.00
20-30 11.55 11.63 13.62 9.95
30-40 11.15 11.17 13.52 9.84
40-50 10.40 10.54 12.62 9.10
0-50 11.08 11.26 13.21 9.70

N60P60K60 

0-10 11.19 11.55 13.05 9.90

10-20 11.48 12.53 14.35 10.69
20-30 12.64 12.62 14.76 10.72
30-40 11.70 11.55 13.20 10.42

40-50 10.95 11.17 13.35 9.69

0-50 11.59 11.88 13.74 10.28

N90P90K90 

0-10 12.47 12.53 13.78 10.54

10-20 13.78 12.46 15.68 11.07
20-30 12.46 12.88 14.70 11.46

30-40 12.42 12.94 14.65 11.09

40-50 11.55 12.62 13.50 10.60

0-50 12.60 12.75 14.46 10.95

NAFK90 

0-10 13.48 13.36 16.48 11.70
10-20 14.70 13.48 17.58 12.70

20-30 14.35 13.20 16.80 12.64

30-40 14.24 13.05 16.32 12.53
40-50 13.30 12.84 15.56 11.17

0-50 14.01 13.19 16.55 12.15

Tədqiqatın nəticələri digər variantlara nisbətən kompleks gübrə variantında torpağın tarla 
nəmliyinin daha çox olduğunu göstərir.  
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЕВУЮ 
ВЛАЖНОСТЬ ОРОШАЕМЫХ СЕРО-БУРЫХ ПОЧВ ЭРОДИРОВАННЫХ  

ПОД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Г.И.Мамедова 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА 

В статье приведены результаты  исследования органических и минеральных удобрений на 
полевую влажность орошаемых серо-бурных почв эродированных под использованием овощных 
растений на Апшеронском полуострове. По результатам исследования выявлено, что содержание 
естественной  влажности в вариантах с применением комплексных удобрений было выше по 
сравнению с другими вариантами.  

INFLUENCE OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS ON FIELD WETNESS OF 
IRRIGATED GRAY-BROWN SOILS ERODING UNDER THE USED IN VEGETABLE CROPS 

IN ABSHERON PENINSULA 

G.I. Mamedova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

The article presents results of the study of influence of organic and mineral fertilizers on field wetness 
of irrigated gray-brown soils eroding under vegetable crops in Absheron peninsula. Based on obtained results 
determined that the amount of natural wetness was exceded in option with apply of  complex fertilizers in 
comparison to others. 

UOT 631.6 
MELİORASİYA OLUNMUŞ TORPAQLARIN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

L.Z. CƏLİLOVA, N.Z. MUSTAFAYEVA 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı, M. Rahim 5, leyla_celilova@rambler.ru 

Məqalədə Azərbaycanda meliorasiya olunmuş torpaqların müasir vəziyyəti haqqında məlumat 
verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, suvarılan torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin düzgün yerləşdirilməsi, ərazinin təbii-iqlim şəraiti kənd təsərrüfatı bitkilərindən sabit məhsulun 
əldə edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: meliorativ vəziyyət, şorlaşma, şorakətləşmə, antropogen, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: мелиоративное состояние, засоление, oсолoнцевание, антропогенное, 
урожайность 
Key words: melioration sitiuation, salinity, alkalinity, antropogenic, productivity 

Müasir dövrdə aqrar islahatların aparılması kənd təsərrüfatı sahələrinin sürətli inkişafına təkan 
verdi. Bu zaman nəzərdə tutulan əhəmiyyətli amillərdən biri meliorasiya olunmuş torpaqlardan 
səmərəli istifadə etməklə, əsas kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və sabit məhsul alınmasıdır. 

:440-442 
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Aqrar islahatlar həyata keçirilənə qədər kənd təsərrüfatında baş verən təsərrüfatçılıq nəticəsində 
suvarılan torpaqlarda mövcud olan bir çox suvarma sistemləri, o cümlədən kollektor-drenaj 
şəbəkələri yararsız hala salındığından, bu torpaqların meliorativ vəziyyəti kəskin şəkildə dəyişməyə 
başlamışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən kənd təsərrüfatı bitkilərinin sahələrdə düzgün yerləşdirilməsi, 
onlardan yüksək və sabit məhsul alınması üçün birinci növbədə torpaq-iqlim şəraiti nəzərə 
alınmalıdır. 

Ulu öndər H.Əliyevin rəhbərliyi altında 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında 
aqrar islahatların aparılması, kənd təsərrüfatının inkişafı və məhsullarının istehsalının artırılması, 
yeni torpaq münasibətlərinin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Həmin illərdə 400 
min hektara yaxın suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, 460 min hektar sahədə 
əsaslı hamarlama və 150 min hektara yaxın sahədə əsaslı yuma işləri aparılmışdır. 1970-ci ildən 
etibarən respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında yeni nailiyyətlər əldə olunmışdu. 
Suvarılan torpaq sahələri artmış, 1983-cü ildə 265,1 min ha olmuşdur. Bununla yanaşı 
respublikanın bir çox bölgələrində 1997-ci ildə sellər və daşqınların baş verməsi nəticəsində xalq 
təsərrüfatı, meliorasiya və su təsərrüfatı qurğularına ciddi ziyan dəymişdir [5]. 

Sonrakı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən «2008-
2015-ci illərdə Azərbaycan Respubliksasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 
Dövlət Proqramı»nda nəzərdə tutulan tədbirlərdən irəli gələn müddəalar – torpaq ehtiyatlarından 
səmərəli istifadə, onların qorunması, yaxşılaşdırılması və münbitliyinin artması nəticəsində kənd 
təsərrüfatı bitkilərindən yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsi istiqamətində kompleks 
aqromeliorativ tədqiqatların aparılması tələb olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda suvarma təsərrüfatı 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi ləng 
inkişaf edirdi. Bu dövrdə demək olar ki, meliorasiya tədbirləri həyata keçirilmirdi. Su çatışmazlığı 
ucbatından torpaqların xeyli hissəsi suvarılmırdı. Ona görə də əkin sahələri su mənbələrinin 
yaxınlığında yerləşdirilirdi. Suvarılan ərazilərin sahəsi həmin dövrlərdə 210 min ha idi ki, pambıq 
bitkisi altında 103 min hektarı istifadə olunurdu. Lakin 1920-ci ildən sonrakı dövrdə suvarma 
sistemləri bərpa olunmağa başladı və yeni suvarma sistemləri də tikilərək istifadəyə verildi. 
Sonralar Mingəçevir su anbarının, Yuxarı Qarabaq və Baş Muğan kimi iri kanalların tikilməsi 
nəticəsində əkin sahələri genişləndirildi və həmin ərazilərdə becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
suya olan tələbatını ödəmək imkanı yarandı. Respublikada 1980-ci illərin axırlarında suvarılan 
torpaqların ümumi sahəsi 1,45 min ha təşkil etmişdir [1]. 

2011-ci il məlumatlarına əsasən respublikada suvarılan torpaqların ərazisi 1432,8 min 
hektardır. Bu torpaqların 609,4 min hektarında kompleks meliorasiya işləri aparılmış, su ilə təmin 
olunaraq müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri altında suvarılmışdır. Respublikada suvarılan torpaqların 
312,8 min hektarı açıq, 283,4 min hektarı örtülü və 13,2 min hektarı isə şaquli drenajla təchiz 
edilmişdir. Respublikanın suvarılan torpaqlarının 462,3 min hektarında qrunt suları təhlükəli olan, 
yer səthinə yaxın (2,0 metrə qədər) 970,5 min hektarında yer səthindən 2,0m-dən dərində yerləşıir. 
Ümumi suvarılan torpaqların 791,5 min hektarı şorlaşmamış (55,2%), 375,0 min hektarı (26,1%) 
zəif, 164,7 min hektarı (11,5%) orta, şiddətli və çox şiddətli şorlaşmışdır. 

Müasir dövrdə insanın təsərrüfat fəaliyyəti də antropogen torpaqların arealının genişlənməsinə 
səbəb olmuşdur. Güclü antropogen təzyiqə məruz qalan bölgələrdə, xüsusən şəhər landşaftlarında 
yeni ekoloji şəraitdə spesifik torpaq tiplərinin formalaşmasında antropogen təsir əsas amilə 
çevrilmişdir. Belə ki, dağlıq regionlarda insanların antropogen, qeyri-elmi və səmərəsiz təsərrüfat 
fəaliyyəti nəticəsində meşə və otlaqlar qırılır, əkinə yararlı torpaqların münbitliyi pozulur. Belə 
torpaqlar deqradasiyaya uğrayaraq kənd təsərrüfatı istifadəsindən kənarda qalır. Ümumiyyətlə, 
torpaqların dağılıb məhv olmasında təbii amillərlə yanaşı insanların təsərrüfat fəaliyyəti və 
antropogen amillər də böyük rol oynayır. 

Torpaq-qruntların meliorasiyasında mühüm məsələlərdən biri yatım dərinliyindən asılı olaraq 
qrunt sularının səthindən buxarlanmanın dəqiqləşdirilməsidir. Torpaqların şorlaşmasında başlıca 
amil kimi qrunt sularının kapilyarlarla qalxması, özləri ilə buxarlanaraq tərkibindəki duzların 
torpağın üst qatına toplamasıdır [1]. Suvarma massivləri içərisində qrunt sularının yatım dərinliyinə 
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görə ən ağır vəziyyət Kür-Araz ovalığında yerləşən Muğan-Salyan, Şirvan, Qarabağ və Mil 
massivlərindədir. Qrunt sularının minerallığı bu massivlərdə daha yüksəkdir. Burada 3,0 q/l-dən çox 
minerallığa malik qrunt suları olan ərazilər massivlərin ümumi suvarılan sahəsinin 30-50%-ni əhatə 
edir. Bir sıra alimlər tərəfindən torpaqda və qrunt sularında duzların miqrasiyası öyrənilmişdir [1; 
6]. Müəyyən edilmişdir ki, suvarmalar nəticəsində torpaq profilində duzların differensasiyası 
torpaqda və qrunt sularında daha çox müşahidə edilir. 

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, torpaqların şorlaşması və şorəkətləşməsinə görə 
paylanması respublikanın əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının 80-85%-nin becərilib istehsal etdiyi 
Kür-Araz ovalığında daha çox şorlaşmaya məruz qalmışdır. 

Məlum olmuşdur ki, Muğan - Salyan massivində 24,6%, Şirvanda 27,9%, Qarabağ 
massivində 13,4 %, Mil suvarma massivində isə 21,2% torpaqlar melioratoiv tədbirlərin yerinə 
yetirilməsini tələb edən orta, şiddətli və çox şiddətli dərəcədə şorlaşmış torpaqlardır. 

Meliorativ cəhətədən torpaqların şorakətləşməsi məhsuldarlığa öz mənfi təsirini göstərir. Belə 
ki, şorakətlik yalnız şorlaşmış torpaqlarda deyil, həm də şorlaşmamış torpaqlarda yayılmışdır [3]. 
Məlumdur ki, şorakətlər və şorakətvari torpaqlar əksər bitkilər üçün əlverişsiz hesab olunur. Kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin torpağın şorakətliyinə münasibəti müxtəlifdir [4]. Bitkilərin normal inkişafına 
və məhsuldarlığına mənfi təsir göstərən şorakətləşmə dərəcəsinə görə paylanma göstərir ki, Muğan-
Salyan massivinin suvarılan torpaqlarının 13,8%-i, Şirvan massıvinin 2,5%-i, Qarabağ massivinin 
10,8%-i və Mil massivi suvarılan torpaqlarının 9,3%-i orta və yüksək şorakətləşmiş torpaqlar təşkil 
edir [5]. 

Müasir ekoloji şəraitdə bitkilərin becərilməsi torpaq-iqlim xüsusiyyətlərindən asılı 
olduğundan xüsusi texnologiyaların tətbiqini tələb edir. Buna görə də, mütəxəssislər təsərrüfatlarda 
hava şəraitini nəzərə almaqla zəruri aqrotexniki tədbirləri həyata keçirmək üçün proqnozlar verir, 
suvarma, gübrələmə və s. rejimlərini tənzimləməklə yüksək məhsul əldə etməyə nail ola bilərlər.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ПОЧВ 

Л.З.Джалилова, Н.З.Мустафаева 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА 

В статье представлены сведения о современном состоянии мелиорированных почв Азер-
байджана. Было выявлено, что рациональное использование орошаемых земель, правильное распре-
деление сельскохозяйственных растений и природно-климатические условия территории имеют 
большое значение в получении высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. 

CURRENT SITUATION OF THE AMELIORATED SOILS 

L.Z.Jalilova, N.Z.Mustafaeva 
Institute of  Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

The article provides information about the current state of ameliorated soil in Azerbaijan. It was 
revealed, that the rational use of irrigated land, the proper distribution of agricultural plants and the climatic 
conditions of the territory are of great importance to obtain high and stable yields of crops. 
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UOT 631.6:626.8 
XƏZƏRSAHİLİ TORPAQLARIN MELİORATİV VƏZİYYƏTİ  
VƏ YAXŞILAŞDIRILMASININ KOMPLEKS TƏDBİRLƏRİ 

S.K.İBRAHİMOV  
“Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya” EİB, AZ1130, Bakı şəhəri, İ.Dadaşov, 324   

egmis.cor@gmail.com 

Məqalədə Xəzərsahili torpaqların meliorativ vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və bu ərazilərin 
münbitliyinin artırılması istiqamətində aparılması lazım olan kompleks meliorativ tədbirlər haqqında 
məlumatlar verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, ilk növbədə bu ərazilərin su təminatı yaxşılaşdırılmalı, 
təkrar şorlaşmanın və şorakətləşmənin qarşısını almaq üçün kollektor-drenaj şəbəkəsinin layihələndirilməsi 
və tikintisi başa çatdırıldıqdan sonra, hektara 5-10 ton gəc verməklə, 8-12 min m3/ha su norması ilə yuma 
meliorativ tədbiri aparılmalıdır. 

Açar sözlər: qış otlaqları, şorlaşma, şorakətləşmə, taxılçılıq, yuma, meliorasiya 
Ключевые слова: зимние пастбища, засоление, осолонцевание, зерноводство, промывка, 
мелиорация 
Keywords: winter pastures, salinity, alkalinity, grain growing, washing, melioration 

Azərbaycan hüdudları daxilində Xəzərsahili düzənlik Lənkəran-Astara sahillərini, Kür və 
Araz çaylarının aşağı axınları hissəsini, Abşeron sahillərini, Yalama-Xaçmaz, Şabran-Siyəzən, 
Qızılburun-Sumqayıt zonalarının ərazilərini özündə birləşdirir. Qeyd olunan ərazilər relyef 
baxımından hamar səthə malik olub, çox yerdə terraslaşmış və dənizə doğru maili düzənliklərdir, 
sahil boyunca eol çöküntülərdən əmələ gəlmiş alçaq qum təpəcikləri tirələr şəklində hakim 
küləklərin istiqamətinə uyğun olaraq hərəkətdə olan təpəciklər və “barxanabənzər” formalardan 
ibarətdir. Bu ərazilərdə şorakət torpaqlar geniş yayılmışdır. Adətən şorakət torpaqlar şorlaşmış 
torpaqlar içərisində ləkələr şəklində yayıldığına görə tarlaların səmərəli istifadəsini çətinləşdirir. 

Respublika və eləcə də dünya təcrübəsində şorakətləşmiş torpaqların qiymətləndirilməsinə və 
onların yaxşılaşdırılmasına dair zəngin təcrübə vardır. Həmin təcrübələrin nəticələrinin araş-
dırılması, təhlil edilərək qiymətləndirilməsi və müasir tələbata uyğun yaxşılaşdırma tədbirlərinə dair 
tövsiyələrin hazırlanaraq aqrar sahədə fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarının istifadəsinə 
verilməsi elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edən aktual məsələdir.  

Təqdim olunan məqalədə məqsəd Xəzərsahili ərazilərin meliorativ-ekoloji vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi, onların meliorasiya olunması üçün aqroekoloji sistemlərin hazırlanması, 
müxtəlif zonalar üzrə müəyyən edilmiş məntəqələrdə, xüsusilə “AzHvəM” EİB-nin təcrübə 
sahələrində çöl tədqiqatlarının aparılması və alınmış nəticələri təhlil etməkdən ibarətdir. 

Ekoloji-meliorativ vəziyyətin təhlili.  Sumqayıt-Siyəzən zonasının əsas torpaq yarımtipləri 
boz-qonur və tam inkişaf etməmiş şorakətli torpaqlardır. Bu torpaqlar üçün şorakətlik və 
şoranvarilik əlamətləri xarakterikdir 1. Gilli və ağır gillicəli qatlar bu torpaqların ancaq səthdən 
yarım metrlik və ya maksimum bir metrlik qatında yerləşir. Qonur şorakətli torpaqlar Boğaz düzü 
və Yaşma düzündə (Qızıl-Burun, Giləzi) yayılmışdır. Xəzərsahili hissədə isə əsasən boz-qonur 
torpaqlar, şabalıdı, şorakətli-şoranlı torpaqlar yayılmışdır (Giləzi, Ələt qəsəbəsi arasında). Bu 
torpaqlar həm qranulometrik tərkibinə, həm də torpaqəmələgətirən süxurların xarakterinə görə 
müxtəlifdirlər.  

Yaşma massivinə yaxın yerləşən Şurabad kəndində yerləşən təcrübə sahəsi Sumqayıt-Siyəzən 
massivini xarakterizə edir, burada ağır gilli torpaqlar üstünlük təşkil edir. Bu torpaqların 
qranulometrik tərkibinin analizi torpaqların 0-100 sm-lik qatında bütün sahədə fiziki gilin 
miqdarının 88,3-93,1%, bəzən 95% təşkil etdiyini göstərir. Təcrübə sahəsinin torpaqları 
qranulometrik tərkibinə görə ağır gillidir. Belə şəraitdə suyun torpaqda şaquli və üfüqi istiqamətdə 
hərəkəti çətinləşir və ərazidə şorlaşmış torpaqların yuyulması zamanı, yumanın səmərəliliyi kəskin 
surətdə aşağı düşür. Zona torpaqlarının fiziki xassələrinə dair məlumatlardan göründüyü kimi 0-100 
sm-lik qatda torpağın bərk fazasının sıxlığı  2,7-2,8 q/sm3 arasında dəyişir. Ümumi məsaməlik 42-
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45 % təşkil edir, bu da gil hissəciklərinin yüksək dərəcədə çox olması ilə əlaqədardır. Təbii nəmlik 
16,5-20,6%, tarla sututumu 24,6-26,3% intervalında tərəddüd edir. Məlumdur ki, torpaqların 
duzlardan yuyulmasında əsas amil torpağın susızdırma qabiliyyətidir. Üç təkrarla aparılan tarla 
təcrübəsindən aldığımız məlumatlardan bəlli olmuşdur ki, ərazidə torpaqların suhopdurması 
qərarlaşmış vəziyyətdə 0,003-0,004 mm/dəq.-yə bərabərdir. Göründüyü kimi bu torpaqlar yuma 
aparmaq üçün çox əlverişsizdir. İlkin vəziyyətdə torpağın 0-50 sm-lik qatında duzların miqdarı 
2,13-2,29%, 0-100 sm-də 2,05-2,41% arasındadır. Dərin qatlara doğru duzların miqdarı demək olar 
ki, profil boyu eyni olub, 1,84-2,26% intervalında tərəddüd edir. Duzların tərkibində Na2SO4 və 
NaCl üstünlük təşkil edir. Hesablamalar göstərir ki, zərərli duzların miqdarı 0-100 sm-lik qatda 
bəzən 2,01%-ə çatır ki, bu da duzların ümumi cəmindən 89-98% təşkil edir. Kimyəvi tərkibinə görə 
zona torpaqları sulfatlı-xlorlu və xlorlu şorlaşma tipinə aiddir. Bu torpaqlar yüksək karbonatlı (18-
20%), zəif  gipsli (0,1-0,9%), qələvi mühitli (pH 8-9) xassəyə malik olub, orta və şiddətli 
şorakətliyə (udulmuş Na-un cəmdən faizlə miqdarı 13-27%) malikdir. Udulmuş əsaslara görə bu 
torpaqlarda Ca (50-68%) və Mg (10-35%) kationlarının  miqdarı yüksəkdir, bu da torpaqları orta 
dərəcədə maqneziumla və kalsiumla doymuş torpaqlar kimi təsnif etməyə imkan verir. Qrunt 
sularının yatma dərinliyi 4-5 m arasında dəyişir və minerallaşma dərəcəsi orta hesabla müxtəlif 
aylar üzrə 10-15 q/l təşkil edir. Qrunt sularının kimyəvi tərkibində xlor ionu (1,40-5,06 q/l) üstünlük 
təşkil edir. Meliorativ-torpaq şəraitini səciyyələndirən göstəricilərin təhlili göstərir ki, Sumqayıt-
Siyəzən zonasının torpaqları meliorativ baxımdan olduqca ağır ekoloji-meliorativ xüsusiyyətlərə 
malikdir və çox ciddi meliorativ tədbirlərin görülməsini tələb edir. 

Muğan-Salyan  zonasının torpaq örtüyü əsasən boz torpaqlar və onların yarımtiplərindən iba-
rətdir. Burada boz, boz-çəmən, çəmən-boz, allüvial torpaqların çəmən-bataqlı, bataqlaşmış torpaqlar 
və şoranlar tipi yayılmışdır. Bundan başqa çəmən və subasar torpaqlara da rast gəlinir ki, bunlar da 
çox yerdə intrazonallıq təşkil edir. Torpaqların duzlaşma tipi xlorlu və xlorlu-sulfatlıdır, humusun 
miqdarı əkin qatında 2,0-2,5%, ümumi məsaməlik 45-50%, sıxlıq 1,2-1,4 q/sm3, bərk fazanın  
sıxlığı 2,5-2,7 q/sm3 arasında dəyişir. Muğan-Salyan zonasına daxil olan Neftçala rayonu ərazisində 
son illərdə iki mərhələdə geniş tədqiqat işləri aparmışdır.  

Birinci mərhələdə, 2009-2010-cu illərdə Qəsəbə, Uzunbabalı və Müşviq kəndləri ərazisində, 
2014-2016-cı illərdə isə rayonun qış otlaq sahələrində ərazi torpaqlarının xüsusiyyətləri öyrənilmiş 
və təhlil edilmişdir. Uzunbabalı kəndi ərazisində torpağın 0-30 sm-lik qatında tarla sututumu 24-
25% arasında dəyişir, 0-100 sm-lik qatda isə bu göstərici orta hesabla 27,7%-dir. Torpağın sıxlığı 
yuxarıda göstərilən qatlara uyğun olaraq 1,41-1,42 q/sm3-dur. Torpağın bərk fazasının sıxlığı uyğun 
olaraq 2,62-2,73 q/sm3 arasındadır. Ümumi məsaməlik 0-100 sm qatda orta hesabla 45-50% 
arasında dəyişir. 

Qəsəbə adlanan ərazidə yerləşən məntəqədə torpağın 0-30 sm-lik qatında tarla sututumunun 
qiyməti 23,6%, 0-100 sm-də isə 25%-dir, torpağın sıxlığı uyğun olaraq 1,45 q/sm3 və 1,38 q/sm3, 
bərk fazanın sıxlığı hər iki qatda 2,7 q/sm3, ümumi məsaməliyi 46,3 və 48,9%-dir.  

Müşviq kəndi ərazisində seçilmiş məntəqədə torpağın 0-30 sm-lik qatında tarla sututumu 
24,2%, 0-100 sm-də isə 23,6%-dir, torpağın sıxlığı uyğun olaraq 1,49 q/sm3 və 1,51 q/sm3,  
bərk fazanın sıxlığı 2,38 və 2,64 q/sm3, ümumi məsaməliyi  isə  37,4 və 42,8%-dir (cədvəl 1).  

Cədvəl 1. Muğan-Salyan zonası torpaqlarının fiziki xassələri 
S/s. Tədqiqat  

ərazisi 
Torpaq qatı, 

sm 
Tarla sututumu, 

% 
Sıxlıq,  
q/sm3 

Bərk fazanın 
sıxlığı, q/sm3 

Ümumi 
məsaməlik, % 

Neftçala rayonu 
1 Uzunbabalı kəndi 0-100 27,7 1,55 2,69 42,4
2 Qəsəbə kəndi 0-100 25,0 1,38 2,70 48.9
3 Müşviq kəndi 0-100 23,6 1,51 2,64 42.8
4 Qış otlaq sahəsi 0-100 27,1 1,43 2,70 47.0

Salyan rayonu 
5 Qış otlaq sahəsi 0-100 22,0 1,46 2,82 48.2
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Hesablamaların nəticələrinə görə suyun torpağa hopma sürəti hər üç məntəqə üzrə 2,8-40,0 sm/saat 
arasında dəyişir. Alınmış  nəticələrə əsaslanaraq demək olar ki, Neftçala rayonu ərazisində yerləşən 
Qəsəbə  kəndinin  torpaqları orta, Uzunbabalı və Müşviq kəndlərinin torpaqları isə yüksək 
sukeçirmə qabiliyyətinə malikdir. 

Muğan-Salyan zonasında suvarılan torpaqlarda irriqasiya eroziyası geniş yayılmışdır. Şorlaş-
mış və qismən şorakətləşmiş torpaqlar geniş əraziləri əhatə etməklə, müxtəlif dərəcədə 
deqradasiyaya məruz qalmışdır. Neftçala və Salyan rayonlarında suvarılan 81,56 min ha torpaqların 
12,3 min hektarı şorlaşmamış, 69,26 min hektarı isə bu və ya digər dərəcədə şorlaşmaya məruz 
qalmışdır. Hər iki rayonnun ərazisində geniş meliorativ tədbirlər həyata keçirilmiş və 81,1 min ha 
sahə drenləşdirilmişdir. 

Neftçala və Salyan rayonları ərazilərində torpaqların şorakətləşməsi kənd təsərrüfatı is-
tehsalının inkişafına mane olan amillərdəndir. Belə ki, bu rayonların ərazisində suvarılan 81,56 min 
ha torpaqların 66,45 min hektarında şorakətlik müşahidə olunur ki, bununda 52,15 min  hektarı zəif, 
14,63 min hektarı isə orta və şiddətli şorakətləşmişdir. 2. Tədqiqatlar nəticəsində alınmış 
məlumatların təhlili göstərmişdir ki, Neftçala və Salyan rayonlarında torpaqların ekoloji-meliorativ 
vəziyyəti ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. 

2014-2016-cı illərdə Neftçala və Salyan rayonlarında taxılçılığın  inkişaf etdirilməsi üçün 
ayrılmış qış otlaq sahələrində bu ərazilərin meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması  üçün lazım olan 
tədbirlərin işlənib hazırlanması  məqsədi ilə  tərəfimizdən geniş tədqiqat  işləri aparılmışdır. 

Tədqiqat aparılan rayonların ərazisində meliorativ vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə yaz-yay 
aylarında əraziyə vizual baxış keçirilmiş, bitki örtüyünə və yerin relyef vəziyyətinə görə xarakterik 
tədqiqat sahələri müəyyənləşdirilmiş və həmin sahələrdə metodikaya uyğun olaraq torpaq kəsimləri 
qoyulmuşdur. Kəsimlərdən götürülmüş torpaq nümunələrində şorlaşma dərəcəsi (tam su çəkimi 
analizi), udulmuş əsaslar, karbonatların gipsin və humus miqdarı, qranulometrik tərkibin analizi 
laboratoriya şəraitində həyata keçirilmişdir. 

Tədqiqat aparılan qış otlaq sahələri ərazilərində torpaqların tarla sututumu 22,0-27,1%, sıxlığı 
1,43-1,46 q/sm3, bərk fazasının sıxlığı 2,70-2,82 q/sm3 və ümumi məsaməliyi 47,0-48,2% arasında 
dəyişir (cədvəl 1). Qış otlaq sahələrinin torpaqlarının mövcud şorlaşma vəziyyətinin öyrənilməsi 
üçün ərazidən götürülmüş torpaq nümunələri kimyəvi analiz edilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, bu 
ərazilər müxtəlif dərəcədə şorlaşmaya və şorakətləşməyə məruz qalmışdır. Şorlaşmanın tipi 
anionlara görə sulfatlı-xlorlu, kationlara görə isə kalsiumlu-maqneziumludur.  

Tədqiqat ərazisi torpaqlarının uducu kompleksində udulmuş əsasların miqdarı ayrı-ayrılıqda 
təyin olunmuş və müəyyənləşdirilmişdir ki, torpaq nümunələrində udulmuş əsaslardan natriumun 
miqdarı 3-6%, bəzi hallarda 10-12%, udulmuş maqneziumun miqdarı isə 10-46% təşkil edir. Qra-
nulometrik tərkibinə görə ərazi torpaqları yüngül və orta gillicəli, tərkibindəki karbonatların və 
gipsin miqdarına görə zəif və orta  dərəcədə  karbonatlı və gipsli, humusun miqdarına görə isə orta 
dərəcədə humusludur. Analiz məlumatları əsasında ərazinin şorlaşma xəritəsi tərtib olunmuş və 
şorlaşma dərəcəsinə görə torpaq sahələri hesablanmışdır (cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Tədqiqat ərazisində şorlaşmaya məruz qalmış torpaq sahələri (ha) 

S/s. Şorlaşma dərəcəsi Rayonlar Cəmi Yaxşılaşdırma 
tədbiri Neftçala Salyan 

1 < 0,25 Şorlaşmamış 100 160 260 -
2 0,25-0,50 Zəif şorlaşmış 300 490 790 Bioloji tədbir 
3 0,50-1,00 Orta şorlaşmış 360 700 1060 Bioloji tədbir 
4 1,00-2,00 Şiddətli şorlaşmış 800 1600 2400 Cari yuma
5 2,00-3,00 Çox şiddətli şorlaşmış 603 750 1353 Əsaslı yuma 
6 ˃ 3,00 Şoranlar 45 - 45 Əsaslı yuma 

Cəmi 2208 3700 5908

Ərazi üzrə çox yüksək minerallaşma dərəcəsinə malik olan (100 q/l-ə qədər) qrunt sularının 
yatma dərinliyi əsasən 0,6-1,5 m səviyyəsində dəyişir. Aparılmış tədqiqatlardan alınmış 
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məlumatların təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu sahələrdən əkindən əvvəl əsaslı 
meliorativ tədbirlər, xüsusilə də torpaqlardan artıq duzların yuyulması və yüksək minerallaşma 
dərəcəsinə malik olan qrunt sularını ərazilərdən kənarlaşdırmadan yüksək məhsul əldə etmək 
mümkün deyil. Kənarlaşdırılacaq qrunt sularının miqdarını müəyyən etməkdən ötrü ərazinin layihə 
su balansı hesablanmışdır.  

Müəyyənləşdirilmişdir ki, torpağın optimal su-qrunt rejimini tənzimləmək və təkrar 
şorlaşmanın qarşısını almaq üçün kollektor-drenaj şəbəkəsinin layihələndirilməsi və tikintisi təxirə 
salınmaz vacib meliorativ tədbirdir və bu kollektor-drenaj şəbəkəsi hər hektardan ildə 5938 m3 artıq 
suları kənar etməlidir. Qrunt sularının qərarlaşmış axın rejimi üçün drenlərarası məsafə hesablanmış 
və bu məsafənin 250 m olduğu müəyyən edilmişdir.   

Tədqiqat ərazisi üçün yuma norması ilkin və buraxıla bilən duzların miqdarına görə 
V.R.Volobuyev və Ş.F.Averyanovun təklif etdiyi düsturlar vasitəsilə hesablanmış və müəyyən 
olunmuşdur ki, əsaslı yumanın aparılması üçün hər iki düsturla alınan orta yuma norması 12100 
m3/ha təşkil edir. 

2014-2016-cı illər  ərzində respublikada taxılçılığın və  heyvandarlığın inkişafı  ilə əlaqədar 
qış otlaq sahələri və dövlət fondu torpaqlarında iki rayonun ərazisində ayrılmış 5908 ha örüş 
sahəsində aparılmış tədqiqatların nəticələrini yekunlaşdıraraq tədqiq etdiyimiz torpaqların 
meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması və onların münbitliyinin artırılması üçün tərəfimizdən, 
meliorativ təcrübəyə əsaslanaraq, hazırlanmış və aparılması tələb olunan aşağıdakı kompleks 
meliorativ tədbirlər planı tövsiyə olunmuşdur: 

1. İlk növbədə ərazilərin su təminatı bərpa olunmalı, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması
üçün magistral su kanalları tikilməli və müasir tipli suvarma şəbəkəsi yaradılmalıdır; 

2. Qrunt və yuma sularının sahədən kənarlaşdırılması məqsədi ilə kollektor-drenaj şəbəkəsi
tikilməlidir; 

3. Suvarılacaq ərazilərdə əsaslı hamarlama işləri aparılmalı və şorlaşmış torpaqlarda yuma
meliorativ tədbiri həyata keçirilməlidir; 

4. Yumanın səmərəliliyinin  artırılması, şorakətliyin aradan qaldırılması və  təkrar
şorakətləşmənin qarşısının alınması üçün hər hektara yumadan əvvəl 5-10 ton gips    verilməsi 
məqsədəuyğundur. 

Hər iki rayon ərazisindən alınmış tədqiqat məlumatlardan göründüyü kimi (cədvəl 2) heç bir 
meliorativ tədbirin keçirilməsinə ehtiyacı olmayan, şorlaşmaya məruz qalmamış cəmi 260 ha əkinə 
yararlı torpaq sahəsi vardır. Ərazidə zəif və orta dərəcədə şorlaşmış torpaqlar müvafiq olaraq 790 və 
1060 ha təşkil edir. Ümumi sahəsi 1850 ha olan zəif və orta dərəcədə şorlaşmış torpaqlarda əsaslı 
yumanın aparılmasının iqtisadi cəhətdən əlverişli olmadığını nəzərə alaraq, belə torpaqların 
yaxşılaşdırılması üçün bu ərazilərdə bioloji meliorasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
məqsədəuyğun hesab olunur. Zəif və orta şorlaşmış torpaqlarda mənimsəmə dövründə su norması 
sahələrə uyğun olaraq arat və vegetasiya dövründə yuma rejimli suvarmanın aparılması təklif olun-
ur. Şiddətli şorlaşmış 2400 ha ərzində şum altına 5 t/ha norma ilə gips verməklə cari yumanın 
aparılmasını, bu sahələr üçün su normasının 4-5 min m3/ha qəbul olunmasını və su normasının 
sahəyə üç dəfəyə 6-10 gün fasilələrlə verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Çox şiddətli 
şorlaşmış və şoran torpaqlarda isə əsaslı yuma tədbirləri həyata keçirilməlidir. Əsaslı yumanın 1398 
ha sahədə aparılması tələb olunur. Əsaslı yumanın aparılması zamanı optimal yuma normasının 8-
12 min m3/ha civarında qəbul olunması  təklif edilir. Əsaslı yuma aparılan ərazilərə 5 tonu şum 
altına verilməklə 10 t/ha  norma ilə gips verilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Yuma tədbirləri başa 
çatdıqdan sonra  meliorativ tədbirlər həyata keçirilmiş ərazilərdə dərhal aqrokimyəvi tədbirlərin 
aparılması vacibdir. Əkinçiliyin kimyalaşdırılması torpaqların fiziki-kimyəvi xassələrinin yaxşılaş-
masına və onun münbitliyinin artırılmasına müsbət təsir edir. Buna görə də yumadan sonra hər 
hektara 30-40 ton üzvi gübrə və N60P60K60 norması ilə mineral gübrələrin verilməsi təklif olunur. 
Bu məqsədlə tərkibində həm üzvi, həm də mineral maddələr olan üzvi-mineral kompleks 
meliorantlardan da istifadə oluna bilər 3; 4. 
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МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ И 
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

С.К.Ибрагимов 
Аз.НПО «ГиМ» 

В статье оценено современное мелиоративное состояние земель Прикаспийской низменности и 
даны информации о необходимых комплексных мелиоративных мероприятиях по оздоровлению этих 
земель.Выявлено, что в первую очередь  надо улучшить водообеспечение территории, с целью 
предотвращения повторного засоления и солонцевания после проектирования и строительства 
коллекторно-дренажной сети провести промывку с промывной нормой 8-12 тыс. м3/га, с внесением 
гажы 5-10 тон на гектар. 

RECLAMATION CONDITION OF THE CASPIAN LOWLANDS  LANDS AND COMPLEX 
MEASURES FOR THEIR RECOVERY 

S.K.Ibrahimov 
Az. SPA “H and M” 

The article appreciated a modern status of the Caspian Lowland ameliorantive of land and are given 
the necessary information about the complex ameliorantive activities on improvement of these lands. 
Revealed that  the firstly is necessary to improve the water supply of the terrirory, in order to prevent 
resalinization and solonetzic after the design and construction of collector-drainage network to carry out 
washing with a wash norm 8-12 thousand m3/hec with entering of gazhy 5-10 tons per hectare. 

UOT 631.4 
KÜR ÇAYININ AZƏRBAYCAN HİSSƏSİNDƏKİ SOL QOLLARININ 

BULANIQLIĞINA DAİR 

A.Ə.CƏFƏROVA 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., M. Rahim küç., 5 

Azərbaycanın su ehtiyatlarından rasional istifadə kəskin problem olaraq qarşıda durur. Böyük 
Qafqazın Azərbaycan hissəsinin təbii xüsusiyyətləri böyük miqdarda gilli qırıntılı materialların toplanmasını 
və onların aşağı düzən ərazilərə daşınmasını şərtləndirir. Hidroloji quruluş, relyefin parçalanması, torpaq-
bitki örtüyü, eyni zamanda atmosfer çöküntülərinin miqdarı və intensivliyi su eroziyası prosesinin 
sürətlənməsinə səbəb olur, yerli çayların bulanıqlığını artırır.  

Açar sözlər: stasionar müşahidə, bərk axım, vegetasiya müddəti, su sərfi, trend, statistik sıra, aşınma 
məhsulları 
Ключевые слова: стационарное наблюдение, твердый сток, вегетационный период, 
водопотребление, тренд, статистический ряд, продукты выветривания 
Key words: stationary observation, sediment runoff, vegetation period, water use, trend, statistical 
row, weathering products  

:447-450 
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Yaşadığımız dövrün mühüm problemlərindən biri əhali və təsərrüfatların müxtəlif sahələrinin su 
təminatının yaxşılaşdırılmasıdır. Demoqrafik inkişaf və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafı şəraitində 
dünya ölkələrində su ehtiyatlarından istifadə sürətlə artır və əksər bölgələrdə mövcud su ehtiyatları həm 
kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımdan dəyişikliyə məruz qalır. Bu baxımdan, Azərbaycanın çay 
ekosisteminin coğrafi landşaft komponenti kimi mövcudluğunu mühafizə etmək, çirklənmədən qorumaq 
mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Çay sularında asılı gətirmələrin dinamikasının öyrənilməsi müasir dövrdə təbiətə antropogen təsirlərin 
güclənməsi və qlobal iqlim dəyişkənliyi şəraitində mühüm problemlərdən biridir. Məlumdur ki, müxtəlif 
istiqamətlərdə aparılan aqrotexniki tədbirlər, habelə iqlimin dəyişməsi çay hövzələrinin səthində aşınma 
prosesini sürətləndirir. Müşahidələr müasir dövrdə insanın təsərrüfat fəaliyyətinin təbiətə təsiri və qlobal 
iqlim dəyişmələri hesabına çay hövzələri səthində toplanan aşınma materiallarının miqdarının getdikcə 
artmasını göstərir. Bu amillər sırasına meşələrin qırılması ilə əkin sahələrinin genişləndirilməsi, bağların 
salınması, yolların çəkilişi və s. aid etmək olar. 

Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin çay sularında bərk axım rejimi torpaq-geoloji, relyef, iqlim, 
geobotaniki və digər amillərdən asılı olaraq formalaşır. Endogen və ekzogen proseslərin qarşılıqlı əlaqəsi və 
coğrafi mövqedən asılı olaraq formalaşan oroqrafık şərait, hipsometriyanın geniş intervalda dəyişməsi, 
antropogen təsir və s. çay hövzələri səthində eroziya prosesinin yaranmasında mühüm rol oynayaraq səthdə 
yumşaq torpaq qatının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu hal çayda daşqın və sel baş verdikdə çay sularında 
bərk axımın miqdarının artmasına şərait yaradır. 

Böyük Qafqazın qış fəsli ilə müqayisədə yay fəslində temperatur dəyişikliyini nəzərdən keçirsək 
görərik ki, onun ən aşağı qiymətləri Qırız meteoroloji məntəqəsində (1°C), ən yüksək qiymətləri isə Şəki və 
Zaqatalada (23°C) müşahidə olunur. Faktiki məlumatların təhlili göstərir ki, 1961-1990-cı illərdə havanın 
temperaturu 1881-2000-ci il normasından 0,3°C yüksək olmuşdur. Təhlilə görə qış fəslində havanın 
temperaturu Şəkidə 1,5°C, Zaqatalada 10C, Qəbələdə 1,1°C, Qırızda 0,7°C olduğu halda, son 120 ildə yay 
fəslində Şəki, Əlibəy və Qəbələdə 1,4°C, Zaqatalada 1,1°C, Qırızda isə 0,8°C olmuşdur. 1881-2000-ci illərdə 
havanın temperaturunın orta çoxillik qiyməti qışda 1,10C, yazda isə 1,2 dərəcə artmışdır. Qeyd edilən 
temperatur göstəriciləri çay hövzələrinin səthində fiziki aşınma prosesinin intensivləşməsinə şərait 
yaratmışdır. 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yağıntıların 35,1%-i yaz, 34,1%-i isə payız fəslində düşür 
(Xaçmaz). Bu bölgədə ən çox yağıntı qış fəslində, Qubada (17,4%) və Xaçmazda (16,1%) müşahidə olunur. 
Apardığımız təhlilə görə son 110 il ərzində Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda yağıntıların illik miqdarı 22-
25%, azalmışdır. 

Analoji hallar çaylarda su axımının rejimində və illik tərəddüdündə də müşahidə olunur. Aslanov [2] 
modul əmsallarını və fərq inteqral əyrilərini təhlil edərək qeyd edir ki, 1960-cı illərdən etibarən qış fəslində 
çaylarda axımın artması, çoxillik axımın isə əksinə azalması müşahidə olunur. Müəllifə görə 1930-1950-ci 
və 1990-2000-ci illərdə çaylarda müşahidə olunan qısa zaman kəsimləri isə nisbətən çox sulu illər kimi 
səciyyələnir. Aparılmış təhlil göstərir ki, sonuncu 40 ili ən isti dövr hesab etmək olar. Bu dövrdə havanın 
temperaturu 0,6-0,8°C artmış və onun illik paylanma rejimində dəyişmələr baş vermişdir. Çay hövzələrinin 
səthinə düşən atmosfer yağıntılarının miqdarı azalmışdır. İstiləşmə ilə əlaqədar olaraq daimi və mövsümü qar 
xəttinin aşağı sərhəddi əvvəlkindən 180-220 m-ə kimi hündürlüyə qalxmışdır. Müəllifə görə bu artım qar 
ehtiyatlarının intensiv əriməsi ilə əlaqədar olaraq (xüsusən soyuq dövrdə) çay axımının müvəqqəti artmasına 
səbəb olmuşdur. 

Çaylarda axımın ekstremal qiymətlərinin trendini nəzərdən keçirsək görərik ki, Böyük Qafqazın şimal-
şərq yamacında yerləşmiş 4 suölçən məntəqədə (Qudyalçay -Küpçal, Çiçaçukçay Rustov, Vəlvəliçay -
Təngəaltı, Ağçay-cek) mənfi trend (azalma), 3 trend statistik baxımdan əhəmiyyətli və 2 məntəqədə trendin 
dəyişməzliyi müşahidə olunur. Məntəqələrin heç birində müsbət trend (artma) aşkar olunmamışdır. 

Statistik baxımdan 4 məntəqədə aldığımız trend əhəmiyyətlidir. Tədqiqatımıza görə yalnız Qudyalçay-
Küpçal suölçən məntəqəsi üçün çoxillik müsbət trend (statistik əhəmiyyətli) vardır. Müəlliflər bunu çay 
axımından suvarmada geniş istifadə olunması ilə izah edir. Lakin yaz gursulu rejimli çayların əksəriyyətində 
(Vəlvələçaydan başqa) illik axım sıralarında mənfi trend və yağış daşqınlı çaylarda isə müsbət trend aşkar 
olunmuşdur. Təhlilə görə Vəlvələçayın Təngəaltı su ölçən məntəqəsində orta illik axım sırasında trend 
müşahidə olunmur. 

İqlimin qlobal miqyasda dəyişməsi yararlı torpaq sahələrinə öz təsirini göstərir. Xüsuilə keçən əsrin 
ortalarından etibarən suvarma əkinçiliyinin yayılma sərhədinin dağlıq sahələrə doğru irəliləməsi buna 
sübutdur [2]. Eyni zamanda dağətəyi və düzənliyə məxsus olan ağac və mədəni bitkilərin yüksək dağlıqda 
becərilməsinin mümkün olması da iqlimin qlobal dəyişməsinə misal ola bilər. Belə ki, son illərdə Xınalıq 
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kəndində əkilən alma, çinar, ağcaqovaq, albalı ağacları, çiyələk, kartof və s. bitkilərin normal inkişafı və 
məhsuldarlığı şaquli zonalıq prinsipini mövcud şəraitdə yenidən təhlil etməyi tələb edir. 

Məlum olduğu kimi bitkilərin vegetasiya dövrü mart-oktyabr aylarına təsadüf edir. Əksər hallarda bu 
dövrlərdə çayın təbii axım rejimi, vaxta görə xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin su təlabatı (ilk növbədə 
suvarma əkinçiliyində) və sudan istifadə rejiminə uyğun gəlmir. 

Çaylarda maksimum və minimum su axımı dövründə çay suları ilə nəql olunan asılı gətirmələrin 
öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Böyük Qafqazın cənub ətəklərindən axan çaylarda asılı gətirmələrin qranulometrik tərkibi (kütlə %-i) 

Çay, məntəqə Çayların su rejimi 
fazaları 

Hissəciklərin diametri (mm) 
qum toz lil 

1-0,5 0,5-0,8 0,2-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 <0,01 
Əlincəçay Gursu-qalxma 0,3 1,6 6,3 14,5 6,3 34,2 
Xanabad k. Gursu -düşmə 1,8 3,9 18,2 52,0 

Yay-payız daşqın 0,1 1,8 2,1 19,4 47,1 25,6 
Qıt su 0,0 3,1 18,1 11,9 62,6 

Türyançay Gursu-qalxma 0,0 2,0 6,7 18,7 72,6 
Savalan k. Gursu -düşmə 1,5 11,4 14,8 53,6 19,6 

Yay-payız daşqın 0,3 5,4 34,7 44,6 15,0 
Qıt su 5,0 10,0 85,0 

Göyçay Gursu-qalxma 13,3 23,3 63,4 
Göyçay ş. Gursu -düşmə 0,5 11,1 7,6 41,6 39,2 

Yay-payız daşqın 0,7 1,3 6,7 25,3 80,0 
Qıt su 0,7 9,5 16,2 37,3 36,3 

Ağsuçay Daşqın 16,6 6,6 6,0 3,7 18,6 48,5 
Qıt su 2,5 6,7 4,0 6,6 30,9 49,3 

Girdimançay Gursu-qalxma 0,6 1,0 3,1 35,0 33,6 
Qaranaur Gursu -düşmə 0,5 1,1 1,3 30,6 26,9 

Yay-payız daşqın 0,4 1,2 2,3 35,6 22,6 
Qıt su 0,5 0,8 1,1 5,4 42,3 

Asılı gətirmələr axımının dəyişgənliyi ilə ərazinin səthi yuyulma intensivliyini bilməklə torpaq 
qatındakı müvazinətliyin pozulmasını müəyyən etmək mümkündür [1,2]. 

Məlumdur ki, asılı gətirmələrin və maye axımının il ərzindəki paylamasındakı qanunauyğunluqlar 
fiziki-coğrafi şəraitin müxtəlifliyi ilə izah olunur. Ölkəmizin ərazisindəki çaylar üçün tərtib edilmiş orta 
bulanıqlıq xəritəsinə görə Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsindəki çayların bulanıqlığı 300-8000 q/m3 
arasında dəyişir. Suyu çox bulanıq olan çaylar Böyük Qafqazın şərq qurtaracağından axan çaylardır (Pirsaat, 
Sumqayıt çayları və s.). 

Tədqiq olunan ərazidə çay suyundakı asılı gətirmələrin miqdarının dinamikliyində daşqın, sel 
hadisələri ilə yanaşı insanın təsərrüfat fəaliyyətidə mühüm rol oynayır. Asılı gətirmələrin dəyişməsinin 
əsasən yaz-payız aylarında baş verməsi çaylardan sel və daşqın sularının keçməsi ilə əlaqədardır. 
Hövzələrində aqrotexniki və meliorativ tədbirlər həyata keçirilən çaylarda isə bu hal qışın son, baharın ilk 
aylarında müşahidə olunur. 

Böyük Qafqaz çayları sularında bulanıqlığın öyrənilməsinin suvarma meliorasiyasında əhəmiyyəti ilk 
növbədə suvarmada mütərəqqi suvarma texnika və texnologiyasının tətbiqi şəraitində vacibdir. Hazırda kənd 
təsərrüfatı və texniki bitkilərin suvarılmasında tətbiq olunan bir sıra maşın, aqreqat, qurğu və aparatların 
(Freqat, Voljanka, Kuban maşınları, DDA tipli aqreqatlar, zəif intensivlikli  yağışyağdırıcı aparatlar və s.) az 
bulanıqlı, şəffaf sularla işləmələri bu problemin öyrənilməsini daha zəruri edir. 

Beləliklə, son dövrlərdə qlobal iqlim dəyişkənliyinə müvafiq olaraq çaylarda su axımının dəyişməsinin 
öyrənilməsinə baxmayaraq, ölkəmizin yerli çaylarında asılı gətirmələrin axımı ətraflı öyrənilməmişdir. 

Aparılmış tədqiqat nəticəsində Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsindən axan, çay hövzələrində 
müasir iqlim dəyişiklikləri öyrənilmiş, onun torpaq örtüyündəki eroziya prosesinə və çay sularındakı asılı 
gətirmələrin miqdarına təsiri qiymətləndirilmişdir. 
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О МУТНОСТИ ЛЕВЫХ ПРИТОКОВ РЕКИ КУРА НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

А.А.Джафарова 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА 

Рациональное использование водных ресурсов Азербайджана становиться острейшей проб-
лемой. Особенности природных условий Азербайджанской части Большого Кавказа способствуют 
накопления большого количества рыхлообломочного материала и переносу их в нижние равнинные 
участки. Гидрологическое строение, большая расчлененность рельефа, почвенно-растительный 
покров, а также количество и интенсивность атмосферных осадков способствуют ускорению 
процесса водной эрозии, увеличивают мутность воды местных рек.  

ON TURBIDITY OF LAVISH INFLOWS OF KURA RIVER IN AZERBAIJAN TERRITORY  

A.A.Jafarova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

Rational use of water resources in Azerbaijan is becoming an actual problem. The peculiarities of the 
natural conditions of the Azerbaijan part of the Greater Caucasus contribute to the accumulation of a large 
amount of loamy clastic material and their transfer to the lower plains. The hydrological structure, the large 
terrain subdivision, soil and vegetation cover, as well as the amount and intensity of atmospheric 
precipitation contribute to the acceleration of the process of water erosion, increase the turbidity of the water 
of local rivers. 

UOT 631.8 
PAYIZLIQ BUĞDANIN YERÜSTÜ BİOKÜTLƏSİNDƏ AZOTUN TOPLANMASININ 

MİNERAL QİDALANMADAN VƏ İNKİŞAF FAZALARINDAN ASILILIĞI 

M.M.NURUYEVA, İ.M.HACIMƏMMƏDOV, R.V.ƏMİROV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098 Bakı şəhəri, Pirşağı qəs. 2№-li sovxoz 

Məqalədə mineral gübrə fonunda təbii seolitin və mineral gübrələrin norma və nisbətlərinin payızlıq 
buğdanın inkişaf fazalarından asılı olaraq yerüstü biokütlədə miqdarına, torpaqdan və gübrədən azotun 
mənimsənilməsinə, payızlıq buğdanın məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə təsirinə dair ətraflı məlumat 
verilir. Tədqiqatın nəticəsindən məlum olmuşdur ki, N90P45K45 fonunda hektara 20 ton narın üyüdülmüş təbii 
seolitin tətbiqi yerüstü biokütlədə azotun mənimsənilməsini yüksəldir, məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır və 
iqtisadi cəhətdən səmərəli yüksək məhsul alınmasını təmin edir. 

Açar sözlər: azot, mineral maddələr, biokütlə, qidalanma, seolit 
Ключевые слова: азот, минеральные вещества, биомасса, питание, цеолит 
Key words: nitrogen, mineral substances, biomass, nutrition, zeolite 

Hal-hazırda respublikada 780-800 min hektar sahədə ərzaq buğdası becərilir. Ərzaq 
buğdasının 44-45%-i dəmyə sahələrdə əkilir. Yeni intensiv buğda sortlarının potensial məhsul-
darlığının hektardan 80-90 sentner olmasına baxmayaraq, nəmliklə təmin olunmamış sahələrdə 
payızlıq buğdanın məhsuldarlığı orta hesabla hər hektardan 20 sentnerdən yüksək olmur. 
Məhsuldarlığın belə aşağı olmasının əsas səbəbləri düzgün qida rejiminin yaradılmaması və 
torpaqda nəmliyin qorunub saxlanmasının təmin olunmamasıdır. Ona görə də Dağlıq Şirvanın 
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nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi (açıq şabalıdı) torpaqlarında mineral gübrələrin 
norma və nisbətlərinin və mineral gübrə fonunda təbii seolitin “Aran” yumşaq buğda sortunun 
inkişaf fazasından asılı olaraq yerüstü quru biokütlədə azotun toplanmasına və məhsuldarlığına 
təsirinin öyrənilməsinə cəhd edilmişdir. 

Seolit mineralı tək qida maddəsi kimi deyil, həm də torpaq münbitliyini qoruyub saxlamaqla 
yanaşı onun yaxşılaşmasını və su balansının qorunmasını təmin edir. Seolit mineralının bu 
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tədqiqatlarımızda ondan istifadə edilmişdir. 

Seolit mineralı. Təbii seolit nadir mineral xammaldır. Ondan xalq təsərrüfatının bir çox 
sahələrində və xüsusilə kənd təsərrüfatında geniş şəkildə istifadə olunur.  

Seolit haqqında ilk yazılı məlumat 1756-cı ildə İsveç tədqiqatçısı A.Kronsted tərəfindən 
verilmişdir. O, tədqiqat apardığı minerala seolit adı vermişdir ki, bu da yunan dilində «Qaynayan 
daş» mənasını verir. 

Bərk cisimlər tərəfindən buxarın və qazların udulması hələ eramızdan əvvəl məlum idi. Lakin 
əsaslı elmi tədqiqat işləri yalnız XVII əsrin axırlarında başlanmışdır. 1909-cu ildə F.Qranje şabarit 
(seolitin bir növüdür) havanı, hidrogeni, kükürd qazını, yodu, bromu, yüksək temperaturda hətta 
civə buxarlarını belə tutub saxladığını müşahidə etmişdir. 

XX əsrin birinci yarısında ABŞ, Yaponiya, Fransa, Almaniyada və digər ölkələrdə seolit 
yataqları aşkar edilmiş və dərhal onun geniş istifadəsinə başlanılmışdır. Ötən əsrin ortalarında 
Azərbaycanın Tovuz rayonunda yüksək qumlu mardenit və klinoptilolit mənşəli seolit tapılmış və 
üzərində tədqiqat işləri aparılaraq, onun tətbiq sahələri müəyyən edilmişdir [7]. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ümumi ehtiyatı 8 milyon tondan artıq olan yüksək 
keyfiyyətli seolitin yataqları kəşf edilmişdir. Muxtar Respublika ilə qonşu olan Türkiyə 
Respublikası və İran İslam Respublikasında seolitdən artıq çoxdandır ki, xalq təsərrüfatının, 
xüsusilə də kənd təsərrüfatının bir çox sahələrində geniş istifadə edilir.

Qiymətli təbii mineral olan seolitdə yüksək uduculuq qabiliyyəti olduğundan kənd təsərrüfatı 
bitkilərinə tətbiqi zamanı əkinlərə verilmiş gübrələrin yuyularaq torpağın dərin qatlarına keçməsinin 
və yeraltı suların çirklənməsinin qarşısını alır. Seolit torpağa verilmiş mineral və üzvi gübrələri, 
eləcə də suyu udaraq uzun müddət özündə saxlayır, kənd təsərrüfatı bitkilərinin tələbatına uyğun 
miqdarda onlara tədricən ötürür. Bu proses həm tətbiq olunmuş gübrələrin və həm də suyun itkisiz, 
səmərəli istifadəsinə əlverişli şərait yaradır. Ağır gilli və gillicəli torpaqlara seolit verilərkən torpaq 
hissəciklərinin bir-birinə sıx yapışmasının qarşısını alır, onun daima yumşaq olmasını təmin edir. 
Belə torpaqlarda havalanma yaxşılaşır ki, nəticədə bitkilərdə kök tənəffüsü üçün əlverişli şərait 
yaranır. Seolitin bu xüsusiyyətindən kənd təsərrüfatında və şəhərlərin yaşıllaşdırılmasında geniş 
şəkildə istifadə olunur [6; 7].  

Seolitin torpaq strukturunun yaxşılaşdırılmasına, uduculuq qabiliyyətinə, meliorativ 
xüsusiyyətlərinə, həmçinin kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasına aid 
Azərbaycanda Aqrokimya və Torpaqşunaslıq İnstitutunda, Elmi Tədqiqat Hidromeliorasiya və 
Mexanizasiya İnstitutunda, Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda və AMEA Naxçıvan Bölməsi 
Bioresurslar İnstitutunda  bir çox tədqiqatlar aparılmış, müsbət nəticələr alınmışdır [7]. 

Tədqiqat Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasının 
nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi (açıq-şabalıdı) torpaqlarında “Aran” buğda sortu 
ilə  aparılmışdır. 

Tədqiqatın məqsədi mineral gübrə normalarının ayrılıqda və seolitlə birlikdə payızlıq buğda 
bitkisinin inkişaf fazaları arasından və gübrədən azotun mənimsənilməsinə, məhsuldarlığına, 
məhsulun keyfiyyətinə və iqtisadi səmərəliliyinə təsirini öyrənməkdir. 

 Tədqiqatınvəzifələri aşağıdakılardır: 
 Tədqiqat aparılan sahənin torpaq-iqlim şəraitinin tədqiqi;
 Mineral gübrələrin norma və nisbətlərinin “Aran” yumşaq buğda sortunun məhsuldarlığına,

keyfiyyətinə, hektardan zülal yığımına təsirinin tədqiqi;
 Payızlıq buğda sortlarının becərilməsinin iqtisadi səmərəliliyinin mineral qidalanma şəraitindən

asılığının müəyyənləşdirilməsi.
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Tədqiqatlar 5 variantda 4 təkrarda (hər bir ləkin ölçüsü 50 m2) olmaqla aşağıdakı sxemdə 
aparılmışdır. 

“Aran” sortu 
1. Nəzarət (gübrəsiz);
2. N60P45K45;
3. N60P45K45+20 ton/ha seolit;
4. N90P45K45;
5. N90P60K60.
Fosfor və kalium sulfat gübrələrinin və seolitin illik norması səpinqabağı sahənin becərilməsi 

zamanı (disklə işləmə və pərşum altında), ammonium şorasının isə illik normasının 30%-i 
səpinqabağı becərmədə, qalan 70%-i isə erkən yazda yemləmə şəklində verilmişdir. 

Torpaq nümunələrində analizlər aşağıdakı metodlarla aparılmışdır: 
Kalsium karbonat (CaCO3) – Şeybler metodu ilə; 
Ümumi humus – Tyurin metodu ilə; 
Ümumi azot – Kyeldal metodu ilə; 
Ümumi fosfor – Yermakov, Murri və baş. metodu ilə; 
Mütəhərrik fosfor – Maçiqin metodu ilə 1%-li (NH4)2CO3 həll etməklə; 
Dəyişən kalium – Maçiqin metodu ilə1%-li (NH4)2CO3 həll etməklə, alovlu fotometrdə; 
pH- pH metrlə. 
Təcrübəaltı torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyətləri. Səpinqabağı mineral gübrələr 

verilməmiş sahənin kəsişən dioqanal istiqamətində 5 yerindən müxtəlif dərinliklərindən torpaq 
nümunələri götürülərək aqrokimyəvi göstəricilər təyin olunmuşdur. 

Təcrübə sahəsi torpaqlarının aqrokimyəvi nümunələrinin götürülməsində məqsəd təcrübə 
sahəsinin əsas aqrokimyəvi göstəricilərini müəyyənləşdirmək, həmçinin bitkinin inkişaf fazalarında 
yerüstü biokütlə məhsullarında azotun %-lə miqdarını, gübrə normalarının təsirinin torpaqda asan 
mənimsənilən əsas qida maddələrinin (azot, fosfor, kalium) miqdarından asılılığını 
müəyyənləşdirmək olmuşdur.  

Torpağın pH (turşuluq, qələvilik göstəricisi), karbonatlıq, ümumi humus, ümumi azot, ümumi 
fosfor, asan hidroliz olunan azot, mütəhərrik fosfor (P2O5) və dəyişən kalium (K2O) təyin 
olunmuşdur (cədvəl1). 

Analiz nəticələrindən məlum olmuşdur ki, sahənin şum qatında (0-25 sm) pH 8,05-8,30, aşağı 
qatlarda isə (25-50; 50-70 sm) müvafiq olaraq 8,4-8,6 və 8,7 arasında dəyişir. Bu onu göstərir ki, 
sahənin 0-25 sm dərinliyi zəif qələvi, aşağı qatları isə yüksək qələvi xassəyə malikdir (cədvəl 1, 
qradasiya-1). 

Təcrübə sahəsində kalsium karbonatın miqdarı 0-25 sm-də 4,32-5,15%, aşağı qatlarda (25-50; 
50-70 sm) isə müvafiq olaraq 6,22-6,88 və 7,28-8,45% arasında dəyişir. Göründüyü kimi sahə 
əsasən orta karbonatlıdır. 

Torpağın münbitliyi, yaxşı keyfiyyətli şumun aparılması, torpağın su saxlaması və 
məhsuldarlıq göstəriciləri əsasən torpağın üzvi maddəsi olan humusun miqdarı ılə müəyyənləşir. 
Təcrübə sahəsinin torpaqlarında ümumi humusun miqdarı 0-25 sm-də 2,21-2,27%, 25-50 və 50-70 
sm dərinliklərdə isə müvafiq olaraq 1,35-1,38 və 0,62-0,67% arasında dəyişir ki, bu da açıq dağ 
boz-qəhvəyi torpaqlar üçün çox yaxşı göstəricidir. Ümumi azotun miqdarı 0-25 sm-də 0,168-
0,175%-dir və aşağı qatlarda tədricən azalır. Ümumi fosforun  miqdarı şum qatında (0-25 sm) 
0,128-0,131%, 25-50 və 50-70 sm dərinliklərdə isə 0,119-0.123 və 0,081-0,086%-ə qədər azalır 
(cədvəl 1). 

Bitkilərin vegetasiya müddətində əsas qida maddələri ilə təmin olunması, onların 
məhsuldarlığı və tətbiq olunmuş gübrələrin səmərəliliyi torpaqda asan mənimsənilən əsas qida 
maddələrinin (azot, fosfor, kalium) ehtiyatından asılıdır. Təcrübə sahəsinin  0-25 sm dərinliyində 
asan hidroliz olunan azotun miqdarı 1 kq torpaqda 45-51 mq, mütəhərrik (asan mənimsənilən) 
fosforun (P2O5) miqdarı 28,8-31,8 mq,  dəyişən (asan mənimsənilən) kaliumun (K2O) miqdarı isə 
258-265 mq arasında dəyişir. Aşağı qatlara getdikcə bunlar qanunauyğun  olaraq azalır. Analiz           



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXVIII  (2017) 

453 

Cədvəl 1. Təcrübə sahəsi torpaqlarının əsas aqrokimyəvi göstəriciləri 
(2015-2016-cı illər üzrə) 

Dərinlik, 
sm-lə 

pH, 
suda 

Kalsium 
karbonat 
(CaCO3), 

%-lə 

Ümumi 
humus, 

%-lə 

A z o t F o s f o r Dəyişən 
(K2O)  
1 %-li 

(NH4)CO3 
həll olan, 

Ümumi, 
%-lə 

Asan 
hidroliz 

olunan, 1 kq 
torpaqda 

mq-la 

Ümumi, 
%-lə 

Mütəhərrik 
(P2O5) 1%-li 
(NH4)2CO3 
həll olan, 

1 kq torpaqda mq-la 
0-25 8,0-8,3 4,32-5,15 2,21-2,27 0,168-

0,175 
45-51 0,128-

0,131 
28,8-31,8 258-265 

25-50 8,4-8,6 6,22-6,88 1,35-1,38 0,091-
0,096 

22-28 0,119-
0,123 

10,5-13,2 161-173 

50-70 8,7 7,28-8,45 0,62-0,67 0,051-
0,053 

15-17 0,081-
0,086 

3,2-3,9 112-115 

Qeyd: bütün analizlər 3 təkrarda aparılmışdır, cədvəldə maksimum və minimum qiymətlər verilmişdir. 

nəticələrindən göründüyü kimi sahə mütəhərrik fosforla orta, dəyişən kaliumla zəif təmin 
olunmuşdur (azota görə təmin olunma qradasiyası yoxdur). 

Belə sahələrdə becərilən payızlıq dənli bitkilərə gübrə vermədən keyfiyyətli yüksək məhsul 
götürmək mümkün deyil. 

Analiz üçün bitki nümunələrinin götürülməsi. Biokütlə məhsulunun təyini üçün bütün 
təkrarların 5 yerindən 66,7 sm uzunluğunda 2 cərgənin (0-30 sm enində) bitkiləri kök boğazından 
kəsilərək götürülmüşdür  66,7 x 0,30 x 5 = 1m2. 

Bitkidə ümumi azot Keldal metodu ilə təyin olunmuşdur. 
Vegetasiya müddətində payızlıq buğda bitkisinin əsas qida maddələrindən azotu 

mənimsəməsini müəyyənləşdirmək üçün bitkinin əsas inkişaf fazalarında, yaz kollanması, boruya 
çıxma və süd yetişmə dövrlərində bitki nümunələri kötürülərək yerüstü biokütlədə N-un %-lə 
miqdarı təyin olunmuşdur.  

Analiz nəticələrindən məlum oldu ki, azotun %-lə miqdarı (cədvəl 2, şəkil 1) bitkinin inkişaf 
fazasından və tətbiq olunan gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki,  Aran 
sortunun yaz kollanmasının sonunda gübrəsiz variantda   N-un %-lə miqdarı 2,88 %, boruyaçıxma 
fazasının sonunda 1,29 %, süd yetişmə fazasında isə 1,18 % olmuşdur. Yaz kollanmasında 
N90P45K45 variantda 3,26; N60P45K45+ 20 ton/ha seolit verilən variantda 3,63; N90P45K45 və 
N90P60K60 gübrə verilən variantlarda isə 3,48 % olmuşdur. Boruyaçıxma fazasında yerüstü 
biokütlədə azotun %-lə miqdarı variantlar üzrə müvafiq olaraq aşağıdakı kimi olmuşdur:1,29; 1,61; 
1,89; 1,86; 1,90. Bu qanunauyğunluq özünü Aran sortunun süd yetişmə fazasında da göstərmişdir 
(cədvəl 2, şəkil 1).  

Cədvəl 2. “Aran”payızlıq yumşaq buğda sortunun inkişaf fazasından və mineral gübrələrin 
norma və nisbətlərindən asılı olaraq yerüstü biokütlə məhsulunda N-un %-lə miqdarı 

(2015-2016-cı illər üzrə) 

S/s Təcrübənin 
sxemi 

Yaz 
kollanmasının 

sonu 

Boruyaçıxma 
fazası 

Süd yetişmə 
fazası 

1. Nəzarət (gübrəsiz) 2,67-2,88 1,34-1,29 1,22-1,18
2. N60P45K45 3,35-3,26 1,71-1,61 1,31-1,25
3. N60P45K45+ 20 ton/ha seolit 3,89-3,63 1,94-1,89 1,76-1,61 
4. N90P45K45 3,69-3,48 1,73-1,86 1,68-1,51
5. N90P60K60 3,70-3,48 1,86-1,90 1,64-1,52
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Şəkil 1 
1. Nəzarət (gübrəsiz); 2. N60P45K45; 3. N60P45K45 + 20 ton/h; 4. N90P45K45; 5. N90P60K60 

Ərzaq buğdasının məhsuldarlığının artırılması və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması həmişə 
respublikanın kənd təsərrüfatı tədqiqatçılarının qarşısında duran ən vacib məsələ olmuşdur, çünki 
hər il respublikaya orta hesabla 1,5 mln ton ərzaq buğdası gətirilir ki, buda külli miqdarda 
valyutanın respublikadan çıxarılmasına səbəb olur. Respublikada becərilən ərzaq buğdasının 
təxminən 45%-i dəmyə sahələrdə becərilir ki, bunun da əsas hissəsi nəmliklə təmin olunmamış və 
ya az təmin olunmuş sahələrdir. Ona görə də Dağlıq Şirvanın nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ 
boz-qəhvəyi (açıq-şabalıdı) torpaqlarında seolitin və mineral gübrələrin norma və nisbətlərinin 
payızlıq “Aran” yumşaq buğda sortunun məhsuldarlığı və məhsulun keyfiyyətinə təsirinin 
öyrənilməsi çox vacibdir. 

“Aran” payızlıq yumşaq buğda sortunun məhsuldarlığı qida rejimindən asılı olaraq 2,92-46,58 
sen/ha arasında olmuşdur. Təbii münbitlikdə seolit və mineral gübrələrin tətbiqində bu göstərici 
37,63-46,58% sen/ha olmuşdur. N90P45K45 gübrə fonunda 20 ton/ha seolit verilən variantda hər 
hektardan alınan dən məhsulu təbii münbitliklə müqayisədə16,66 sen/ha və ya 55,68%, fona 
nisbətən isə (N60P45K45) 8,95 sen/ha və 23,78%, N90P45K45 verilən varianta nisbətən isə 4,29 sen/ha 
və ya 10,14% yüksək olmuşdur. 

Ümumiyyətlə ən yüksək və iqtisadi cəhətdən səmərəli məhsul N60P45K45 fonunda hektara 20 
ton seolit verilən variantda alınmışdır. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА НАДЗЕМНОЙ 
БИОМАССЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

М.М.Нуруева, И.М.Гаджимамедов, Р.В.Амиров 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье приводится расширенная информация о влиянии натурального цеолита и минеральных 
удобрений на содержание азота надземной биомассы в зависимости от фазы развития, усвоение азота 
из почвы и удобрения, урожайность и качество зерна озимой пшеницы. В результате исследований 
выяснилось, что использование 20 тон/га мелко молотого цеолита на фоне N60P45K45увеличивает 
усвояемость азота, улучшает качество зерна и обеспечивает высокую урожайность, что экономически 
целесообразно. 

EFFECT OF MINERAL NUTRITION ON THE NITROGEN CONTENT IN WINTER WHEAT 
DEPENDING ON THE DEVELOPMENT STAGE 

M.M.Nuruyeva, I.M.Hajimamedov, R.V.Amirov 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents extended information about the effect of natural zeolite and mineral fertilizers on 
the nitrogen content of the aboveground biomass, depending on the development stage, the uptake of 
nitrogen from the soil and fertilizer, yield and quality of the grain of winter wheat. As a result of the 
research, it was found that the use of 20 tons/ha of finely ground zeolite against the background of N60P45K45 
enhances nitrogen uptake, improves grain quality and provides high yield, which is economically efficient.

UOT  631.17 
QARABAĞ DÜZÜNÜN ŞİMAL HİSSƏSİNDƏ SUVARILAN  

AÇIQ BOZ –ÇƏMƏN TORPAQLARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

S.X.ÖMƏROV, Y.Q.QASIMOVA 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı, M.Rahim 5 

Məqalədə aqrotexniki və aqromeliorativ qaydalara düzgün riayət edilmədikdə torpaqlarda yaranan 
problemlərdən, şorakətləşmə prosesi nəticəsində torpaqlarda qida elementlərinin itkisindən və s.-dən bəhs 
edilir. Tədqiqat obyekti olaraq Kür-Araz ovalığı götürülmüşdür. Məlum olmuşdur ki, tədqiqat aparılan 
ərazinin suvarılan çəmən-boz torpaqları humusla zəif təmin olunmuş, suvarılan açıq boz-çəmən 
torpaqlarında duzluluq və qleyləşmə əlamətlərinə rast gəlinmişdir. 
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Açar sözlər: deqradasiya, aqrotexniki tədbir, aqromeliorativ tədbir,  humus, qranulometrik tərkib 
Ключевые слова: деградация, агротехнические мероприятия, агромелиоративные меры,  
гумус, гранулометрический состав 
Key words: degradation, agrotechnical actions, agromeliorative  measures, humus, granulometric 
compsition 

Planetimizdə hər il 15 milyon hektar bioloji məhsuldar torpaq istehsal dövriyyəsindən çıxır. 
Bu qlobal proses olub, inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün ölkələrə bu və ya digər dərəcədə 
aiddir. Torpaqlardan düzgün istifadə edilmədikdə torpaq örtüyünün deqradasiyası prosesi baş verir. 
Torpaq deqradasiyası prosesi onun yayılması ekoloji şəraitin pisləşməsi kimi qiymətləndirilir. Bu 
prosesin təsiri nəticəsində quraq və yarım quraq ərazilərin məhsuldarlığı səhra səviyyəsinə enir. 

Uzun illərdən bəri hədsiz antropogen təzyiqin əlverişsiz hava şəraiti ilə qarşılıqlı təsiri, bir çox 
meşə sahələrinin azalması, fasiləsiz olaraq mal-qaranın otarılması, quraqlıq torpaq deqradasiya 
prosesinin güclənməsinə səbəb olmuş və bu da dünya əhalisinin sürətlə artmasının qidaya olan 
tələbatını ödəmək qabiliyyətini itirir.  

Respublikamızda torpaq deqradasiyası bir çox iqtisadi, bioloji, siyasi problemlər yaradır. 
İqisadi cəhətdən əhəmiyyətli bölgələrdən biri də Kür-Araz ovalığı hesab olunur. İnsanların 
təsərrüfat fəaliyyəti bəzi hallarda torpağa mənfi təsir edərək onun fiziki–kimyəvi xassələrində xeyli 
dəyişikliklər yaradır. Bu dəyişikliklər də öz növbəsində torpaq–bitki örtüyünün deqradasiyaya 
uğramasına səbəb olaraq ətraf mühiti ekoloji baxımdan korlayır. 

 Quru subtropik bozqır və yarımsəhra torpaqlar zonası Azərbaycanın çox geniş ərazilərini 
əhatə edir. Bu zonaya Kür-Araz ovalığı da daxildir. 

Üst dördüncü dövrün kontinental mənşəli çöküntüləri Mil-Qarabağ düzündə gətirmə 
konuslarının periferiyalarında yayılmışdır. Tədqiqat obyekti olaraq Ağcabədi rayonunun torpaqları 
seçilmişdir. Tədqiq olunan ərazinin hündürlüyü 200-400 metrə qədərdir. Rayonunun ərazisində həm 
müqayisəli-coğrafi, həm də çoxillik dəqiq və iri miqyaslı çöl-torpaq tədqiqatlarından istifadə 
olunmuşdur. Ərazidə torpaq kəsimləri, müxtəlif dərinliklərdə həm genetik, həm də ümumi qəbul 
olunmuş standart qatlardan torpaq nümunələri götürülmüş və laboratoriyada müasir metodlarla 
analiz edilmişdir. 

Aparılmış torpaq tədqiqatları göstərir ki, kənd təəsərrüfatı sahələrində uzun illər boyu 
aqrotexniki və aqromeliorativ qaydalara düzgün əməl olunmadığına görə torpaqlar öz münbitliyini 
itirərək yararsız hala düşmüşdür. Bu ərazidə  torpaqların təxminən 55-65% -i müxtəlif dərəcədə 
şorlaşmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son 20-22 ildə düzənliyin ərazisində meliorasiya 
tikinti işlərinin həcmi kəskin azalmaqla bərabər,  həm də bu işlərə tələb olunan  istismar xərcləri 
aşağı düşmüşdür. Bütün bu işlərin nəticəsi olaraq Kür-Araz ovalığında irriqasiya sistemlərində su 
artmış, kollektor-drenaj şəbəkələri isə qeyri qənaətbəxş vəziyyətə düşmüşdür.  

Tədqiqat aparılan ərazinin suvarılan çəmən-boz torpaqları humusla zəif təmin olunmuşdur və 
onun miqdarı torpaq əmələgəlmə şəraitindən və s. asılıdır.  Bu ərazidə münbitliyi yüksəltmək üçün 
humus ehtiyatının artmasına həlledici təsir göstərən aqrotexniki və aqrokimyəvi tədbirlər həyata 
keçirilməlidir. Mil-Qarabağ düzün şimal hissəsinin suvarılan torpaqlarında şorlaşmış və 
şorakətləşmiş sahələrə daha çox rast gəlinir. Düzün ərazisində duzların paylanması da çox 
müxtəlifdir. Bu halda ərazidə duzların paylanmasında müəyyən qanunauyğunluğun olmasına 
baxmayaraq, bu qanunauyğunluq yerli amillərin təsiri nəticəsində bəzən pozulur. Belə ki, ərazinin 
şimal hissəsindən başlayaraq mərkəzə doğru torpaqlarda duzların miqdarı çox (0.5-1.5%), cənub 
hissəsində isə azdır (0.1%). Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, meliorasiya olunmuş 
torpaq-qruntlarda suvarma sularının təsiri altında nəinki asan həll olunan və eləcə də çətin həll 
olunan duzlara da (CaSO4 və CaCO3) rasr gəlinir. Qeyd edildiyi kimi suvarılan açıq boz-çəmən 
torpaqlar əsasən Kür-Araz düzənliyi ərazisində yayılmışdır. Zonallıq cəhətdən suvarılan boz və 
çəmən torpaqları arasında keçid təşkil edir və iqlimin daha quraq olması ilə səciyyələnir. 

Suvarılan açıq boz-çəmən torpaqların inkişafında qrunt suyunun səviyyəsi, suvarmanın 
intensivliyi və müddəti həlledici rol oynayır. Bu torpaqlar özündə müxtəlif suvarma tarixinə malik 
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olan torpaqları birləşdirir. Torpaqların rütubətlənməsində əsas rolu suvarma suları oynayır və qrunt 
sularının profilin aşağı qatlarında toplanmasına təsir göstərir. Rütubət və istilik rejimi bioloji 
proseslərin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Bu torpaqların 40-50 sm qalınlığında mədəniləşmiş 
qat boz-qonur (Ala) boz rəngli, dənəvər kəltənli strukturu 15-20 sm qalınlıqlı, bərkimiş əkinaltı 
qatdan təşkil olunub. 

Suvarılan açıq boz-çəmən torpaqlarda çox zaman duzluluq və qleyləşmə əlamətlərinə təsadüf 
olunur. Qranulometrik tərkibi nisbətən ağırdır, lil hissəcikləri üstünlük təşkil edir. Ərazinin şimal-
şərq hissəsi boyunca qranulometrik tərkib 0-52 sm-lik qatda 53.47-57.74%, profildə isə 43.38-
57.74% arasında artıb-azalır. Suyadavamlı aqreqatlar isə eyni dərinlikdə 10.46-16.40%, aşağı 
qatlarda isə 10.72-13.70% arasında dəyişir. Mədəniləşmiş qatlar üzrə paylanır. Suvarılan boz-çəmən 
torpaqları (əkin qatında) humusla zəif təmin olunmuşdur və onun miqdarı torpaqəmələgəlmə 
şəraitindən və s. asılıdır. Bu ərazidə münbitliyi yüksəltmək üçün humus ehtiyatının artmasına 
həlledici təsir göstərən aqrotexniki və aqrokimyəvi tədbirlər həyata keçirilməlidir. Humusun 
miqdarı 0-71 sm-lik qatda 1.05-1.52% olub, zəif mədəniləşmiş yeni suvarılan torpaqlardan 
suvarılan torpaqlara kimi tədricən artır. Eyni dərinlikdə ümumi humusa müvafik ümumi azotun 
miqdarı isə 0,10-0,13% arasında dəyişir. C:N nisbəti torpağın üst 0-26 sm dərinliyində 6.8 təşkil 
edərək aşağı qatlara getdikcə tədricən azalır və 6.0 olur.  

Torpaq profilində karbonatın miqdarı 15.73-22.80% arasında artıb-azalır. Karbonatların 
mübadiləsiz udulması yüksək humuslu və ağır qranulometrik tərkibə malik  qatlarda özünü daha 
qabarıq göstərir. Tədqiqat ərazisində suvarılan açıq boz-çəmən torpaqların bəzi növmüxtəlifliyində 
karbonatların miqdarı ayrı-ayrı sahələrdə biri digərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Bununla 
bərabər tədqiqat ərazisi torpaqlarında karbonatların yayılması müəyyən coğrafi qanunauyğunluğa 
əsaslanır. Bu qanunauyğunluğa əsasən torpaqların 50-100 sm dərinliyində təsadüf edilir.     

Cədvəl 1. Suvarılan açıq boz-çəmən torpaqların əsas tərkib hissələri 

Dərinlik, 

sm-lə 

Qranulometrik 
tərkibi %-lə 

Ümumi 

C:N 

CO2-yə 
görə 
CO3 

Na-un 
miqdarı 

%-lə 

CO3 
%-lə 

Quru 
qalıq 
%-lə 

<0.001 
mm 

<0.01 
mm 

humus, % 
аzot, 

% 

0-26 10.46 53.42 1.92 0.13 6.8 17.83 9.86 0.003 0.23
26-52 16.40 57.74 1.22 0.12 6.8 22.80 9.93 0.006 0.25 
52-71 10.72 48.44 1.05 0.10 6.1 19.14 9.95 0.006 0.21 
71-108 12.80 43.38 0.94 0.09 6.0 16.26 9.11 0.003 0.15 
108-143 13.70 51.20    -    -  - 17.08    - 0.003 0.14 
143-183 11.20 49.64    -    -  - 15.73    - 0.003 0.16 

Udulmuş kationların miqdarı ilə torpaqların udma qabiliyyətini müəyyənləşdirmək olar. 
Udulmuş kationların miqdarı torpaqda nə qədər çox olarsa, o qədər də çox kolloid olar və bir o 
qədər onlar yüksək udma qabiliyyətinə malik olar. Bu torpaqlarda udulmuş kationların kəmiyyət və 
keyfiyyətcə tərkibi ilə sıx əlaqədardır. Torpaq məhlulundakı kationların tərkibinin cüzi dəyişməsi 
ilə əlaqədar olaraq udulmuş kationların da nisbəti dəyişilir [4,5]. Cədvəldən göründüyü kimi udma 
tutumu yüksəkdir. Udulmuş əsaslar cəmindən Na kationun miqdarı bu torpaqların üst və alt 
qatlarında təxminən bərabərdir (9.86-9.11). Torpaq profilində udulmuş əsasların cəmində natrium 
ionunun miqdarı 5%-dən çox olduğu üçün tədqiqat sahəsinin suvarılan açıq boz-çəmən torpaqların 
zəif şorakətləşmiş olduğunu bir daha aydın göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqat apardığımız ərazidə suvarılan açıq-boz çəmən torpaqların su 
çəkimi analiz nəticələri göstərirki, bu torpaqlarda başqa ionlarla bərabər, CO3 ionu da vardır. Bu 
həmin torpaqların duz tərkibində soda (Na2CO3) olması ilə izah olunur. Məlumdur ki, torpağın 
tərkibində bu və digər duzlardan fərqli olaraq sodalı şorlaşmış torpaqlar kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
inkişafına ciddi ziyan verir. Eləcə də onların torpaqdan təmizlənməsi daha ağır və çətindir. Bu 
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duzlar torpaqda 0.01%-dən artıq olanda həmin torpaqlarda  bitki zəif inkişaf edir və yaxud az 
müddət ərzində tələf olmağa başlayır [1]. Məlumdur ki, duzun özünə görə müstəsna zəhərlilik 
(toksikant) xassəsi vardır. Məsələn, eyni kationa və müxtəlif aniona və əksinə, müxtəlif kationa və 
aniona malik tərtib edilən duz cərgəsinin hər üzvünün özünəməxsus zəhərli təsiri olduğu məlumdur. 
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin kök sistemi əksər hallarda torpağın 0-30 sm, 0-50 sm və bəzən bir metr 
dərinliyə qədər gedir. Məhz buna görə də torpağa aqroekoloji qiymət verdikdə, duzların, nəinki 
onların üst qatlarda, eləcə də torpağın 0-50 sm və 0-100 sm dərinliyində paylanmasını və onun 
miqdarını düzgün bilmək lazımdır.   

Deməli qalın, zəif şorakətləşmiş, zəif mədəniləşmiş, zəif şorlaşmış açıq boz-çəmən 
torpaqların 0-100 sm dərinliyində quru qalığın orta miqdarı 0,25%-ə bərabərdir. Aşağı qatlarda 
onun miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə azalır. İkinci metrdə quru qalığın miqdarı təxminən 0,15% təşkil 
edir. Torpaq profilində CO3 ionunun miqdarı 0.003-0.006% arasında dəyişir. 

Torpaqların kimyəvi deqradasiyasında şorakətləşmə əsas amillərdən biri hesab edilir. 
Torpağın şorakətləşməsi Mil-Qarabağ düzünün torpaqlarına az təsir edən proseslərdəndir. 
Şorakətlərdə və şorakətvari torpaqlarda mübadilə olunan natriumun mövcudluğu torpaqların bir çox 
kimyəvi və su-fiziki xassələrini müəyyən edir. Mübadilə olunan natriumun torpaqda mövcudluğu 
onun qələviliyini və sodanın yaranmasını da şərtləndirir, bu zaman torpaq kolloidləri suda yüksək 
disperslik və mütəhərriklik xəssəsi əldə edir [2]. Natrium ilə doymuş torpaqlar plastikliyi və 
yapışkanlığı ilə səciyyələnirlıər. Belə torpaqlar rütubətlənən zaman şişir. Əksinə quru halda onların 
həcmi kəskin şəkildə azalır. Bu zaman torpaq səthində olan çatlar kipləşir və səthə yaxın bərkimiş 
horizontallar yaranır. Belə torpaqların səthi qalın qaysaq ilə örtülür. Həmin torpaqlarda kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi çətinləşir. Şorakətləşmiş bu torpaqlarda deqradasiya baş verir. 
Çətinliklə becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı da aşağı olur. Mil-Qarabağ düzündə 
bu xassəli torpaqlar mövcuddur. Ümumiyyətlə, şorakətləşmiş torpaqlar üçün yüksək hiqroskopiklik 
və zəif suhopma qabiliyyətinin olması bitkilərin suyu mənimsəməsini çox çətinləşdirir. Torpaqda 
natrium kolloidlərinin artması qeyd olunan bu xüsusiyyətləri daha da inkişaf etdirir və torpaqların 
kimyəvi deqradasiyasını artırır [3]. 

Beləliklə, tədqiqat obyektinin torpaqlarında humusun miqdarı 0-71 sm-lik qatda 1.05-1.25%, 
ümumi azot 0.10-0.13%, fiziki gilin miqdarı profildə 43.38-57.74%, C:N nisbəti torpağın üst 0-26 
sm dərinliyində 6.8, karbonatlıq 15.73-22.80%, udulmuş əsaslar cəmində Na-un miqdarı 9.11-
9.95% və quru qalıq 0.14-0.25% arasında dəyişmişdir. Belə torpaqlarda münbitliyi artırmaq üçün 
əraziyə üzvi və mineral gübrələrin verilməsi daha məqsədə uyğun hesab edilir. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ СВЕТЛО-СЕРО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ В 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАРАБАХСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

С.Х.Омаров,  Я.Г.Касумова 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА 

В статье изучены проблемы почвы которые возникают при неправилной соблюдении 
агротехнических и агромелиоративных правил, а также потеря питательных веществ в результате  
саланизации. Объектом исследования выбрано Куро-Аразское низменность. Стало известно, что 
исследованные  орошаемые лугово-серые почвы  плохо обоеспечены гумусом. Были найдены  
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признаки засоления и оглеивание. 

THE CURRENT CONDITION IRRIGATED LIGHT  GRAY - MEADOW SOILS 
IN A NORTHERN PART OF THE KARABAKH LOWLAND 

S.Kh.Omarov,  Y.G.Gasimova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

In article are studied the  problems of the soil which arise at wrong observance of agrotechnical and 
agromeliorative rules, and also loss of nutrients as a result of a salanization. An object of a research is chosen 
Kur-Araz lowland. It's known that the explored irrigated meadow-gray soils are badly provided with a 
humus. Signs of salinization and etc. have been found. 

KEYFİYYƏTİN YÜKSƏLDİLMƏSİ AQRAR SAHƏYƏ DÖVLƏT DƏSTƏYİNİN 
MƏQSƏDLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ 

A.Z.MƏMMƏDLİ 
Bakı Mühəndislik Universiteti, magistr 

Məqalədə əhalinin yüksək keyfiyyətli ərzaqlıq buğda ilə təmin olunması, istehsalçılara dövlət dəstəyi 
və buğdanın yaxşılaşdırılması yolları sahəsində vəziyyət ümumiləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: Buğda, keyfiyyət, subsidiya, ərzaq təhlükəsizliyi, yerli məhsul 
Ключевые слова: Пшеница, качество, субсидия, продовольственная безопасность, местный 

продукт 
Key words: Wheat, quality, subsidy, food safety, local product 

Respublikada əhalinin yüksək keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə etibarlı şəkildə təminatı ölkə 
rəhbərliyinin daima diqqət mərkəzindədir. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi iqtisadi, 
sosial və siyasi mahiyyət daşıyır. Bu baxımdan  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 
25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı ilə  “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nı  [1] təsdiq etməsi heç də 
təsadüfi deyildir. Ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə məhsulun mövcudluğu, keyfiyyəti ilə yanaşı ölkə 
əhalisinin sosial durumundan asılı olmayaraq bu məhsulun qiymət baxımından əlçatan olması kimi 
başa düşülür. Bu amillər bir-birinə sıx bağlı olmaqla, ayrılıqda mövcud olmaları ərzaq 
təhlükəsizliyini təmin etmir. Burada məhsulun keyfiyyətinə xüsusi əhəmiyyət verilir. 

Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, son illərdə aqrar sahədə həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə özünütəminetmə 100 % həddində, 
bəziləri üzrə isə buna yaxındır. Lakin, ərzaqlıq buğda istehsalı sahəsində bu göstərici 2016-cı ilin 
ərzaq balansının məlumatlarına əsasən cəmi 53 % təşkil etmişdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
rəsmi internet saytından (http://www.agro.gov.az/) əldə etdiyimiz məlumatlara görə buğda 
seleksiyası sahəsində uğurlu addımlar atılmış, yüksək keyfiyyətli və bol məhsul vermək 
potensialına malik yeni sortlar yaradılmışdır. 2016-cı ildə buğda istehsalı 163,7 min ton və ya 9,7 
faiz artaraq 1851,4 min ton təşkil etmişdir [2]. Bununla yanaşı, bir il ərzində ölkəyə 295,0 milyon 
ABŞ dolları miqdarında 1599,6 min ton  buğda idxal edilmişdir ki, bu da təxminən ölkənin ərzaqlıq 
buğdaya olan illik tələbatı həcmindədir. Bu göstərilənlər belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, 
Azərbaycanda ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsi çox aşağıdır və məhsul istehsalının 
artırılması və istehsal edilmiş məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin alternativi yoxdur.  

2007-ci ildən başlayaraq buğda istehsalçılarının maddi marağının artırılması və buğda 
istehsalının stimullaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər [3] həyata keçirilməyə başlanıldı. Bura buğda 
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istehsalçılarına istifadə etdikləri dizel yanacağı və sürtkü materialına görə subsidiyanın verilməsi, 
mineral gübrələrin 70 % güzəştli qiymətlərlə satılması, alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri 
məqsədilə hər hektar sahəyə görə 10 AZN verilməsini, toxumun güzəştli qiymətlərlə satılmasını və 
digərlərini  aid etmək olar. Buğda idxalından asılılığı minimuma endirmək məqsədilə yüksək 
keyfiyyətli ərzaqlıq buğda istehsalının artırılması sahəsinə birbaşa dövlət dəstəyi davamlı şəkildə 
həyata keçirilir. Aparılmış araşdırmalar da göstərir ki, ölkəmizin taxıl və taxıl məhsulları üzrə 
beynəlxalq bazarlardan asılılığının minimumlaşdırılmasına nail olmanın yollarından biri kimi 
intensiv inkişafın alternativi yoxdur. İri buğda ixracatçısı olan Qazaxıstanda buğda əkini sahələrinə 
görə hər hektara 313 təngə (hər hektara 1 ABŞ dollarından da az) subsidiya verilir. Rusiyada buğda 
istehsalına hektara görə subsidiya ödənilmir. Burada güzəştli şərtlərlə kredit verilməsi təcrübəsi 
daha geniş yayılmışdır. Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, aqrar sahədə məhsul istehsalçılarına 
göstərilən dövlət dəstəyi  Azərbaycan modelidir. 

2015-ci ildən BMT-nın Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) üzvü  olan Elçin 
Süleymanovun məlumatlarına görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının məlumatlarına görə Azərbaycanda ticarət siyasəti kifayət qədər liberal olsa 
da, aqrar sahəyə dövlətin əhəmiyyətli maliyyə dəstəyi onun ÜTT olmasını yubadır [4].  Qeyd etmək 
lazımdır ki, birbaşa və dolayı dəstək istiqamətləri üzrə taxılçılıq sektoruna dövlət yardımının illik 
həcmi təxminən 100 milyon manatdan çoxdur.  

Apardığımız təhlillər nəticəsində məlum olmuşdur ki, səpin materialı kimi yüksək 
reproduksiyalı, keyfiyyətli və bol məhsul verə bilmək potensialı olan sortlardan istifadə edilməsinə 
baxmayaraq, yerli buğda istehsalçıları tərəfindən istehsal edilən buğda hələ də yüksək keyfiyyətli 
un istehsalı üçün qəbul edilmiş standartların tələblərinə cavab vermir. 2016-cı il taxıl mövsümündə 
yerli un istehsalı müəssisələri tərəfindən cəmi 100 min tona yaxın un istehsalına şərti yararlı buğda 
tədarük edilmişdir. Un istehsalçılarının yerli buğdaya maraq göstərməməsinin əsas səbəbi isə dənin 
keyfiyyət göstəriciləri ilə izah edilir. Məhsulun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olan amillər 
müxtəlifdir [5] və   bunlara becərmə texnologiyasına düzgün əməl edilməməsi, yetişməmiş dənlər, 
fuzarioz və digər göbələk xəstəlikləri ilə sirayətlənmə, ziyankar bağacıqla zədələnmə və s. aid 
edilir. Azərbaycanda isə  məhsulun aşağı keyfiyyətdə olmasına daha çox buğda sahələrinin kiçik 
fermer təsərrüfatlarında yerləşməsi, becərmənin, xəstəlik, alaq otları və ziyanvericilərə qarşı 
mübarizənin  düzgün aparılmaması, həmçinin iqlim amilləri səbəb olur. Məlumatlara görə [2] 2016-
cı ildə ölkəyə 167 min ton mineral gübrə idxal olunmuşdur ki, bu da taxılçılığın ümumi tələbatının 
21 faizini təşkil edir. Buğda becərilməsinə görə ayrılmış büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə 
mexanizminin yaradılması sahəsində ciddi işlər görülür. Lakin, nəticələr onu göstərir ki, bu sahədə 
qüvvədə olan qanunvericilik və normativ-hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi, fermerlər arasında 
təbliğatın genişləndirilməsinə ehtiyac var. Həmçinin yüksək keyfiyyətli ərzaqlıq buğda istehsal 
etmək üçün fermerlər dövlət dəstəyi ilə yanaşı öz vəsaitlərindən də istifadə etməlidirlər.   
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВО КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АГРАРНОМУ СЕКТОРУ 
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Бакинский Университет Инженеров, магистр  

В статье обобщена ситуация в области обеспечением население высококачественным 
продовольственным зерном, государственная поддержка производителям и пути улучшения зерна. 

IMPROVEMENT OF QUALITY AS ONE OF THE OBJECTIVES OF STATE SUPPORT TO THE 
AGRARIAN SECTOR 

A.Z.Mammadli 
Baku University of Engineers, Master's degree 

The article summarizes the situation in providing high quality food grains to the population, state 
support to producers and ways to improve grain. 
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